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Pracovníkem roku v sociálních službách se stala Vlasta
Křeménková, která stála u zrodu organizace Iskérka. Ocenění jí udělil Zlínský kraj.
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Galerie Crears bude v příštím
roce pracovat s umělci, které
za osm let své působnosti už
představila, například s Michaelem Rittsteinem.
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Psí útulek otevřou obce v lednu
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Zázemí pro třicet psů a deset koček
nabídne od začátku roku nový psí
útulek, který vyrostl v místě dosluhujícího zařízení v rožnovské
místní části Palkovňa. Sloužit bude
obcím mikroregionu Rožnovsko
s výjimkou Zubří, které se o toulavá
zvířata postará vlastní cestou.
Stavba si vyžádala přes sedm
milionů korun, dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu pokryla více než čtyři
miliony korun. „Samotný provoz
pak bude nastaven tak, aby byl útulek ekonomicky soběstačný díky
poplatkům za umístění psa nebo
kočky,“ řekl jednatel sociální firmy
Psí útulek Rožnovsko Jindřich Žák.
Zařízení disponuje šestnácti venkovními a čtyřmi karanténními kotci a zázemím pro veterinární péči.
„V rámci dotace jsme se zavázali zaměstnávat osoby znevýhodněné na

Mikroregion Rožnovsko postavil společnými silami nový
útulek pro psy a kočky. Náklady se vyšplhaly na sedm
milionů korun, více než polovinu částky pokryla dotace.

trhu práce. Počítáme s čtyřmi pracovníky, na dva plné a dva částečné
úvazky,“ přiblížil Jindřich Žák.
Psí útulek byl v Rožnově otevřen
v roce 1995 jako dočasná stavba.
Zařízení už bylo vybydlené, nevyV rámci dotace jsme se zavázali zaměstnávat také
osoby znevýhodněné na
trhu práce. Počítáme s čtyřmi pracovníky, na dva plné
a dva částečné úvazky,
Jindřich Žák, jednatel firmy

hovovalo kapacitně a scházely mu
výběhy. „Končily mu podmínky pro
provoz a nebylo možno je dále prodlužovat. Proto jsem velmi rád, že
jsme se s většinou starostů shodli
na společném projektu, který po-

může řešit situaci s toulavými psy
a kočkami většiny obcí,“ řekl starosta Radim Holiš.
Nový psí útulek okolní obce vítají. „Dosud nám problém pomáhala řešit veřejnoprávní smlouva na
odchyt, kterou jsme měli uzavřenu
s Rožnovem. V areálu obecní drobné provozovny máme kotec a klec,
do níž jsme psa umístili a převezli
do psího útulku v Kopřivnici,“ vysvětlil například starosta Dolní Bečvy Pavel Mana s tím, že ročně obec
za odchyt a umístění až pěti psů zaplatila kolem šesti tisíc korun.
„Stáli jsme tak před otázkou, jak
problém se zatoulanými psy systémově vyřešit. Buď bychom museli
postavit vlastní útulek, nebo jsme
měli možnost se připojit k ostatním
obcím mikroregionu a založit ho
společně. To se nám jevilo jako lepší
varianta,“ poznamenal Pavel Mana.

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

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ ZDOBÍ DEVÍTIMETROVÁ JEDLE. Přes patnáct set lidí přihlíželo v pátek 1. prosince slavnostnímu rozsvícení vánočního stromu. Na Masarykově náměstí bylo
plno už od půl páté, před zahájením programu se totiž v prostorách městského úřadu otevřela tvůrčí dílna. Pod rukama dětí tak vznikaly vánoční ozdoby nejen na stromeček,
ale také na slavnostní tabuli. Devítimetrová jedle, kterou Rožnovu pod Radhoštěm věnovali manželé Plesníkovi, se rozzářila po čtvrt na šest. Společně s ní dokresluje adventní
atmosféru centra města čtyřiadvacet světelných girland s téměř pěti tisíci diodami. Součástí vánoční výzdoby je také více než sto převěsů, které jsou rozvěšeny po celém
obvodu náměstí. 											
(bur), foto: Petr Fojtášek
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Iskérka je mou součástí, říká Vlasta Křeménková
Veronika Kusá
kusaver@gmail.com

Zlínský kraj udělil Vlastě Křeménkové titul Pracovník roku v sociálních službách. Stála u zrodu
organizace Iskérka, která pomáhá lidem s duševním onemocněním v návratu do běžného
života. Iskérka, v níž pracuje už třináct let, by bez jejího osobního nasazení nevznikla.

Stála u zrodu organizace Iskérka,
která pomáhá lidem s duševním
onemocněním v návratu do běžného života. Společnost, v níž pracuje
už třináct let, by bez jejího osobního nasazení s nejvyšší pravděpodobností vůbec nevznikla. Seznamte se: Vlasta Křeménková.
Zlínský kraj jí udělil titul Pracovník roku v sociálních službách.
Kromě ní jej získali už jen čtyři
lidé. Iveta Strnadlová – sociální
pracovnice v Auxiliu v Hošťálkové,
Hana Šustrová – uklízečka v Sociálních službách Uherské Hradiště,
Marie Panáčková – sociální pracovnice v Sociálních službách Uherské
Hradiště a Karel Malina – sociální
pracovník Diakonie ČCE ve středisku ve Valašském Meziříčí.
Vlasta Křeméková se zabývá aktivizačními činnostmi, které klientům
pomáhají obnovit a rozvíjet manuální, sociální a komunikační dovednosti, navazovat přátelství, posilovat
pracovní kompetence, pěstovat tvořivost a kreativitu. V celkové atmosféře důvěry, bezpečí a klidu, kterou
kolem sebe vytváří, mohou klienti
otevřeně hovořit o svých těžkostech, zkušenostech i prožitcích
„Všechno to začalo shodou náhod
v roce dva tisíce čtyři. Říkala jsem
své kamarádce, že je příznivá doba
na to, aby v Rožnově vznikla nějaká chráněná dílna. Obě jsme měly
praktické zkušenosti se starými textilními technikami. V té době jsem
byla i členkou Zdravého Rožnova,
který měl ve svém programu zřízení
chráněné dílny. Přes své zastupitele,
kteří myšlenku podpořili, se podařilo založit Iskérku, která má v dnešní
době velmi dobré jméno a funguje
už čtrnáct let. Začínali jsme ve školce na 1. máji v šatnovém prostoru
na pár metrech čtverečních, přesto
jsme vytvořili prostředí, kam mohli
lidé přijít a popovídat si, cítit se bezpečně a zažívali pocit přijetí. Lidé

Vlasta Křeménková si kromě ocenění odnesla ze sídla Zlínského kraje patnáct tisíc korun. Foto: Jan Karásek
s psychickými problémy bývají osamocení, okolí jim moc nerozumí,
zůstávají doma. Čím déle jsou v izolaci, tím více se nemoc prohlubuje,“
vzpomíná Vlasta Křeménková.
Iskérka pomáhá lidem od osmnácti do šedesáti let věku. Do organizace přicházejí jak ti, kteří pro-

od toho, co je tíží, mohou se svěřit
nebo si popovídat a přitom se něco
naučit. V rehabilitačních dílnách
mohou pracovat s různými materiály, především s textilem a papírem. Vznikají tak krásné drobnosti,
které nabízíme spolupracujícím
firmám v rámci předvánočních

Pro naši práci je hodně důležitá empatie a umění
naslouchat, ale také nastavování hranic.
Vlasta Křeménková

dělávají přechodnou životní krizi,
tak i klienti dlouhodobě nemocní.
Navštěvují ji nejen Rožnované, ale
také obyvatelé Frenštátu pod Radhoštěm či Valašského Meziříčí.
Vlasta Křeménková má na starosti nácvikovou dílnu, která je
zaměřená na aktivizační činnosti.
„Jsme služba sociální rehabilitace,
nabízíme různé aktivity. Klienti
jsou v kolektivu v bezpečném prostředí. Při činnostech se odreagují

prodejů. Zaměstnanci mohou nakoupit drobnosti pro své blízké, ale
zároveň se dozvědí o naší službě,“
vysvětluje Vlasta Křeménková.
Služba pro lidi s duševním onemocněním byla ve své době první
v Zlínském kraji a Vlasta Křeménková v ní pracuje už třináct let. Nejprve jako dobrovolník, poté jako
zaměstnanec.
Dále Iskérka pořádá od roku 2007
Týdny pro duševní zdraví, které mají

sloužit veřejnosti především jako
osvěta a prevence. „Pro tuto práci
je hodně důležitá empatie a umění
naslouchat, ale také nastavování
hranic. Iskérce věnuji ráda svůj čas.
Práce mě baví, Iskérka se stala mou
součástí. My jsme takoví pomocníci na cestě k uzdravení. Pokaždé se
radujeme, když se klienti posouvají
a zlepšují a když objeví nové možnosti. Normálně bych mohla být
v důchodu, ale jsem ráda, že můžu
být u této smysluplné činnosti. Obzvlášť, když od klientů slyšíme, že
jsme jim pomohli,“ vysvětluje Pracovnice roku v sociálních službách.
Je přesvědčena o tom, že ocenění by si zasloužili mnozí z těch,
kteří pracují v sociálních službách.
„Práce v nich je náročná, potřebná
a zasloužila by větší ocenění. Mám
nejlepší práci a podmínky, jaké si
můžu přát k tvoření a ke všemu, co
mě vždy bavilo. Takže pokud mi
budou stačit síly a uvidím, že jsem
potřebná, neplánuji změnu,“ dodává na závěr Vlasta Křeménková.

Získal Škodu Xenu. Jeden ze třiceti kusů na světě
Kamil Mikula, milovník a vlastník
tahače značky Liaz z roku 2000,
kterého sám zrepasoval a sbírá
úspěchy na výstavách a soutěžích,
se může pochlubit dalším úspěchem. Povedlo se mu navrátit do života další vozidlo. Tahač s názvem
Škoda Xena.
Vůz byl poprvé slavnostně představen v roce 1996 na světové
výstavě v Hannoveru, kde získal
první cenu za design a unikátní
koncepci auta, čímž se měla firma Liaz vrátit mezi elitu. Během
roku 1998 a 1999 však vzniklo

pouze třicet kusů ověřovací série.
„To auto bylo nadčasové, použili
tehdy americký motor Detroid
a kompletní hliníkový rám kabiny. Vozidlo se skládalo z různých
dílů dohromady, ale tvar karoserie
byl originální. Pamatuju si, že v té
době, když jsem byl malý kluk,
mi ty tvary přišly takové odvážné
a nevšední. Až teď po těch devatenácti letech to vlastně jako by
dospělo a i v dnešní době vypadá
moderně,“ říká majitel vozu.
O tahači Xeně snil Kamil Mikula
od dětství. Když v loňském roce uvi-

děl inzerát na jeho prodej, neváhal
a vlastníka kontaktoval.
„Ta Xena je poslední třešnička
na dortu, co od Liazu vzniklo, a je
to poslední nákladní vozidlo se
znakem Škoda na masce. Já o něm
intenzivně snil víc jak deset let.
Takže jakmile jsem viděl inzerát,
hned jsem se spojil s majitelem,
protože o tahač byl zájem. Během
pár hodin to mělo patnáct tisíc
zhlédnutí a šest zájemců.
Kamil Mikula byl ale prvním,
kdo se jel na vozidlo podívat. „To
auto bylo v provozu, ale bylo vyby-

dlené, gumy sjeté, údržba žádná.
Už to byl vrak, který potřeboval investici, proto se majitel rozhodl pro
prodej. Udržet Xenu v provozu je
totiž celkem problém, protože co se
týče motoru, musí se všechno objednávat z Ameriky. Dnes sehnat
nebo koupit Xenu je unikát. V provozu jich zůstalo odhadem asi už
jen patnáct. Takže jsem si říkal,
jestli to chceš, jeď tam. Tak jsem
vzal peníze a jel se na to čtyři sta
kilometrů vzdálené auto podívat,“
popisuje Kamil Mikula.
Pokračování na straně 7
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Strážníci představili opravenou budovu policie
Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Po dobu rekonstrukce byla služebna v provozu. Městští policisté pracovali doslova v bojových
podmínkách. Výsledek ale stojí za to. Budova dostala nový kabát a vnitřní prostory teď nabízejí
větší komfort občanům i modernější zázemí strážníkům. Obnova přišla na sedm milionů korun.

Sedm milionů korun si vyžádala rekonstrukce budovy městské policie.
Služebna se přesunula z patra do
přízemí a stala se tak přístupnou
pro lidi s handicapem či maminky
s kočárky. Příchozím navíc nabízí
větší komfort.
„Prostorem pro klienty se při rekonstrukci začalo. Hlavním cílem
bylo zajistit bezbariérový přístup
k městské policii, vytvořit kultivovanější prostředí pro odbavení
klienta a zajistit větší bezpečí strážníkům,” přiblížil ředitel městské
policie Aleš Pilař.
Čekárna, která se nachází hned
za hlavními dveřmi z ulice, je vybavena lavicemi k sezení. Okno, přes
které probíhá prvotní komunikace, je osazeno balisticky odolným
sklem. Další jednání pak v případě
potřeby probíhá v místnosti, kde se
dá pohodlně posadit ke stolu a sepsat hlášení.
Nové je také operační středisko.
„Jednalo se o technicky nejnáročnější fázi rekonstrukce, protože
do dispečinku jsou samozřejmě
navedeny všechny sítě, které slouží k provozu služebny a k dohledu
nad městem. Tedy kamerový systém, pult centralizované ochrany,
počítačové sítě, telefonní linky
a vnitřní zabezpečovací zařízení,“
vyjmenoval Aleš Pilař.
Vzniklo také nové zázemí pro
výkon čtyřiadvacetihodinové služby, strážníci mohou využívat novou
kuchyňku a sociální zařízení. Zmo-

Nové je také operační středisko, které slouží k dohledu nad městem. Foto: Alexandra Buršíková
dernizováno je také služební zázemí, tedy šatny a toalety a sprchy.
Hotovo už je také zateplení budovy
a zhotovena byla i nová fasáda na
celém objektu.
„Po celou dobu rekonstrukce
byla služebna v provozu. Pracovali
jsme skutečně za bojových podmínek. Těžko se dá proto mluvit
o otevření, chtěl jsem ale tímto
způsobem poděkovat vedení města
i zastupitelům za to, že nám svou
náklonností umožnili vybudovat
kvalitní zázemí pro práci,“ vysvětlil
šéf rožnovských strážníků. Zbrusu
nový je také vstupní bezbariéro-

vý prostor pro veřejnost a zbrojní
sklad. „V zabezpečení zbraní jsme
se posunuli k vyššímu standardu
bezpečnosti. Zbraně nejsou volně
v trezoru, ale ve speciální místnosti,
která je homologovaná jako zbrojní
sklad se vším potřebným elektronickým zabezpečením a signalizací,“
řekl ředitel městské policie.
Z velínu je nově kontrolován nejen provoz ve městě, ale také jsou
chráněny městské objekty. Těch je
patnáct. Kromě budov městských
úřadů mají strážníci dohled nad
školami, mateřinkami, knihovnou,
služebnou hasičů a řeší se také

připojení Střediska volného času.
„Jsme rádi, že se nám podařilo
základnu městské policie opravit.
Chtěl bych poděkovat realizační
firmě za odvedenou práci a současně popřát, aby v nových prostorách
lidé a zaměstnanci museli řešit maximálně přestupky v parkování nebo
malé pokuty za rychlost. A strážníkům přeji, aby se v rámci služby na
základnu vraceli v pořádku a zdraví
a aby nemuseli zasahovat u zákroků, které by ohrožovaly životy jejich
nebo občanů či návštěvníků města,“
řekl při slavnostním otevření služebny starosta Radim Holiš.

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

Stočné se od ledna zvýší Rožnov hledá přísedící

Dva roky cena stočného stagnovala.
Nyní se částka za kubík zvedne. A to
jak pro domácnosti, tak pro podnikatele. Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín (VaK Vsetín) oznámila
zvýšení o 1,26 korun. Vodné se nemění. Zůstává na 45,66 korunách za
kubík. Celkově tak odběratelé zaplatí za vodné i stočné 80,73 korun.
Zatímco v letech 2016 a 2017
činila suma vodného i stočného za
tisíc litrů vody 79,47 korun včetně daně, od 1. ledna 2018 to bude
80,73 korun.
„Cena stočného se zvedá pouze
z důvodu vázanosti na realizované
dotační projekty v rámci akce Čistá
řeka Bečva II. a cena vodného se
nemění. Udržení této ceny si můžeme dovolit i díky tomu, že aktuální
hospodaření společnosti Vodovody

a kanalizace Vsetín. je velmi dobré,“ vysvětlil starosta Radim Holiš.
Celkovou cenu vodného ovlivňuje skutečnost, že je voda brána ze
sedmdesáti procent z povrchových
zdrojů, které jsou už na vstupu
do výpočtu ceny zatíženy státem
poplatkem sedmi korun za kubík.
Pro srovnání podzemní vody mají
přitom poplatek jen zhruba dvě koruny za kubík.
„To samozřejmě ovlivňuje srovnání VaKu Vsetín v rámci cenové
mapy republiky,“ řekl Radim Holiš.
V celorepublikovém srovnání
se cena vodného a stočného u nás
pohybuje uprostřed cenové mapy.
Vodné a stočné u nejdražších společností se pohybuje kolem 98 korun za metr krychlový. Celorepublikový průměr je 80,6 korun. (bur)

u okresního soudu

Okresní soud ve Vsetíně potřebuje
doplnit řady přísedících. Požádal
proto o pomoc rožnovskou radnici. Hledá nejméně dva lidi, a to na
období let 2018 až 2022.
„Vhodnými kandidáty jsou občané České republiky, kteří jsou
k trvalému pobytu přihlášeni
v Rožnově pod Radhoštěm, nebo
ve městě alespoň pracují. Dále jim
musí být nejméně třicet let, musí
být plně svéprávní a bezúhonní
a jejich zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude funkci přísedícího vykonávat řádně,“
vysvětlila potřebné podmínky pro
výkon funkce právnička odboru

kanceláře starosty Hana Bočková. Funkční období přísedících
je čtyřleté, přísedící rozhodují
v senátech složených ze soudce
a dvou přísedících v pracovně
právních a trestních věcech. Počet dnů, ve kterých bude přísedící
během roku zasedat u soudu, by
neměl překročit dvacítku.
„Funkce přísedícího je veřejnou
funkcí, zaměstnavatel je mu povinen poskytnout pracovní volno
s refundací mzdy nebo náhradou
ušlého výdělku,“ doplnila Hana
Bočková. Bližší informace na telefonním čísle 571 661 146 do
31. prosince letošního roku. (bur)
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Máme nápady, ale nestíháme je realizovat
Veronika Kusá
kusaver@gmail.com

Koncertní cyklus Hudební fujaré
ve 3. Etáži, živé letní kino, divadelní zájezdy, výtvarné instalace,
přednášky a nově i hudební festival
Hlasy. To vše nabízí spolek Fujaré,
který v Rožnově působí od ledna
loňského roku.
„Říkáme, že jsme rožnovská
tvůrčí, produkčně-dramaturgická
jednotka. A to je myslím přesné.
Produkční proto, že naše akce sami
‚vyrábíme‘ od začátku do konce,
dramaturgická znamená, že si to
sami vymýšlíme, a konečně to nejpodstatnější slovo tvůrčí, bez toho
by to nešlo a nebavilo by nás to.
Věci se musí promýšlet, hledat,
tvarovat. Fujaré vzniklo z potřeby ‚dělat kulturu‘, která nám tady
chybí jak zaměřením, tak hodnotou
a přístupem k ní, duchem,“ popisuje spolek jeden z jeho zakladatelů
Honza Petružela.
U zrodu Fujaré stáli spolu s divadelním vědcem, redaktorem
a grafikem i Pavel Trčka, kulturní organizátor a vedoucí taneční
složky folklórního souboru Soláň,
a zvukař a obchodník hudebninami
Jiří Krumpoch.
„S Pavlem jsme si řekli, že když
nejsme schopni pohnout a inspirovat rožnovskou kulturu přes naše
působení v kulturní komisi, tak to
musíme vzít z jiné strany – dělat to
sami, inspirativně a třeba s něčím
pohneme. Něco umíme, zkušenosti máme, tak by to mohlo fungovat. – A ono, to asi funguje!“ uvedl
Petružela.
„Akce vymýšlíme a organizujeme sami a s pomocí kamarádů
nebo v koprodukci třeba s městskou knihovnou. Je to dobrovolnická činnost, nikdo z nás z toho
neviděl ani korunu (spíš naopak),
ale zatím nás to baví a děláme to
svobodně, neděláme žádné kompromisy a věci vytváříme podle svého vědomí i svědomí. Ale je nás na
tu kvalitu a kvantum málo, vždyť

Už nyní pracují pořadatelé na dalším ročníku festivalu Hlasy, který se uskuteční
1. září 2018. A 23. února se posluchači mohou těšit na první Hudební fujaré roku
2018, kde vystoupí Vrbovskí víťazi (SK) a Gajdoši z Kopanic.

Fujaré osobně – Jiří Krumpoch se psy, Honza Petružela, Pavel Trčka s kytarou. Foto: archiv Fujaré
děláme tucet různorodých akcí do
roka, festival se připravuje celý rok.
Takže kdyby se k nám chtěl někdo
přidat, budeme rádi.“
Spolek od začátku pracuje
s plánem, který zohledňuje místní
aspekty. To vedlo třeba ke vzniku
Hudebního fujaré.
„To je akce v inspirativním a milém prostoru 3. Etáže, kde spojujeme folklór s jinou muzikou a někdy k tomu přidáme i workshop.
Vždy tam vystupují dva interpreti,
takže je to dvojkoncert. Loni se
uskutečnila tři setkání, letos jsou
už čtyři. Pak děláme ten už celkem
slavný letňák. Ale zase to nemá být
obyčejné letní kino, promítání se
odehrává na nádvoří bývalé továrny Loana, máme tam oheň a před
filmem a po něm hraje tematicky
vybraná kapela – třeba k Limonádovému Joeovi hrály latinoamerické rytmy – říkáme tomu živé letní
kino. Nemáme svůj prostor, baví
nás osídlovat různá místa a dělat
ta setkání s divákem vždy trošičku
jinak,“ vysvětluje zakladatel.

Dále Fujaré pořádá debaty v městské knihovně se zaměřením na aktivní občanskou společnost, workshopy,
happeningy a v plánu je i „divadlo“,
které zatím probíhá ve formě zájezdů
na divadelní představení.
„Nápadů máme spoustu, ale
nestíháme je realizovat. Hledáme
tam, kde bychom mohli být užiteční
a kde by nás to bavilo. Od divadelních a hudebních workshopů přes
přednášky ke společensky závažným tématům, po ta hudební setkání na festivalu Hlasy nebo ve 3. Etáži, vždycky chceme, aby to mělo
nějaký přesah, podnětnou atmosféru. A to se musí ‚vychodit‘, vypiplat,
aby to fungovalo. – Jednou jsem šel
při letňáku po moderování doplnit
toaletní papír na dámský záchod
a slečna říkala: ‚To děláte taky?‘,“
svěřil se se smíchem Petružela.
Nově spolek v září 2017 v amfiteátru Na Stráni uspořádal první
ročník mezinárodního hudebního
festivalu lidského hlasu Hlasy.
„Ohlasy na Hlasy máme, je jich
hodně a jsou – ty, které se k nám

dostaly – jaksi jenom kladné. To
je možná škoda (zase smích). Samozřejmě se najdou věci, které
chceme udělat jinak, ale v tom
celkovém rámci se nám povedlo
všechno, co jsme chtěli, a bylo to
lepší, než jsme doufali. Chladnější počasí a hlavně nezdravá konkurence v podobě akcí zadarmo,
k tomu první ročník, takže přišlých
asi dvě stě třicet lidí je úspěch. Ale
nejde o počty, nejpodstatnější je,
že na naše akce chodí lidi, které to
baví a kteří se nezklamali, a chodí
znovu a jezdí na nás už i z širšího
okolí – řeknou si to –, protože jsou
to unikátní věci, žádný klasický
kulturní import, který je v každém
městě. Zkrátka postupně rozšiřovat
ty kruhy, hledat diváka a potkávat
se s ním,“ medituje organizátor.
Už nyní pracují pořadatelé na
dalším ročníku festivalu, který se
uskuteční 1. září 2018. A 23. února se posluchači mohou těšit na
první Hudební fujaré roku 2018,
kde vystoupí Vrbovskí víťazi (SK)
a Gajdoši z Kopanic.

Obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm si připomněli 17. listopad
Svoboda není samozřejmost. Láska se nenachází, láska se vytváří.
Dejme šaškům rolničky. To jsou
jen některé z vět, které se objevily
17. listopadu u pomníku svatého
Jana Nepomuckého na Masarykově náměstí v Rožnově. Tam se
uskutečnil ve spolupráci spolku
Fujaré a městské knihovny již druhý happening. Tentokrát s názvem
Přines větu dialogu.
„Jedná se o nenásilné připomenutí událostí 17. listopadu ať už
v roce 1939 nebo 1989 formou
happeningu, kdy lidé přijdou a vne-

sou do toho sebe sama. To, že se
dnešní akce odehrává tady u sochy,
je symbolické. Právě zde se v roce
1989 lidé scházeli a vyjadřovali
podporu studentskému hnutí v Praze a nedaleko stála vlečka, odkud
zněly proslovy,“ vysvětluje ředitel
městské knihovny Pavel Zajíc.
Příchozí mohli k pomníku přinést
svou větu, zapálit svíčku, nebo si
jen tak zavzpomínat. „Je potřeba si
vzpomenout a je to příležitost potkat
se s ostatními lidmi stejného názoru.
I pro mladou generaci by to měl být
bod, na který by se dalo vzpomenout

a na který můžeme být hrdí,“ uvedl
obyvatel Rožnova Martin Doubrava.
„Sdílet věci společně a veřejně je
dost důležité. Ukázat najevo svůj názor, zavzpomínat si, proč byl 17. listopad, připomenout si, jak se máme
dobře,“ řekla Jana Dohnalová.
„Přišel jsem, protože je mi svoboda a demokracie nejbližší a protože jsem tady chodil a tu dobu
roku 1989 jsem zažil. Z toho, co se
teď v politice děje, jsem zklamaný,“
svěřil se Pavel Vrábel z Rožnova.
Happening navazuje na akci Přines Havla z roku 2016 a je součástí

Festivalu Svobody, což je platforma zastřešující akce připomínající
události spojené se 17. listopadem.
Záměrem festivalu je nejen oslavit
výročí, ale také společně propagovat demokratické principy a hodnoty občanské společnosti. „Vtip
je v tom, že je to tichá připomínka,
ale to ticho někdy samo nestačí,
takže věta by měla zaznít. Přínos je
ten, že lidé zvednou zadky i v zimě
a jdou ven a vyjádří se, protože ten
dialog není jen o tom říkat, ale také
poslouchat,“ přiblížil organizátor
akce Honza Petružela.
(kus)
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Zájem klienta je hlavní, říká Petr Jelínek
Veronika Kusá

kusaver@gmail.com

Je deset hodin dopoledne a já přijíždím k budově bývalé základní
školy na Dolních Pasekách v klidné
části Rožnova pod Radhoštěm, kde
sídlí organizace zřizující a provozující službu terapeutických dílen
Kamarád, o. p. s.
Od roku 1998 Kamarád poskytuje ambulantní služby sociální prevence určené osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto
důvodu umístitelné na otevřeném
ani chráněném trhu práce. Jejich
účelem je dlouhodobá a pravidelná
podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.
Na to, co to znamená v praxi
a jak to vlastně v Kamarádu funguje, jsem se přijela zeptat ředitele
organizace Petra Jelínka.
Už na chodbě, která je vyzdobena fotografiemi, obrázky a výtvory,
se setkávám s prvními klienty, kteří
na mou návštěvu reagují pozitivně
a se zvědavostí. Věkové rozmezí
klientů je široké. Setkávám se jak
s mladými, tak i staršími muži a ženami. Dozvídám se, že nejmladší
klienti mají sedmnáct let, horní
hranice je omezena odchodem do
starobního důchodu. Jak ale vlastně spolupráce začíná?
„Vše začíná u kontaktu se sociálním pracovníkem, který zjišťuje,
jestli klient spadá do naší cílové skupiny, což jsou jedinci s mentálním,
tělesným a kombinovaným postižením, a zda je schopen zařadit se
do našeho programu. Začíná se pohovorem, kde se zjišťují očekávání
klienta, jeho cíle, přání a vize, které
se následně snažíme pomocí nácvikových programů naplnit,“ vysvětluje Petr Jelínek a dodává: „Pokud
se po několika schůzkách klient rozhodne, že mu naše služba vyhovuje,
může ihned začít docházet.“
Nácvikových programů Kamarád nabízí hned několik, a to v keramické, košíkářské, grafické nebo
textilní dílně, dále v programu péče
o zahradu a květiny.
„Naše sociální služba není jen
o nácvicích pracovních dovedností,
ale zabýváme se i sociální stránkou.
Klient se může podílet na přípravě
stolování, drobného úklidu a domácích prací, jako je například žehlení
ručníků, ovládání mobilního telefonu nebo drobných elektrospotřebičů, mezi které patří rychlovarná
konvice nebo mikrovlnka. Každý
klient má určité činnosti, které dělá
nejčastěji a ve kterých se zdokonaluje, tak aby i doma byl co nejvíc
samostatný. Vše se opět odvíjí od
individuálního přání klienta,“ doplňuje ředitel.

Aktuálně má Kamarád podepsaných třicet jedna smluv, přičemž v jednu
chvíli může být v objektu dvacet osm klientů. Ti mohou do denního centra
Kamarád docházet od sedmi do půl třetí odpoledne.

Nácvikových programů Kamarád nabízí hned několik a to v keramické,
Foto: Veronika Kusá
košíkářské, grafické nebo textilní dílně, dále v programu péče o zahradu a květiny.
Klienti mohou nacvičovat také
práci na počítači, na němž se učí
nejen vyhledávat informace. Právě
u počítače si povídám s usměvavou
klientkou, která právě obratně přepisuje další kapitolu z její oblíbené
knihy Malý princ. Vypráví, jak ji
tato činnost baví, ale že si také ráda
na počítači dopisuje s kamarádkou,
které vypráví například o svých cestách s rodinou. Ne všichni klienti
ovšem mají rodinné zázemí, někte-

nebo si kreslí. I to ale rozvíjí schopnosti klienta. Nachystáme si barvy
a pomůcky, čímž se klienti učí orientaci v prostoru, naučí se pracovat s barvami a kombinovat je. I to
rozvíjí zdatnost klienta, vše má
hlubší význam. I puzzle a hry jsou
o navazování kontaktu a schopnosti komunikovat s jiným člověkem,“
objasňuje Klára Maňáková, která
následně ukončuje přestávku a zahájí výrobu přáníček.

Naše sociální služba není jen o nácvicích pracovních
dovedností, ale zabýváme se i sociální stránkou. Klient se může podílet na přípravě stolování, drobného
úklidu a domácích prací, ve kterých se zdokonaluje,
tak aby byl co nejvíc samostatný. Vše se opět odvíjí od
individuálního přání klienta.
Petr Jelínek

ří bydlí v pobytových sociálních
službách, například v chráněném
bydlení v Rožnově, Zubří a Valašském Meziříčí.
Postupně procházím všemi
místnostmi a dílnami. V keramické se setkávám s klientkou, která
mi ochotně ukazuje, co právě vyrábí, jak se tvoří ozdoba s ptáčky
a korálky, a co vše je k její výrobě
zapotřebí. V košíkářské dílně pozoruji soustředění a pečlivou práci
u výroby košíku z pedigu. Nejdéle
se ale zdržím v místnosti, kde se
setkávám se sociální pracovnicí,
která mi vysvětluje, co právě klienti dělají.
„Teď mají odpočinkovou činnost
jako pauzu, takže si skládají puzzle,

Tak jako většina činností má
i tato několik fází, které se klient
postupně učí. Od zvolení a vytlačení motivu do papíru, přes jeho barvení a zdobení, lepení až po finální
vytvoření přáníčka.
„Klienti se zdokonalují postupně. Ne vše jde hned, něco chce čas
a trpělivost. Když se klient naučí
jednu část, může přejít na další.
Všechno se nacvičuje tak, aby byl
klient co nejvíce soběstačný a byl
schopný výrobek udělat od začátku
do konce v maximální možné míře.
Stále se nažíme vymýšlet nové
techniky a používat nové nástroje,
které přináší další možnosti,“ doplňuje Maňáková. Mnoho výrobků
putuje na jarmarky pořádané Valaš-

ským muzeem v přírodě, městem
Rožnov, ale i místními firmami,
kterých se Kamarád účastní. Další jsou rozdány a to jak klientům,
návštěvám, ale také organizacím
například do tombol v plesové sezoně. Kamarád ale není sociální
firmou, která by výrobky vyráběla
za účelem zisku.
„Pro organizaci je velmi důležitá dlouholetá spolupráce jak
s veřejností, tak i městem Rožnov,
mikroregionem Rožnovsko a obcemi v něm sdruženými. Dále pak
s místními i okolními firmami, které naši organizaci podporují nejen
finančními dary. A v neposlední
řadě spolupracujeme s dalšími sociálními službami. Zájem klienta je
pro nás na prvním místě, proto je
třeba vytvářet tu síť tak, abychom
spolu uměli komunikovat a předávat si informace, aby se klient posouval a mělo to pro něj význam,“
vysvětluje Jelínek.
„Vždy jsme chtěli, aby služba
nebyla uzavřena. Od počátku vzniku se snažíme být součástí místní
komunity, jsme přístupni nejen klientům, ale i veřejnosti. Nabízíme
exkurze školám, různým spolkům,
zahradu Kamarádu využívají lidé
k odpočinku. Nechceme skupinu
lidí s postižením tabuizovat,“ dodává ředitel Kamarádu.
Aktuálně má Kamarád podepsaných třicet jedna smluv, přičemž
v jednu chvíli může být v objektu
dvacet osm klientů. Ti mohou do
denního centra Kamarád docházet
od sedmi do půl třetí odpoledne.
Spolupráce pak trvá a má smysl tak
dlouho, dokud se má klient ve svém
plánu pořád co učit a nacvičovat.
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Veselá věda dává průchod přirozené zvídavosti
Veronika Kusá

kusaver@gmail.com

Jak z bonbónu a sodovky vyrobit
gejzír? Umí voda téct do kopce a je
možné nafouknout balónek, aniž
bychom do něj foukli? Odpovědi
nejen na tyto otázky odhaluje Karel
Babiánek v kroužcích Veselé vědy.
,,Všechny děti spojuje zvídavost
a schopnost úžasu. Kroužky Veselé
vědy jim ukazují zábavnou a hravou
formou přírodní děje, na kterých se
učí přírodní zákony. Nejsme organizace, co učí fakta, i když je při
pokusech děti často pochytí. My
jim především pomáháme a ukazujeme, jak mohou samy pokusy
zrealizovat,“ říká Karel Babiánek,
který má za sebou první rok lektorství v rámci sdružení Veselá věda,
nabízející badatelské a technické
kroužky pro žáky prvních až pátých tříd základních škol.
,,Myslím, že ten zájem je potřeba
probudit už v raném věku. Měli bychom dětem nabídnout alternativu
k uměleckým a sportovním kroužkům a ukázat jim, že existuje i něco
technického, aby k tomu získaly
vztah a nebály se. Musí z toho mít
zábavu,“ vysvětluje vystudovaný
technik a pedagog.
Veselou vědu založila maminka
tří dětí a bioložka Martina Fialová,
která chtěla dětem ukázat, jak zábavné a fascinující může být učení.
K různým tématům proto sestavila
sady experimentů, které s dětmi
lektoři na kroužcích zkoušejí.
,,Ve škole mi kolegyně povídala
o tom, že její osmiletá dcera byla na
nějakém příměstském táboře. Přijela nadšená, zkoušela si doma různé
pokusy, což mě zaujalo, takže jsem
si našel informace na internetu,
zkontaktoval vedení a domluvil se
na spolupráci,“ prozrazuje svůj příchod ke sdružení Babiánek.
Škola na Koryčanských Pasekách nabízí kroužek pro nejmenší,
kde se děti dozví všeobecné pří-

Základní škola na Koryčanských Pasekách nabízí kroužek pro nejmenší, kde se
děti dozví všeobecné přírodní poznatky z biologie, fyziky a chemie. Další stupeň je
už náročnější a je vhodnější pro pokročilé, kteří budou schopni provádět pokusy.

Karel Babiánek původně pracoval jako technik v Tesle, studoval dálkově VUT v Brně
a externě vyučoval informatiku. Později si dodělal pedagogické vzdělání a přešel k učitelství.
rodní poznatky z biologie, fyziky
a chemie. Další stupeň je už náročnější a je vhodnější pro pokročilé, kteří budou schopni provádět
pokusy. Letos nově přibyl kroužek
se stavebnicí Merkur. Ten prozkoumává základy techniky a mechaniky. ,,Už se těším, až to tam
rozjedeme, kluci mají tendenci pořád něco montovat a ten Merkur
je na to velice vhodný. Kroužky
děti inspirují a otevírají jim cestu, aby se nebály a zkoušely nové
věci. Ony často zkouší i nemožné,
co dospělým může připadat jako
nesmysl, ale třeba jim z toho něco
vyjde. Vlastně spousta takových
významných objevů vznikla náhodou. Největších objevů obvykle
nedosahují ti, kterým se povede
všechno napoprvé, ale ti, kteří i po
mnoha nezdarech dokáží pokračovat,“ dodává Babiánek.

A právě možnost dát průchod
přirozené zvídavosti a touze objevovat beze strachu ze známek,
selhání nebo hodnocení umožňují
kroužky Veselé vědy.
Všechny zvídavé děti bych pozval především na zajímavou poznávací činnost. Takže kdo je aktivní a nebojí se experimentovat,
ať určitě přijde. Měl bych ale výzvu
i pro dospělé. Tady v Rožnově je
spousta aktivních lidí, co už jsou
v důchodu, a třeba se jim zdá, že
nemají co dělat, a jsou to lidé vzdělaní a schopní, kteří mají mnoho
zkušeností z různých oborů. Na ty
bych rád apeloval, aby se zapojili
do takových činností, které jim přinesou spokojenost a radost a u kterých budou moci předat své cenné
zkušenosti dál,“ zdůrazňuje lektor.
Karel Babiánek původně pracoval jako technik v Tesle, studoval

Foto: Veronika Kusá

dálkově VUT v Brně a externě vyučoval informatiku. Později si dodělal pedagogické vzdělání a přešel
k učitelství.
,,Já už jsem pět let v důchodu,
mezitím jsem dělal různé práce, ale
hledal jsem pořád něco, co by mě
jednak bavilo a jednak by to byla
smysluplná činnost. Jednou z nich
je právě Veselá věda, která mi dala
uspokojení z užitečné práce a radost z nadšení dětí. Myslím, že
investice do dětí, je ta nejlepší, co
může být. Navíc děti dokáží ocenit,
když se jim člověk věnuje, a to, co
do člověka jednou vložíte, to tam
zůstane,“ svěřil se Babiánek, který
ve volném čase pracuje v Parkinsonově klubu, věnuje se zahrádce,
rád si přečte historickou knihu, podívá se na válečné seriály, a jehož
koníčkem jsou vnoučata, jichž už
má čtyři.

KRIMI

Seniorku našli zaklíněnou v kořenech nad roklí Chytili zloděje
Hned několik policejních hlídek se
služebními psovody pátralo v okolí Stříteže nad Bečvou po seniorce,
která si vyšla na procházku, a už
se nevrátila domů. Policisté ženu
po několika hodinách našli nad
roklí. A pomohli ji dostat se do
bezpečí.
Zmizení
devětaosmdesátileté
důchodkyně nahlásila ve středu
20. listopadu o půl šesté večer její
příbuzná. „Řekla, že matka chodí
ráda na procházky kolem cyklostezky u řeky Bečvy v okolí Stříte-

že nad Bečvou a Zašové. Policejní
hlídky začaly ženu ihned hledat,“
vylíčil policejní mluvčí Vladislav
Malcharczik.
Po nějaké době zaslechl jeden
z pátrajících mužů slabý hlas ozývající se z dáli z nepřístupného
terénu nad řekou. Upozornil na
to ostatní a všichni se přesunuli
k místu společně s policejními
psovody.
Až po dalších nekonečných minutách našel služební pes seniorku zaklíněnou v kořenech stromu

nad roklí. Policisté ženu vyprostili
a z těžce přístupného terénu ji na
vlastních zádech přenesli k nejbližší komunikaci. Při nesení se
policisté museli hned několikrát
vystřídat.
„Nejenom seniorům doporučujeme procházky po známých
trasách. Vhodné je mít s sebou nabitý mobilní telefon, nechodit sám
a o svých záměrech informovat
blízké. Důležité je nepřeceňovat
své schopnosti,“ doplnil Vladislav
Malcharczik.
(bur)

Zloděje, který se vloupal do několika chatek v zahrádkářské kolonii
v Zubří, přistihli ve čtvrtek 23. listopadu majitelé jedné z nich při
činu. Policisté, kteří na místo dojeli,
muži sdělili podezření pro trestné
činy krádeže a porušování domovní svobody. „Devětatřicetiletý muž
z Rožnova pod Radhoštěm bral
plynové vařiče, plechovkové pivo,
nářadí, sadu petang a nepohrdl ani
minerálkou,” popsal policejní mluvčí Vladislav Malcharczik s tím, že
muži hrozí až tříleté vězení. (bur)
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Galerie CreArs představí obrazy, sochy i grafiku
Veronika Kusá

kusaver@gmail.com

Galerie CreArs, soukromá prodejní galerie současného moderního
umění, funguje na nábřeží Rožnovské Bečvy od roku 2010. V prostorách prvorepublikové vily prezentuje v dlouhodobých výstavách
různorodou tvorbu českých i zahraničních autorů. K vidění jsou
sochy, malby, fotografie, grafika,
šperky nebo autorské sklo. CreArs
má ve stálé prodejní nabídce díla
předních výtvarníků, kteří v galerii
vystavují.
,,V roce 2017 jsem vybrala a otevřela sedm samostatných výstav,
kde se představilo čtrnáct autorů
různých výtvarných disciplín. Sezónu jsme začali Ivanou Štenclovou, představili jsme nového autora Petra Kubu, dále jsme uvedli
Romana Brichcína, následovala
Hana Mikulenková, pak skupinová
letní výstava a samostatně Igor Pi
ačka. Nad původní plán autorských
výstav letošní sezóny jsme přidali
externí výstavu v zahradě galerie
sochaře Ondřeje 4. Zimky, která
potrvá do května 2018. Současně je
k vidění také výstava Zimní salón,
která je přístupná do 30. března
příštího roku,“ vyjmenovává galeristka a kurátorka výstav Ingrid
Kitzbergerová.
V roce 2017 se povedlo přivést
k životu první ročník výstavy Salon Rotal. V rámci této kolektivní
výstavy, která vznikla v souvislosti

Ingrid Kitzbergerová v letošním roce vybrala a otevřela sedm samostatných výstav,
kde se představilo čtrnáct autorů různých výtvarných disciplín. Následující rok bude
pracovat s umělci, které již za dobu osmileté působnosti představila.

Sezonu v galerii zahájí v dubnu Michael Rittstein. Foto: archiv Galerie CreArs
s výročím 750 let města, se představilo osm mladých autorů, kteří jsou
spjati s městem Rožnov.
,,Následující rok budeme pracovat s umělci, které jsme již za dobu
naší osmileté působnosti představili, protože jsou žádaní a diváky jistě
potěší vidět jejich novou tvorbu.
Přidáme rovněž jednoho nového.
Tím je Ivan Pavle ze Slovenska.
Jsem nesmírně ráda, že zatím
umělci, které jsem oslovila, přijali
mou nabídku. Všichni jsou totiž
známí a uznávaní umělci světového

formátu, kteří mají kalendář výstav
zaplněný někdy na tři roky dopředu a opravdu si mohou vybírat, kde
budou vystavovat. O to větší je to
pro mě čest,“ svěřila se galeristka,
která autory sama vybírá.
„Kromě toho, že dlouhodobě
sleduji výtvarnou scénu, hraje u mě
roli při výběru i osobní kritérium
jakési přitažlivosti. Když mě díla
osloví a mají na mě určitý vliv,
předpokládám, že by takto mohla
působit i na návštěvníka,“ prozrazuje kurátorka výstav.

Pro nadcházející sezónu 2018
vybrala Ingrid Kitzbergerová malby
Michaela Rittsteina, které návštěvníci uvidí od 4. dubna.
„Rozhodně zvu všechny zájemce
na první autorskou výstavu sezóny.
Lidé by si neměli nechat ujít nejen
výstavu, ale také komentovanou
prohlídku osobně s autorem. Jsem
přesvědčená, že to bude zážitek
a zajímavé setkání nejen s tímto
uznávaným výtvarníkem, ale také
s jeho tvorbou, která je ve výtvarných kruzích velice ceněná. Návštěvníci se mohou těšit na odvážnou, provokativní a až groteskní
malbu. Rittsteinovy obrazy, mnohdy zobrazující zvířata a akční situace ze života, jsou hýřivé, vitální
a temperamentní kompozice s typicky plastickými živými barvami,“
dodává Kitzbergerová.
Dále se od 23. května do 25. srpna představí Igor Kitzberger se
svými sochařskými díly, které
27. června rozšíří Ivan Pavle malbami. Nadcházející kombinace sochy
a malby bude v podání Ivana Titora
a Petra Kuby a to od 29. srpna do
13. října. Závěr sezóny bude patřit
slovenské autorce Kataríně Vávrové, s níž se návštěvníci mohli v galerii setkat již před osmi lety. Výstava malby a grafiky začne 17. října
a autorské projekty samostatných
výstav uzavře 24. listopadu. Poté
bude k vidění tradiční Zimní salon.

Získal Škodu Xenu. Jeden ze třiceti kusů na světě
Dokončení ze strany 2
„Bylo sice v horším stavu, než jsem
myslel, ale jelo hezky, bylo vidět, že
nemělo havárku a že půjde opravit. Proběhlo mi hlavou, že pokud
Xenu chci, tak teď, nebo nikdy, protože jsem věděl, že už ji nikdy neseženu. Takže jsem zaplatil zálohu
a v září si tahač odvezl,“ prozrazuje
nový majitel, který se zakrátko pustil do oprav.
„V listopadu jsme začali repasovat, vše se dělalo nově, vyráběli
jsme repliky dílů, protože něco už
nejde sehnat. Opřeli jsme se do
toho bezhlavě. Intenzivně jsme na
tom dělali od prosince do dubna,
čtyři měsíce na tom denně pracoval
minimálně jeden člověk, plus ty dodělávky. Celkem se to skládalo asi
pět měsíců,“ vzpomíná nadšenec.
Ihned po dokončení jel Kamil
Mikula Xenu představit světu. „Letos poprvé jsme ji představili na
akci v Praze s názvem Legendy.
Auto jsme doskládali ve čtvrtek večer a v pátek ráno jsme hned vyrazi-

Škoda Xena. Kamil Mikula při práci ve své dílně. Foto: archiv Kamila Mikuly
li. A tohle motoristické setkání bylo
opravdu unikátní, protože kamarád
má taky Xenu. Ta jeho je v pořadí
sedmnáctá, moje šestnáctá a právě
tyto dva kamiony vyjížděly v roce

1998 jako jediné z výroby zároveň.
A teď se po devatenácti letech opět
sjely bok po boku. Mělo to velký
ohlas. I ti lidi z toho byli nadšeni,
někteří si mysleli, že Škoda přišla

s novým prototypem na tahač, jiní
ani nevěřili, že to jsou dvacet roků
staré kamiony. Dokonce tam přišel pán, který kdysi Xenu vezl do
Hannoveru a říkal, že je to ještě líp
smontované než ze samotné linky,“
pochlubil se Mikula.
Dále pak pokračoval tahač do
Polska, ale představil se i na výstavách a soutěžích v České republice. „Jeli jsme do Polska na akci
Mastertruck, kde bylo asi osm set
kamionů a kam přišlo kolem sto
třiceti tisíc lidí. Odtud si náš tým
dovezl další pohár do sbírky. Byla
tam skvělá atmosféra, lidé za námi
chodili a měli zájem, za ty tři dny
se u nás dveře netrhly. Dále jsme
byli ve Zlíně a pozvaní jsme byli
taky na 25. výročí závodů tahačů
v Mostě, kde se jela truck show na
okruhu. A teď v září jsme měli sraz
majitelů vozidel Škoda Liaz, kde
bylo dvacet exkluzivních exemplářů. Byl to takový premiérový ročník tohoto setkání,“ uzavírá Kamil
Mikula.
(kus)
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Milé tisky jsou tady s Vámi již sedm let
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Když v dubnu roku
2011 přišla skupina
seniorů scházející se
v městské knihovně
pod hlavičkou projektu Město
v mé paměti s nápadem, že by pro
svou literární tvorbu založili edici
drobných publikací, v rámci které
by v omezených nákladech vycházela některá literární dílka, jež
doposud dlela v šuplících tvůrců,
přivítal jsem jej. Název edice zněl
Milé tisky (na rozdíl od městem
Rožnov vydávané edice Rožnovské
malé tisky). Z prvotního nápadu,
který v průběhu let dostal jasné
kontury a vydal řadu plodů, se tak
mohou těšit nejenom autoři a členové seniorské skupiny, ale také
vlastně všichni obyvatelé města.
V rámci dnešního článku bych se
chtěl u příležitosti nově vydaného
přírůstku této ediční řady krátce
ohlédnout za touto aktivitou.
Čtrnáctý svazek edice nese název Jak jsme si hráli a jeho námětem a tématem jsou hry a hračky,
jež tvoří pozadí dětství a dospívání
většiny z nás. Autoři, kteří do útlé
publikace přispěli, přinášejí svědectví o tomto fenoménu v rámci druhé poloviny 20. století. Čtenář pak
má možnost porovnat, v čem se
jednotlivé vzpomínky od sebe liší,

Některá díla z edice Milých tisků. Foto: archiv MK
anebo v čem se naopak podobají.
Častokrát jsou stejné hry pojmenovány jiným jménem, jak bylo v které
rodině zvykem. Mnoha vzpomínkami proznívá konstatování, že hrát si
děti mohly, až byla všechna domácí
práce hotova, popřípadě všechna
práce kolem hospodářství. A že jí
nebylo málo. Do tohoto svazku navíc přispěli také členové Muzejního
a národopisného spolku při Valašském muzeu v přírodě a tematicky
navazuje na výstavu Hračky nejmilejší, která bude v rámci expozice
ve VMP zpřístupněna v roce 2018.
Všechny svazky edice Milé tisky
jsou dostupné k zapůjčení v městské knihovně a alternativně online
na webových stránkách knihovny.

A co se v průběhu let vydalo?
Prvním počinem byla krátká Úvaha Julie Radhošťské. Následována
Vzpomínkami na Rožnov mého
mládí paní Jindřišky Deákové.
Třetím svazkem Rožnovský rynek
pak paní Věra Otevřelová mapuje
domy na rožnovském náměstí v letech 1914–1924. Ve čtvrtém svazku
Vzpomínka na Josefa Kramoliše
vzpomíná jeho autorka Miroslava
Baštánová na svého staříčka, významného občana města. Pátý svazek přináší paletu kreseb Vladimíra
Bartoška doplněnou texty Jana
Surého a Richarda Sobotky pod
názvem Tak mě asi neznáte. Další z členů seniorské skupiny, paní
Doubravka Vejmelková, je autorkou

šestého svazku – Vzpomínky na
Josefa Tvarůžka, který byl rožnovským kronikářem a archivářem. Život je i o smrti a odcházení a sedmý
svazek Věčně plynoucí čas je vzpomínkou za panem Zdeňkem Kolomazníkem, který byl činným členem skupiny, ale svíce jeho života
bohužel zhasla. Richard Sobotka je
autorem a editorem hned několika
svazků: Ikarova křídla (letecké příběhy z Rožnova a okolí), Rožnovský pivovar (rozhovor s Vladimírem
Fassmannem), Mizející historie
(historie hospodářské usedlosti
Václava a Anny Jakšíkových) a nakonec také svazku vzpomínek paní
Věry Klasové Vraťte se, rorejsi milí,
přineste léto zpět. Ve svazku Mapy
ráje vzpomínají členové skupiny
na spisovatelku Marii Podešvovou.
Třináctým svazkem Bajerova zemědělská usedlost pak sourozenci
Ivan a Svatopluk Bajerovi přidávají
ohlédnutí za svým rodným domem.
V tomto krátkém výčtu není prostor na širší přiblížení jednotlivých
počinů edice, ale má sloužit jako
připomínka bohaté činnosti skupiny
Město v mé paměti a jako poděkování nejen jejím členům, ale také Marcele Slížkové, koordinátorce tohoto
projektu, neboť bez její práce, by výsledky činnosti této skupiny nebyly
takové, jaké jsou. Všem shora vzpomenutým mnohokrát děkuji.
A Vám, čtenáři, Milé tisky doporučuji. Vše dobré k Vánocům
i k tomu, co přijde po nich.

Václav Koubek je krotitelem harmoniky
Martin Valášek
tka@tka.cz

VÁCLAV KOUBEK
Pondělí 8. ledna 2018
19.00 hodin – Společenský dům
Harmonika sama o sobě? Specifický šišlavý projev? Klečení u hraní
nebo jeho zvláštní charisma? Není
to jednoznačné, ale rozhodně je
Václav Koubek jedním z nejlépe
zapamatovatelných českých písničkářů.
Renesanční umělec, jenž se ochomýtal u filmu jak amatérského, tak
profesionálního, je rovněž neúnavným organizátorem koncertů ve
svém „Vesnickém klubu“, prostoru,
který v Česku nemá konkurenci.
Jak se vyjádřil v jednom z rozhovorů, k harmonikám má velmi
osobitý vztah: „Mají duši. O harmonice to platí zvlášť, protože
tento nástroj má měch, což je
právě ta duše. Kupuji je v bazaru,
malé, falešné, hlavně aby už měly
něco nažito. Jsem přesvědčený, že
harmonika čistí vzduch: Natahuje

Václav Koubek je jedním z nejlépe zapamatovatelných písničkářů. Foto: archiv TKA
kouř z hospody, ten se v harmonice usadí mezi žebry, a vyfukuje ven
jen čistý vzduch. A právě ta špína
uvnitř nástroje, to je ta její pravda.“
Veřejně vystupuje od osmdesátých let, většinou v rámci folkové
scény, ačkoli jeho záběr i posluchačstvo je mnohem univerzálnější.
Vaškovy písně jsou na první pohled
smutné, ale ve skutečnosti obsahují
i radost a samozřejmě naději. Pokaždé, když ho uslyšíte, vzpomenete si,
kolik společných průsečníků s ním
v životě máte. Zažít si autentického

písničkáře, který za ta léta nezblbl
(jak se to některým nejmenovaným
folkařům stalo), bude vždy událost.
NOVOROČNÍ KONCERT
se slavnostním přípitkem
starosty města Rožnova p. R.
KATEŘINA ENGLICHOVÁ – harfa
VILÉM VEVERKA – hoboj
Čtvrtek 11. ledna 2018
18.00 hodin – místo bude upřesněno
Když v roce 2005 vystoupili Kateřina Englichová a Vilém Veverka

na svém prvním společném koncertě, ukázalo se, že došlo k jednomu z nejšťastnějších hudebních
spojení na české scéně. Unikátní
kombinace hoboje a harfy přinesla
doposud málo vídané možnosti,
a to na poli komorní i koncertní
hudby. Interpreti patří ke špičce
svých oborů – pro fenomenální
dvojici je charakteristické, že se
oba dlouhodobě prosazují také
jako sólisté.
O Vilémově hře na hoboj napsal
respektovaný brněnský hudební
kritik Boris Klepal toto: „Nejvíce
pozornosti na sebe pochopitelně
strhával hoboj, jehož melodické
linky jsou sice překvapivé a těžko
uchopitelné, ale přece jen se jich dá
posluchačsky dobře držet. K tomu
musíme přidat ještě opulentní barevné kouzlení Viléma Veverky, což
je základní charakteristika jeho hry
obecně. Dokázal rozeznít hoboj od
zašpiněných chrčivých tónů přes
ušlechtilou kantilénu až k hvízdání laserové zbraně ze Star Wars –
byl opravdový požitek to sledovat
a vnímat.“
V rámci spolupráce se Základní
uměleckou školou v Rožnově p. R.
se představí žáci ZUŠ.

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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Základní škola Videčská jí hravě a hlavně zdravě
Začátek školního roku je už dávno
za námi a u nás na Základní škole
Videčská v Rožnově pod Radhoštěm je v plném proudu nejen výuka, ale i spousta různých aktivit,
kterými si zpestřujeme život ve
školních lavicích. K těm nejoblíbenějším patří již tradiční celoškolní
projekt Napříč školou. Ten den se
zruší třídy a vytvoří se nové žákovské party, od prvňáčků až po ty
nejstarší mazáky – deváťáky. A tak
jsou spolu celý den pohromadě kluci, holky, velcí, malí, společně plní
úkoly, putují po škole, tráví spolu
přestávky a navzájem si pomáhají.
Každý rok má projekt jinou náplň.
Letos měl název Videčská jí hravě
– zdravě. A abychom se i pobavili,
byl tento den vyhlášen ve stylu Retro – 70. a 80. léta 20. století.
Ráno 21. listopadu to na Videčské
vypadalo na první pohled opravdu
zvláštně: Do škol se trousily děti
v podivných oblecích, v rukou držely staromódní kabely, sem tam se
objevil žáček s pionýrským šátkem
na krku. A paní učitelky, jindy ob-

Paní učitelky vypadaly jako postavy
Foto: archiv ZŠ Videčská
z oblíbeného televizního seriálu Vyprávěj.
lečené podle poslední módy, vypadaly jako postavy z oblíbeného
televizního seriálu Vyprávěj. V osm
hodin byl projekt zahájen hlášením
a poté se třicet skupin žáků vydalo
plnit úkoly na jednotlivých 25 sta-

novištích, kterým velela vždy některá paní učitelka. Děti poznávaly
a zařazovaly různé potraviny, ovoce,
zeleninu, poznávaly je podle vůní,
vyráběly různé zdravé pomazánky
a saláty nebo tvořily společně jí-

delníčky. Porovnávaly stravování
dnešní doby se stylem před několika
desítkami let nebo počítaly kalorie.
Jinde si vytvořily pěkné prostírání.
Zkrátka vše se točilo kolem jídla
a všude jsme si připomínali základní krédo: Jezme zdravě, neplýtvejme
potravinami a mějme úctu k tomu,
co naše planeta vyprodukuje.
O přestávkách žáci povinně korzovali po chodbách za přísného
dohledu učitelek, takže mnozí si
poprvé za svůj školní život s úlevou
oddychli, když přestávka skončila.
Projekt byl ukončen hlášením
a závěrem byla sladká tečka ve školní jídelně, kde nám paní kuchařky
ve stylovém oděvu podávaly léty
prověřené jedno z nejoblíbenějších
jídel – buchtičky s krémem. Ovšem
ti, kteří si hlídají kalorie a drží se
zdravé stravy, si mohli zvolit výbornou sekanou z cukety a salát z rajčat a polníčku.
Všem se projekt Napříč školou
velmi líbil a už se těšíme na další
ročník.
Hana Bosová,
ředitelka ZŠ Videčská

Senioři: Byla to Óda na radost! Soutěž o Stříbrného lukostřelce

Dne 11. 11. 2017 odjel seniorský
smíšený pěvecký sbor Rosénka do
Kojetína, kam byl pozván tamními
zástupci města a pěveckého sboru
Cantas na sedmou přehlídku pěveckých sborů. A předvedly obdivuhodné výkony. Opravdu všichni,
od těch nejmladších až po nejstarší
do toho dali vše a dokázali strhnout
všechny k nadšenému aplausu.
Náhrdelník písniček v jejich repertoáru byl velice pestrý a dokázal
všechny přítomné potěšit i pohladit
po duši. Dozvěděli jsme se o staré
hrušce stojící v poli, o koníčkovi,
pasoucím se na louce, či o šohajovi,
ucházejícím se o krásnou děvčici.
A kdo opravdu pozorně poslouchal,
zaslechl hlas slavíka, třepetajícího
se skřivana nad zrajícím polem obilí, či potůčku, bublajícího v údolíčku pod nedalekou vsí. Matička příroda se prezentovala nejen krásným
námětem, jásavým zpěvem či barvami krojů nebo civilním oblečením
účinkujících. A kdo v klání zvítězil?
Byla to především radost, kterou cítili všichni přítomní, radost ze živo-

ta, jehož ostré hrany dokáže hudba
a zpěv spolehlivě obrousit a ohladit!
Závěrečnou píseň pak zpívali všichni společně a lidé nešetřili šťastnými úsměvy, dojetím a chválou. Jen
tak dál a víc, protože hudba a zpěv
jsou pro život člověka velice důležitým doplňkem, který se nedá nikde
koupit. To se prostě musí prožít!
A jak dopadli naši Rožnováci? O ty
se nemusíte bát, ti obstojí i v té nejsilnější konkurenci!
Nakonec se všichni společně sešli, sdělili si navzájem své pocity, své
dojmy i své uspokojení. A ti z nich,
kteří už dosáhli vyššího věku? Ti si
opět potvrdili, že v této poslední
etapě lidského života nemusí jen trpělivě čekat na jeho samotný konec,
že je možné ho plodně vyplnit tím,
co jim přináší radost a uspokojení.
Díky tomu je člověku hned lépe,
i když ho tady bolí a tam zase píchá. Díky všem, kteří se zasloužili
o naše pobavení, kdy zapomínáme
na své bolesti a stesky. Srdečné
díky, přátelé!
Václav Štěpán,
Klub seniorů Rožnov p. R.

Dne 2. listopadu 2017 proběhlo
v Praze v Národním domě na Vinohradech předávání cen soutěže
Stříbrný lukostřelec ČR, jejímž
cílem je upozornit na nejrůznější
projekty v oblasti rozvoje rusko-českých vztahů (nebylo příhodnějšího místa než nádherného
sálu, kde před 90 lety slavil se svými verši triumf Vladimír Majakovskij a od té doby sál nese jméno
tohoto velkého ruského básníka).
V letošním roce se do soutěže
přihlásilo 30 projektů a 3 publikace v různých kategoriích.
V nominaci Historické dědictví
zvítězila výstava s názvem Zkušenost exilu, kterou pořádal Památník národního písemnictví v Praze
v letohrádku Hvězda. Cenu za
dlouholetou popularizaci sportu
porota udělila prezidentovi Ruské
hokejové federace Vladislavu Treťjakovi, v nominaci Osobností byla
cena předána Jaromíru Nohavicovi za jeho krásné překlady básní
Vladimíra Vysockého a Bulata

Okudžavy. Nejvíce projektů stejně
jako loni soutěžilo v nominaci Mezikulturní komunikace, Cestovní
ruch a Vzdělávací programy; a právě v této kategorii mělo zastoupení i naše gymnázium s projektem
vzájemného studijního výměnného pobytu našich studentů se
studenty Lycea Migela Ernandese
v Moskvě. V této nominaci soutěžila celá řada dalších projektů:
Trojské gymnázium, Střední škola
při chrámu sv. Petra a Pavla v Karlových Varech, ESO Euroškola či
rusko-česká škola VĚDA. Porota
však rozhodla o tom, že se vítězi
stanou právě naši studenti (Stanislav Šenkýř, Veronika Onheiserová, Anna Korbášová, Simona
Žabková, Gabriela Sváková, Kristýna Ľaľíková, Jan Tutko, Martin
Slovák, Marie Porubová, Bára Podešvová a Martin Jakubec) vedeni
Helenou Rudněvovou. K úspěchu
jim srdečně gratulujeme.
Helena Rudněvová,
Gymnázium Rožnov p. R.
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Švédskem křížem krážem. Za hraniční

Čtyřiatřicetiletá Simona Hrstková, rodačka z Do
v létě projekt Extreme Wanderlust, v jehož rámc
Švédska. K jejich dosažení použila pouze kolo
při ní celkem 3 258 kilometrů. Stala se tak prvn
ní body Švédska jen za pomoci vlastních sil.

Simona Hrstková zdolala 3 258 kilometrů – pěšky... Foto: Nicklas Höglund
Simona uskutečnila tento projekt
v rámci Adventure Academy, což
je unikátní vzdělání ve Švédsku, do
kterého je každoročně přijato pouze
dvacet pečlivě vybraných kandidátů (deset mužů a deset žen). Ti mají
v průběhu roku šanci získat nezbytné
teoretické a praktické znalosti z oblasti outdoorového světa, jakož i ohledně
plánování vlastního projektu tak, aby
byli schopni sami a bezpečným způsobem završit toto vzdělání svým vlastním projektem dle své volby v délce
trvání minimálně dvou týdnů.

Švédsko v hlavní roli

Název projektu Extreme Wanderlust není náhodný. Snaží se vystihnout
Simoninu touhu objevovat, cestovat
a navštívit nová místa. Slovo extrém
je potom zvoleno jako synonymum
k hraničním bodům, neboli „extreme
points“ v anglickém překladu. Simona
žije ve Švédsku šest a půl let a za tuto
dobu procestovala spoustu míst. Sama
říká, že čím víc Švédskem cestuje, tím
více chce vidět. Proto si jako hlavní cíl
projektu zvolila Švédsko jako takové.
Tím, že je tato země tak rozlehlá, je
i její příroda velmi různorodá. Od horských masivů na severu, hustě zalesněnou oblast ve středu Švédska a ne-

konečné množství jezer, kam až oko
dohlédne, širokých řek plných lososů,
rozbouřeného moře na západě, k písčitým plážím na březích Baltského
moře či rozlehlým polím plných obilí
na jihu. Díky svému projektu měla Simona šanci zažít vše odlišné a hlavně
to, jak se příroda pomalu či dramaticky mění, když člověk postupuje ze severu na jih, z východu na západ.
Své dobrodružství započala 20. června na nejsevernějším bodu Švédska
nazvaným Treriksröset. Tento bod
je hranicí mezi Švédskem, Norskem
a Finskem a člověk se k němu dostane
pouze pěšky. Vzdálenost od nejbližší
osady, finské vesnice Kilpisjärvi, je
cca 11 km. Celý projekt pak zakončila 27. července na nejjižnějším cípu
Švédska Smygehuk. Za úsilí vlastních
sil a k dosažení všech šesti hraničních
bodů (nejsevernějšího, nejjižnějšího,
nejvýchodnějšího,
nejzápadnějšího,
nejvyššího a nejnižšího) procestovala
Švédsko křížem krážem, a to především na kole, ale také v kajaku a pěšky.

Unikátní dobrodružství

První den začal túrou z osady Kilpisjärvi směrem k Treriksröset a zpět.
Bylo to relativně náročné, a to především díky převládajícímu sněhu

…na kajaku Foto: Nickla

Samozřejmě, že je človek unavený, když každý den ujed
Musím však přiznat, že to překvapivě nebylo tak strašné,
blém s bolestí v kolenou, ale i ta po několika týdnech us
tuto denní vzdálenost mi nedělalo velký problém. Veče
Tělo si prostě na tuto zátěž nějak zvykne, a pokud mu pra
la, pití a spánku, přes noc se stačí zregenerovat.

na poměrně velké části trasy, který
díky překvapivě dlouhé zimě ani do
konce června nestačil roztát. Druhý den však Simona již nasedala na
kolo a šlápla do pedálů podél hranice
s Finskem. Po několika dnech dosáhla
osady Nikkaluokta, která je výchozím
bodem pro túru na nejvyšší horu Švédska – Kebnekaise (2 106 m n.m.). Zde
vyměnila kolo za pohorky a vyrazila
zdolat tento nejvyšší bod. I tam však
narazila na drsné severské podmínky
a spoustu sněhu. Výstup se však nicméně i přes nepřízeň počasí po jednom dnu vyčkávání nakonec podařil.

Poté byl čas opět nasednout na kolo
a vydat se směrem k městu Haparanda, od kterého v cirka 15 km vzdálenosti leží nejvýchodnější bod Švédska
– ostrov Kataja. Místo kola musela
proto Simona zvolit jiný dopravní prostředek. Tím jí byl kajak. Po úspěšném
dopádlování na tento ostrov a zpět
šlápla Simona opět do pedálů a vydala
se na nejdelší cyklistickou etapu jejího
projektu trvající kolem 1 500 km a vedoucí z Haparandy podél východního
pobřeží směr na jih, přes město Sundsvall. Zde bylo třeba začít traverzovat
zemi naskrz směrem na západ.
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čními body. Na biku, pěšky a kajakem

čka z Dolní Bečvy žijící ve Stockholmu, podnikla
ož rámci se vydala na cestu za hraničními body
ze kolo a kajak. Cesta jí trvala 38 dní a zdolala
ak první na světě, kdo navštívil všechny hraničch sil.

i na kole. Foto: Nicklas Höglund
Švédska ležícímu jen pár kilometrů
od města Trelleborg a nesoucí jméno
Smygehuk. Zde Simona po 3 123 km
na kole, 50 km v kajaku a 85 km chůze
úspěšně završila své dobrodružství.

Foto: Nicklas Höglund

den ujede kolem 100 km bez přestávky a cítí každý sval.
k strašné, jak jsem očekávala. Na začátku jsem měla prodnech ustala. Od asi poloviny to šlo docela hladce a ujet
ém. Večer jsem se většinou necítila ani zvlášť unavená.
ud mu pravidelně dodávate dostatek energie formou jídt.
Simona Hrstková

Po dvou týdnech se Simona ocitla
na západním pobřeží u města Strömstad, v jehož blízkosti leží nejzápadnější bod Švédska – malinkatý ostrov
Stora Drammen, který je spíše seskupením několika mála kamenů trčících
z moře než ostrovem ve vlastním slova
smyslu. Stora Drammen byl původně
cílem výpravy na kajaku, nicméně
kvůli silnému větru a velkým vlnám,
jakož i silnému mořskému proudu se
Simona rozhodla nepokračovat dále
v pádlovaní a spokojit se s dosažením
nejzápadněji obydleného souostroví
zvaného Koster Islands, ležících cirka

2,5 km před tímto vůbec nejzápadněji
nacházejícím se pevným kusem země.
Po dnu stráveném v kajaku byl opět
čas na kolo a po dvoudenní malebné
jízdě podél západního pobřeží musela Simona opět nabrat směr jihovýchod. Tam, ve městě Kristianstad,
leží nejnižší bod Švédska. Unikátem
je, že ačkoliv se tento bod nazývaný
Nosabyviken nachází skoro ve středu
města, leží mínus 2,41 metru pod hladinou moře. Není však pod vodou, nýbrž v malém městském parku. Po této
zastávce následovalo posledních sto
dvacet kilometrů k nejjižnějšímu bodu

Výzvy jsou jí hnacím motorem

Simona pochází ze sportovní rodiny s dlouhou lyžařskou tradicí.
Její otec je trenér alpského lyžování
a sestra Lucie bývalá reprezentantka
ČR v alpském lyžování a držitelka
mnoha mistrovských titulů. Sama
Simona take závodila v alpském lyžování. Později se věnovala freeskiingu
a freeridingu. V roce 2009 a 2010 se
stala mistryní ČR ve freeride. K nejrůznějším sportům má velmi blízko
a sama o sobě říká, že je na sportu
závislá. Ráda běhá, chodí po horách,
věnuje se lezení, jakož i MTB. Nikdy
předtím však na kole neabsolvovala
vzdálenost delší než 70 km během
jednoho dne. V průběhu svého projektu musela průměrně zdolat 100
km denně, což pro ni byla výzva
sama o sobě. I to tudíž částečným cílem tohoto projektu. Zjistit, jak tělo
reaguje, když je podrobeno tak velké
a soustavné fyzické zátěži, co clověk
vůbec dokáže překonat a kde leží kaž
dého hranice.

Od sněhu k teplému létu

Simona v průběhu svého dobrodružství zažila všechny možné druhy počasí. Od ještě stále zamrzlých
jezer a relativně hodně sněhu na
severu přes déšť, kroupy a silný protivítr či teplé a slunečné dny s teplotou nad 25 stupňů Celsia. Počasí
se měnilo společně s krajinou v průběhu toho, jak Simona postupovala
dále Švédskem. Pokud zrovna nebyla bouřka anebo velmi silný déšť,
pokračovala v cestě i přes nepřízeň
počasí. Člověk si zvykne na cokoliv.
Je to hodně o psychice a jejím nastavení, míní.

Zpět s hlavou plnou zážitků

Nyní je již zpátky ve Stockholmu
a každý den dojíždí na kole do práce
do centra jako předtím. Ačkoliv je
zpátky v pracovním procesu, přesto
bude asi ještě chvilku trvat, než všechny zážitky usednou a Simona vůbec
dokáže tyto vjemy a pocity z prožitých
šesti týdnů zpracovat.
Jedna věc je však jistá. Díky této
úžasné výpravě se její touha objevovat krásy Švédska ještě umocnila a už
nyní má spoustu nápadů na další podobná dobrodružství.
Nicklas Höglund
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Informace k volbě prezidenta České republiky 2018

KDO KANDIDUJE
O úřad prezidenta České republiky se budou ucházet kandidáti, jejichž kandidátní listinu zaregistrovalo Ministerstvo vnitra ČR (viz tabulka uvedená níže).
Prezident republiky je volen na pětileté volební období.

Kandidát

Navrhující subjekt

prof. Ing. Jiří DRAHOŠ, DrSc., dr. h. c.

navržen navrhujícím občanem

muž, 68 let, fyzikální chemik, Praha, bez politické příslušnosti
Mgr. Pavel FISCHER

navržen senátory

muž, 52 let, diplomat, Praha, bez politické příslušnosti
Mgr. Petr HANNIG

navržen poslanci

muž, 71 let, vydavatel a producent, předseda strany, Praha, ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim
občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým…
MUDr. Bc. Marek HILŠER, Ph.D.

navržen senátory

muž, 41 let, lékař, vysokoškolský pedagog a vědecký pracovník, Praha,
bez politické příslušnosti
Mgr. Michal HORÁČEK, Ph.D.

navržen navrhující občankou

muž, 65 let, spisovatel, textař a sociální antropolog, Roudnice nad Labem,
bez politické příslušnosti
RNDr. Jiří HYNEK

navržen poslanci

muž, 57 let, prezident a výkonný ředitel Asociace bezpečnostního a obranného průmyslu České republiky, Jesenice,
REALISTÉ
Ing. Vratislav KULHÁNEK, Dr. h. c.

navržen poslanci

muž, 74 let, podnikatel, Praha, Občanská demokratická aliance
Ing. Mirek TOPOLÁNEK

navržen senátory

muž, 61 let, manažer, Praha, bez politické příslušnosti
Ing. Miloš ZEMAN

navržen navrhující občankou

muž, 73 let, ekonom, Praha, Strana Práv Občanů
Bližší informace o zaregistrovaných kandidátech jsou zveřejněny na webové stránce Českého statistického úřadu www.volby.cz
DNY VOLEB
Volba prezidenta se koná v pátek
12. ledna 2018, kdy budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do
22.00 hodin, a v sobotu 13. ledna
2018 od 8.00 do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby proběhne
v pátek 26. ledna 2018 a v sobotu
27. ledna 2018 ve stejných časech.
Voličem je státní občan České re-

publiky, který alespoň v druhý den
volby dosáhl věku nejméně 18 let.
V druhém kole volby prezidenta
může volit i občan, který alespoň
druhý den konání druhého kola
volby dosáhl věku 18 let.

vytvořeno 14 volebních okrsků. Adresy volebních místností v jednotlivých okrscích zůstávají ve srovnání
s posledními volbami (volby v roce
2017 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR) stejné.

VOLEBNÍ OKRSKY A MÍSTNOSTI
V Rožnově pod Radhoštěm je
stejně jako při posledních volbách

Oznámení o době a místě konání
volby prezidenta ČR, včetně informace o zařazení jednotlivých ulic

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

5

Mateřská škola Horní Paseky

6

Základní škola Pod Skalkou /1/

7

Základní škola 5. května /1/

8

Střední škola zemědělská a přírodovědná (SŠZePř)

9

Základní škola Rožnov pod Radhoštěm, Tyršovo nábřeží

10

Základní škola Pod Skalkou /2/

11

Domov mládeže SŠZePř

12

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel

13

Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm

14

Základní škola 5. května /2/

Hážovice 2152
Ostravská 307
Bezručova 293
5. května 1700
nábř. Dukelských hrdinů 570
(bývalá ZŠ praktická), Tyršovo nábřeží 649
Bezručova 293
Zemědělská 500
Školní 1610
Koryčanské Paseky 1725
5. května 1700

a domů do volebních okrsků, bude
uveřejněno nejpozději 28. prosince
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 volby účastnit
ve volebním okrsku č. 1 – volební
místnost v budově Základní školy
Videčská.
HLASOVACÍ LÍSTKY
Ve volbě prezidenta ČR se pro kaž
dého kandidáta tiskne samostatný
hlasovací lístek. Hlasovací lístky
včetně informace o způsobu hlasování budou doručeny každému voliči nejpozději do 9. ledna 2018 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 volby 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.
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ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Voliči
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 anebo cestovním průkazem.
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 vložení
hlasovacího lístku nesmí být nikdo
přítomen zároveň s voličem, a to ani
člen okrskové volební komise. Volič,
který nemůže sám vybrat hlasovací
lístek pro zdravotní postižení nebo
z jiných důvodů nemůže číst nebo
psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku jiného voliče, nikoli však
člena okrskové volební komise, aby
za něj hlasovací lístek vložil do úřední obálky. V prostoru určeném pro
vložení hlasovacího lístku vloží volič
do úřední obálky, kterou obdrží od
okrskové volební komise, jeden hlasovací lístek. Tento hlasovací lístek
se nijak neupravuje. Voliči, který se
neodebral do prostoru určeného pro
vložení hlasovacího lístku, okrsková
volební komise hlasování neumožní.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Od vyhlášení voleb, tj. od
28. 8. 2017, může volič, který nebude moci volit ve svém volebním
okrsku, požádat 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
adrese: Městský úřad Rožnov pod
Radhoštěm, oddělení správních činností, matrika, Masarykovo náměstí
128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, ID datové schránky: epqbwzr
Kontaktními osobami pro vydávání
voličských průkazů jsou Ing. Jana
Gaďourková a Bc. Marie Štůsková,
tel: 571 661 160 (dveře č. 112, přízemí MěÚ vlevo).
Volič může požádat o vydání voličského průkazu na výše uvedené adrese:

a) osobně nejpozději do středy
10. 1. 2018 do 16 hodin,
b) podáním v listinné nebo elektronické podobě doručeným městskému úřadu nejpozději do pátku 5. 1.
2018 do 16 hodin. Podání musí být
v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě musí být zaslané
prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky města (elektronický podpis se nevyžaduje).
Lhůtu pro podání žádosti o vydání
voličského průkazu nelze prodloužit
a nelze prominout ani její zmeškání.
Podání doručená městskému úřadu
po lhůtách uvedených v písm. a)
a b) nebudou vyřízena.
Vyhotovené voličské průkazy se
vydávají nejdříve od čtvrtka 28. 12.
2017. Vyhotovený voličský průkaz
může:
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 do vlastních rukou
voliče na adresu uvedenou voličem
na území ČR,
d) být zaslán na adresu uvedenou
voličem do zahraničí.
Mezi prvním a druhým kolem volby prezidenta lze požádat o vydání
voličského průkazu:
a) osobně nejpozději do středy
24. 1. 2018 do 16 hodin,
b) podáním v listinné nebo elektronické podobě doručeným městskému úřadu nejpozději do pátku
19. 1. 2018 do 16 hodin. Podání
musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
voliče, v elektronické podobě musí
být zaslané prostřednictvím datové
schránky voliče do datové schránky města (elektronický podpis se
nevyžaduje).
Úřední hodiny pro vydávání voličských průkazů mezi vánočními svátky a Novým rokem.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

25. 12. 2017
zavřeno
26. 12. 2017
zavřeno
27. 12. 2017
zavřeno
28. 12. 2017		
8–11 h 12–14 h
Pátek
29. 12. 2017		
8–11 h
Pondělí 1. 1. 2018
zavřeno
VOLBA V ZAHRANIČÍ
Voliči, kteří se budou v době volby
prezidenta ČR zdržovat v zahraničí, mají možnost volit na příslušných zastupitelských úřadech
(velvyslanectví nebo generální
konzulát), a to buď na základě voličského průkazu (zejména při krátkodobém pobytu v zahraničí), nebo
na základě zápisu ve zvláštním seznamu voličů vedeném příslušným
zastupitelským úřadem České re-

publiky (zejména při dlouhodobém
pobytu v zahraničí). Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznou voliči na webových
stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Seznam zastupitelských úřadů je
k dispozici na webových stránkách
Ministerstva zahraničí ČR.
VOLBA MIMO VOLEBNÍ
MÍSTNOST (DO PŘENOSNÉ
VOLEBNÍ SCHRÁNKY)
Ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných 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.
VOLBA V NEMOCNICI
NEBO OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ
Voliči, kteří budou v době volby
prezidenta ČR pobývat ve zdravotnickém zařízení, v zařízení
sociálních služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy
nebo ochranné výchovy nebo ve
školském zařízení pro preventivní
výchovnou péči nebo v jiném obdobném zařízení v obci (dále jen
„zařízení“), mají možnost volit přímo v těchto zařízeních do přenosné volební schránky.
V Rožnově pod Radhoštěm se
může jednat o voliče pobývající
v těchto zařízeních:
Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm (Julia Fučíka 1605), který
spadá do volebního okrsku č. 2 se sídlem ZŠ Záhumení, Boženy Němcové
1180. Chráněné bydlení Zemědělská (Zemědělská 573), které spadá
do volebního okrsku č. 11 se sídlem
Domov mládeže SŠZePř, Zemědělská 500. Zdravotnické zařízení ORTHES, spol. s r. o. (Palackého 481),
které spadá do volebního okrsku č. 1
(ZŠ Videčská, Videčská 63).
Tito voliči mohou své volební právo realizovat jedním z níže uvedených způsobů:
1. Volič, který má trvalý pobyt
nahlášený na adrese zařízení nebo
v stejném územním obvodu volebního okrsku, do kterého zařízení
spadá, může zejména ze zdravotních důvodů požádat, nejlépe
prostřednictvím správy zařízení,
o hlasování mimo volební místnost.
(Viz odstavec „Volba mimo volební
místnost“.)
2. Volič, který nemá trvalý pobyt v zařízení a ani v územním obvodu volebního okrsku, do kterého
zařízení spadá, může volit přímo
v zařízení:
a) na voličský průkaz vydaný
na žádost voliče obecním úřadem
v místě jeho trvalého pobytu. Volič

v tomto případě musí, nejlépe prostřednictvím správy zařízení, požádat Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm písemně nebo e-mailem
(popř. telefonicky) a v den voleb
telefonicky příslušnou okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. (Viz
také odstavec „Voličský průkaz“
a „Volba mimo volební místnost“.)
b) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů. Tento způsob je
vhodný pro osoby s dlouhodobým
pobytem v zařízení, kteří nemají
možnost vyřídit si voličský průkaz.
Správa zařízení je povinna o této
možnosti klienty informovat a údaje o klientech, kteří potvrdí svůj zájem hlasovat na základě zápisu do
zvláštního seznamu voličů, v rozsahu jméno, příjmení, datum narození a trvalý pobyt předat písemně,
nejpozději do pondělí 8. ledna 2018
do 16.00 hodin, Městskému úřadu
Rožnov pod Radhoštěm, v případě
konání 2. kola nejpozději do pondělí 22. ledna 2018 do 16 hod. Městský úřad pak tyto voliče zapíše do
zvláštního seznamu voličů a tuto
informaci předá obecnímu úřadu,
v jehož územním obvodu mají klienti trvalý pobyt. Volič zapsaný ve
zvláštním seznamu voličů v takovém případě hlasuje do přenosné
volební schránky, se kterou se za
voličem dostaví členové příslušné
okrskové volební komise.
VÝSLEDEK VOLBY
Volební výsledek zpracovávají
z podkladů okrskových volebních
komisí orgány Českého statistického úřadu. Český statistický
úřad spravuje internetové stránky
www.volby.cz, kde je uveřejňován
výsledek průběžně tak, jak jsou
předávány podklady jednotlivými
okrskovými volebními komisemi
sumarizačním útvarům Českého statistického úřadu. Celkový
výsledek volby prezidenta České
republiky vyhlašuje Státní volební
komise.
SOUDNÍ PŘEZKOUMÁNÍ
Podáním návrhu na neplatnost
volby prezidenta se může domáhat
ochrany soudu každý občan zapsaný do stálého seznamu, zvláštního
seznamu vedeného zastupitelským
úřadem, navrhující poslanci, navrhující senátoři nebo navrhující
občan. Návrh je třeba podat nejpozději do 7 dnů po vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta
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
Ing. Jana Gaďourková
vedoucí oddělení správních činností
gadourkova.ks@roznov.cz
571 661 160, 733 148 366
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Rekonstrukce sportovní haly se blíží ke konci
Veronika Kusá
kusaver@gmail.com

ZUBŘÍ • Na přípravě rekonstrukce sportovní haly v Zubří se pracuje již od roku 2014. Samotné opravy byly zahájeny v červnu letošního
roku. V současné době je zakrytá
střecha a probíhají vnitřní práce,
dokončují se tepelné izolace a montáž technologií. Otevření haly se
odhaduje na únor 2018.
Důvodů k renovaci haly bylo
hned několik. Neodpovídající obvodové zdivo a střešní plášť, havarijní
stav se zatékáním vody, nevyhovující
prostory pro regeneraci sportovců,
posilovna, sociální zařízení, prostory šaten a v neposlední řadě nefungující klimatizace. V průběhu rekonstrukce byly navíc zjištěny problémy
se statikou a funkcí střešní konstrukce. Ani hrací plocha nesplňovala nároky, stejně tak rošty pod povrchem,
které postrádaly zateplení.
Rozpočet se tak navýšil o čtyři
miliony korun právě kvůli povrchu,
který v původním plánu nebyl. Nárůst způsobila také výměna veškeré
elektroinstalace, čímž celkové náklady vzrostly oproti původnímu rozpočtu na cca 56 mil. Kč vč. DPH.
„Na realizaci jsme získali dotace
od Zlínského kraje, Ministerstva

Termín zahájení provozu je stanoven na konec února příštího roku.
Pokud nedojde k žádným mimořádným zdržením, předpokládá
se zkrácení termínu a slavnostní otevření haly dne 10. 2. 2018.

Provoz bude zahájen v únoru. Foto: Aleš Měrka
školství, mládeže a tělovýchovy
„V současné době je nadmíru zřeja Ministerstva životního prostředí
mé, jak sportovní hala chybí, a počív celkové výši více než 25 milionů
tá se každý den do ukončení rekonkorun,“ uvedl starosta města Zubří
strukce. Po dokončení ovšem bude
Lubomír Vaculín.
sportovní hala bezesporu jednou
Vzhledem k zásahům do zázez nejmodernějších v okolí a bude
mí a zcela nové koncepci vytápění
sloužit jak zuberským házenkářům,
a větrání dojde k navýšení kapatak školní mládeži i široké sportovní
city sportovního zařízení zhruba
veřejnosti. A jak vyplývá z prohlášeo 15–20 %. A to zejména díky rychní spolků, kapacita haly je už nyní
lejší výměně trénujících kolektivů,
naplňována do úrovně 80 % provozmožnosti regenerace a umožnění
ní doby,“ doplnil starosta.
trénování a dalšího využívání haly
Termín zahájení provozu je stai v zimním a letním období.
noven na konec února příštího

roku. Pokud nedojde k žádným mimořádným zdržením, předpokládá
se zkrácení termínu a slavnostní
otevření haly dne 10. 2. 2018.
„První domácí zápas, který chceme odehrát v rekonstruované hale,
bude mistrovské utkání našich házenkářů s Duklou Praha. Na tento
den kromě slavnostního otevření
chystáme snad i vítězný zápas,“
prozradil František Baláš manažer
klubu HC Zubří.
O den později se v hale uskuteční zápas florbalové Tipsport Superligy mezi celky 1. SC TEMPISH
Vítkovice a Florbal Chodov.
„Jaro bude nabité i vzhledem
k tomu, že mládežnická družstva
HC svá utkání odehrála na podzim
u svých soupeřů. Kromě házené
je v plánu i taneční soutěž HOT
Dance na začátku dubna a květnové gymnastické závody,“ nastínil
začátek sezóny správce městských
sportovišť Josef Randus.
Zubří má zhotoven i projekt na
rozšíření parkoviště před halou
s úpravou komunikace k ní, což
má zajistit zvýšení bezpečnosti při
příjezdu a hlavně příchodu k hale.
Stavba bude zahájena v roce 2018.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
Město Rožnov pod Radhoštěm vyhlašuje výběrové
řízení na funkci vedoucího
úředníka zařazeného do Městského
úřadu Rožnov p. R., odbor rozvoje.

dy podle §4 zákona č. 312/2002
Sb., ze dne 13. června 2002 o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

 místo trvalého pobytu zájemce
 číslo občanského průkazu nebo
číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana
 datum a podpis zájemce

I. DRUH PRÁCE:
 příprava a realizace projektů
rozvojových aktivit a investičních
akcí města
 zabezpečení strategického plánování města
 příprava žádostí pro získávání
zdrojů na financování projektů ze
státních dotací, dotačních titulů
a fondů Evropské unie
 spolupráce se Sdružením mikroregionu Rožnovsko při tvorbě strategických plánů mikroregionu a města, vyhodnocování jejich plnění
 projektová spolupráce se zahraničními partnerskými městy

III. DALŠÍ POŽADAVKY
PRO JMENOVÁNÍ VEDOUCÍHO
ÚŘEDNÍKA:
 vysokoškolské vzdělání technického nebo ekonomického zaměření
 znalost projektového řízení,
zpracování strategických analýz
a postupu tvorby strategií
 znalost činností veřejného investora
 dobré manažerské dovednosti
 komunikativnost a kreativita
 řidičský průkaz skupiny „B“
 znalost související s přípravou,
zpracováním a rozpisem rozpočtu
investičních akcí výhodou
 praxe v samosprávě výhodou
 znalost angl. jazyka výhodou

V. POŽADOVANÉ DOKLADY:
 životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se předmětné
agendy, e-mailovou adresu a tel.
kontakt
 výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích
státních občanů obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaným
domovským státem
 ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 doklad o splnění předpokladů
stanovených zvláštním zákonem
(č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 prohlášení o souhlasu se zpracováním 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

MÍSTO VÝKONU PRÁCE:
Rožnov pod Radhoštěm
II. PŘEDPOKLADY PRO
JMENOVÁNÍ VEDOUCÍHO
ÚŘEDNÍKA:
Uchazeč musí splňovat předpokla-

IV. PŘIHLÁŠKA DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ MUSÍ OBSAHOVAT:
 jméno, příjmení, titul zájemce
 datum a místo narození zájemce
 státní příslušnost zájemce

VI. PLATOVÁ TŘÍDA:
Druh práce, na který je výběrové
řízení vyhlášeno, je zařazen do dvanácté platové třídy.
VII. PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK:
Přihlášky se podávají písemně poštou
nebo podáním na podatelně Městského úřadu v Rožnově p. R. na adrese:
Městský úřad
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
v obálce s označeném „NEOTVÍRAT – přihláška do výběrového
řízení na pozici vedoucího odboru
rozvoje“.
Termín předložení přihlášek do
15. 1. 2018 do 17.00 hodin.
Bližší informace na webových
stránkách města www.roznov.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit
toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu nebo místo neobsadit.
Mgr. Roman Hep, v. r.
tajemník Městského úřadu
Rožnov pod Radhoštěm
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SPORT / INZERCE

Trampolíny: Rožnované opět úspěšní
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Poslední pátý díl Českého poháru v trampolínách
v Liberci přinesl skvělé výkony a výsledky rožnovských sportovců, kteří opět brali cenné kovy.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

PRODÁM
 Prodám levně starší koženou
světlou sedačku, 2 křesta a pohovka. Finský výrobek. Velmi pohodlná, vhodná i na chatu. Foto lze
poslat mailem. Cena dohodou.
Tel.: 731 527 070.
 Prodám tuner TESLA SP 201
včetně tesláckých beden. Retro
(1973), plně funkční. Cena dohodou. Tel.: 732 477 212.
 Prodám kočárek – dvojkombinace, cena dohodou. Tel.: 739 202
936.
 Prodám pole na katastru obce
Tlumačov u Zlína, bližší informace
na telefonu 732 505 245.
 Prodám stolní fotbal, zánovní,
původní cena 5 000 Kč, za cenu
3 000 Kč, nebo dohodou. Tel.: 739
208 366.
 Prodám kamna na pevná paliva
zn. Petry. Kamna byla málo používaná a jsou ve výborném tech. stavu.
Jedná se o nepotřebnou pozůstalost.
Cena: 1 200 Kč. Tel.: 605 740 784.

Úspěšná výprava z oddílu Trampolíny TJ Rožnov pod Radhoštěm na MČR v Liberci. Foto: archiv oddílu
V žákovské kategorii se obě rožnovské závodnice probojovaly do finále. Michaela Juříčková obsadila těsně za medailovými pozicemi čtvrté
místo, Andrea Juříčková skončila
šestá. V juniorkách to opět bylo
těsně pod bednou – Natálie Krhutková byla čtvrtá, Šárka Vachníková
pátá a Tereza Šnyrychová uzavřela
první desítku. Velké úspěchy však
přišly vzápětí.

„V kategorii žen se po vynechané
jarní sezóně velmi úspěšně vrátila
Kateřina Solanská, která zvítězila,“
uvedla Petra Juříčková-Vachníková
z rožnovského oddílu. Úspěch podtrhla ještě čtvrtým místem Naďa
Palacká. Další zlato pro Rožnov
přidal v synchronních dvojicích
pár Kubešová – Vachníková. V celkovém pořadí poháru 2017 skončil
Rožnov pod Radhoštěm stříbrný.

V Liberci se Rožnovanům dařilo
také v MČR smíšených družstev,
kde měli jedno želízko v ohni, a to
družstvo složené z juniorek Natálie Krhutkové a Šárky Vachníkové
a seniorek Nadi Palacké a Kateřiny
Solanské. „Děvčata hladce prošla
do finále, kde stabilními výkony
potvrdila své kvality a zaslouženě
zvítězila,“ doplnila Petra Juříčková-Vachníková.

Stolní fotbalisté v Praze mezi elitou uspěli
S velmi dobrými výsledky
a se spoustou cenných zkušeností se vrátili z prestižního
mezinárodního turnaje v Praze stolní fotbalisté Foosforlife
Team Czech Republic z Rožnova pod Radhoštěm.
Turnaje oficiálně nazvaného Czech
Leonhart Open VI se účastnilo
více než 300 hráčů z 16 zemí z celého světa. Nechyběli ani sportovci
z Foosforlife Team Czech Republic
z Rožnova pod Radhoštěm, kteří
úspěšně bojovali proti světové elitě. V open jednotlivcích se nejvíce
dařilo Vojtovi Holubovi, který po
dlouhých bojích získal velmi cenné
třetí místo. Radek Drda v soutěži
jednotlivců obsadil 9. místo.
Dařilo se také juniorům – Jakub
Ondryáš a Dominik Rára brali zlato
a bronz v jednotlivcích juniorů. „Gra-

 Prodám barevný televizor zn.
Samsung. Typ: UE32D4000 Velikost obrazovky 32 palců = 82 cm.
Jedná se o nepotřebnou pozůstalost.
Cena: 5 000 Kč. Tel.: 605 740 784.

KOUPÍM
 Koupím auto vyrobené před rokem 1989. Tel.: 604 107 708.
 Koupím starou
Tel.: 604 107 708.

vzduchovku.

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

PRÁCI NABÍZÍ
 Tiskárna GRAFIA NOVA Zašová přijme pracovníka do knihárny
(na řezání papíru). Nástup možný
ihned. Zájemci hlaste se na tel.:
602 769 333.

SEZNAMKA

Rožnovští borci v Praze – třetí zleva Radek Drda, dále doprava týmo- Foto:
ví kolegové Vojta Holub, Dominik Rára a Jakub „Crusher“ Ondryáš. archiv oddílu
tulace patří také 11letému Matěji
za podporu. „Pro nás pro všechny
Dořičákovi za pěkné 9. místo v souto byla další dobrá zkušenost utkat
těži nováčků,“ pochválil týmového
se s nejlepšími na světě. Klukům
nováčka Radek Drda z Foosforlife
bych rád poděkoval za reprezentaci
Teamu. Ten neopomněl poděkovat
a partnerům a sponzorům za jejich
všem za jejich výkony a sponzorům
podporu,“ dodal Drda.
(mha)

 Hledá se cérka s kolem, elektrokolem 60-67 z Rožnova a blízkého
okolí nejen na nenáročné výlety.
Tel.: 739 514 876.
Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rožnovska. Poté jsou nahrazeny
dalšími. V případě jiného požadavku
kontaktujte písemně redakci SR.
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