
Možnost zapojit se do rozhodová-
ní o městě dostali v úterý 4. října 
obyvatelé Rožnova pod Radhoš-
těm. V průběhu historicky prvního 
Veřejného fóra neboli akčního plá-
nování s veřejností mohli příchozí 
vyjádřit svůj názor a říct, co jim ve 
městě chybí, s čím jsou nespokoje-
ni, nebo přednést své podněty a ná-
pady, jak město vylepšit.  

„Veřejné fórum je jedna z mož-
ností, jak lidi zapojit do rozhodová-
ní o městě. V rámci sítě zdravých 
měst má aktivita probíhat každý 

rok, abychom získávali podněty 
od občanů pravidelně. Je to další 
z možností, jak se setkat s před-
staviteli města nebo s vedoucími 
úředníky a na něco se jich zeptat,“ 
uvedla místostarostka města Kristý-
na Kosová.

V místnosti bylo připraveno 
šest stolů, u kterých stál garant, 
s nímž bylo možné daný návrh či 
problém prodiskutovat. Každý stůl 
pak zastupoval určitý okruh témat. 
Mezi první patřila infrastruktura, 
energetika a doprava, další stůl 
představoval životní prostředí, ve-
řejný prostor a územní plánování. 
Do třetího spadalo školství a sport, 
čtvrtý pokrýval kulturu. Pátá ob-
last zahrnovala cestovní ruch 
a místní ekonomiku a poslední 
kategorií byla sociální oblast, zdra-
votnictví a bydlení. 

U každého stolu posléze garanti 
zapisovali problémy či návrhy na 
zlepšení daných oblastí, pro které 
mohli lidé následně hlasovat. „Ob-

čané si mohou nechat zapsat svůj 
návrh, nebo se jen podívat na to, 
co navrhují ostatní. Každý z pří-
chozích má dva hlasy na každý 
stůl, které může dát nejdůležitěj-
ším návrhům. U jednotlivých stolů 
se poté vyberou dva s největším 
počtem hlasů, z nichž se následně 
vytvoří top desítka, která se seřa-
dí sestupně od největší priority,“ 
vysvětlila analytička rozvoje měs-
ta a koordinátorka projektu ZM 
a MA21 Dagmar Šnajdarová.

Občané ke stolům přicházeli 
s návrhy, připomínkami i stížnost-
mi. „Přišla jsem, protože bydlíme 
u hospody a celé noci nespíme 
kvůli venkovní zahrádce, a nikdo 
s tím celé roky nic nedělá. Ve svých 
osmdesáti třech letech si beru ma-
tračku a chodím spát do kuchyně, 
abych se vyspala, takže doufám, že 
s tím půjde něco udělat,“ svěřila se 
s problémem obyvatelka Rožnova 
Jaromíra Lysáková.

           Pokračování na straně 2
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DLOUHOLETÁ PRAXE
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prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
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tepelná čerpadla
solární panely     koupelny

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

INZERCE

Lidé zvolili deset priorit města

KRÁTCE

Vlakové nádraží projde rekon-
strukcí. Týkat se bude nejen bu-
dovy, ale také nástupiště a kolejí. 
Práce začnou v roce 2019.     Strana 3

Sledujte nás na www.spektrumroznovska.cz

Nedodržení nejvyšší povolené rych-
losti má za následek zvýšený počet 
dopravních nehod ve městě, a to na 
rovných a přehledných úsecích. Strana 2

Sledujte nás na www.spektrumroznovska.cz

ROŽNOVANÉ VOLILI POSLANCE. Osm tisíc tři sta hlasů sečetli v sobotu 21. října ve čtrnácti okrscích členové volebních komisí. Účast 
ve volbách se tak vyšplhala na 60,80 procent, což je o dvě procenta méně než před čtyřmi lety, ale o procento více než v roce 
2010. Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo v Rožnově s převahou hnutí ANO, které získalo 30,31 procent hlasů (v roce 
2013 – 20,79 %), za ním se umístila SPD s 13,32 procenty (v roce 2013 nekandidovala), třetí skončila ODS s 12,12 procenty 
(v roce 2013 – 8,39 %), čtvrtí jsou Piráti s 11,17 % hlasů (před čtyřmi lety nekandidovali), následuje KDU-ČSL s 8,16 procent 
(9,51 %), ČSSD s 6,15 procenty (18,17 %), STAN s 4,46 procenty (v roce 2013 samostatně nekandidovali), KSČM s 4,21 procenty 
(8,92 %), a TOP 09 3,30 procent (10,73 %). Po celou dobu voleb hlídali klid ve městě a dohlíželi na veřejný pořádek ve volebních 
místnostech strážníci městské policie ve spolupráci se státními policisty. „Jednotlivé okrsky objíždíme neustále dokola, k žádnému 
narušení pořádku nedošlo,“ řekla strážnice Kateřina Polášková. Pokračování na straně 4          (bur), foto: Alexandra Buršíková

V průběhu historicky prv-
ního Veřejného fóra neboli 
akčního plánování s veřej-
ností mohli příchozí vyjád-
řit svůj názor na fungování 
města.

Veronika Kusá
zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Veřejné projednání
Petici za zrušení střelnice v ulici 
Putýrky obdržela 21. srpna rožnov-
ská radnice. Podpisy ji podpořilo 
přes pět set lidí. Město se proto 
rozhodlo zorganizovat veřejné 
projednání záležitosti za přítom-
nosti dotčených stran, které se 
uskuteční 1. listopadu ve čtyři ho-
diny odpoledne ve velké zasedací 
místnosti radnice. 

Cílem projednání je dialog mezi 
Českým střeleckým svazem a ob-
čany, jichž se případné spuštění 
provozu dotýká. Diskuze by měla 
přispět k nalezení nejlepšího mož-
ného řešení záležitosti.            (red)
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Foto: Veronika KusáZákaz řízení hrozí tomu řidiči, který překročil rychlost o dvacet až třicet devět kilometrů.

Řidiči projíždějí Rožnovem i stodvacítkou
Zvýšený počet dopravních nehod ve městě zapříčiňuje převážně nedodržení 
rychlostních předpisů. K nehodám s nejvážnějšími následky přitom dochází 
na rovných a přehledných úsecích, které umožňují řidiči se rozjet.

Veronika Kusá
zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

V dlouhodobém sledování statistik 
nehodovosti v Rožnově se ukázalo, 
že během posledních pěti let  do-
chází ve městě k nárůstu vážných 
dopravních nehod. Ty jsou způsobe-
ny převážně nedodržením rychlost-
ních předpisů. K nehodám s nejváž-
nějšími následky přitom dochází 
na rovných a přehledných úsecích, 
které umožňují řidiči se rozjet.

,,Čekali jsme po rekonstrukci 
silnice I/35, jak se bude doprava 
v Rožnově vyvíjet, a z toho předběž-
ného měření, které jsme si objed-
nali, vyplývají jasně negativní čísla. 
Z výsledů vychází, že zhruba 70 % 
řidičů běžně překračuje rychlost 
60 km/h v úseku Dukelských hrdi-
nů i při průjezdu Ostravskou ulicí 
směr na Frenštát pod Radhoštěm,“ 
uvedl starosta města Radim Holiš. 

Padesát kilometrů v hodině. Ta-
ková je předepsaná rychlost v obci. 
Mnozí řidiči bohužel tento zákon 
nedodržují a Rožnovem běžně pro-
jíždí i sto dvaceti kilometry v hodi-
ně. To ukázaly statistiky z automa-
tických záznamových měřicích 
zařízení, která byla po dobu jed-
noho týdne osazena na vybraných 
úsecích, aby zde anonymně sledo-
vala dopravní situaci ve městě.

,,Největší extrémy jsme zazna-
menali právě na automatických 
záznamových zařízeních, kdy řidi-
či nevěděli o tom, že jsou měřeni. 
Ty byly běžně i 120 km/h v obci. 
Přičemž rychlostí nad 90 km/h 

jezdili úplně běžně. My sami jsme 
řešili případ, kdy jsme změřili řidi-
če, který jel 95 km/h na výpadovce 
z Rožnova na Valašskou Bystřici. 
To je úsek, který je mezi obytnými 
domy, a  na cestu  vedou výjezdy 
jak z nich, tak ze zahrad, což po-
važuji za velice riskantní chování,“ 
řekl ředitel Městské policie v Rož-
nově pod Radhoštěm Aleš Pilař. 

Data naměřená z ručních rychlo-
měrů, které používají strážníci v te-
rénu, automatických záznamových 
zařízení i z displejů upozorňujících 
řidiče na jejich rychlost, poskytují 

jakýsi statistický výstup a přehled 
o tom, kdy a jak rychle vozidla v da-
ných úsecích jezdí. Výsledky budou 
předány na zastupitelstvu 30. října, 
kde se bude řešení rizikové dopravní 
situace v Rožnově projednávat. Jed-
nou z variant, jak dopravu zklidnit, 
bude možnost umístit v nebezpeč-
ných místech úseková měření.

,,Nejenom na Rožnovsku, ale i ve 
Zlínském kraji se statistiky nevyvíjí 
moc příznivě. K nárůstu dopravní 
nehodovosti opravdu dochází a já 
bych byl rád, kdyby na tom Rož-
novsko bylo lépe,“ svěřil se Pilař.

Pokud řidič v obci překročí nej-
vyšší povolenou rychlost, dopouští 
se přestupku, přičemž sankce se 
odvíjí od toho, o kolik byla tato 
rychlost překročena. Při vysokém 
překročení rychlosti o čtyřicet 
a více kilometrů v hodině bude 
o sankci rozhodnuto ve správním 
řízení. V takovém případě bude ři-
diči zakázáno řízení vozidla nejmé-
ně na dobu šest měsíců a zároveň 
udělena pokuta do výše deset tisíc 
korun. Zákaz řízení hrozí také řidi-
či, který překročil rychlost o dvacet 
až třicet devět kilometrů.

Lidé zvolili na Veřejném fóru deset priorit města
    Dokončení ze strany 1
„V zimě zajistit schůdnost chodní-
ků, vyzvat občany k důslednému 
třídění odpadu, obstarat včasné 
sečení trávy a dohlédnout na dodr-
žování veřejného pořádku,“ s tako-
vými připomínkami přišel Zdeněk 
Hajný z Rožnova.

„Přišla jsem, protože miluji naše 
město, zajímá mě a není mi jedno, 
co se v něm děje. Vždy se dá něco 
vylepšit. Já bych například uvítala 
kontejner na bio odpad,“ uvedla 
Jarmila Mikulášková. 

Ze sepsaných návrhů bylo nako-
nec vybráno deset priorit, které na 
místě obdržely nejvíce hlasů. 

Za nejdůležitější považují ob-
čané vybudování kulturního sálu, 
zajištění větších kapacit domova 
pro seniory a zřízení chybějícího 
domova s pečovatelskou službou. 
Dále vyřešení problematiky tržni-
ce nebo vybudování nové víceú-
čelové sportovní haly. Důležité je 
také vyřešení parkoviště u nádraží, 

obstarání prostor pro spolkovou 
činnost v kulturním centru a pod-
poření rekonstrukce sokolovny. Do 
deseti priorit města se dostala také 
dostavba knihovny a požadavek na 
kvalitnější městskou hromadnou 
dopravu. 

Pro ověření vybraných priorit 
na Veřejném fóru bude na adrese 
www.roznov.cz/dotazniky spuš-
těna anketa, ve které lidé budou 
moci označit dvě, které považují za 
nejaktuálnější a které by dle jejich 
názoru měly mít v řešení přednost 
před ostatními. 

„Prostor bude také pro napsání 
dalšího námětu v případě názoru, 
že na anketním lístku takový pro-
blém schází. Teprve výsledky an-
kety s reprezentativním vstupem 
respondentů, kteří určí pořadí de-
seti největších priorit města, budou 
projednány radou města a zastupi-
telstvem města a předány k řešení 
městskému úřadu,“ doplnila Šna-
jdarová.

Během fóra byla k dispozici také 
karafa dobra, kam lidé mohli psát 
pochvaly za to, co už se ve městě 
povedlo. Připravena byla i pocitová 
mapa, na které občané značili místa, 
kde se cítí dobře a kde naopak ne. 

„Lidé odpovídají na šest jed-
noduchých otázek pomocí špen-
dlíků, které umisťují do mapy. 
Ke každé otázce, na niž by měli 
občané reagovat automaticky, je 
možné přidat i komentář. Nako-
nec vzniknou shluky bodů, které 
prozradí, kde se lidem libí, nebo 
kde je naopak něco trápí,“ objasnil 
Ondřej Růžička, zástupce garanta 
výzkumného projektu pocitových 
map pana Jiřího Pánka z Katedry 
rozvojových studií Univerzity Pa-
lackého v Olomouci.

Pocitová mapa je taktéž k dis-
pozici elektronicky na stránce 
http://pocitovamapa.nszm.cz/roz-
nov-2017/.

 I ti, kteří se fóra neúčastnili, tak 
mají možnost vyjádřit své pocity 

zaznačením na mapu a tím pomoci 
městu určit nebezpečná, úzká nebo 
hezká místa v Rožnově či oblasti, 
které vyžadují změnu.

Akce Veřejné fórum je další ak-
tivitou v rámci městským úřadem 
zaváděné Místní agendy 21, pro-
střednictvím, kterým se Zdravé 
město Rožnov pod Radhoštěm sna-
ží 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
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Foto: Veronika KusáVrcholem Týdne knihoven byl literární dezert, neboli slavnostní otevření nové knihobudky.

Vlakové nádraží se dočká rekonstrukce

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

Rožnovské nádraží je téma probí-
rané už řadu let. V roce 2014 byla 
za účelem jeho revitalizace obča-
ny sepsána i petice. Teprve loni 
se Správa železniční a dopravní 
cesty nakonec rozhodla pro jeho 
rekonstrukci, která by se měla týkat 
nejen budovy, ale také nástupiště 
a kolejí. V minulých týdnech se na 
radnici uskutečnila schůzka se zá-
stupci projekční kanceláře, která 
byla oslovena, aby přeprojektovala 
budovu nádraží včetně prostor pro 
příjezd vlaků. 

„Na schůzi jsme probírali, co 
se má na budově, okolo budovy, 
ale i s přístupem k zastávce měnit. 
Chceme zachovat přístup ze seve-
rovýchodu, aby mohli lidé přichá-
zet mimo nákladovou plochu od 
hlavní části města. Dále požadu-

jeme, aby byla zpřístupněna a do-
dělána komunikace ze západu od 
Billy a Lidlu, kde už komunikace 
částečně je,“ prozradil požadavky 
na úpravu nádražního prostoru sta-
rosta města Radim Holiš. 

Ve zmiňovaných místech radní 
dále požadovali od Českých drah 
odkup pozemku pro vybudování 
chybějících parkovacích míst. 

„Myslíme i na důležitou část, 
kterou jsou parkovací místa. Budou 
zde parkovací plochy pro zaměst-
nance a obsluhu nádraží, ale počí-
táme také s parkovištěm pro cestují-
cí veřejnost a to jak na krátkodobé, 
tak dlouhodobé parkování,“ uvedla 
tisková mluvčí Správy železniční 
a dopravní cesty Kateřina Šubová.

V okolí nádraží se plánuje vy-
budovat podél kolejí komunikaci, 

která povede k výpravní budově 
a na nástupiště. Nádraží samot-
né projde komplexní rekontrukcí 
jak pláště, tak vnitřních prostor. 
Dojde k drobnému odbourání pří-
stavku, budou zde nové toalety, 
pokladny, vestibul pro cestující 
i další zázemí.

„Co se týče samotné stanice, do-
tkne se rekonstrukce tří kolejí a mo-
dernizovat se bude také nástupiště 
u výpravní budovy, které se zvýší 
pro pohodlný nástup do bezbarié-
rových souprav. Jedno nástupiště 
bude sloužit pro nostalgické jízdy,“ 
doplnila Šubová.

O podobě nádraží mají obyvatelé 
Rožnova jasnou představu. „Nádra-
ží by mělo reprezentovat, protože 
je to místo, které lidé vidí ve městě 
jako první. Kromě toho by určitě 

mělo být uzpůsobené i pro osoby 
s handicapem,“ zdůraznila Lenka 
Malinová.

„Podle mě by nádraží rozhod-
ně mělo mít kvalitní zázemí jak 
v podobě čekárny, tak sociálního 
zařízení. Prostor by měl být pros-
torný, vzdušný, moderní a osázený 
zelení,“ svěřil se se svou vizí Radek 
Kubáň. 

„Po nádraží požaduji, aby zde 
bylo čisto, místa k sezení a hlavně, 
aby se tady mohli lidé cítit bezpeč-
ně,“ vysvětlil obyvatel Rožnova 
Petr Křenek.

Náklady na rekonstrukci nádraží 
jsou odhadovány na sto milionů ko-
run. Projektová dokumentace by se 
měla připravovat v březnu příštího 
roku a přibližně v polovině roku 
2019 by měly být úpravy zahájeny.

Místo telefonního automatu slouží lidem knihobudka
Knihobudka funguje dvacet 
čtyři hodin denně a nabízí 
knihy, které knihovna nepo-
třebuje, vyřazuje, nebo je 
má v duplicitním počtu.

Začátek října byl i letos ve znamení 
Týdne knihoven. Jeho vrcholem byl 
literární dezert, neboli slavnostní 
otevření nové knihobudky. Ta byla 
veřejnosti zpřístupněna ve čtvrtek 
5. října na Masarykově náměstí 
v Rožnově. 

„Na jaře letošního roku jsme do-
stali tip, že O2 ruší telefonní budky 
na náměstí, takže nás napadlo pře-
tvořit ji na něco, co je nám vlast-
ní, tedy na knihobudku. Město ji 
odkoupilo a dálo nám ji k užívání,“ 
vysvětlil ředitel městské knihovny 
Pavel Zajíc. 

Knihobudka funguje dvacet čtyři 
hodin denně a nabízí knihy, které 
knihovna nepotřebuje, vyřazuje, 
nebo je má v duplicitním počtu.

,,Jedná se o knížky, o kterých si 
myslíme, že by mohl ještě někdo 
číst. Jsou to i novější knihy, které 
nám lidé nosí do knihovny, ale my 
už je máme, proto je posíláme tak-
to dál,“ popisuje Alena Srovnalová. 

Knihobudky slouží k bezplat-
nému půjčování, výměně a sdílení 

knih. Kdokoli si může knihu půjčit 
a po přečtení ji buď vrátit, nebo 
poslat dál a udělat z ní takzvanou 
putovní knížku. 

,,Ten projekt děláme už déle. 
Máme zkušenost, že se jedna pu-
tovní kniha z rožnovské knihovny 
dostala až do Austrálie, kdy nám 
čtenáři psali, že ji objevili na letišti. 
My máme radost, že se knihy do-
stávají do oběhu a cestují,“ dodala 
Srovnalová. 

Knihy mohou do budky vložit 
také sami čtenáři. Takto dostanou 
příběhy druhou šanci u někoho 

jiného. Jen je třeba dbát na to, že 
budky nejsou sběrný dvůr ani od-
kladiště. 

Kolemjdoucí, kteří slavnostnímu 
otevření přihlíželi, byli nadšení.

,,Je to super, jsem nadšená. Mám 
doma knížky, co už mám přečtené 
a myslím, že potěší i druhé, tak je 
sem určitě donesu,“ svěřila se Hana 
Němcová z Rožnova.

,,Moc mě budka zaujala, je to 
tady přímo v centru a na dobrém 
místě. Je to rozhodně dobrý ná-
pad,“ prozradila své dojmy obyva-
telka Rožnova Marie Vašková.

Knihobudky nejsou v republice 
ničím ojedinělým. V Rožnově bylo 
budek rovnou šest. Z důvodu špat-
ně zvolených materiálů však muse-
ly být odstraněny. Nyní je kniho-
budka z trvalejšího materiálu a je 
jedinou ve městě. 

,,Bereme ji jako pobočku v cent-
ru města a doufáme, že si ji oblíbí 
i občané, kteří do knihovny necho-
dí. Je to takové prorůstání do ve-
řejného prostoru. Knihovna bude 
budku kontrolovat a doplňovat, ale 
je především na lidech, jak se k ní 
budou chovat.

Veronika Kusá
zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Nádraží projde komplexní rekontrukcí jak pláště, tak vnitřních 
prostor. Dojde k drobnému odbourání přístavku, budou zde 
nové toalety, pokladny, vestibul pro cestující i další zázemí.

Veronika Kusá
zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz



Sledovanost přímých přenosů 
a záznamů z jednání rožnovských 
zastupitelů stoupá. Divákům je na-
bízí společnost TV Beskyd. Čísla se 
vyšplhala na 181 online zhlédnutí 
na Youtube, 1 250 diváků se dívalo 
na Facebooku a 708 lidí si pak zá-
znam pustilo z archivu.

Rožnované mohou sledovat za-
sedání volených zástupců města od 
června roku 2015. 

„Je skvělé, že se nám podařilo 
realizovat projekt přímých přenosů. 
A velkou radost mám z toho, že lidé 
mají o sledování těchto jednání zá-
jem,“ řekl místostarosta Jan Kučera. 

Město zvýšilo dosah i spuštěním 
přímých přenosů v rámci kabelo-
vých rozvodů TKR Jašek a SBD 
Rožnov. „Aktuálně tak má mož-

nost sledovat zasedání zastupitelů 
přibližně jedenáct tisíc obyvatel 
města, a to ve svých televizích,“ po-
znamenal Jan Kučera.

Přímé přenosy a záznamy z jed-
nání zastupitelů jsou podle něj vý-
bornou příležitostí, jak se seznámit 
s činností města, s jeho plány na 
rozvoj a dalšími strategickými do-
kumenty a rozhodnutími.

„Zájem diváků nás těší, i když 
ale například v porovnání se sou-
sedním Frenštátem je nižší. On-
line sledovanost ovlivňuje mnoho 
faktorů. Těmi nejvýznamněji jsou 
samozřejmě projednávaná témata, 
ale máme vysledováno, že je to i po-
časí,“ vysvětlil  jednatel společnosti 
TV Beskyd Michal Geryk. 

Jak dále poznamenal, v Rožnově 
začíná jednání pravidelně ve dvě 
odpoledne, ve Frenštátě o hodinu 
později. „I to je potom na celkových 
číslech znát,“ doplnil Michal Geryk.

V období od června 2015 do září 
2017 využilo v Rožnově možnost 
sledovat schůze zastupitelů 7 165 
uživatelů internetu, což je průměr-
ně 512 diváků během jednoho jed-
nání.                                       (bur)
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Je skvělé, že se nám po-
dařilo realizovat projekt 
přímých přenosů a že 
o ně lidé mají zájem.
     Jan Kučera, místostarosta

Místní firmy navštívilo přes tři sta školáků

Foto: Tomáš GrossŠtěpán Fárek, Jakub Kristek, Barbora Dostálová, Radek Pernica a Šimon Kubela 
byli vyhlášeni Technickými talenty města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2017.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

V letošním, už čtvrtém ročníku se představily spo-
lečnosti ON Semiconductor, NXP Semiconductors 
Czech Republic, Brose CZ, ZPV, Stroza a RETIGO.

Žákům základních škol otevřely 
v pátek 6. října své brány rožnov-
ské firmy působící v oblasti strojí-
renství, gumárenství, elektrotech-
niky a mikroprocesorové techniky. 
V rámci Technického jarmarku 
představily dětem kromě výrobních 
také svá vývojová střediska.

V letošním, už čtvrtém roční-
ku se představily společnosti ON 
Semiconductor, NXP Semicon-
ductors Czech Republic, Brose 
CZ, ZPV, Stroza a RETIGO. Své 
technické a řemeslné obory před-
stavila Střední škola informatiky, 
elektroniky a řemesel Rožnov pod 
Radhoštěm, Střední průmyslová 
škola strojnická Vsetín, Střední 
průmyslová škola stavební Valaš-
ské Meziříčí a Gymnázium Rožnov 
pod Radhoštěm.

Zájem o Technický jarmark ze 
strany žáků rok od roku roste. „Le-
tos se jich do akce zapojily více než 
tři stovky, a to nejen ze základních 
škol z Rožnova pod Radhoštěm. 
Přidaly se i základky z blízkého 
okolí,” prozradila ředitelka Krajské 
hospodářské komory Zlínského 
kraje Iveta Táborská.

Exkurze probíhaly formou 
představení jednotlivých firem 
a následně prohlídkou výrobních 
prostor. Žáci tak mohli vidět na-
příklad vývojové středisko, ve kte-
rém pracují inženýři na nejmoder-
nějších technologiích ve špičkově 
vybavených laboratořích nebo 
ryze českou společnost vyrábějící 
konvektomaty, které směřují ze-
jména do zahraničí.

„Školáci se při volbě povolání 
často rozhodují spíše podle spole-
čenské popularity budoucí profe-
se než podle reálné nabídky pra-

covních míst. Jsem přesvědčen, 
že je potřeba ukázat skutečné 
prostředí firem, aby si žáci doká-
zali představit, o čem to či ono 
povolání je, aby si uvědomili, že 
současné výrobní firmy jsou na 
vysoké úrovni, že i dělnické profe-
se mohou být čisté a výroba pro-
bíhá většinou pomocí moderních 
technologií,“ řekl místostarosta 
Jan Kučera.

V rámci Technického jarmarku 
vyhlásila radnice soutěž Technický 
talent Rožnova 2017. Pětici vítězů 
předala společnost ON Semicon-
ductor notebook, pozvala je na 
prohlídku společnosti a slíbila je 
zdarma zásobovat elektronickými 

součástkami pro jejich koníčky. 
Město žákům věnovalo software 
Microsoft Office.

Mezi oceněnými byl Štěpán Fá-
rek ze Základní školy Videčská. 
Ten navštěvuje kroužek robotiky 
a automatizace, zajímá se o letec-
tví, elektrotechniku nebo chemii.

Ze stejné školy je i další držitel 
ceny Jakub Kristek. „Velmi rád pra-
cuji se dřevem a kovem, poskládal 
jsem si a zprovoznil motorku Pio-
nýr,“ prozradil chlapec.

Ocenění si zasloužila i žákyně 
Základní školy Sedmikráska Barbo-
ra Dostálová, která zvítězila v sou-
těži Matematický klokan v katego-
rii Cvrček. Mezi pětici úspěšných 

patří i Radek Pernica ze Základní 
školy Pod Skalkou. „Vyrobil jsem 
ruční svícen na baterku, funkční 
větráček s převodem a třídičku pe-
něz,“ řekl hoch.

Pátým úspěšným je Šimon Kube-
la, který ovládá například práci na 
malém soustruhu.

„Náš obor, ale vlastně celý 
průmysl, potřebuje pozvednout 
inovativní potenciál. A technické 
vzdělání je pro to naprosto nezbyt-
né. Takže motivujeme děti, aby se 
vzdělávaly v technických oborech, 
a toto je ten nejmenší počin, který 
můžeme udělat,“ poznamenal jed-
natel společnosti ON Semiconduc-
tor Josef Švejda.

Rožnované volili Jednání zastupitelů sleduje online stále více lidí
    Dokončení ze strany 1 
V pátek však museli k seniorce vy-
jet záchranáři. Žena, která je upou-
tána na invalidní vozík, a proto 
požádala o možnost volby doma, 
spadla cestou ke dveřím z vozíku 
a nedokázala se vlastní silou po-
hnout. 

„Volání o pomoc uslyšeli právě 
členové volební komise, kteří k rož-
novské seniorce přijeli. Okamžitě 
zavolali městskou policií. Strážní-
ci společně s hasiči dveře do bytu 
otevřeli a ženě pomohli zpět do in-
validního vozíku. Důchodkyně ne-
byla zraněná, a tak nakonec mohla 
splnit to, kvůli čemu celá příhoda 
vznikla, vhodit do přenosné urny 
svůj hlas,“ vylíčil mluvčí města To-
máš Gross.
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Foto: Alexandra BuršíkováO historii Rožnova debatovali zleva: Karel Müller, Libor Jan, Dalibor Janiš, Jiří Mitáček, 
Tomáš Baletka a Libuše Hrabová. Pořad moderoval historik Robert Antonín (mimo snímek).

Rožnov nemá 750 let. Historici rozbili mýtus
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Rožnov nejspíše vznikl někdy v první polovině čtrnáctého století. ”Máme 
totiž bezpečně doloženo, že Zubří bylo založeno až roku třináct set de-
set, a předtím tady určitě nic nebylo,„ zdůvodnil historik Tomáš Baletka.

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

Rožnov pod Radhoštěm žije od 
ledna oslavami 750. výročí. Tolik 
let město ale nemá. První prověře-
ná zmínka o něm je totiž až z roku 
1411, kdy v dochované listině udě-
luje Lacek z Kravař lokalitám na 
Rožnovsku, tedy vesnicím od Malé 
a Velké Lhoty až po Vigantice, prá-
vo odúmrti. Hrad zřejmě vznikl 
mezi lety 1366 až 1372. Tyto závě-
ry prezentovali ve čtvrtek 12. října 
v konferenčním sále Valašského 
muzea v přírodě přední odborníci 
na středověk.

„Rožnov nejspíše vznikl někdy 
v první polovině čtrnáctého století. 
Máme totiž bezpečně doloženo, že 
Zubří bylo založeno až roku třináct 
set deset, a předtím tady určitě nic 
nebylo,“ upozornil historik Tomáš 
Baletka, který vede vsetínský okres-
ní archiv.

Mýtus o vzniku města se vzta-
hoval k roku 1267 na základě zá-
věti olomouckého biskupa Bruna 
ze Schauenburku z tohoto roku. 
V ní jsou zmíněny lokality Grabo-
we a Rosenowe. Podle historiků je 
ale velmi nepravděpodobné, že by 
se jednalo o Rožnov, a to z mnoha 
důvodů. Nesedí geografický kontext 
v textu listiny, popis navíc neodpoví-
dá směru a tempu kolonizace Pobeč-
ví. Zmínka o Rosenowe se nejprav-
děpodobněji vztahuje k dnešním 
Proskovicím, Staré Bělé nebo k ně-
jaké dnes už zaniklé vsi. Sousední 
Grabowe je dnešní Hrabová.

První oslavy výročí uspořádal 
Rožnov už před padesáti lety. Od 
té doby si jubileum vztahující se 
k roku 1267 město připomíná co 
deset let.

„Zdědili jsme toto datum jako 
jiné místní mýty. Rozhodli jsme 
se ale letos oslavit nikoli konkrétní 
letopočet, ačkoli navazujeme na 
všechny oslavy minulé, jako spíše 
pestrou a dlouhou minulost našeho 
města,” řekla místostarostka Kris-
týna Kosová.

Historik z Filozofické fakulty 
Ostravské univerzity Dalibor Janiš 
odmítl, že by se o tom, že se slaví 
chybné datum, nevědělo. „Nevím, 
proč je to prezentováno jako nová 
informace. Víme to od konce deva-
desátých let. Publikovali jsme své 
závěry v různých odborných tex-
tech, v roce dva tisíce dva dokonce 
vyšla známá a rozšířená monografie 
s názvem Okres Vsetín, kde všechny 

údaje, o nichž se dnes bavíme, za-
zněly,“ poukázal Dalibor Janiš s tím, 
že navíc v Rožnovských malých tis-
cích před šesti lety vyšla publikace 
Hrad a město Rožnov v časech stře-
dověku. „Vydala ji sice radnice, ale 
informace v ní obsažené asi nevzal 
nikdo na vědomí,“ řekl historik.

Besedu sledovalo několik desí-
tek lidí. Pro některé byly závěry 
odborníků nové, jiným byly známy. 
„Velmi se mi to líbilo, protože mě 
historie zajímá. Když jsem učila na 
zdejším gymnáziu, tak jsem vždyc-
ky zmiňovala jako první zmínku 
o Rožnově z roku dvanáct set še-
desát sedm. Jsem ráda, že si v tom 
mohu udělat pořádek,“ řekla Iva 
Vodičková.

„Výsledek se dal vzhledem k slo-
žení diskutujících čekat, jak pan Ja-
niš, tak pan Baletka jsou dlouhodo-
bě zastánci toho, že Rožnov nebyl 
založen na konci třináctého století. 
Názor hájí historici už dvacet let, 
a podle mě je správný. Je ale jasné, 
že nikdo tady nezapíchl hůl přesně 
v roce čtrnáct set jedenáct, že tady 
bylo něco už předtím,“ podotkl Lu-
káš Perutka.

„Připomínky k datu zazněly už 
kdysi. Kulatý stůl se měl konat 
před tím, než jsme začali slavit, ne 
až na samém konci. Co si o tom 
má obyčejný člověk myslet? Prostě 
někdo udělal chybu, ať si to každý 
přebere, jak chce,“ zhodnotil Ru-
dolf Bill.

Nonstop bar v ulici 1. máje se promění v hudební a společenský klub
T klub – kulturní agenturu čeká 
stěhování do budovy Komerčních 
domů, tedy do prostor bývalého 
ředitelství Tesly. Administrativní 
část agentury obsadí volné kance-
láře, hudební a společenský klub 
vznikne v místě, kde byla dřív vrát-
nice a kde nyní sídlí nonstop bar 
s hernou. 

Stěhování čeká T klub nejpozdě-
ji v květnu příštího roku. Zatímco 
ale kulturní agentura se přemístí do 
Komerčních domů dočasně, tedy 
do doby, než bude postaveno kul-
turní centrum, klub v novém místě 
již zůstane. „Prostory odpovídají 
tomu, jak by takový klub prostor 
měl vypadat. Bude tady dost míst 

k sezení a v provozu bude i bar, tak-
že lidé se budou moci během pro-
dukce osvěžit. Předpokládáme, že 
tady bude otevřeno buď každý den, 
nebo alespoň většinu dní v týdnu, 
aby si sem lidé zvykli chodit,“ po-
psal dramaturg T klubu – kulturní 
agentury Martin Valášek. 

Kromě koncertů by měl klub 
nabídnout i promítání filmů, nebo 
pořádání kvízových her a dalších 
akcí. „Nechceme to dělat tak, že 
by to měl být klub jen pro Téčko. 
Měla by to být platforma pro různé 
aktivity občanů, kteří by se chtěli 
zapojit do kulturního dění, vymy-
sleli si vlastní akci a potom ji ve 
spolupráci s námi, nebo sami na 

základě zvýhodněného pronájmu 
uspořádali,“ vylíčil Martin Valášek.

Město hledá i nového provozo-
vatele restaurace, který by na pořá-
dání akcí spolupracoval. „Přesunutí 
hudebního klubu do bývalého non-
stop baru v budově Komerčních 
domů vyjde na desetinu nákladů, 
než kdybychom budovali nový pro-
stor například v rámci kulturního 
centra. Chceme vytvořit prostředí 
klubu, kavárny a příjemného pose-
zení, kde večery budou patřit men-
ším žánrům,“ vysvětlil místostaros-
ta Jan Kučera.  

Ve vile, kterou agentura po třice-
ti letech opustí, vznikne nízkopra-
hové centrum pro děti a mládež. 

„V něm mladí lidé mezi deseti 
a dvaceti lety nebudou jen smys-
luplně trávit volný čas, ale hlavně 
řešit problémy, které je trápí. Na-
příklad se školou, s rodiči, s nej-
různějšími vztahy, sebeúctou a po-
dobně,“ řekla Naděžda Gilarová, 
zástupkyně ředitele Charity ve Va-
lašském Meziříčí, která provozuje 
podobné zařízení sedmým rokem. 

„Vítám, že město bude moci 
provozovat tolik potřebné zaříze-
ní. Vzhledem k tomu, že T klub je 
v majetku města, tak se pro provo-
zování nízkoprahového centra tato 
budova jednoznačně nabízí,“ řekla 
ředitelka T klubu – kulturní agentu-
ry Lenka Vičarová.                   (bur)
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Foto: Veronika KusáVladimír Šimek (v oranžové vestě) považuje za veterána vozidlo starší třiceti let, 
které splňuje historickou původnost, musí mít typizovanou dobovou barvu, chrom.

Když to jezdí, je to radost, říká milovník veteránů

Na nádraží v Rožnově zastaví protidrogový vlak
Mikroregion Rožnovsko se rozhodl 
zapojit do unikátního vzdělávacího 
projektu Revolution Train, který va-
ruje před riziky legálních i nelegál-
ních drog. V rámci kampaně dorazí 
na nádraží v úterý 14. listopadu pro-
tidrogový vlak. Jeho příjezd zajistil 
realizační tým projektu MAP+.

„Protidrogový vlak tvoří cel-
kem šest vagónů. V jednotlivých 
vagónech návštěvníci procházejí 
příběhem, který sledují v několika 
multimediálních kinosálech pro-
tidrogového vlaku. Po každé části 
filmu se zvedá projekční plátno, za 
nímž je nainstalovaná věrná kopie 
místa, které přímo souvisí s dějem 

příběhu. V těchto prostorách pak 
probíhá interakce lektora s účastní-
ky programu a díky intenzivní simu-
laci vjemů dochází k maximalizaci 
prožitku a efektivity učení,“ vylíčila 
Martina Novosádová, projektová 
a finanční manažerka MAP+.

Protidrogový vlak bude dopo-
ledne přístupný žákům sedmých 
až devátých tříd základních škol 
v mikroregionu, od Zubří po Horní 
Bečvu. Pro veřejnost bude otevřen 
od 15.30 do 18.20 hodin.

„Je to velmi dobrý nápad, jak oslo-
vit s protidrogovou problematikou 
mladé lidi. Věřím, že je projekt zau-
jme,“ řekl místostarosta Jan Kučera. 
Díky podpoře Místní akční skupi-
ny Rožnovsko, která akci financuje 
v rámci projektu Místního akčního 
plánu rozvoje vzdělávání v ORP 
Rožnov pod Radhoštěm, budou 
prohlídky pro všechny zdarma.

Součástí projektu je sběr ano-
nymních dat, která pak mohou 
jednotlivá města využít pro tvorbu 

koncepcí protidrogové prevence. 
Vlakový program absolvovalo už 
více než padesát tisíc lidí z Česka, 
Německa Slovenska i Polska, při-
čemž přes devadesát procent účast-
níků jej doporučuje jako nejlepší 
formu prevence.                      (bur)

Vozidlo Praga Baby z roku 1936, si-
decar Indian Scout vyroben v roce 
1931, Tatry, Mercedesy. Takovými 
veterány se pyšní členové HVCC 
Rožnov, kterých se do klubu přidá-
vá průměrně pět ročně. Milovníky 
historických vozidel z Rožnova 
i širokého okolí Valašska nespojuje 
pouze vlastnictví veterána, ale také 
to, že s ním chtějí něco podnikat.

,,Klub vznikl s pěti lidmi, dnes 
má padesát členů. Reprezentují 
klub po republice i v zahraničí, 
objíždí soutěže, výstavy, závody na 
okruhu či do vrchu a další akce. 
Oslovuji mladé lidi, kteří si nás vy-
žádali na testaci veterána. Pokud je 
veterán historicky zajímavý a maji-
tel šikovný, tak se domluvíme a teď 
nám třeba jako nový člen pomáhá 
i s organizací závodu,“ říká před-
seda klubu Vladimír Šimek, který 
sám vlastní několik zajímavých ve-
teránů. Ti jsou kromě sportovního 
rybaření jeho největším koníčkem. 

Za veterána se považuje vozidlo 
starší třiceti let, které splňuje his-
torickou původnost, musí mít ty-
pizovanou dobovou barvu, chrom. 
Klub se financuje především sám 
z členských příspěvků, které dopl-
ňuje občasnými výtěžky z různých 
akcí. Koníček je to náročný jak na 
čas, tak i na finance.  

,,Chce to spoustu času, jezdí se 
po burzách, shánějí se díly, někte-
ré opravy trvají tři až pět let. Pragu 
Picollo r. v. 1935 renovuje náš člen 
Leo Klestil dokonce už přes deset 
let, ale až vyjede, bude to historický 
skvost a ta radost. Hlavně to chce 
vhodnou partnerku nebo manželku, 
která to všechno zvládne. Klub má 
totiž až na čtyři výjimky mužské ob-
sazení,“ dodává Šimek s úsměvem. 

Klub pořádá ročně několik akcí, 
sezónu zahajuje a veterány po 
zimním spánku probouzí dubnový 

start 200 kilometrů Českosloven-
skem, kterou pořádá ve spolupráci 
se slovenskými kluby.  

,,V květnu pomáháme pořadatel-
sky Autoklubu Rožnov s akcí Ve-
teráni Valašskem, která se traduje 
v Rožnově od sedmdesátých let. Za 
všechny veteránisty mě moc mrzí, 
že rožnovská radnice odklonila 
start tohoto historického závodu 
z náměstí do Campingu Rožnov. 
Rožnováci tak přišli o tradici,“ zdů-
razňuje předseda klubu. 

V červnu spolu se Svatohostýn-
skou maticí klub organizuje Pouť 
klubu a přátel HV na Svatém Hos-
týně pod názvem Morava. Tato oje-
dinělá akce je zařazena do poháru 
Federace klubu HV v České repub-
lice, za kterou klub obdržel od fede-
race i ocenění.

Dále se veteránisté pravidelně 
účastní výstav na zámku ve Slav-
kově, Holešově a Kuníně, závodu 
RADEGAST-33, aneb veteráni 
do kopca, který se jezdí ve Va-
lašské Bystřici. Kromě toho po-
mohli rožnovským ženám připra-
vit akci pod názvem Jako tenkrát 
v lázních. 

Poslední akce roku Ukončenie 
sezóny Československých veterá-
nistů se letos konala 7. října 2017. 
Jízdy, na které klub spolupracuje 
se slovenskými kluby, se účastní na 
sto historických vozidel. Trať dlou-
há zhruba dvě stě kilometrů odstar-
tovala v Rožnově u hotelu Eroplán 
a jela se přes množství zastávek 
včetně Památníku bojovej družby 
Čechov, Slovákov a sovietskych 
partizanov v Slovenském národním 

povstání, kde vzniká tradiční pa-
mátní fotografie. 

,,Program pokračoval u Globusu 
Havířov vyhlídkovými lety vrtulní-
kem, grilováním s šéfkuchařem, zaří-
dili jsme i měření zraku pro účastní-
ky. Počasí nám vyšlo a let vrtulníkem 
nad Těrlickem byl úžasný,“ pochva-
luje si ukončení sezony Šimek. 

Na další jízdu vyjedou veteráni 
opět na jaře. Honest Veteran Car 
Club byl založen v roce 2009 Jiřím 
Šneiderem, Vlastimilem Šebelou 
a Vladimírem Šimkem. Po smrti 
předsedy klubu Jiřího Šneidera 
v roce 2012 se stal předsedou Vla-
dimír Šimek, který dodnes udržuje 
tradici klubu. 

,,Jednou to kulturní dědictví  
předáme našim dětem,“ dodává 
předseda.

Honest Veteran Car Club vznikl s pěti lidmi, dnes má padesát 
členů, kteří klub reprezentují po republice i v zahraničí, objíždí 
soutěže, výstavy, závody na okruhu či do vrchu a další akce.

Veronika Kusá
zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Tento projekt je financován z prostředků 
ESF prostřednictvím Operačního progra-
mu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státní-
ho rozpočtu ČR.
Název projektu: Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoš-
těm 
Registrační číslo: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000501.



Rekordních půl milionu PET lahví 
sesbíraly děti v uplynulém školním 
roce. Přepočítáno na tuny se číslo 
šplhá k pětadvacítce. Přepočítáno 
na kilometry, dosahuje vzdálenost 
sto šedesáti kilometrů, tedy z Rož-
nova až do Brna.

Do sběru se zapojilo šest mateř-
ských a čtyři základní školy. „A také 
krajská Střední škola informatiky, 
elektrotechniky a řemesel,“ přiblížil 
mluvčí města Tomáš Gross.

Počet sesbíraných plastových lah-
ví se zastavil na čísle 537 097, což je 
o 40 tisíc více než rok předtím. Vů-
bec nejlepším sběračem se stal Samu-
el Valicec z Mateřské školy 1. máje, 
který odevzdal za jeden školní rok 14 
269 petek, což je 650 kilogramů. Při 
sběru mu pomáhala rodina. „Vlastně 

všichni včetně babičky a dědečka. 
Sbírali jsme dokonce i po souse-
dech,“ usmála se maminka vítěze Mi-
chaela Hejkalová. Město školám za 
sběr plastových lahví platí. „V uply-

nulém roce to bylo přes osmadeva-
desát tisíc korun,“ vypočítal místosta-
rosta Jan Kučera, který dětem předal 
medaile a drobné dárky.

Každá PET lahev, kterou děti 
donesly do žluté nádoby, má svůj 

příběh. První kilometry urazí na 
třídicí linku, kde se rozdělují podle 
druhu plastu. Petky, igelitové oba-
ly nebo polystyren se oddělují od 
ostatních plastů, které se slisují do 

balíků, namelou a za tepla se lisují 
do forem. Takto vznikají odpadkové 
koše, dlažba, zahradní nábytek nebo 
protihlukové stěny u dálnic. Petky se 
rozemelou na drobné kousky, které 
se důkladně vyčistí a přeměňují na 

vlákna. Z takto vyrobených vláken 
se vyrábějí koberce, textilie nebo vý-
plně spacáků a zimních bund. Jedna 
fleecová bunda se dá vyrobit z pade-
sáti kusů, na tričko jich postačí pět.

„Na každého Rožnovana připa-
dá za uplynulý rok přes dvaapade-
sát kilogramů vytříděných odpadů, 
tedy papíru, plastu, skla a nápojové-
ho kartonu. Průměr v České repub-
lice je přitom čtyřiačtyřicet kilogra-
mů,“ upozornil Tomáš Gross.

Město získalo díky třídění zpět 
do rozpočtu 2,3 milionu korun. 
V letošním roce bylo město Rož-
nov pod Radhoštěm opět oceněno 
druhým místem v krajské soutěži 
o Keramickou popelnici.

Vlak ze sesbíraných plastových lah-
ví by spojil Rožnov s Brnem.      (bur)
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Foto: Veronika KusáNa lampionový průvod, který se pravidelně koná k uctění památky autora 
Broučků Jana Karafiáta, se sjíždí lidé nejen z Rožnova, ale i z širokého okolí. 

Městem prošli broučci. Už po dvaadvacáté

Brouček, Beruška, maminka, ta-
tínek nebo Janinka. Všechny tyto 
postavy si mohli připomenout ti, 
kteří přišli na Podzimní putování 
s broučky. To se v Rožnově tradič-
ně konalo už po dvacáté druhé. 
Průvod se ve večerních hodinách 
vydal od hudebního altánu k Valaš-
skému muzeu v přírodě. 

,,Za sršní hlídkou půjdeme všich-
ni po cyklostezce ke schodům, kde 
se otočíme zpátky a projdeme par-
kem až do muzea. Tam maminka 
s tatínkem řeknou kouzelné slovo, 
aby se otevřela brána a mohli jsme 
vstoupit,“ vysvětlila knihovnice 
v roli maminky Ilona Kroupová.  

Uvnitř Valašského muzea byl při-
pravený bohatý program. Návštěv-
níci mohli zhlédnout originální 
show barev a světel v podání sku-
piny Histerky, představení divadla 
Malé hry Sněhová královna nebo 
pohádku Jak se Brouček naučil pla-
vat sehranou divadlem V batohu. 

,,Vždy se snažíme do programu 
zařadit představení, která se ke 
Karafiátovým Broučkům hodí, ale 
vzhledem k tomu, že už je to dvacá-
tý druhý ročník, není to úplně jed-
noduché. Divadlo V batohu vždy 
předvácí variace na Broučka a letos 
je to představení, Jak se Brouček 
naučil plavat,“ doplňuje ředitel 
městské knihovny Pavel Zajíc. 

Na lampionový průvod, který se 
pravidelně koná k uctění památky 
autora Broučků Jana Karafiáta, 
se sjíždí lidé nejen z Rožnova, ale 
i z širokého okolí. 

Rodina Petra Gueny přijela na 
průvod z Bohumína: ,,Jsme tady 
poprvé a moc se nám to líbí. O akci 
jsme se dozvěděli z internetu. 
Broučky známe, takže jsme zvědaví 
a těšíme se na pohádky.“

,,Líbí se nám tady, byli jsme na 
průvodu už loni, ale Broučky jsme 
ještě nečetli. Musíme si sehnat kni-
hu, kterou doma zatím nemáme,“ 
prozradila Miroslava Vašková, kte-
rá na průvod s vnučkou dorazila 
z Hutiska-Solance. 

,,Jsme tady asi počtvrté, sice je 
to každý rok podobné, ale máme to 
rádi a pro děti je to určitě zajíma-
vé. Broučky dětem zatím pouštíme, 
takže je znají,“ vysvětlil Milan Rou-
balík z Rožnova. 

Broučci se v průběhu let dočka-
li desítek zpracování jak knižních, 
tak filmových. 

,,Ta kniha je psaná starým jazy-
kem, ale nyní vychází v jazykových 
úpravách, kde se řeč zpřítomňuje. 
I přesto, že mají Broučci už mnoho 

let, myslím, že to poselství v příbě-
hu je stále obsažené a dětem má 
stále co předat,“ svěřil se Zajíc.

Lampionový průvod ukládající 
všechen hmyz a broučky ke spán-
ku zahájil Týden knihoven, který 
se koná vždy první týden v říjnu. 
V rámci něj v knihovně proběhly 
další akce, mezi kterými nechybělo 
čtení dětem jak česky, tak anglicky, 
autorské čtení Martina Reinera 
nebo otevření knihobudky na rož-
novském náměstí.

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

Na každého Rožnovana připadá za 
uplynulý rok přes dvaapadesát kilogra-
mů vytříděných odpadů. 
              Tomáš Gross, mluvčí města

Průvod se vydal od hudebního altánu ke skanzenu, kde návštěvníci zhlédli show 
barev a světel v podání skupiny Histerky, představení divadla Malé hry Sněhová krá-
lovna nebo pohádku Jak se Brouček naučil plavat sehranou divadlem V batohu.

Veronika Kusá
zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Děti nasbíraly přes půl milionu plastových lahví



Vždy, když někdo oce-
ní soustavnou práci 
rožnovské knihovny, 
vnímám to jako potvr-

zení smysluplnosti činnosti, kterou 
knihovna a její zaměstnanci činí 
pro své uživatele a obyvatele Rož-
nova. S radostí jsem proto přijal 
zprávu, že Zlínský kraj a Krajská 
knihovna Františka Bartoše ve 
Zlíně budou již popáté oceňovat 
práci veřejných knihoven a jejich 
pracovníků a že mezi nominovaný-
mi je také zástupce naší knihovny. 
Na slavnostním ceremoniálu, který 
probíhal v sídle Zlínského kraje, si 
pak ocenění převzala spolu s další-
mi knihovníky paní Ilona Kroupo-
vá z rukou statutárního náměstka 
Zlínského kraje Josefa Sukopa 
a Miroslava Kašného, radního pro 
kulturu, památkovou péči, církve, 
mládež a sport. Ocenění bylo paní 
Iloně Kroupové uděleno za vyni-
kající práci v knihovnách. Kdo je 
knihovnice Ilona Kroupová? Těm, 
kteří knihovnu navštěvují pravidel-
ně, ji asi není potřeba představovat, 
pro ostatní mi dovolte krátké při-
blížení.
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Foto: archiv TKADavid Vávra.

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Krajské ocenění knihovnice Ilony Kroupové

Ilona Kroupová je velmi výraz-
nou osobností na poli dětského 
knihovnictví na Rožnovsku, kterou 
si z rožnovské knihovny pamatuje 
několik generací školáků / čtenářů, 
ale je také známá v komunitě dět-
ských knihovníků ČR. V rožnovské 
knihovně pracuje více než tři desít-
ky let, a přestože nejprve začínala 
jako pracovnice střediskové knihov-
ny, své „pravé“ místo objevila tepr-
ve v oddělení pro děti. Stála u zro-
du a podílela se na vzniku tradice 
Broučků, Večerníčků na kamenech 
a řady dalších aktivit pro děti, které 
jsou v Rožnově s knihovnou neroz-

lučně spjaty. Dlouhodobě je člen-
kou hodnotitelské komise literární 
soutěže O poklad strýca Juráša/
Kde končí svět. Za svůj profesní 
život sestavila řadu autorských be-
sed a informačních lekcí pro žáky 
základních škol. V neposlední řadě 
přišla s programy pro školní druži-
ny, které rožnovskou knihovnu na-
vštěvují stále častěji. Navíc je nutno 
také připomenout její pravidelné 
znalostní měsíční soutěže. Shrnu-
to, Ilona Kroupová je knihovnice 
tělem, ale hlavně duší.  Myslím si, 
že dlouhodobě přispívá k dobrému 
jménu knihovny a knihovnictví, ať 

JIŘÍ VODIČKA – HOUSLE, 
MARTIN KASÍK – KLAVÍR
Pondělí 6. listopadu
18.00 hodin – koncertní sál ZUŠ

Je-li někdo hodně nadaný, je zá-
hodno, aby začal se svým vyšším 
vzděláním dříve než ostatní. To je 
i případ Jiřího Vodičky, který už ve 
svých 14 letech zahájil studium na 
Institutu pro umělecká studia v Os-
travě ve třídě renomovaného pe-
dagoga prof. Zdeňka Goly. V roce 
2007 zde uzavřel studium magister-
ským titulem.

Jiří Vodička pravidelně vystupu-
je jako sólista s mnoha význačnými 
českými i zahraničními orchestry, 
a to např. s Českou filharmonií, 
Pražskou komorní filharmonií, 
Symfonickým orchestrem FOK, 
Symfonickým orchestrem Českého 
rozhlasu a jinými. Z těch zahranič-
ních jsou to např. Qatar Philhar-
monic Orchestra, Neue Westfalen 
Philharmonie. Je dlouholetým só-
listou předního čínského orchestru 
Wuhan Philharmonic Orchestra. 
Spolupracuje také s významnými 
dirigenty Jiřím Bělohlávkem, Jaku-

V Janíkovce proběhne Besídka divadla Sklep
Martin Valášek

tka@tka.cz

bem Hrůšou, Tomášem Netopilem 
a jinými. 

Martin Kasík – vítěz jedné z nej-
prestižnějších světových soutěží 
Young Concert Artists Competiti-
on v New Yorku 1999 – se věnuje 
klavírní hře od čtyř let. Pochází 
z Frenštátu pod Radhoštěm, a tak 
u něho volba studia padla na Janáč-
kovu konzervatoř v Ostravě a pod 
vedením Mgr. Moniky Tugedliebové 
a AMU v Praze ve třídě prof. Ivana 
Klánského ji úspěšně absolvoval. 

Je vítězem mnoha domácích 
i mezinárodních soutěží. Jako 
sólista vystupoval mj. s Chicago 
Symphony Orchestra, Minneapolis 
Symphony Orchestra, DSO Berlin, 
Tonhalle-Orchester Zürich, Stutt-
garter Philharmoniker, Rotterdams 
Philharmonisch, Helsingin kaupun-
ginorkesteri. Pravidelně spolupra-
cuje s Českou filharmonií a Symfo-
nickým orchestrem hl. města Prahy 
FOK, se kterými podnikl turné po 
USA a Japonsku.

Martin Kasík vydal 12 CD ve 
spolupráci se společnostmi Supra-
phon a ArcoDiva.

BESÍDKA 2017 – Divadlo Sklep
Pondělí 20. listopadu
19.00 hodin – Janíkova stodola

Protagonistu „Sklepáků“ herce 
a architekta Davida Vávru znají 

dozajista všichni, ať už z vynikají-
cího seriálu o architektuře Šumná 
města, dodnes nepřekonané České 
sody nebo právě z divadla Sklep, 
které bylo hlavním tahounem sku-
piny Pražská pětka, tvořené divadly 
Mimóza, Vpřed, Kolotoč a Křeč. 
Tato uskupení představovala do-
hromady nejvýraznější generační 
hnutí 70. a 80. let. Činnost Praž-
ské pětky pronikla i do televizní 
oblasti, když v roce 1988 režíroval 
Tomáš Vorel film Pražská pětka, ve 

M. Kašný, I. Kroupová, Z. Freidlová (ředitelka KKFB) a J. Sukop. Foto: Jiří Balát, ZK

už na úrovni města, tak i v kontextu 
celé ČR. Proto si její práce velmi 
považuji a jsem rád, že byla oficiál-
ně oceněna také na krajské úrovni. 

Ve shora uvedeném výčtu však 
chybí každodenní a individuální 
práce s uživateli knihovny, na kte-
rou je potřeba nezapomínat, neboť 
právě ta je často přehlížena a ve-
řejností mnohdy bagatelizována, 
přestože je to náplň práce hlavní 
a nejdůležitější.

V kontextu této dobré zprávy 
bych chtěl čtenářům článku připo-
menout vyhlášení dalšího ročníku 
literární soutěže O poklad strýca 
Juráša, přestože jsem jej zmiňoval 
v minulém článku. Nový ročník nese 
podtitul Já jsem tvůj člověk a na toto 
téma mohou zasílat své literární prá-
ce (básně, prózu/povídky, komiksy) 
děti od 6 do 15 let. Pokud bych měl 
rozvést šířeji téma letošního roční-
ku, mělo by pojednávat o vztahu 
dětí, potažmo lidí,  k obyvatelům 
živočišné říše. Více informací o sou-
těži samozřejmě naleznete na webo-
vých stránkách knihovny a my se 
těšíme na zaslané příspěvky.

A co přináší ve svém programu 
knihovna v listopadu? Nalistujte 
v rámci Spektra Rožnovska Kam 
a tam se vše podstatné dočtete. 
Věřím, že dobře doplní naši knižní 
nabídku.

kterém divadlo Sklep připravilo pá-
tou část nazvanou Na Brigádě. 

Sklep byl z divadel Pražské pět-
ky nejen nejstarší, ale také nejpo-
četnější i nejvytrvalejší: bez větších 
přestávek hraje dodnes. Dobrým 
příkladem je tradiční sklepovská 
Besídka, každoročně uváděné pás-
mo scének, skečů, písní a tanců, 
čerpající z nasazení interpretů a je-
jich svérázného smyslu pro humor. 

Specifický humor, ve kterém 
Vávrovi zdatně sekundují Milan 
Šteindler, Lenka Vychodilová, 
Jiří Fero Burda a další, má své 
nadšené fanoušky, ale taky hejtry, 
kterým sklepácký humor přijde 
už za hranou nebo jednoduše mu 
nerozumí. A v tom je jejich síla, 
používají kontroverze, neberou 
si servítky a umí si udělat srandu 
i ze sebe samých. Devíza, která 
se několikanásobně zúročila. Ke 
svým 45. narozeninám si dali dá-
rek v podobě filmového dokumen-
tu Tajemství divadla Sklep aneb 
Manuál na záchranu světa, který 
zdaleka nedokáže odrazit vše, co 
se na pódiu mezi herci odehrává, 
to je třeba vidět na vlastní oči.

Můžete se těšit na tradiční před-
stavení divadla Sklep v novém po-
dání složené z mnoha humorných 
výstupů, skečů, gagů, písní a tanců, 
které polechtají bránici i tomu nej-
většímu morousovi a kakabusovi.
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Mamince nemocné dívky předal starosta Radim Holiš obálku s pěti 
tisíci korunami od biatlonového reprezentanta Michala Krčmáře. Foto: Tomáš Gross

Město Rožnov pod Rad-
hoštěm vyhlašuje výbě-
rové řízení na úředníka 

zařazeného do Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm, právní od-
bor s pracovním poměrem na dobu 
určitou (zástup za rodičovskou 
a mateřskou dovolenou).

I. NÁPLŇ PRÁCE:
právní služba na úseku státní sprá-
vy a samosprávy, zejména pak:
 metodická, poradenská a kon-
zultační činnost v oblastech státní 
správy a samosprávy
 legislativní činnosti města
 příprava, posuzování, metodic-
ká pomoc a zpracování vnitřních 
předpisů
 zastupování města v řízeních 
před soudy a správními orgány 
všech stupňů
 poskytování právní pomoci pra-
covníkům městského úřadu
 výkon státní správy v oblasti 
přestupkového řízení dle zákona 
o přestupcích a ostatních právních 
předpisů, speciální odborné čin-
nosti na úseku přestupkové agendy
 příprava, posuzování a zpraco-
vání smluv aj.

II. MÍSTO VÝKONU PRÁCE: 
Rožnov pod Radhoštěm.

III. PŘEDPOKLADY PRO 
VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU 
ÚŘEDNÍKA:
Úředníkem se může stát fyzická 
osoba, která splňuje předpoklady 

podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., 
o úředních územních samospráv-
ných celků, tj.:
 úředníkem se může stát fyzická 
osoba, která je státním občanem 
České republiky, popřípadě fyzic-
ká osoba, která je cizím státním 
občanem a má v České republice 
trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, 
je způsobilá k právním úkonům, je 
bezúhonná, ovládá jednací jazyk 
a splňuje další předpoklady pro vý-
kon správních činností stanovené 
zvláštním právním předpisem,
 za bezúhonnou se pro účely 
tohoto zákona nepovažuje fyzická 
osoba, která byla pravomocně od-
souzena
a) pro trestný čin spáchaný úmysl-
ně, nebo
b) pro trestný čin spáchaný z ne-
dbalosti za jednání související s vý-
konem veřejné správy, pokud se po-
dle zákona na tuto osobu nehledí, 
jako by nebyla odsouzena.

IV. DALŠÍ POŽADAVKY PRO 
VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU 
ÚŘEDNÍKA:
 vysokoškolské vzdělání, práv-
nická fakulta – obor právo (magis-
terský studijní program)  
 práce na PC (znalost progra-
mu ASPI, INTERNET, outlook, 
word)
 řidičský průkaz sk. B, schop-
nost aktivního užívání osobního 
vozidla
 praxe v oboru výhodou
 dobrý verbální i písemný projev

 samostatnost
 rozhodnost, přesnost, preciz-
nost

V. PŘIHLÁŠKA 
DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:
Přihláška zájemce o zaměstnání 
musí obsahovat:
 jméno, příjmení, titul zájemce,
 datum a místo narození zájemce,
 státní příslušnost zájemce,
 místo trvalého pobytu zájemce,
 číslo občanského průkazu nebo 
číslo dokladu o povolení k pobytu, 
jde-li o cizího státního občana,
 datum a podpis zájemce.

VI. POŽADOVANÉ DOKLADY:
K přihlášce do výběrového řízení 
zájemce připojí tyto doklady:
 životopis, ve kterém se uvedou 
údaje o dosavadních zaměstnáních a 
o odborných znalostech a dovednos-
tech týkajících se správních činností,
 výpis z evidence Rejstříku tres-
tů ne starší než 3 měsíce; u cizích 
státních příslušníků též obdobný 
doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaným domovským státem; po-
kud takový doklad domovský stát 
nevydává, doloží se bezúhonnost 
čestným prohlášením, 
 ověřená kopie dokladu o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání,
 prohlášení o souhlasu se zpraco-
váním osobních údajů dle zákonu 
č. 101/200 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, pro 
účely výběrového řízení.

VII. PLATOVÁ TŘÍDA:
Druh práce, na který je výběrové 
řízení vyhlášeno, je zařazen do je-
denácté platové třídy.

VIII. PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
Přihlášky se podávají písemně poš-
tou nebo podáním na podatelně 
Městského úřadu v Rožnově pod 
Radhoštěm na adrese:

Městský úřad
Masarykovo náměstí 128
756 61 
Rožnov pod Radhoštěm

v obálce s označením „NEOTVÍ-
RAT – Přihláška do výběrového 
řízení na pozici úředníka, právní 
odbor“.

Termín předložení přihlášek do 
10. 11. 2017 do 14.00 hodin.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo 
zrušit toto výběrové řízení kdy-
koliv v jeho průběhu nebo místo 
neobsadit.

Bližší informace lze získat na 
Městském úřadě v Rožnově pod 
Radhoštěm, Palackého 480 u ve-
doucí právního odboru Mgr. Olgy 
Vrublové, kancelář č. dveří 208, 
telefon č.: 571 661 129.

Mgr. Roman Hep, v. r.
tajemník Městského úřadu

Rožnově pod Radhoštěm

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků

Matku postižené dcery potěšily finanční dary
Příjemného překvapení se ve stře-
du 11. října dočkala paní Libuše 
Krupová z Rožnova pod Radhoš-
těm. Když letos v květnu pro svoji 
čtrnáctiletou dceru, která trpí těž-
kou retardací a autismem, přebírala 
od pořadatelů nočního běhu Night 
Trail Run Rožnov výtěžek přes 
sedm tisíc korun, ještě netušila, že 
po skončení celé šestidílné série na 
ni čeká jedno překvapení: ve středu 
11. října jí předal starosta Rožnova 
Radim Holiš obálku s dalšími pěti 
tisíci korunami, které nemocné 
dívence věnoval český biatlonový 
reprezentant Michal Krčmář, tvář 
a ambasador série nočních běhů 
Night Trail Run 2017.

 Série,  která letos na konci květ-
na poprvé a velmi úspěšně zavítala 
i do Rožnova, má vždy také cha-
ritativní podtext. Na každém ze 
šesti běhů vždy předává finanční 
dar, a to většinou zdravotně posti-
ženým dětem. Nejinak tomu bylo 
také v případě Rožnova, kde po 
skončení závodu rodinného běhu 
pořadatelé předali mamince Lenky 
výtěžek sedm tisíc čtyři sta korun.

Po ukončení celé série, která 
vyvrcholila o uplynulém víkendu 
v Holešově, však měla tato záleži-
tost nečekané pokračování. „Jelikož 
se většiny závodů Night Trail Run 

aktivně účastním a v Holešově jsem 
v sobotu 7. října běžel také, potkal 
jsem se tam s pořadateli celé série. 
Ti mi předali obálku s pěti tisíci ko-
runami. Řekli mi k tomu, že to byla 

částka určená na náklady českého 
biatlonového reprezentanta Michala 
Krčmáře, jenž se odměny vzdal a po-
slal tuto částku naší Lence do Rož-
nova,“ vysvětlil starosta Radim Ho-
liš, jenž obálku mamince předal. Ta 
byla samozřejmě mile překvapena. 

„Už v květnu jsme byli rádi, že 
jsme dostali moc pěkný výtěžek 
z charitativního rodinného běhu. 
Tohle je pro nás něco nečekaného 
navíc a jsme moc rádi. Děkujeme 
panu Krčmářovi i panu starostovi 
za vyřízení a předání,“ řekla Libuše 
Krupová.

Starosta také neopomněl vyjá-
dřit dík českému reprezentantovi. 
„Michalovi je třeba poděkovat za 
hezké gesto. Je vidět, že má velké 
srdce. Až se s ním potkám na někte-
rém z příštích běhů, určitě mu ještě 
osobně poděkuju. Třeba to bude i na 
dalším ročníku nočního běhu u nás 
v Rožnově,“ dodal Radim Holiš.

Rodiče Lenky často využívají po-
moci odborníků a speciálních zaří-
zení. Dceři musí zajistit i trvalý do-
hled ve chvílích, kdy se jí nemohou 
z časových důvodů věnovat.        (tg)
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Soukromé řádkové inzeráty jsou zdar-
ma zveřejněny ve dvou číslech Spek-
tra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny 
dalšími. V případě jiného požadavku 
kontaktujte písemně redakci SR.

HLEDÁM

ŘÁDKOVÁ INZERCE

 Prodám nepoužívanou velmi 
pevnou pohovku s úložným prosto-
rem universal 2 m × 90 cm. Cena 
1 300 kč. Tel.: 773 076 120.

 Prodám nové nepoužité Nespres-
so city milk de longhi en 267 bae 
/ kávovar na kapsle s výrobníkem 
smetany. Cena 6 000 Kč, případně 
sleva dohodou. Tel.: 773 076 120.

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

PRODÁM

KOUPÍM

 Koupím málo jetý osobní auto-
mobil, garážovaný od 1. majitele.
Dohoda jistá. Tel.: 724 132 614.

 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

 Pomohu seniorovi, léky, nákup, 
k lékaři. Hlavně klientům s Alzhei-
merovou chorobou. Nemohu zve-
dat 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 pomocníka na příleži-
tostné práce na zahradě v Rožnově 
– Dolních Pasekách. Tel.: 777 153 
274.

 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 Rož-
nov. Informace o ceně a prohlídce 
na tel.: 777 234 851.

Soukromé řádkové inzeráty jsou zdar-
ma zveřejněny ve dvou číslech Spek-
tra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny 
dalšími. V případě jiného požadavku 
kontaktujte písemně redakci SR.

INZERCE

SEZNAMKA

 Hledá se cérka s kolem, elektro-
kolem 59–67 z Rožnova a blízkého 
okolí nejen na nenáročné výlety. 
Tel.: 739 514 876.



INFORMACE / INZERCESTRANA 11 / 27. ŘÍJNA 2017



STRANA 12 / 27. ŘÍJNA 2017PÍŠETE S NÁMI NOVINY

Foto: Gymnázium Rožnov p. R.Kurz proběhl v krásném prostředí hotelu Čarták na Soláni.

Adapťák prvních ročníků: tři dny poznávání

Dne 4. 9. 2017 se uskutečnil adap-
tační kurz pro nás, jakožto součas-
né nové studenty a prváky Gymná-
zia Rožnov pod Radhoštěm. Kurz 
proběhl v krásném prostředí hotelu 
Čarták na Soláni. 

Jakmile jsme se všichni setkali 
a nasedli do autobusu, šlo poznat, 
jak v nás začaly pracovat nervy 
z nového kolektivu učitelů, spolu-
žáků a prostředí. Po příjezdu na 
hotel jsme se dozvěděli základní 

informace o škole, kurzu a zároveň 
se rozdělili do pokojů.

Následovala první seznamovací 
hra, na které jsme se začali postup-
ně poznávat – jak s novými spolu-
žáky, tak i s naší třídní učitelkou 
Magdou Brodovou. Celé odpoled-
ne jsme měli o zábavu postaráno 
v podobě různých soutěží.

Druhý den už jsme si tak nějak 
více sedli, lépe jsme znali druhé, 
byla větší sranda. Po večerech 

jsme společně hráli buď karty, 
sešli jsme si při kytaře a zpívali, 
anebo nám naši učitelé připravili 
stezku odvahy. A nesmíme samo-
zřejmě zapomenout na příjezd 
naší ředitelky paní Gallové a také 
školní psycholožky, které nám 
sdělily podrobnější informace 
o škole. 

Také co se týče jídla, po celou 
dobu kurzu jsme si moc pochut-
nali a nemůžeme si na nic stěžo-

vat. Všichni učitelé, kteří pro nás 
připravovali program, byli báječní 
a vstřícní.

Adapťák jsme si všichni náram-
ně užili a máme určitě na co vzpo-
mínat. A teď už je škola, a nám 
prvákům nezbývá nic jiného, než 
abychom vykročili do toho učení 
pravou nohou. Zábava skončila… 
A nebo ne?

Lara Dostalová 
a Martina Růčková, 1. B

Environmentální výchova v zážitkové pedagogice
Každý pedagog ví, že děti jsou 
základem jeho práce. Hledá 
možnosti ke zdokonalení své čin-
nosti a snaží se v dětech upevnit 
morální zásady i vědomosti pro 
jejich budoucí život. Úkolem kaž-
dého učitele je připravit pro děti 
přátelské a příjemné prostředí. 
W. A. Ward říká: „Průměrný učitel 
vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. 
Výborný učitel ukazuje. Nejlepší 
učitel inspiruje.“

 
Environmentální  výchova

…Snad každý malý chlapec touží 
po dobrodružství. Můj táta mě od 
doby, kdy jsem uměl chodit, vodil 
do lesa. Pozorovali jsme spolu kouz-
la přírody a učil mě, jak ji vnímat 
a chránit. Strávil jsem venku spous-
tu času, chytal kobylky, žáby nebo 
pozoroval ptáky. Snad proto jsem si 
taky v dětství vytvořil tak silné pou-
to mezi mnou a přírodou, že jsem 
se chtěl naučit v ní žít jako indiáni 
a hledal jsem v ní skrytou moudrost. 
V létě jsme jako malí kluci tábořili 
v teepee, koupali se v ledové vodě 
potoků a oddávali se dětským hrám. 
V zimě, když napadl sníh, jsme se 
vydali po stopách zvířat, jako indi-
ánští lovci…

V dnešní uspěchané době často 
chybí člověku dotek s přírodou. 
Každý z nás je obklopen jiným 
prostředím, ve kterém od svého 
narození vyrůstá. Environmentální 

výchova umožňuje člověku nahléd-
nout do jeho vnitřního světa, doká-
že v něm utvářet pozitivní hodnoty 
a vztah k přírodě svého domova. Je 
to cesta k poznání sebe sama.

A co je to vlastně environmen-
tální výchova? Ve své podstatě se 
jedná zejména o pochopení vlastní 
odpovědnosti k našemu životnímu 
prostředí spojené se vzděláváním 
v přírodě a mezi lidmi v jakémko-
liv věku. Jedním z jejich témat je 
třeba podpora trvale udržitelného 
rozvoje – takového způsobu hospo-
daření a životních potřeb, která ne-
ohrožují hodnotu našeho prostře-
dí, ve kterém žijeme, ale naopak 
ho zachovávají v jeho pestrosti, 
jedinečnosti a kráse.

S environmentální výchovou se 
můžeme setkat v různém období 
našeho života. Malé děti učíme 
přírodu poznávat podle našich 
smyslů, které se u nich v té době 
formují. Na základních školách již 
můžeme vztah k přírodě interpre-
tovat vědomostmi o konkrétních 
místech v okolí. U řeky, v lese 
nebo na louce přináší hodina pří-
rodopisu jiný a výrazně bohatší 
zážitek. Environmentální výcho-
va mění výrazným způsobem lid-
ský pohled ve prospěch přírody 
a zdravého životního stylu. Člověk 
si tak snadněji uvědomí vlastní 
hodnotu a hodnotu prostředí, ve 
kterém žije.

Sám jsem se přesvědčil, že nejvíce 
jsem si pamatoval to, co jsem osob-
ně prožil. Pod slovem „prožitek“ 
můžeme chápat nějakou událost 
nebo situaci, která se výrazně odli-
šuje od běžného žití a na děti působí 
svou mírou intenzity toho, co zrovna 
prožívají. Důležité je také říct, že ho 
nemůžeme nijak přenést a také ho 
můžeme vnímat pouze v přítomnos-
ti. Proto jsem se rozhodl, že budu 
děti nejčastěji vyučovat metodou 
zážitkové pedagogiky. Zážitková pe-
dagogika ve své postatě spočívá v re-
alizaci různých programů, lekcí či 
aktivit vedoucí k prožívání různých 
situací a dějů, které dětem pomáhají 
lépe chápat souvislosti v rozvoji je-
jich dovedností a vzdělávání.

Snažím se v dětech rozvinout 
vztah k přírodě v okolí jejich domo-
va. V hodinách ekologické výchovy 
chodíme s dětmi do lesa, k vodě 
nebo na louku. Pozorujeme rostli-
ny a zvířata, kteří zde žijí a vnímá-
me je všemi smysly. Posloucháme 
jejich zvuky, cítíme jejich vůni nebo 
se přímým dotykem s nimi setká-
váme. Mezi moje aktivity s dětmi 
patří kroužkování ptačích druhů, 
kresba ptačího zpěvu, stopování 
zvířat nebo jejich přímé pozorová-
ní v přirozeném prostředí, kde žijí.

Souhlasím s Josefem Hedererem 
(Životní prostředí a výchova, Por-
tál, 1997), který říká, že si děti musí 

vše osahat. Tím se svým způsobem 
s přírodou propojují a vytvářejí 
s ní společně živou síť. Důležitá je 
v tomto případě i návaznost na svůj 
domov, kde dochází k ukotvení na-
bytých hodnot v rodinném kruhu.   
Nezastupitelnou roli v poznávání 
přírody a jejich proměn má hra. 
Pomocí hry můžeme vnímat to, jak 
příroda funguje a proč je pro nás 
důležitá. Ve své výuce používám 
hry k pochopení ekosystémů, glo-
bálních změn, vztahů mezi kraji-
nou a lidmi apod. 

Graham Pike a David Selby 
(Globální výchova, Grada, 1994) 
říkají, že kontakt se světem či oko-
lím způsobí změnu chování. To má 
velký význam při potlačování soci-
álně-patologických jevů ve společ-
nosti. Děti se tak mohou pobytem 
v přírodě morálně napravit a citově 
vyrovnat. Jedna holčička mi v příro-
dovědném kroužku řekla: „Já jsem 
tak ráda, že chodím do přírody, 
příroda je můj domov.“ V lese zase 
starší dívka pronesla: „Když jdu do 
lesa, jako bych žila nový a krásný 
den.“ Uvědomil jsem si, že má moje 
práce na děti pozitivní dopad a při-
náší jim nové možnosti, jak trávit 
svůj volný čas, rozvíjet svou citovou 
stránku a zároveň se vzdělávat.

Naslouchejme tiše přírodě. Po-
známe v ní nekonečný příběh, kte-
rý plyne ruku v ruce s naším příbě-
hem.                      Michal Šulgan

Učení prožitkem
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Foto: archiv SŠCR Rožnov p. R.Tematická exkurze Praha 2017.

Na rožnovské cestovce se s akcemi roztrhl pytel
Ani v letošním školním roce neo-
chudila a neochudí Střední škola 
cestovního ruchu své žáky o řadu 
zajímavých akcí.

Hned v září připravili naši letošní 
maturanti pro žáky 1. ročníků jed-
nodenní poznávací zájezd do Vídně. 
V rámci praktické části maturitní 
zkoušky seznámili naše nováčky 
s důležitými památkami a dějinami 
této rakouské metropole, chybět ne-
mohla ani tradiční a mezi studenty 
velmi oblíbená návštěva zábavního 
parku Prater. A jak celou exkurzi 
hodnotí její vedoucí Mgr. Jiří Hrdý?

„Exkurze splnila očekávání. Stu-
denti 4. ročníků zvládli své úkoly 
a referáty dobře, s drobnými chy-
bami. Jejich ‚klienti‘ byli spokojeni, 
nejvíce se jim pochopitelně líbila 
závěrečná návštěva Prátru, kde 
navštívili spoustu atrakcí, několika 
z nich se účastnili i s pedagogickým 
dozorem. Dokonce i počasí bylo 
nádherné, hodnotím tedy exkurzi 
jako velmi zdařilou.“ 

Ve stejném měsíci podnikli naši 
maturanti týdenní tematickou ex-
kurzi do Prahy. Hitem letošního 
zájezdu se mimo návštěvu tradič-
ních kulturních pamětihodností 
stala také prohlídka noční Prahy 
za doprovodu profesionálního 
průvodce. A to prohlídka míst, 

která zůstanou ve dne běžnými 
návštěvníky téměř nepovšimnuta. 
Mimo to obohatil vedoucí exkur-
ze, Ing. Milan Sedláček, DiS., celý 
program o návštěvu letiště Václa-
va Havla, pivovaru Staropramen, 
divadelního představení Spalovač 
mrtvol a o mnohé další lahůdky. 

Ve čtvrtek 12. října 2017 se z ini-
ciativy města Rožnova pod Rad-
hoštěm sešlo ve Valašském muzeu 
v přírodě sedm moravských histori-
ků. Kulatého stolu se zúčastnili Ro-
bert Antonín, Tomáš Baletka, Li-
buše Hrabová, Libor Jan, Dalibor 
Janiš, Jiří Mitáček a Karel Müller.

Vedení města Rožnova dalo prů-
chod názorům odborné obce histo-
riků, aby vyslovili mínění k otázce 
počátků Rožnova v kontextu letoš-
ních oslav 750 let. Letošní oslavy 
navazovaly na oslavy před padesá-
ti lety v roce 1967. Na přípravách 
a průběhu tehdejších oslav úzce 
spolupracovala Univerzita Palacké-
ho v Olomouci.

Předpokládalo by se, že letos bě-
hem jednání u kulatého stolu histo-
riků zazní spektrum názorů, že se 
veřejnost v publiku alespoň obryso-
vě seznámí s vývojem dosavadních 
názorů na historii Rožnova, že tepr-
ve potom se přistoupí k argumentaci 
a vavříny si odnese mínění, jež bude 
mít větší váhu. Z předpokládané po-
lemiky sešlo. Až na výjimku, Libuši 
Hrabovou, přizvanou jako čestný 
host na poslední chvíli, se přítomní 
historici shodli na pojetí, předne-
seném hned v úvodním příspěvku 
Tomáše Baletky. Výslednicí bylo 
skálopevné přesvědčení, že letopo-
čet 1267 nepatří historii Rožnova, 
ale jiné obci a že ani další historické 
prameny neposkytují dostatek pře-
svědčivých důkazů, že byl Rožnov 
podchycen v písemných pramenech 
13. století. Rožnovu byl přisouzen 
až letopočet 1411. Letopočtu 1267 
nepřišel na pomoc ani poutavý ná-
stin vývoje městského znaku a peče-
tí přednesený Karlem Müllerem.

Stanovisko, obhajující letopočet 
1267 jako první písemnou zmínku, 

týkající se obce nesoucí dnes jmé-
no Rožnov pod Radhoštěm, bylo 
smeteno ze stolu jako něco překo-
naného. Přitom se objevilo v pra-
cích několika historiků a archivářů 
předchozích generací. Našel jsem 
ho v pracích Ladislava Hosáka, 
Libuše Hrabové a Sáši Duškové 
z 60. let 20. století. Nikdo z histo-
riků publiku nevysvětlil, jaké vůbec 
bylo jeho pojetí. Libuše Hrabová 
sdělila svůj postoj pouze přítomné 
TV Beskyd těsně před zahájením 
kulatého stolu, ale během debaty jej 
už nezopakovala. Publikum tak na 
konci odcházelo s vědomím, že leto-
počet 1267 nemá v současném stavu 
historického bádání šanci na přežití.

Rád bych, snad jen v duchu fair 
play, vysvětlil, oč byl letopočet 1267 
ve vztahu k historii Rožnova opřen.

Budu se držet úryvku v závěti 
olomouckého biskupa Bruna ze 
Schaumburku, dané 29. listopadu 
1267. Latinský originál závěti se na-
chází v olomoucké pobočce Zem-
ského archivu v Opavě. Bruno poří-
dil závěť ve zralém věku roku 1267, 
aby podal bilanci svých majetků 
po více než dvacetiletém působení 
v úřadu biskupa pro případ, že by se 
nevrátil z válečného tažení do Prus. 
Jako olomoucký biskup dosazený 
roku 1245 z vůle papeže Inocence 
IV. navzdory králi Václavu I. poží-
val Bruno štědré přízně Václavova 
nástupce, krále Přemysla Otakara 
II., a patřil díky tomu k předním 
velmožům království. Více k tomu 
Sáša Dušková, K otázce kolonizace 
na Příborsku ve 13. století (Listi-
na Přemysla II. z r. 1251). Slezský 
sborník, 59, 1961, s. 337–345; dále 
také Libuše Hrabová, Listina bisku-
pa Bruna ze Schaumburka z roku 
1267 a počátky Rožnova. In: Va-

lašsko, 1967, s. 5–7. Latinský text 
závěti biskupa Bruna z roku 1267 
byl publikován v Codex diplomati-
cus et epistolaris regni Bohemiae, 
V/2 (1253–1278). Edd. J. Šebánek, 
S. Dušková, Praha 1981, s. 77.

Úryvek vyjmenovává statky, 
které biskupství odkoupilo od hra-
běte Franka z Hukeswaghen (na 
Hukvaldech), načež mu část z nich 
dalo v léno. Vyznačené území za-
číná tokem Sedlnice (ab aqua, que 
vocatur Zedelniz), z jedné strany 
ohraničené Odrou a z druhé Bru-
neswerde (zřejmě Starou Vsí nad 
Ondřejnicí). „Třetí stranu“ tvoří 
Rosenowe a Grabowe, „patřící ode-
dávna našemu biskupství“ a „námi 
lokované“. Názvy obcí i vodních 
toků jsou zapsány německy, což 
umožňuje předpoklad, že závěť 
byla zapisována německým (nebo 
německy hovořícím) písařem snad 
podle Brunova diktátu. 

Ladislav Hosák, Libuše Hra-
bová a Sáša Dušková považovali 
Rosenowe a Grabowe za lokality 
na řece Bečvě, tvořící jižní stranu 
vytyčeného území. Tomáš Baletka 
a Dalibor Janiš ztotožňují Roseno-
we a Grabowe s dnešními obcemi 
Hrabová a Proskovice jižně od Os-
travy. Ladislav Hosák považoval 
ztotožnění Grabowe s obcí Hrabo-
vá za nelogické (Ladislav Hosák, 
Počátky osídlení a dějin Rožnova. 
In: Valašsko, 1967, s. 9–13). 

Vzdálenost mezi Proskovicemi 
a Hrabovou tvořící třetí stranu 
odkoupeného území je dosti neú-
měrná (stěží deset kilometrů) vůči 
délce ostatních stran vymezených 
vodními toky. První strana, tok 
říčky Sedlnice, má 23 kilometrů. 
Druhá strana, řeka Odra od souto-
ku se Sedlnicí po úroveň Staré Vsi 

nad Ondřejnicí je srovnatelně dlou-
há jako první strana. Čtvrtou stra-
nu Bruno vymezil řekou Ostravicí 
sestupující z Uher. 65kilometrová 
řeka Ostravice vytváří nejdelší ce-
listvou linii, pramení nedaleko dneš-
ního moravskoslovenského pomezí 
a vlévá se do Odry. Ale Ostravice 
tady není předmětem sporu. Před-
mětem sporu je, zdali Rosenowe 
a Grabowe tvoří severní nebo jižní 
hranici odkoupeného území.

V pojetí ztotožňujícím Rosenowe 
s Rožnovem na Bečvě je vytyčené 
území ohraničeno liniemi odpoví-
dajícími čtyřem světovým stranám. 
Západní stranu představuje tok Se-
dlnice, severozápadní stranu před-
stavuje tok Odry po úroveň Staré 
Vsi nad Ondřejnicí v severním 
cípu, východní stranu představuje 
tok Ostravice, jižní stranu předsta-
vuje tok Bečvy. Jméno řeky Bečvy 
se v biskupově závěti neobjevilo, 
ale jména Rosenowe a Grabowe by 
vyznačovala její tok, ať již Grabo-
we znamená současnou či nějakou 
zaniklou ves na Bečvě. Olomouc-
ké biskupství již před působením 
biskupa Bruna vlastnilo nedaleké 
kelečské panství, jež tvořilo základ-
nu pro „expanzi“ na východ. Tak 
vznikla např. vesnice Branky poblíž 
dnešního Valašského Meziříčí (Li-
buše Hrabová, 1967, s. 5–7).

Argumentace Tomáše Baletky 
a Dalibora Janiše se v Rožnově 
dočkala napohled jednomyslného 
souhlasu zúčastněných historiků. 
Nahlas nepadl ani stín pochyb.

Ladislav Hosák ani Sáša Duško-
vá už své stanovisko nesdělí a Li-
buši Hrabové nebylo tváří v tvář 
čišící sebedůvěře mladších kolegů 
do řeči.                Radek Hasalík,

   Valašské muzeum v přírodě

O čem nebyla řeč u kulatého stolu historiků

A dojmy studentů? Posuďte 
sami: „Naprosto super byla pro-
hlídka hotelu Mandarin a noční 
Praha s Karimem. Je fajn poznat 
naše hlavní město i z té jiné, neo-
ficiální stránky. Doporučit určitě 
můžu divadelní hru Spalovač mrt-
vol se skvělým Martinem Pechlá-
tem!“ (Veronika Drozdová, CR 4)

Z dalších akcí můžeme jmeno-
vat například osvědčený adaptač-
ní kurz pro žáky 1. ročníků, který 
škola každoročně koná počátkem 
školního roku v prostorách hotelu 
Relax Kyčera na Prostřední Bečvě,  
kurz baristický, zahájili jsme také 
dvouletý masérský kurz.

A co plánujeme dál? Žáci se 
mohou těšit například na barman-
ský či f lairový kurz, na zájezd do 
divadla či na lyžařský kurz. Na 
jaře pak podnikneme týdenní po-
znávací zájezd do Francie a ke 
konci roku připravujeme pro le-
tošní třeťáky kurz vodácký.

Kristýna Pospíšilová



Zahradničení se Eva Vlčková vě-
nuje pětatřicet let. Když bydlela 
v paneláku, tíhla ke květinám. Poté, 
co se přestěhovala do rodinného 
domu, se vášnivě vrhla na budování 
zahrady a péči o ni. „Lákalo mě to 
vždycky, také proto jsme ten barák 
stavěli. Takže když byl hotový, stalo 
se mi zahradničení velkým koníč-
kem,“ řekla vítězka kategorie bal-
kony a okna v rodinných domech 
soutěže Kvetoucí město Rožnov 
pod Radhoštěm. 

Truhlíků má na oknech třicet. 
Květiny v nich pak tvoří pestrou 
paletu barev. „Bez květin by okna 
byla hrozně prázdná a smutná. Tak-
že stále přikupuju. Když mě nějaká 
rostlina zaujme, musím ji mít. Člo-
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Knihovna v Zubří byla zařazena mezi Konzultační střediska Virtuální 
univerzity 3. věku loni. Studium zahájila tématem astronomie, násle-
doval semestr o genealogií, nyní se senioři věnují ldskému tělu.

Studují univerzitu třetího věku

ZUBŘÍ • Senioři v Zubří se schá-
zejí pravidelně v místní knihovně, 
aby studovali Univerzitu třetího 
věku (U3V) České zemědělské 
univerzity (ČZU) v Praze. Je jich 
devět. A jako důvod, proč se do 
učebního procesu ve stáří zapojili, 
uvádějí nejčastěji potřebu být stále 
aktivní, dozvídat se nové věci a po-
třebu zaměstnávat mozek.

Knihovna v Zubří byla zařazena 
mezi Konzultační střediska Virtu-
ální univerzity 3. věku v loňském 
roce. Studium zahájila tématem as-
tronomie, následoval semestr věnu-
jící se genealogií, což je věda, která 
zkoumá vztahy mezi lidskými jedin-
ci, vyplývající z jejich společného 

rodového původu. Nyní se senioři 
dozvídají informace o lidském těle.

Studovat U3V mohou jen sta-
robní důchodci. Výukové materi-
ály ke kurzům jsou posluchačům 
během semestru kdykoli přístup-
né přes internet na jejich osobní 
loginy. Každý kurz obsahuje šest 
vyučovacích hodin.

„Výuka probíhá formou video-
přednášek. Po skončení hodiny vy-
plníme s posluchači zkušební test, 
který je součástí e-learningového 
kurzu, a to proto, abych věděla, že 
studenti téma pochopili. Doma si 
pak senioři vyplní test náhodně ge-
nerovaných otázek naostro. Pokud 
posluchači chtějí získat pamětní 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Za okny domu má Eva Vlčková třicet truhlíků
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

list, musí ještě absolvovat závěreč-
ný velký test,“ vysvětlila knihovni-
ce Veronika Janů s tím, že po šesti 
úspěšně absolvovaných kurzech 
se posluchači mohou zúčastnit 
slavnostní promoce v aule ČZU 
v Praze, kde si převezmou Osvěd-
čení o absolutoriu U3V. Absolventi 
cyklu mohou následně pokračovat 
studiem nového cyklu, výběrem 
dalších šesti tematických kurzů.

„Rozhodla jsem se studovat 
univerzitu třetího věku až nyní, 
zaujalo mě téma semestru, a tím 
je lidské tělo. Učila jsem přírodo-
pis na základní škole, takže si ráda 
osvěžím a rozšířím vědomosti,“ 
vysvětlila Vlasta Krčmová. Jestli 
bude ve studiu pokračovat v dalším 
semestru ještě neví. „V mém věku 
jde budoucnost těžko odhadnout,“ 
usmála se osmasedmdesátiletá po-
sluchačka.

Růžena Dvořáková na přednášky 
chodí zejména proto, že se chce 
stále zapojovat do života a dozvídat 
se nové věci. „A lidské tělo mě hod-
ně zajímá. Důchodci bývají hodně 
nemocní, tak jsem ráda, že se do-
zvíme, kde co máme. Jestli budu 
ve studiu pokračovat, se rozhodnu 
podle následujícího tématu,“ uved-
la devětašedesátiletá důchodkyně.

Blažena Petřeková letos nastou-
pila do svého prvního semestru. 
„Považuji za velmi dobré, když 
mohu zaměstnávat mozek. To je 
podle mě v našem věku důležité,“ 
řekla sedmašedesátiletá seniorka.

ZAZNAMENALI JSME

Multifunkční areál 
dostal od lidí zelenou
Zubří žilo v pátek 20. a v sobotu 
21. října nejen volbami do Posla-
necké sněmovny Parlamentu ČR. 
Lidé hlasovali navíc i v referendu 
o stavbě krytého bazénu. Varianta 
pro jeho výstavbu zvítězila o jeden 
jediný hlas. Výsledek je závazný.

Z celkového počtu 2 494 plat-
ných hlasů se vyjádřilo 1 240 pro 
stavbu. Jen o jeden hlas méně, tedy 
1 239, odevzdali odpůrci výstavby. 
Patnáct lidí se zdrželo hlasování.

Těsný výsledek byl pro obě strany, 
tedy pro zastánce i odpůrce stavby 
překvapením. „Byť je to jen o jeden 
hlas, já jsem věřil v to, že lidé výstav-
bu podpoří. Bohužel jsme do refe-
renda museli veškeré činnosti spo-
jené s přípravami prací na krytém 
bazénu ukončit. Výsledek hlasování 
je ale závazný a já věřím, že během 
několika dnů uzavřeme smlouvu 
s dodavatelem a začne se stavět,“ ko-
mentoval starosta Lubomír Vaculín.

Tak těsný výsledek si podle 
opozičního zastupitele Vladimíra 
Krupy žádá přepočet hlasů. „Urči-
tě o to požádáme. Výstavba multi-
funkčního areálu zásadně poškodí 
město, které si bude muset vzít 
úvěr, a po dobu jeho splácení tak 
nebude mít peníze na důležité in-
vestice. Je to nešťastná zpráva pro 
polovinu lidí, která pro krytý bazén 
nehlasovala,“ řekl zastupitel. 

Multifunkční areál počítá se 
vznikem vnitřního bazénu s well-
ness, bufetem, dětským koutkem 
a kuželnou, venkovními nerezo-
vými bazény, lékařským domem 
a komunitním centrem pro seniory. 
Moderní komplex vznikne namísto 
turistické ubytovny a chátrajícího 
venkovního bazénu.                 (bur)

Foto: Alexandra BuršíkováV městské knihovně se během 
zimního semestru schází devět seniorů.

Foto: Alexandra BuršíkováV kategorii balkony a okna v rodinných domech má dle 
názoru hodnotitelů nejhezčí květinovou výzdobu Eva Vlčková.

věk nesmí myslet na peníze a ani 
na čas, který zahradničení věnuje,“ 
přiblížila Eva Vlčková, která s man-
želem po odchodu dětí z domova 
přeměnili zeleninovou a ovocnou 
zahradu na okrasnou.

Vítězové jedenáctého ročníku 
byli na radnici oceněni ve středu 
20. září. Porotě se v kategorii balko-
nů a oken v bytových domech nej-
více líbila květinová výzdoba Marie 
Janečkové, v kategorii zahrádky 
před bytovými domy zvítězila Lud-
mila Tvrdá a v kategorii balkony 
a okna v rodinných domech vyhrá-
la Eva Vlčková.

Do klání se přihlásilo přes čtyři-
cet soutěžících. „Vybrat z krásné vý-
zdoby a luxusních dekorací první tři 
místa v každé kategorii byl pro ko-
misi velmi těžký úkol. Je paráda, že 
Rožnov každý rok získává na atrak-
tivnosti a kráse. Díky moc všem,“ 
uvedl místostarosta Jan Kučera.
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Rožnovan Radek Drda na turnaji v Číně, kde nasbíral 
neocenitelné zkušenosti pro další velké turnaje. Foto: FoosForLife Team

Tereza Tvarůžková se v Liberci stala 
mistryní republiky, přidala i další dvě stříbra. Foto: TJ Rožnov / Martin Holiš

Borci z rožnovské líhně stolních fotbalistů jsou 
dlouhodobě oporami české reprezentace. Foto: FoosForLife Team

Dominika Dohnálková. Foto: archiv SR

Stolní fotbalisté bojovali v Německu i v Číně
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Další porci úspěchů, ale také neocenitelných zkušeností, si ze dvou velkých mezi-
národních podniků v Německu a v daleké Číně přivezli stolní fotbalisté FoosForLife 
Teamu z České republiky, ve kterém hrají prim borci z Rožnova pod Radhoštěm.

Prestižního turnaje série World se-
ries v Německu se zúčastnilo více 
než 540 hráčů ze všech koutů svě-
ta. Nechyběl ani FoosForLife Team 
z České republiky, který zde soutě-
žil v kategoriích juniorů a mužů. 
Největší úspěch zaznamenali Rož-
nované Radek Drda a Vojta Holub, 

kteří zakončili soutěž Open dvojic 
v TOP 16, když je porazili pozděj-
ší vítězové celého turnaje. Pozadu 
nezůstali ani junioři z FoosForLife, 
kteří tentokrát z Německa odjíž-
dějí bez medaile, nicméně nabrali 
spoustu cenných zkušeností do bu-
doucna. 

Další cenné zkušenosti sbíral 
Rožnovan Radek Drda v Číně 
na turnaji z ITSF Master Series - 
HanShan 2017, kde reprezentoval 
Českou republiku. „Bylo nám ctí 
navštívit tak krásnou zemi, jako je 
Čína a zúčastnit se tak prestižní-
ho turnaje. Domů jsme tentokrát 

putovali bez medaile, zato ale plní 
motivace a odhodlání do dalších 
mistrovství. Velmi děkujeme za 
podporu organizátorům turnaje, 
ale především partnerům a sponzo-
rům, bez kterých by to nešlo,“ ko-
mentoval vystoupení FoosForLife 
teamu v Číně Radek Drda.

Tereza Tvarůžková slaví titul 
mistryně české republiky

Skvělých úspěchů včetně titulu ju-
niorské mistryně republiky dosáh-
la na nedávném mistrovství České 
republiky v běhu na kolečkových 
lyžích Tereza Tvarůžková z TJ 
Rožnov pod Radhoštěm. 

Republikový šampionát se usku-
tečnil na přelomu září a října v Li-
berci v areálu Vesec a účastnila se 
jej kompletní česká špička v běhu 
na lyžích. Tereza Tvarůžková z TJ 
Rožnov pod Radhoštěm je členkou 

české juniorské reprezentace. Vy-
bojovala titul mistryně republiky 
v závodě na 12 kilometrů klasic-
ky na Ještěd. A to nebylo zdaleka 
všechno. „Tereza navíc přidala 
i dvě stříbrné medaile ve sprintu 
a v běhu na 10 kilometrů brusle-
ním. Výsledky v Liberci prokázala 
dobrou připravenost na zimní sezo-
nu, jejímž vyvrcholením je mistrov-
ství světa ve Švýcarsku,“ uvedl spo-
kojený trenér Martin Holiš.  (mha)

Rožnovská plavkyně Dohnálková 
uspěla na ME policejních složek

Krásná umístění v TOP desítce si 
z mistrovství Evropy policejních 
složek v plavání v Německu při-
vezla Rožnovanka Dominika Do-
hnálková. 

Do plaveckého komplexu v ně-
meckém Hannoveru, kde se konal 
15. European Police Championship 
Swimming 2017, se sjelo 74 mužů 
a 54 žen z celkem šestnácti zemí 
Evropy. Mezi nimi byla i desítka 
plavců Policie ČR – celkem šest 
mužů, čtyři ženy a všichni si vedli 
velmi dobře. Tato skromná výpra-
va dokázala vybojovat v bodovém 

pořadí zemí celkově páté místo, 
kdy na třetí ztratila pouze 35 bodů 
a v medailovém pořadí obsadila cel-
kově 4. místo. Českým plavcům se 
podařilo získat šestnáct finálových 
umístění v individuálních disciplí-
nách (1x 3. místo, 5x 5. místo, 3x 7. 
místo a 8x 8. místo). K tomu poda-
li výborný výkon jako tým, všechny 
štafety bojovaly o medailovou pozi-
ci do posledních okamžiků a nako-
nec ženy na tratích 4x 100 VZ a 4x 
100 PZ obsadily 6. a 4. místo, muži 
na stejných tratích brali shodně 4. 
místo. Závěrečná mixová štafeta 
na 4x50 VZ skončila celkově na 
6. místě.

Do této úspěšné výpravy, jejímž 
hlavním trenérem byl vsetínský po-
licista a plavec Pavel Obr, se svými 
výkony nominovala také členka rož-
novského plaveckého oddílu Domi-
nika Dohnálková. Ta se dvakrát pro-
bojovala do finále, když v disciplíně 
50 m volný způsob obsadila koneč-
né 8. místo a 50 m znak konečné 
7. místo. V disciplíně 50 m motýlek 
jí uniklo finále o 4 setiny sekundy 
a obsadila celkové 9. místo. Byla 
také součástí výše uvedených úspěš-
ných štafet. Další velkou akcí pro 
policejní plavce bude mistrovství 
světa, které se uskuteční na začátku 
listopadu v Abú Dhabi.           (mha)
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Marek Havran
zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Foto: Asia Gym Sport Rožnov Lucie Polášková si z Makedonie přivezla bronzovou medaili. 

INZERCE

Lucie Polášková vybojovala bronz

Lucie Polášková se v makedonském 
Skopje účastnila svého dalšího mis-
trovství Evropy ve sportovním kick-
boxingu. Mezinárodního klání se 
účastnilo přes 1 600 bojovníků z 37 
evropských států. Česká výprava 
zde měla celkem 15 reprezentantů 
a medailově opět v silné konkuren-
ci uspěla. Svým ziskem bronzové 
medaile v konkurenci 17 soupeřek 
ve své kategorii přispěla i Rožno-
vanka Lucie Polášková. 

Lucie startovala díky své univer-
zálnosti ve dvou disciplínách a hned 
na úvod porazila soupeřku z Portu-
galska, která byla loňskou mistryní 
světa v disciplíně kick light. Ve dru-
hé disciplíně light contact bohužel 
prohrála těsně na body hned první 
zápas, takže tady měla již stopku. 
Srdnatě však dotáhla druhý zápas 
v lightu low kick a prohrála až o fi-
nále pak v dalším zápase s italskou 
soupeřkou a pozdější vítězkou. Tre-
nér Zdeněk Tobola však byl i přesto 
velmi spokojený. Bronzová medaile 
z mistroství Evropy je parádní vizit-
kou rožnovského oddílu i juniorské 
reprezentace. „Především je třeba 
říci, že natrénovat jde téměř vše, 

jen zkušenosti nikoliv. V případě 
Lucky šlo hlavně o zkušenosti mezi 
nejlepšími, protože v ČR pomalu 
nemá konkurenci, takže srovnání 
její současné výkonnosti po kvalit-
ní a tvrdé přípravě na velkou mezi-
národní soutěž je na místě,“ začal 
s hodnocením úspěšného vystoupe-
ní Lucie Poláškové trenér Asia Gym 
Sport Rožnov i reprezentační kouč 
Zdeněk Tobola.  Podle něj má Lu-
cie velkou oporu v přípravě ve svých 
rodičích i bratrovi Ladislavovi, 
který je rovněž členem národního 
týmu. „Obecně určitě bereme turnaj 
a výsledek Lucie jako úspěch. Tyto 
prestižní turnaje vždy ukážou nejen 

chyby a slabiny, ale i naopak tech-
niky, které jsou zvládnuté na vysoké 
úrovni a v praxi při zápase přesně 
fungují. Tedy prohra s Italkou je 
poučení a především další motivace 
do tréninku a zlepšování se. Zís-
kat totiž medaili na Evropě a světě 
v dnešní nejuznávanější i nejkvalit-
nější světové organizaci WAKO –  je 
jako vyhrát olympiádu. Po čtyřech 
letech usilovného tréninku je tento 
výsledek v konkurenci Ruska, Itá-
lie, Irska, Německa a dalších zemí 
s kvalitními závodníky pro Lucii, 
mě osobně i celý náš klub jistě další 
velký úspěch,“ dodal spokojený Zde-
něk Tobola.

Bronzovou medaili si přivezla 
z mistrovství Evropy ve spor-
tovním kickboxingu členka 
rožnovského klubu Asia Gym 
Sport Lucie Polášková.

KRÁTCE

Zubří přivítá nováčka 

Svaťa Božák 
vydává kalendář 

Povedený úvod nové sezony budou 
chtít v utkání 7. kola extraligy potvr-
dit házenkáři HC Robe Zubří.  

V prvních šesti kolech, po kte-
rých ve druhé polovině října přišla 
reprezentační pauza, Zubřané pět-
krát vyhráli a jen jednou prohráli 
(v Praze na Dukle) a v tabulce jsou 
první. V rámci 7. kola Zubřané 
v Rožnově (hala SŠIEŘ vedle kry-
tého bazénu) v sobotu 4. listopadu 
od 18 hodin přivítají Nové Veselí, 
které si jakožto nováček vede skvě-
le a zatím je čtvrté. Udrží Robe do-
mácí neporazitelnost?          (mha)

Uvažujete o originálním a neotře-
lém vánočním dárku a stále na nic 
nemůžete přijít? Dobrým tipem 
může být kalendář pro rok 2018 od 
rožnovského cyklisty Svatopluka 
Božáka. 

Rožnovský ultramaratonec letos 
v červnu podruhé v kariéře úspěš-
ně zdolal nejtěžší cyklistický závod 
planety – bezmála 5 000 km dlou-
hý Race Across America. A právě 
snímky z tohoto dobrodružství od 
Ivo Dvořáka najdete v kalendáři. 
„Fotky zachycují nejen emoce nebo 
samotný závod Race Across Ameri-
ca, ale i krajinu na různých místech 
USA,“ představuje kalendář jeho 
hlavní protagonista Svaťa Božák. In-
formace získáte a objednávky může-
te posílat na e-mail sbozak@seznam.
cz, vše najdete také na webu www.
svatabozak.cz.                         (mha)


