
Cenu města Rožnov pod Rad-
hoštěm udělila historicky poprvé 
rožnovská radnice. Získali ji spiso-
vatel a publicista Richard Sobotka 
a akademický malíř Miloš Šimur-
da. Zároveň s ní propůjčila radnice 
Českému svazu žen – Spolku rož-
novských žen Cenu starosty města. 
Tu si převzala jeho předsedkyně 
Marie Rethyová.

Ocenění byla předána v rámci 
slavnostního setkání zastupitelů 
v pátek 3. listopadu.

„Jsem moc rád, že jsme právě 
těmto dvěma známým osobnos-
tem mohli uvedené ocenění předat 
a současně tímto způsobem podě-
kovat za jejich skvělou celoživotní 
práci,“ poznamenal rožnovský sta-
rosta Radim Holiš.

Spisovatel a publicista Richard 
Sobotka se narodil v roce 1935 
v Zašové. Vystudoval gymnázium 

ve Valašském Meziříčí a velkou 
část profesního života strávil v Tes-
le Rožnov. Má na svém kontě de-
sítky knih, publikoval mimo jiné 
v časopise Červený květ v Ostravě 
nebo v podnikovém časopise Elekt-
ron Tesla Rožnov.

„Je to pro mě velká čest. Dě-
kuji všem Rožnovanům, kteří mě 
nominovali. Ocenění ale necítím 
jako závazek, pracuji pro Valašsko 
a Beskydy, pokračuju dál a dou-
fám, že se mi podaří ještě něco 
udělat,“ řekl jednaosmdesátiletý 
spisovatel.

Podle místostarostky Kristýny 
Kosové odvedl ve svých knihách 
velký kus práce na uchování pa-
měti místa, kterou sesbíral nejen 
v Rožnově, ale i na přilehlých kop-
cích. „Je to činnost nedocenitelná 
a jeho nasazení nejen při psaní 
vlastních knih, ale i v redakční radě 

malých tisků je pro nás jako město 
velmi důležitá.“

Akademický malíř Miloš Šimur-
da se narodil v roce 1924 ve Fren-
štátě pod Radhoštěm. Po studiu na 
gymnáziu ve Frýdku-Místku studo-
val obchodní akademii a následně 
Vysokou školu výtvarných umění 
v Bratislavě a mozaiku v italské 
Raveně. Pracoval v ostravské spoři-
telně a následně v rožnovské Loaně 
v propagačním oddělení.

„Vnímám to jako ocenění hlavně 
pro výtvarné umění, které má jen 
velice málo obdivovatelů. Proto je 
kaž dá propagace umění vždy velké 
plus,“ řekl dvaadevadesátiletý malíř.

Podle místostarosty Jana Kučery 
obohatil Miloš Šimurda svou pra-
cí region. „Je výrazným morálním 
vzorem. Smekám před jeho činoro-
dostí a životní vitalitou.“

           Pokračování na straně 4
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Cena města pro malíře a spisovatele

Kulturní centrum by mělo přijít 
na 141 milionů. Navýšení za-
stropované ceny o třicet milio-
nů korun údajně vyplynulo z ar-
chitektonické soutěže.        Strana 3

Obyvatelé Dolních Pasek bro-
jí proti obnovení provozu tamní 
střelnice. Za téměř dvě desítky let 
totiž vyrostla v její těsné blízkosti 
řada rodinných domů.             Strana 2

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Poprvé se v historii Rožnova pod Radhoštěm udělovaly ceny 
města. Zastupitelé je věnovali Richardu Sobotkovi a Miloši Ši-
murdovi. Cenu starosty pak získal Spolek rožnovských žen.

17. LISTOPAD. Desítky lidí si přišly v pátek 
sedmnáctého listopadu připomenout boj 
za svobodu a demokracii na Masarykovo 
náměstí v Rožnově pod Radhoštěm. Zde 
připravil spolek Fujaré spolu s městskou 
knihovnou happening s názvem Přines 
větu dialogu. Příchozí tak mohli vyjádřit 
své myšlenky a napsané je položit k soše 
svatého Jana Nepomuckého, zapálit 
svíčku, nebo si jen zavzpomínat. Akce 
následně pokračovala u altánu v parku. 
A proč happening proběhl právě u sochy 
sv. Jana Nepomuckého? „Když v Rož-
nově začaly všechny akce spojené se 
zárodkem Občanského fóra a probíhaly 
první demonstrace, tak se chodilo na 
náměstí. A právě u sochy Jana Nepo-
muckého byla postavená vlečka školního 
statku, na které vystupovali řečníci,“ vy-
světlil mluvčí města Tomáš Gross. 
         (kus), foto: Veronika Kusá
            Reportáž z akce najdete v příštím čísle.
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Foto: Alexandra BuršíkováZástupci střeleckého svazu (první zleva Karel Málek) obhajovali u kulatého stolu provoz střelnice v ulici Putýrky. 

Střelnici ne, kříčeli lidé z Dolních Pasek
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

”Jde nám hlavně o tři věci. První a nejdůležitější je bezpečnost. Druhá je hluk 
a třetí je to, jak tady probíhá stavební řízení, které podle nás není v souladu 
s platnými zákony,„ upozornila autorka petice Veronika Kurková.

Osmnáct let byla střelnice v Dol-
ních Pasekách mimo provoz. A to 
kvůli vydávání pozemků v jejím 
okolí v rámci restitučních řízení. 
Nyní chce ale střelecký klub čin-
nost obnovit. Za dobu uzavření 
přestavěl otevřenou střelnici na 
krytou a čeká jen na kolaudaci. To 
ale v lidech z místní části, zejména 
z dotčené ulice Putýrky, vzbudilo 
vlnu nevole. Za téměř dvě desítky 
let totiž vyrostla v těsné blízkosti 
střelnice řada rodinných domů. Je-
jich obyvatelé proto sepsali petici, 
která čítá na pět set podpisů. Tu 
odevzdali na rožnovské radnici, na 
jejíž popud se konalo ve středu 1. 
listopadu veřejné projednání, které-
ho se zúčastnili jak zastánci střelni-
ce, tak její odpůrci.

„Jde nám hlavně o tři věci. Prv-
ní a nejdůležitější je bezpečnost. 
Druhá je hluk a třetí je to, jak tady 
probíhá stavební řízení, které po-
dle nás není v souladu s platnými 
zákony,“ upozornila autorka petice 
Veronika Kurková.

Podle ní to, že je střelnice nyní 
krytá, nedostačuje. „Pokud se 
tam kdokoli projde, vidí přímo na 
místo, odkud by se mělo střílet. 
Nikdo mi proto nemůže tvrdit, že 
toto je bezpečná střelnice,“ řekla 
Veronika Kurková, jejíž dům stojí 
v blízkosti.

Lidé podepsaní pod peticí ar-
gumentují také tím, že balistický 
posudek je několik desetiletí starý. 
A místním se nelíbí ani způsob, ja-
kým byla střelnice přebudována na 
krytou. „Nejdříve tady byl nějaký 
balistický posudek, potom vznikla 
stavba, potom vznikl projekt a po 
něm vznikl dodatek k balistické-
mu posudku udělaný přímo ve 
prospěch klubu. Střelnice má plat-
né stavební povolení z roku osm-
desát čtyři, ale do dneška nebyla 
dostavěna a zkolaudována, a navíc 
kolem hlavní budovy vznikly černé 
stavby, na které žádné stavební po-

volení vydáno nebylo,“ dala prů-
chod svému rozhořčení Veronika 
Kurková.

Hluková studie podle ní navíc 
nebere v potaz nejblíže postavené 
domy. Měření se naposledy dělalo 
v roce 1999 zhruba 250 metrů od 
střelnice. Dnes ale do dvou set met-
rů stojí deset rodinných domů. Pro-
vozní řád střelnice navíc umožňuje 
palbu 365 dní v roce včetně svátků 
a nedělí v době od 8 do 21 hodin, 
a to i samopalům.

„Šel jsem tu s tím, že se nám ne-
podaří prosadit nic, že ti lidé, kteří 
přišli, jsou proti provozu střelnice. 
Rád bych řekl, že posouzení bez-
pečnosti je věcí soudních znalců 
z oboru balistiky a policie. A ti vy-
pracovali posudky, že je střelnice 
bezpečná. Navíc fungovala desítky 
let jako otevřená a nikdy k žádné 
nehodě nedošlo. Proč by k ní mělo 
dojít teď, když je chráněna dva a půl 

metru vysokými betonovými valy 
a čelními clonami o výšce tři a půl 
metru? Navíc střílíme jen z maloráž-
ních zbraní, vždyť z těch se pálí na 
biatlonových závodech mezi masa-
mi diváků,“ řekl předseda Českého 
střeleckého klubu se sídlem v Rož-
nově pod Radhoštěm Karel Málek.

Co se týče hluku, uvedl, že už 
dříve ho hygiena měřila a limity 
překročeny nebyly. „Nové měření 
proběhne v rámci kolaudačního ří-
zení. A určitě vyjde mnohem lépe 
než to předchozí. Už jen proto, že 
je střelnice krytá. Navíc malorážka 
není téměř slyšet,“ poznamenal 
Karel Málek s tím, že žádný člen 
klubu nemá samopal. „Střelbu z ji-
ných zbraní bychom umožnili jen 
v rámci pronájmu, například státní 
či městské policii. Ale podle směr-
nic může být během osmi hodin 
vypáleno z jiných než malorážních 
zbraní jen devětatřicet střel. Z ma-

lorážek pak dva tisíce osm set,“ vy-
světlil Karel Málek.

Vedení radnice jednalo v uplynu-
lých týdnech s petičním výborem 
i zástupci střeleckého klubu. Žád-
ného konsensu ale nebylo dosaže-
no. „Řekli jsme si, že nejlepší bude 
jednání u jednoho stolu, abychom si 
to mohli vyříkat od plic. Máme jako 
město možnost se k řízení vyjádřit, 
proto jsme chtěli vědět, co na to ří-
kají občané, a podle toho budeme 
naše vyjádření korigovat. Už teď ale 
mohu říct, že jednoznačně nesouhla-
síme s provozem v sobotu a v neděli 
a nesouhlasíme s provozem, který 
by povoloval jiné než malorážkové 
zbraně. A budeme zvažovat zadání 
nezávislého balistického posudku, 
abychom měli v této věci jasno,“ řekl 
starosta Radim Holiš.

O osudu střelnice bude jasno 
v následujících měsících, poté, co 
o ní rozhodne stavební úřad.

Policisté začínají seniorům rozdávat bezpečnostní telefony
Telefon s tlačítkem SOS. Takovou 
službu spustila rožnovská radnice 
pro zvýšení pocitu bezpečnosti 
osaměle žijících seniorů, kteří mají 
například zdravotní potíže nebo se 
stávají terčem útoků podvodníků. 
Pokud ji město zavede, starší lidé 
si budou moci v případě potřeby 
jednoduše přivolat pomoc.

„Postačí, když zmáčknou nouzo-
vé tlačítko, a na základě lokalizace 
telefonu jim bude zajištěna okamži-
tá pomoc. Odpadne tak nutnost hle-
dat v seznamu a vytáčet číslo policis-

tů, hasičů či záchranářů,“ vysvětlil 
ředitel městské policie Aleš Pilař.

Mobily pro seniory mají jedno-
duché ovládání, zřetelná písmena 
a velké červené tlačítko SOS pro při-
volání pomoci. Pokud ho uživatel 
zmáčkne, spustí se zvukový alarm 
a začne se automaticky vytáčet před-
nastavené číslo. Zároveň se odešle 
zpráva zvoleným blízkým osobám. 

„Dozorčí stanoviště se čtyřiadva-
cetihodinovou službou bude vyba-
veno speciální aplikací mapující 
nouzový signál z těchto telefonů 

a organizačně bude zajištěno oka-
mžité vyslání hlídky na místo,“ při-
blížil Aleš Pilař. Mobilní přístroje 
město zapůjčuje zdarma, SIM kar-
tu si pak zajistí senior sám.

„Pořídit pro rožnovské seniory 
telefony s nouzovými tlačítky je 
jedním z prvních námětů nově za-
ložené komise prevence kriminali-
ty,“ prozradil místostarosta Jan Ku-
čera s tím, že radnice zatím rozdá 
první třicítku přístrojů. „Na další 
rok jsme předběžně vyčlenili pení-
ze z rozpočtu tak, abychom mohli 

dokoupit dalších třicet kusů,“ řekl 
Jan Kučera.

V předběžných průzkumech se 
již přihlásilo víc jak padesát zájem-
ců o službu, která je poskytována 
zdarma. Uživatel si platí jenom 
provoz vlastní SIM karty.

Inspirace pochází z jiných měst, 
kde již tento systém úspěšně funguje 
a pomáhá. Telefony s nouzovým tla-
čítkem například od konce uplynu-
lého roku rozdává radnice ve Valaš-
ském Meziříčí. Tam je zatím využívá 
na padesát seniorů.                   (bur)
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Zdroj: ArchteamVypracováním projektové dokumentace byla pověřena společnost Archteam, tedy vítěz architektonické soutěže.

Foto: Alexandra BuršíkováK nejnavštěvovanějším akcím ve skanzenu patřily Velikonoce 
na Valašsku, na něž přišlo téměř sedmadvacet tisíc lidí. 

Plánovaná stavba kulturáku se prodražuje
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Nové rožnovské kulturní centrum by mohlo přijít na 141 milionů. S  takovou zprávou 
přišlo před zastupitele vedení města. Navýšení původně předpokládané částky vy-
plynulo z architektonické soutěže. Podle opozičních poslanců cena poroste.

Je to jen pár měsíců, co rožnovští 
zastupitelé odsouhlasili zastropo-
vání ceny pro stavbu víceúčelového 
kulturního centra na 110 milionech 
korun bez daně z přidané hodno-
ty, a to včetně vybavení interiérů, 
nákladů na infrastrukturu, parko-
vacích stání a venkovních úprav 
okolí. Zdálo se, že přes tuhle částku 
takzvaně nepojede vlak. Teď se ale 
cena navýšila o dalších třicet mili-
onů. S částkou 141 milionů korun 
bez DPH předstoupili před zastupi-
tele členové vedení města s tím, že 
navýšení původně předpokládané 
částky vyplynulo z architektonické 
soutěže.

„To, co jsme nachystali a v archi-
tektonické soutěži nechali odbor-
níky nakreslit, je funkční, efektivní 
a provozně výborné a levné,“ zdů-
vodnil místostarosta Jan Kučera.

Navýšení nákladů si vyžádá na-
příklad splnění podmínek na to, 
aby budova nebyla energeticky ná-
ročná. Takzvaný pasivní standard 
budou u nových staveb v budoucnu 
vyžadovat vyhlášky Evropské unie. 
Další peníze pak budou potřeba 
i na vybavení jevištní technikou.

„Mám pocit, že jsme se stali obě-
tí klamu. Před rokem jsme byli ujiš-
těni, že limitní částka bude činit sto 
deset milionů, a že pokud by měla 
být vyšší, zastaví se to. Teď jsme 
se dostali na sto čtyřicet milionů, 
což je s daní sto osmdesát milio-
nů, a pochybuju, že jsme na konci. 
Všichni víme, že tam ještě něco 
chybí, například, že v té částce není 
započítána cena za bourání kina 
a další věci,“ poznamenal opoziční 

Rožnov láká turisty, jejich počty rok za rokem rostou
Jurkovičova rozhledna má za sebou 
další rekordní sezonu. Už pátou 
v řadě. Vůbec nejvyšší počet turistů 
ale zaznamenal také Rožnov pod 
Radhoštěm. A tradičně hojně na-
vštěvované je také Valašské muze-
um v přírodě.

Na Karlův kopec si letos vyšláplo 
42 tisíc návštěvníků, což je o téměř 
dva tisíce více než loni. V roce 2015 
hlásila rozhledna 34 tisíc lidí, v roce 
2012 to bylo přitom jen 18 tisíc lidí.

Výrazně vzrostl především po-
čet českých hostů. Vzrostly samo-
zřejmě také příjmy z prodeje vstu-
penek a zboží,“ přiblížil mluvčí 
města Tomáš Gross s tím, že Jur-
kovičova rozhledna letos generuje 
zisk ze vstupného ve výši 855 tisíc 
korun, což je dvanáct tisíc více než 
před rokem.

Na Karlův kopec se kromě do-
mácích návštěvníků podívali také 

hosté ze Slovenska, Polska, Velké 
Británie, Německa, ale také z Chi-
le, Japonska, či Vietnamu a USA.

Pro turisty je už léta atraktivní Va-
lašské muzeum v přírodě. K 30. říj-
nu do něj zavítalo přes 270 tisíc lidí.

„K nejnavštěvovanějším akcím 
patřily třídenní Velikonoce na Va-
lašsku, na něž přišlo téměř sedma-
dvacet tisíc lidí a dvoudenní Staro-
dávný jarmark, který si nenechalo 
ujít přes deset tisíc hostů,“ řekla 
mluvčí skanzenu Pavlína Polášková.

Rekordní návštěvnost má letos 
také rožnovské Turistické infor-
mační centrum (TIC). Zatímco 
za celý rok 2012 jeho služeb vyu-
žilo jen devatenáct tisíc lidí, letos 
k poslednímu říjnu to bylo pětatři-
cet tisíc turistů. Mezi nejčastější 
zahraniční návštěvníky TIC patří 
Slováci, Němci, Poláci nebo Ho-
lanďané.                                (bur)

zastupitel a bývalý starosta a mís-
tostarosta Václav Mikušek.

Množství peněz, které bude mu-
set město vynaložit na stavbu, se ne-
líbí ani opoziční zastupitelce a bý-
valé starostce Markétě Blinkové. 
„Jsem přesvědčena o tom, že Rož-
nov kulturní centrum potřebuje. 
Ale už těch sto deset milionů, které 
prošly zastupitelstvem, byly o tři-
cet milionů dál, než pro co jsem si 
myslela, že jsem ochotná zvednout 
ruku. Když si selským rozumem 
spočítám, na co budeme mít, a na 
co ne, tak s navýšením částky ne-
mohu souhlasit,“ zdůvodnila.

Podle koaličního zastupitele Pet-
ra Kopeckého ale pořád platí, že 

město do kulturního zařízení nedá 
víc než 110 milionů. „Další peníze 
bude muset sehnat jinde, buď z do-
tace, nebo od sponzorů,“ slíbil.

Kdy by mohla být stavba zahájena, 
zatím není jasné. Původně se hovoři-
lo o příštím podzimu, tento termín 
ale padl. Projekt je nyní ve fázi upřes-
ňování projektové dokumentace.

„Tím, co jsme na zastupitelstvu 
schválili, říkáme, že chceme něco 
pořádného naprojektovat. Měli 
jsme verze, které byly do sto dese-
ti milionů, pro ně se ale nenašla 
shoda a nesouhlasíme s nimi, pro-
tože by Rožnov nikam neposunuly. 
Úkol pro nové vedení města, které 
projekt dostane připravený, tedy 

bude sehnat peníze tak, aby ostat-
ní investice nebyly zastaveny,“ řekl 
starosta Radim Holiš.

Vypracováním projektové doku-
mentace byla pověřena společnost 
Archteam, tedy vítěz architektonic-
ké soutěže. Podle ředitelky T klubu 
– kulturní agentury obsahuje návrh 
vše, čím by mělo kvalitní zařízení 
disponovat.

„Návštěvníci i pořadatelé akcí bu-
dou, podle mého názoru, spokojeni. 
Budou mít možnost pohodlně sedět, 
uvidí na pódium, uslyší, budou mít 
k dispozici odpovídající sociální za-
řízení a nebudou ve stísněném pro-
středí bez možnosti větrání a klima-
tizace,“ přiblížila Lenka Vičarová.
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Společenský dům může město využívat do ledna

Foto: Alexandra BuršíkováMiloš Šimurda si z hotelu Relax odnesl mnoho darů. Foto: Alexandra BuršíkováStejné prezenty si odnesl i Richard Sobotka.

Foto: Alexandra BuršíkováZa Spolek rožnovských žen cenu převzala Marie Rethyová.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Výpověď dostal T klub – kulturní agentura pár měsíců poté, co město neschválilo Synotu záměr 
vybudovat v levém křídle Společenského domu kasino. Podle majitele společnosti Ivo Valenty 
je ale ukončení nájmu to, že se nepodařilo s městem nastavit vhodné podmínky spolupráce.

Návštěvníci kulturních akcí ve měs-
tě se zatím nemusejí obávat jejich 
rušení. Ačkoli původně společnost 
Synot Real Estate dala T klubu – 
kulturní agentuře výpověď k 31. říj-
nu, městu se podařilo vyjednat 
prodloužení nájmu do 10. ledna 
příštího roku. Jak to bude vypadat 
po tomto datu, není jasné.

„Všechny naplánované programy 
budou probíhat stejně jako dosud. 
O tom, co bude dál, rozhodnou za-
stupitelé na prosincovém jednání,“ 
řekla ředitelka kulturní agentury 
Lenka Vičarová.

Synot dal výpovědí z nájmu měs-
tu nůž na krk. Požaduje buď zvýšení 
počtu parkovacích míst u Společen-
ského domu, nebo odprodej objektu 
do majetku města, nebo jeho proná-
jem včetně restaurace a vinárny.

„Parkovacích míst chce Synot 
třicet. My ale takovým množ-

stvím v blízkosti objektu nedis-
ponujeme. Odkup Společenského 
domu nekoresponduje se strate-
gickým a akčním plánem města 
a s jeho prioritami. O třetí varian-
tě, tedy pronájmu celého objektu, 
budeme jednat. V následujících 
týdnech chceme návrh společnos-
ti probrat ve finančním výboru 
a případně v dalších komisích, 
abychom na prosincové jedná-
ní mohli zastupitelům předložit 
kompletní podklady pro to, aby 
mohli rozhodnout,“ přiblížil mís-
tostarosta Jan Kučera.

Jednat se bude zejména o částce. 
Synot požaduje 98 tisíc korun mě-
síčně. Podle znaleckého posudku, 
který si nechalo město vypracovat, 
je ale adekvátní částka vyčíslena 
na 76 tisíc. Dosud za pronájem 
sálu a zázemí město platilo 33 tisíc 
korun. „Uvidíme, jestli se budeme 

schopni přiblížit dohodě, nebo ne,“ 
řekl Jan Kučera.

Výpověď dostal T klub – kultur-
ní agentura jen pár měsíců poté, co 
město neschválilo Synotu záměr 
vybudovat v levém křídle Spole-
čenského domu kasino. Podle ma-
jitele společnosti Ivo Valenty je ale 
důvodem ukončení nájmu to, že se 
skupině Synot nepodařilo s měs-
tem nastavit vhodné podmínky pro 
další spolupráci.

„Nabízeli jsme hned několik va-
riant řešení. Město se však ke všem 
otočilo zády. Objekt již dříve doslo-
va odstřihlo od života a znemožni-
lo jeho další fungování. Současné 
vedení radnice k němu nechce po-
volit příjezd automobilem, a tudíž 
ani parkování. Dostali jsme se tím 
do ztrát a nebylo jiné řešení, než 
ukončit provoz oblíbené a vyhle-
dávané restaurace, která se rázem 

ocitla v mrtvé zóně,“ zdůvodnil 
podnikatel Ivo Valenta.

Jak dále uvedl, až poslední mož-
ností bylo povolení kasina v části 
objektu s tím, že by Synot udělal 
kompletní modernizaci části Spo-
lečenského domu. „A to v hodnotě 
několika milionů tak, aby sloužil 
kulturnímu životu, včetně vybu-
dování galerie a modernizace di-
vadelního sálu. Tuto část objektu 
navíc nabídla skupina Synot městu 
k pronájmu za symbolickou jednu 
korunu ročně. Jelikož radnice také 
tuhle variantu odmítla, bylo ve-
dení skupiny nuceno rozhodnout 
o odstoupení od smlouvy, která 
místnímu T klubu zajišťovala pro-
nájem kulturního sálu. Ten je však 
jediným podobným místem v Rož-
nově a město si je této skutečnosti 
samozřejmě velmi dobře vědomo,“ 
doplnil Ivo Valenta.

Cenu města získali Miloš Šimurda a Richard Sobotka

    Dokončení ze strany 1
Marie Rethyová, předsedkyně 

Spolku rožnovských žen převzala 
Cenu starosty města.

Spolek rožnovských žen je 
samosprávná nepolitická, nezis-
ková organizace, jejímž cílem je 
prosazování postavení žen a je-
jich potřeb formou vzdělávacích 
programů, poradenství, pomoci 
v sociální, humanitární oblasti, 
uspokojování kulturně společen-
ských zájmů členek, jejich rodin 
a veřejnosti. Spolek vznikl v roce 
1976 a má za sebou již celých 41 
let existence. O různorodosti člen-
ské základny nejlépe svědčí věko-
vá skladba žen pohybující se od 27 
do 90 let. Spolek sdružuje 210 žen 
různého vzdělání, zaměstnání, ná-

boženství nebo zájmů. Je největší 
organizací ČSŽ v ČR. Spolek rož-
novských žen je ryze dobrovolnic-
kou organizací.

„Za cenu samozřejmě moc děku-
jeme. Je určena nejen vedení spol-
ku, ale všem našim členkám, které 
se podílí na řadě akcí a aktivit, kte-
ré děláme. A není nás málo. V sou-
časné době má Spolek rožnovských 
žen více než dvě stovky členek,“ po-
děkovala za cenu Marie Rethyová.

Setkání zastupitelů, a to i bývalých, 
kteří byli ve funkci od roku 1989, 
s vedením radnice a hosty, bylo 
završením oslav 750. výročí města. 
Na programu bylo mimo jiné také 
například svěcení nového praporu 
města.



zvýší na maximální částku,“ přiblí-
žil Jan Kučera.

 Podmínkou, která se týká všech 
nájemníků městských bytů, je, aby 
se v Rožnově pod Radhoštěm nej-
později do tří měsíců od podpisu 
smlouvy přihlásili k trvalému po-

bytu. Smlouva se uzavírá na rok 
a samozřejmostí je placení nájmu.

Podle předsedkyně bytové komise 
je bytová koncepce důležitá. „Prv-
ním a podstatným bodem je však její 
uvedení do praxe. V tom jsem méně 
optimistická. Nicméně celá kon-
cepce má opravdu za cíl narovnat 
poměry v platbách za bydlení, kdy 
jedni platí za metr čtvereční devate-
náct korun a jiní pětapadesát. Což 
je špatné a zneužívané, byť kvalita 
bytů je přibližně na stejné úrovni,“ 
vylíčila Libuše Rousová. Druhým 
a neméně závažným cílem je podle 
ní změna některých bytů na větší či 
stavba nových a nad tím vším stojí 
občané, kteří by měli mít možnost 
tuto službu využít. „Samozřejmě za 
předpokladu dodržování podmínek, 

stanovených smlouvou. A tyto pod-
mínky budou tvrdší a já osobně s tím 
souhlasím. Kromě toho se město 
bude soustředit na seniory a mladé 
rodiny, aby jim částečně pomohlo. 
Na to, aby se vše postupně zrealizo-
valo, musíte mít peníze; vedení, které 

bude v koncepci pokračovat, a fun-
gující soudy. Stabilizace obyvatel 
však závisí i na tom, zdali mám práci 
a zdali se mi v Rožnově líbí a mám 
zde práci,“ řekla Libuše Rousová.

Zatímco konečnou podobu byto-
vé politiky pracovníci radnice před-
stavili na posledním zasedání za-
stupitelů, druhý pilíř, tedy podporu 
budování výstavby bytů a domů si 
volení zástupci města a veřejnost 
vyslechli už na červnové schůzi.

Protože město nevlastní téměř 
žádné pozemky, které by mohlo 
nabízet stavebníkům, chce vedení 
radnice trend vylidňování zastavit 
pomocí výkupu inženýrských sítí 
od individuálních i hromadných 
stavebníků a aktivní komunikací 
s majiteli pozemků. 
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Ilustrační foto: 
Alexandra Buršíková

Nová bytová politika města ruší původní bodový systém pořadníků. 
A zavádí nový, který bude reagovat na aktuální potřebu.

Rožnov má novou koncepci rozvoje bydlení
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Trend vylidňování Rožnova pod Radhoštěm by měla zvrátit koncepce rozvo-
je bydlení, na které řadu měsíců pracovali jak odborníci z úřadu a veřejnosti, 
tak zástupci všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu.

Rožnov rok za rokem ztrácí obyva-
tele. Zatímco v roce 1999 jich mělo 
18 182, letos jejich počet klesl na 
16 834. Tento trend by měla zvrátit 
koncepce rozvoje bydlení, na které 
řadu měsíců pracovali jak odborní-
ci z úřadu a veřejnosti, tak zástupci 
všech politických stran zastoupe-
ných v zastupitelstvu.

Podle nich by měl tento stra-
tegický dokument města, jehož 
cílem je přilákat do města více 
obyvatel, stát na dvou pilířích. Tím 
prvním je bytová politika města, 
která řeší pravidla pro pronájem 
městských bytů.

„Naším cílem je mít kapacitu pro 
potřebné. Můžou to být osoby v so-
ciálně těžké situaci, lidé se zdravot-
ním postižením nebo také rostoucí 
skupina seniorů potřebující malé 
nebo pečovatelské byty. Chceme 
ty, kterým to zdraví a podmínky do-
volí motivovat, aby se postavili na 
vlastní nohy a z nepříznivé situace 
se dostali,“ vysvětlil místostarosta 
Jan Kučera.

Nová bytová politika města ruší 
původní bodový systém pořadníků. 
A zavádí nový, který bude reagovat 
na aktuální potřebu. Činže bude 
jednotná 55 korun. Nyní platí ně-
kteří nájemníci za metr čtvereční 
19,60 korun. Městské byty budou 
nabízeny třem cílovým skupinám. 
V první jsou lidé sociálně znevý-
hodnění, kteří dostanou městský 
byt s nájmem ve výši 57 za metr 

čtvereční. Tato cena je garantova-
ná na čtyři roky, dalších šestatři-
cet měsíců budou nájemníci platit 
o dvacet procent více a poté se čin-
že zvýší o dalších dvacet procent 
na dvaaosmdesát korun za metr 
čtvereční. A to už je částka, která 
téměř dosahuje tržní nájemné za 
sto korun na metr čtvereční. 

Druhou skupinou, která si může 
požádat o městský byt, jsou lidé se 
zdravotním postižením a senioři. Ti 
budou platit 57 korun za metr čtve-
reční natrvalo. 

A novou skupinou jsou mladí do 
třiceti let, pro něž budou připrave-
ny startovací byty. „Chceme tímto 
způsobem přilákat do města mladé 
lidi. Ti budou zvýhodněné nájemné 
platit dva roky, poté se jim činže 

Celá koncepce má opravdu za cíl narovnat poměry v platbách za bydlení, kdy jedni platí za metr čtvereční deva-
tenáct korun a jiní pětapadesát. Což je špatné a zneužívané, byť kvalita bytů je přibližně na stejné úrovni. Druhým 
– neméně závažným cílem – je změna některých bytů na větší či stavba nových a nad tím vším stojí občané, kteří 
by měli mít možnost tuto službu využít . Samozřejmě za předpokladu dodržování podmínek, stanovených smlou-
vou. A tyto podmínky budou tvrdší a já osobně s tím souhlasím.                  Libuše Rousová, předsedkyně bytové komise

Připravená pravidla pro odkup 
jsou podle referentů radnice trans-
parentní, dobře čitelná a dopředu 
jasná. Individuální stavebník může 
získat zpět až šedesát procent ceny 
infrastruktury, developer pak třicet 
procent, avšak za přísnějších pod-
mínek než malý stavebník.

Ačkoli pravidla výkupu zastupi-
telé schválili, některým se nelíbilo, 
že podporují i developery. Cílena 
by měla podle nich být primárně 
na individuální stavebníky.

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

Ani Markéta Blinková nebyla 
s podporou developerů zcela v sou-
ladu. „Nicméně pokud chceme, aby 
Rožnovu přibývali obyvatelé, musí-
me jim vytvořit podmínky. Pozitiv-
ní je, že se do nově postavených 
bytů přestěhují lidé, kteří tady bu-
dou žít a platit daně. Tohle vnímám 
jako pozitivní dopad na město, kte-
rý přinese zvýšený počet obyvatel, 
kteří budou plnit městskou kasu,“ 
řekla Markéta Blinková.

Novou koncepci bydlení podle 
většiny zastupitelů město potřebu-
je. „Bude více zohledňovat skuteč-
nou poptávku potřebných občanů. 
Nabídne více bytů šitých na míru, 
co se velikosti i bezbariérovosti 

týče. Systém přidělování bude 
upraven tak, aby se dostalo přede-
vším na občany v nouzi, nejen na 
ty, kteří si vystojí místo v pořad-
níku. Podle mě by město nemělo 
vlastnit bytový fond za účelem 
zisku. Mělo by být připraveno, za 
jasně stanovených podmínek, po-
moci lidem, kteří to v dané chvíli 
objektivně potřebují,“ vylíčil Petr 
Kopecký.

Město už dříve koncepcí bydlení 
disponovalo. „Z mnoha oblastí však 
vzešla potřeba koncepci aktualizo-
vat a rozšířit i o nová témata. Po-
třebujeme mít materiál, který analy-
zuje a řeší otázku počtu a struktury 
městských bytů a zásady podpory 
výstavby individuální i sdružené,“ 
poznamenal Petr Jelínek.
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Foto: Alexandra BuršíkováŘeditel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš společně se starostou 
Vsetína Jiřím Růžičkou slavnostně odhalili pomník Jarmily Šulákové.

Jarmila Šuláková má pomník na Valašském Slavíně

Jarmila Šuláková, královna lido-
vých písní, má pomník na Valaš-
ském Slavíně. V pátek 27. října ho 
v areálu Dřevěného městečka slav-
nostně odhalili ředitel Valašského 
muzea v přírodě Jindřich Ondruš 
a starosta Vsetína Jiří Růžička. Na 
čestném pohřebišti u kostelíka sva-
té Anny, kterým ročně projde přes 
dvě stě tisíc lidí, je nyní zpěvačka 
ve společnosti dalších významných 
osobností spjatých s regionem, 
jako jsou například Jan Karafiát, 
Emil Zátopek, Jiří Raška či Karel 
Hofman.

„Jarmila Šuláková žila neobyčej-
ným životem a patří mezi velikány 
Valašska. Tím, jak dokázala uplat-
nit svůj talent, tím, jak se nebála 
improvizovat, tím, jak povýšila 
lidové písničky na hity, tím, kolik 
radostí rozdala, si v dějinách zaslu-
huje velmi významné místo. A toto 
místo je jí vyhrazeno i na Valaš-
ském Slavíně,“ řekl v zaplněném 
kostele Jindřich Ondruš.

Pískovcová socha je vysoká jen 
něco přes metr, aby ladila s ostatní-
mi náhrobky. Znázorňuje postavu 
ženy se šátkem a tradiční kulatou 
sponou. Jejím autorem je akade-
mický sochař Miroslav Machala.

„Byl jsem poctěn, že můžu ten 
pomníček udělat. To, jak bude vy-
padat, jsem věděl okamžitě. Není 
to realistické vyobrazení, je to ze-
stylizované, chtěl jsem, aby z po-

mníku vyřazovala síla, která vlastně 
vycházela i z paní Jarmily Šuláko-
vé,“ přiblížil autor.

Původcem myšlenky umístit na 
Valašském Slavíně náhrobek bylo 
město Vsetín. „Uvědomujeme si 
velikost i odkaz Jarmily Šuláko-
vé, proto jsme vytvoření pomníku 
a jeho umístění na Valašském Sla-
víně iniciovali. Jsme moc rádi, že 

nám muzeum vyšlo vstříc,“ řekl 
starosta Jiří Růžička.

Náhrobek potěšil i dceru zpě-
vačky Zuzanu Pavlůskovou. „Jestli 
se mamka dívá někde shora, tak 
se jí to určitě líbí. Moc děkujeme,“ 
řekla dojatá Zuzana Pavlůsková, 
která pod rodným příjmením Šulá-
ková rovněž zpívá s kapelou Fleret. 
Životní dílo folkloristky ocenilo 

i město Vsetín udělením Zvláštní 
ceny in memoriam.

In memorian dostala Jarmila 
Šuláková v sobotu 28. října při pří-
ležitosti oslav 99. výročí založení 
Československa od prezidenta Mi-
loše Zemana státní vyznamenání. 
Medaili I. stupně za zásluhy o stát 
v oblasti umění převzala na Praž-
ském hradě dcera.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Pomník zpěvačky lidových písní Jarmily Šulákové byl slavnostně odhalen v pá-
tek 27. října na Slavíně v areálu Valašského muzea v přírodě. Autorem pomníku je 
vsetínský sochař Miroslav Machala., dílo je vytvořeno z božanovského pískovce.

Dopravní policisté kontrolovali  
na Pinduli stav zimních pneumatik
Policisté v pondělí 6. listopadu 
kontrolovali řidiče v horském sedle 
Pindula, v jakém stavu mají zimní 
pneumatiky. 

„Zastavili jsme během dopole-
dne několik desítek aut. Kromě 
několika výjimek přijeli řidiči na 
Pinduli autem se zimními pneu-
matikami. Pokud jsme nezjistili při 
kontrole nedostatky, dostali šoféři 
od krajských koordinátorů BESIPu 
drobné dárky v podobě reflexních 
doplňků,“ vylíčila policejní mluvčí 
Lenka Javorková.

Našlo se ale i několik hříšníků, 
kteří přijeli na letních pneumati-
kách, někteří dokonce se sjetým 
vzorkem. „Tito řidiči dostali místo 
dárků od policistů blokové poku-
ty,“ řekla Lenka Javorková s tím, 
že policisté během dopoledne řešili 
s několika řidiči špatný technický 
stav aut.

Cílem preventivní akce bylo zvý-
šení podvědomí řidičů o tom, že 
zimní gumy mají jiné vlastnosti než 

letní, což výrazně ovlivňuje bezpeč-
nost v silničním provozu.

„Navíc zákon o provozu na po-
zemních komunikacích ukládá řidi-
čům od začátku listopadu do konce 
března povinnost mít auto přezuté 
do zimních pneumatik, pokud se 
na silnici nachází souvislá vrstva 
sněhu, led nebo námraza, nebo lze 
vzhledem k povětrnostním pod-
mínkám tuto skutečnost předpoklá-
dat,“ řekla policejní mluvčí Lenka 
Javorková.

U aut do tří a půl tuny musí 
být pneumatiky na všech kolech 
a hloubka nejméně čtyři milimetry. 
U vozů nad tři a půl tuny musí být 
pneumatiky jen na kolech hnacích 
náprav a musí mít vzorek nejméně 
šest milimetrů. 

„Na základě zkušeností a prů-
zkumu bylo zjištěno, že zimní 
pneumatika s hloubkou dezénu niž-
ší ztrácí své vlastnosti na sněhové 
pokrývce,“ vysvětlila Lenka Javor-
ková.                    (bur)

Na neoprávněné užívání doprav-
ních kuželů upozorňuje rožnovská 
městská policie. Během hlídkové 
služby je totiž strážníci nalézají 
v místech, kde jejich užití není 
opodstatněné. Někteří řidiči si 
jimi blokují místa ke stání u svého 
domu.

„Při nástřiku vodorovného do-
pravního značení se každý rok ně-
kolik dopravních kuželů poškodí 
nebo ztratí. Patří to ke ztrátám, 
ke kterým dochází pravidelně. Bo-
hužel okolnosti nálezu jsou někdy 
zarážející,“ přiblížil ředitel městské 
policie Aleš Pilař.

Parkování kolem obytných domů 
je podle něj dlouhodobým problé-

mem. A zhoršuje se. Nárůst přihlá-
šených vozidel v Rožnově je totiž 
závratný. Zajišťovat si parkování na 
veřejném prostranství a na pozem-
ku města dopravními kužely však 
není přípustné. „Nehledě k tomu, 
že je to i bezohledné. Takto zablo-
kované místo není možné využít 
nikým jiným po celý čas, kdy na 
něm nelegální uzurpátor stejně ne-
parkuje, a to celou situaci s volný-
mi místy ještě zhoršuje,“ upozornil 
Aleš Pilař.

Žádá proto obyvatele Rožnova, 
kteří mají podezření na neodůvod-
něné zablokované parkovací místo, 
aby se obrátili na městskou policii, 
kteří zjednají nápravu.             (bur)

Řidiči kradou dopravní kužely

Ulice na Zahradách bude měsíc uzavřena
Ulice Na Zahradách v Rožnově 
pod Radhoštěm bude kvůli staveb-
ním pracím měsíc uzavřena. Roz-
hodla o tom místní radnice.

Soukromá stavba zpevněné plo-
chy provoz omezí od 15. listopadu 

do 20. prosince. „Souhlas s pra-
cemi, které omezí dopravu, vydal 
odbor správy majetku. Ulice bude 
uzavřena v pracovních dnech vždy 
do čtyř hodin odpoledne,” přiblížil 
mluvčí města Tomáš Gross.    (bur)
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Foto: Aleš LuchesiLumír Ondřej nastoupí do funkce ředitele 
ZŠ Pod Skalkou 2. ledna 2018.

Foto: archiv souboruOrchestr lidových nástrojů VUS ONDRÁŠ se představí 
na sérii adventních koncertů v osmi moravských městech.

Lumír Ondřej plánuje stabilizovat Podskalku

Jsou to už téměř čtyři měsíce, co je 
Základní škola Pod Skalkou bez ře-
ditele. Kristina Kubečková na funkci 
rezignovala koncem července, poté 
radnice vypsala výběrové řízení, 
a nyní už je konečně jasné, že z pěti 
přihlášených kandidátů vyšel jako 
vítěz učitel Střední školy cestovního 
ruchu Lumír Ondřej. Ten se funkce 
se ujme 2. ledna příštího roku.

Místo ředitele Podskalky bylo vol-
né od letošního srpna. Na vítězném 
kandidátu byla jasná shoda, členy 
výběrové komise na něm nejvíce 
zaujal přístup ke škole i znalost tam-
ního prostředí a schopnost navázat 
na dobrou práci, která zůstala po 
Kristině Kubečkové. „Věříme, že se 
řediteli podaří obnovit dobrý medi-
ální obraz školy a zlepší se komuni-
kace směrem dovnitř i ven. Přeji mu 
ve funkci hodně elánu a úspěchů,“ 
popřál místostarosta Jan Kučera.

Lumír Ondřej už v Základní ško-
le Pod Skalkou pracoval na zkráce-
ný úvazek. Právě proto ho bývalí 
kolegové požádali, aby se o funkci 
ucházel. Dvaačtyřicetiletý peda-
gog je ženatý, má dvě dcery a mezi 
jeho koníčky patří sport, zejména 
turistika a fotbal. Je členem zastu-
pitelstva ve Vidči, kde bydlí. Po ab-
solvování vysoké školy pracoval ve 
firmě zaměřující se na zpracování 

geodat, před třinácti lety nastoupil 
na Střední školu cestovního ruchu.

„Nejsem člověk, který by šel po 
kariéře, ale podpora pedagogů byla 
tak velká, že mě přesvědčila, abych 
do toho šel. Musím se seznámit se 
spoustou věcí. Chtěl bych na škole 

zachovat to, co bylo dobré, a to, co 
se nepovedlo, chci napravit. Plánuji 
mnohem více komunikovat se svým 
okolím a žákům, rodičům a kolegům 
bych rád dal výrazně najevo, že je 
pro mě jejich názor důležitý. Trápí 
nás úbytek žáků, a proto bych chtěl, 

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Navázat na to, co se dařilo a dobře komunikovat se žáky, 
rodiči i učiteli. Takové plány má nově jmenovaný ředitel rož-
novské Základní školy Pod Skalkou. Lumír Ondřej.

Vojenský umělecký soubor Ondráš pořádá adventní koncert

Koncert v Brasserii Avion: nezapomeňte na dárek pro potřebné

Sérií adventních koncertů upořá-
dá koncem roku Vojenský umě-
lecký soubor Ondráš. Orchestr 
lidových nástrojů pod vedením 
Jaromíra Kučery spolu s pěvecký-
mi sólisty a dívčím sborem navodí 
adventními písněmi poklidnou 
atmosféru také v Rožnově pod 
Radhoštěm. 

„Adventní zpěvy, které uslyšíte, 
se zpívaly v chrámech i domovech 
našich předků po staletí. Je v nich 
vyjádřena touha po novém životě, 
po nové radosti. Jsme stvořeni k ra-
dosti. K nekončící radosti. K ra-
dosti objektivní, která nebude jen 
nějakou bublinou k splasknutí… 
A proto i adventní rorátní zpěvy 
nás k této radosti chtějí nasměro-

vat,“ přiblížil autor programu Mar-
tin Kovář.

Pořad je rozdělen do čtyř částí; 
od zvěstování příchodu Krále se za-
měřuje pozornost na Pannu Marii, 
jakožto matku, která naslouchá, až 
po zrození Ježíše. Zazní starobylé 
adventní a rorátní zpěvy v hudeb-
ních úpravách Martina Kováře 
a dalších autorů. „Diváci si vychut-
nají i zajímavé orchestrální skladby 
jako Čajkovského Andante Canta-
bile nebo soudobý Gabrielův hoboj 
od skladatele filmové hudby Ennio 
Morriconeho,“ slíbil Martin Kovář.

Adventní koncert Vojenského 
uměleckého souboru Ondráš se 
koná 19. prosince v kostele Všech 
svatých od šesti hodin večer.   (bur)

Dárek jam. Tak se jmenuje čtyřho-
dinový koncert, který 12. prosince 
od 18 hodin pořádá rožnovský hu-
debník Zdeněk Terner ve spolupráci 
s Brasserií Avion a Charitou ve Va-
lašském Meziříčí. Na pódiu se vy-
střídá nespočet regionálních uměl-
ců různých žánrů, kteří budou hrát 
zvlášť i spolu v neobvyklých sesta-

vách. „Návštěvníci, kteří se během 
večera několikrát obmění, mohou 
místo dobrovolného vstupného do-
nést dárek v různé podobě,“ vylíčil 
za organizátory Zbyněk Terner.

Letošní ročník je zaměřen na 
podporu matek s dětmi v azylových 
domech a klientů nízkoprahových 
center. Potřebné je možné obda-

rovat například zachovalými hrač-
kami, svršky, teplými ponožkami, 
rukavicemi, čepicemi, nebo trvanli-
vými potravinami. Dárky, případně 
finanční dary, přijdou do rukou či 
zapečetěné kasičky přítomné zá-
stupkyně charity.

„Tento nápad vznikl před několi-
ka lety v hlavách ostravských muzi-

kantů a každým rokem se těší větší 
oblibě. Měl jsem tu čest účinkovat 
na loňském koncertu a nápad se mi 
velmi líbil, jelikož se získané dárky 
rozdělují v blízkém regionu, což je 
pro mě a mé kolegy podstatné,“ 
doplnil Zbyněk Terner s tím, že 
účinkující i organizátoři se zříkají 
honoráře.                                 (bur)

aby se o naší škole mluvilo jen v dob-
rém,“ vylíčil své plány nový ředitel.

Bývalé ředitelce radní vyčítali 
špatnou komunikaci s pedagogy 
i rodiči, což mělo za následek kaž-
doroční úbytek žáků. „Naším cílem 
je stabilizovat pedagogický sbor na 
škole a také přesvědčit rodiče nejen 
ze spádové oblasti, že Podskalka je 
dobrou školou s kvalitním výuko-
vým programem. Proto jsem rezig-
naci paní Kubečkové přijal a tento 
její krok hodnotím pozitivně,“ řekl 
starosta Radim Holiš.

Vyjádření Kristiny Kubečkové 
se nepodařilo Spektru Rožnovska 
získat, na webových stránkách ško-
ly ale uvedla:  „S ohledem na změ-
ny, které aktuálně proběhly v mém 
profesním životě, již nebudu od 
počátku srpna ve funkci ředitel-
ky Podskalky. Dovolte mi, abych 
všem rodičům a žákům, kolegům, 
spolupracovníkům, zástupcům nej-
různějších organizací a firem podě-
kovala za roky úžasné spolupráce 
a popřála pevné zdraví a vše dobré 
jak v osobním, tak profesním živo-
tě. Všechna setkání vnímám jako 
velká obohacení. Přeji všem hodně 
síly a odvahy k tomu, abyste mohli 
dělat svoji práci a žít podle hodnot, 
které neurčuje nikdo jiný, jen vy 
sami.“
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Foto: Alexandra BuršíkováVe speciální soupravě o šesti vagonech je pro školáky připravena simulace nejrůznějších prostředí a situací.

Foto: Alexandra BuršíkováVlakem děti po skupinách provedli instruktoři.

Lidé z Rybníčků si stěžují na výměnu vodovodu
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Pomalý postup prací, odkládání termínu dokončení, nekvalitní provede-
ní. To vadí lidem z rožnovské čtvrti Rybníčky na probíhající rekonstrukci 
vodovodu. A stěžovat si přišli i na kontrolní den stavby.

Výměna vodovodu v rožnovské 
čtvrti Rybníčky začala loni v srp-
nu a stále není hotová. To se nelíbí 
lidem z okolních domů. Stěžují si 
na průběh prací i na stále se odda-
lující termín dokončení. Už dávno 
mělo být hotovo. Nespokojená je 
taky rožnovská radnice. Průběh 
prací je podle vedení města poma-
lý a nekoordinovaný. O odstraňo-
vání závad na komunikacích a je-
jich uvádění do původního stavu 
ani nemluvě. 

„Práce začaly loni na koci léta 
a přípojky byly hotové už před 
začátkem zimy. Dokončení terén-

ních úprav mělo být na jaře. Jsme 
vděční radnici, že se rozhodla tady 
vybudovat scházející chodník, ale 
ty práce se táhnou od června a furt 
není hotovo,“ postěžoval si místní 
Jaroslav Mička.

Kromě protahujících se prací li-
dem vadí i stavební ruch, prašnost 
i to, jak práce probíhají. Firma, kte-
rá rekonstrukce provádí, přiznává 
komplikace.

„Cítíme pochybení. Měli jsme 
tady firmu, která nedokázala pro-
vádět práce kvalitně a včas. Proto-
že jsme s ní byli ve smluvním vzta-
hu, nemohli jsme spolupráci jen 

tak ukončit. Když ale nedošlo ani 
po několika upozorněních k ná-
pravě, tak jsme smlouvu ukončili 
a najali další firmu, která z našeho 
pohledu pracuje kvalitně,“ vysvět-
lil Tomáš Urban, výrobní ředitel 
společnosti KR Ostrava.

S prací firmy ale nejsou spoko-
jeni ani zástupci zadavatele, tedy 
společnosti Vodovody a kanalizace 
Vsetín (Vak). Ta proto už před tře-
mi měsíci pozastavila platby doda-
vateli. Důvodem jsou i stížnosti na 
kvalitu provedení.

Stavební firma musí odstranit zá-
vady, které tady jsou, a bude záležet 

jen na ní, jestli dodrží termíny. Po-
kud ne, nastoupí z titulu smlouvy 
sankce. A to bude velmi bolestivé,“ 
upozornil Milan Jurenka z VaK 
Vsetín.

Zatímco vodovody jsou v majet-
ku VaKu, cesty a chodníky patří 
městu. „Termíny budeme hlídat, 
a dokud nebude stavba v pořádku, 
tak chodníky ani cesty nepřebere-
me,“ řekl starosta Radim Holiš.

Vybudování téměř sto sedmdesá-
ti přípojek a kilometrů vodovodu, 
včetně oprav cest a chodníků, by 
mělo být hotovo do konce letošní-
ho roku.

Nechceme ani do squatu, ani do cely, shodly se děti

Kdo váhal, jestli nějakou tu drogu 
přece jen nezkusí, toho přešla chuť. 
A kdo si ji nikdy nechtěl vzít, ten 
se utvrdil v tom, že byl jeho ná-
zor správný. Proč tolik emocí? Na 
rožnovské nádraží totiž v úterý 
14. listopadu dorazil protidrogový 
vlak. A zůstal od rána až do večera. 
A děti si nanečisto vyzkoušely život 
feťáků.

Kdo do vlaku nastoupil, prožil 
si celou drogovou etapu. A to od 
pokušení zkusit narkotika, zoufalé 
shánění peněz na její koupi, život 
ve feťáckém doupěti, pobyt v cele 
předběžného zadržení a nakonec 
smrt z předávkování. 

„Prohlídku začínáme tím, že se 
seznamujeme s mladým párem 
v baru. Poté projekci přerušíme 
a děti lidé si zvolí, jak se mají mladí 
zachovat. A důsledky toho rozhod-

nutí vzápětí uvidí. Mohou si napří-
klad vybrat, zda drogu zkusí a jestli 
pak nasednou do auta k nejlepšímu 
kamarádovi, který je pod vlivem al-
koholu. Když přisednou, tak hned 
za plátnem jsou svědky střetu auta 
s motorkou,“ popsala instruktorka 
Terezie Vašková.

Dětem se podle ní takové prožit-
ky líbí. A srovnávají je s nudnými 
přednáškami na školách. „Jsou pře-
kvapení z toho, co vidí. Je to silný 
zážitek a impuls drogy nebrat. Než 
se člověk rozhodne experimento-
vat, musí znát všechna rizika včet-
ně možných důsledků. A je to vidět 

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

na vzkazovníku, kde děti píší, že si 
nikdy drogu nevezmou,“ přiblížila 
Terezie Vašková.

To, že si školáci domů odnášeli 
neopakovatelný zážitek, na nich bylo 
znát. „Byli jsme na místech, z nichž 
mám husí kůži, takže mám z toho 
dost nepříjemné pocity. Jestli jsem 
byl už předtím přesvědčený o tom, 
že drogu bych si nikdy nevzal, tak 
teď už je to sféra science fiction,“ 
vyznal se školák Dominik Křenek.

Odstrašující zážitek to byl i pro 
Radka Skalíka. „Bylo to zajímavé, 
všechno dobře řečené, určitě to 
bude mít na děti odstrašující vliv. 
Nejvíce mě překvapilo, jak drogy 
s lidmi zamávají, jaký to má na ně 
dopad,“ řekl žák osmé třídy.

Bylo to hodně dobré, moc se mi 
to líbilo, uvnitř to bylo fakt děsivé, 
hlavně to vězení a doupě dealerů,“ 
zhodnotil školák Kryštof Pohl.

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.





Vy
trh

ně
te

 d
vo

jlis
t, 

př
el

ož
te

 (d
o 

fo
rm

át
u 

A5
) a

 p
ot

é 
pe

rfo
ro

va
no

u 
čá

st
 p

ro
říz

ně
te

.











KULTURASTRANA 9 / 27. LISTOPADU 2017

Tohle pozdně podzim-
ní, sněhem ojíněné, 
počasí může svádět ke 
smutku. Avšak není dů-

vod stýskat si, je tu psaní o knihov-
ně a věřím, že s ním se aspoň hrst-
ce čtenářů rozhoří rarášci v očích. 
Uvidíme...

Stejně tak není důvod zoufat si, 
že se kolem přístavby knihovny 
nic moc neděje. Ocitáme se rok od 
ukončené architektonické soutěže. 
Za toto období došlo k mnohým 
zpřesněním vítězného návrhu, dis-
kuzím s projektanty a posunům. 
Výsledek je sice prozatím stále 
papírovou (respektive digitální) 
vizí, která má však značně reál-
nější kontury. A to ať už mluví-
me o financích, nebo o vnitřním 
uspořádání či materiálové skladbě 
stavby. Věřme, že společné úsilí 
knihovníků, politiků a projektantů 
se jednoho dne opravdu zhmotní 
v hmatatelnou skutečnost, kterou 
budou moci ochutnávat a využí-
vat všichni občané města. Neboť 
současná hmatatelná skutečnost 
je bezvýchodná. O tom jsem se na 
vlastní kůži přesvědčil právě vče-

Foto: archiv TKATatiana Vilhelmová. Foto: archiv TKAJiří Vondrák.

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Budoucnost je otevřená, vstupme a tvořme ji

ra, kdy jsem se marně pokoušel za-
řadit některé ze čtenáři vrácených 
knih zpět do regálu. Prostě se tam 
nevešly a věřte, že v mém případě 
se rozhodně nejedná o nějaký po-
pulistický blábol. 

Avšak odběhněme jinam. Při 
tomto pohledu do budoucna mi 
dovolte přidat ještě další z kni-
hovnických vizí. V následujícím 
období se naše (vaše) městská 
knihovna hodlá zapojit a integro-
vat do portálu knihovny.cz. Co to 
obnáší pro knihovníky a přináší 
uživatelům? Tento společný pro-
jekt českých knihoven má velké 
ambice a patří bez diskuze k nej-
zajímavějším projektům, které se 
na poli českého knihovnictví re-
alizují. Ve zkratce se jedná o tzv. 
centrální portál, na kterém který-
koliv uživatel (ať už je z Aše nebo 
právě z Rožnova) najde informace 
o veškerých fondech dokumentů 

zapojených knihoven, zjistí mož-
nosti jejich vypůjčení a objedná si 
je tak, aby si je mohl vyzvednout 
ve své knihovně. Portál mu samo-
zřejmě bude přednostně nabízet 
knihy z fondů „vlastní“ knihovny, 
avšak uživatelé budou mít daleko 
větší možnosti a přehled o alter-
nativách k jejich požadavkům. 
Před knihovníky stojí samozřejmě 
řada technických a administrativ-
ních úkonů, které je potřeba vy-
řešit, avšak doufám, že se nám je 
podaří úspěšně zvládnout k plné 
spokojenosti našich uživatelů. Již 
v současné chvíli máte možnost 
si funkčnost portálu vyzkoušet na 
adrese www.knihovny.cz. Funguje 
to jako klasický knihovnický kata-
log, s možností cizelování dotazu 
tak, abychom dospěli k co nejlep-
ším výsledkům vyhledávání. 

Ano, obě výše zmiňované věci 
jsou hudbou budoucnosti. Přemýš-

SPOLEK SEŠLÝCH – 
COMMEDIA DELL´ARTE
Sobota 2. prosince 
19.00 hodin – Janíkova stodola 

Oázou kulturní diverzity v osmde-
sátých letech v Brně byla divadla 
„Na provázku“ a „HaDivadlo“, kte-
rá spolu mimo jiné inscenovala pu-
blicistickou revue Rozrazil, jež se 
stala součástí Sametové revoluce. 
Právě 17. listopadu, kdy vystupova-
li v klubu Junior, byl během před-
stavení na scénu přiveden student 
zbitý na Národní třídě, aby o udá-
losti vydal první veřejné svědectví. 
Soubory  spolu úzce spolupracova-
ly i poté a tato symbióza pokračuje 
dodnes.

Z divadelní inscenace Comme-
dia dell‘arte aneb Poslušně hlásím 
aneb Konec šejků v Čechách se 
stal evergreen, který na českých 
a slovenských jevištích žije už 20 
let. Vznikla někdy v průběhu léta 
roku 1995, kdy se herci těchto už 
pevně v Brně ukotvených divadel 
(Hanácké divadlo bylo původně 
v Prostějově) spojili se svým spolu-
žákem z JAMU – režisérem Zdeň-

Vilhelmová, Liška a Daniel přijedou do Rožnova
Martin Valášek

tka@tka.cz

kem Duškem, aby připravili vlastní 
„zábavné“ představení. S představe-
ním herci v letních měsících objíž-
děli české hrady a zámky a přivydě-
lávali si tak na živobytí. Postupem 
času  se ale tato komedie stala tak 
slavnou, že ji Spolek sešlých (jak se 
s ironií sobě vlastní nazvali) začal 
hrát i v průběhu roku v různých di-
vadlech České republiky. Příběh je 
poplatný žánru Commedia dell'ar-
te, každá hlavní postava má i svůj 
tradiční vzhled, kterým byla zpra-
vidla maska a doplněk oblečení. 
Představení se ale liší. Herci totiž 
improvizují, a děj se tak pokaždé 
rozvíjí jinak a k různým postavám. 
Také Spolek sešlých si vybral ně-
které z uvedených rolí a při vystou-

peních různě improvizuje. Základ 
žánru je zachován: chamtivý Panta-
lone Marek Daniel touží  po krás-
né Isabelle Tatianě Vilhelmové, ta 
miluje romantického Leandra Mi-
chala Bumbálka, který o ni soupeří 
ještě s chvástavým Capitánem Pav-
lem Liškou. Celým dějem provází 
Harlekýno Roman Slovák, kterému 
sekunduje Pantalónova služebná 
Kolombína Andrea Marečková. 

JIŘÍ VONDRÁK / TOLEK MU-
RACKI / ALJOŠA KUDRJAVCEV
Úterý 19. prosince 
19.30 hodin – T klub

Tento večer se jmenuje Mezinárod-
ní koncert písničkářů dobré vůle 

lím, která z nich je vzdálenější? Ta 
první je skelet, ta druhá myšlenka 
a duch. Věřím, že obě se nám poda-
ří dosáhnout a naplnit. Výsledkem 
splynutí těchto dvou dlouhodobých 
cílů by měl být spokojený uživatel. 
A vlastně tak doslova naplníme 
tuto větu: „V krásné, přívětivé a po-
hodlné knihovně rychle obsloužen 
příjemným, kvalifikovaným, očivid-
ně spokojeným a motivovaným per-
sonálem získám požadovanou kva-
litní službu bezplatně i z pohodlí 
domova, bez ohledu na národnost 
či handicap, v kteroukoliv denní či 
noční dobu.“

Toto je vize z Koncepce rozvoje 
knihoven ČR na léta 2011–2015, 
kterou schválila naše vláda. Sice 
trochu se zpožděním, ale přece.

Užijte si prosince a vlastně vše, 
co Vás čeká, neboť budoucnost je 
vždy nejistá. Psáno v listopadu s na-
dějemi, že vše půjde tak, jak má.

a v v česko-polsko-ruském podání 
si budete moci vyslechnout písně 
dvou ikon ruského (nebo chcete-li 
sovětského) angažovaného písnič-
kářství. Vladimír Vysockij, který 
je v českých zemích proslavený 
i díky Jaromíru Nohavicovi, se od 
raných, spíše lyrických písní, pro-
pracoval k politické satiře. Jeho 
skladby takřka zlidověly a nyní 
spolu s písněmi Bulata Okudžavy 
si je budeme moci vyslechnout 
v podání trojčlenky Vonrák – Mu-
racki – Kudrjancev. Pomyslně na-
vazuje na jinou formaci, se kterou 
se Jiří proslavil, a to Bodlák – Von-
drák – Polák. 

Aktuální trio připomíná, že 
ačkoliv politika v Polsku, Rusku 
i v Čechách se za poslední léta sil-
ně zvulgarizovala a dekultivovala, 
písničkáři a básníci mají mezi lidmi 
stále silný hlas. V duchu logiky, že 
„když politici blbnou a rozeštváva-
jí národy, je to důvod, abychom si 
řekli, že se máme rádi, že spousty 
věcí máme společné a že něco spo-
lečného taky musíme udělat,“ – a je 
lhostejno, zda společné divadlo, vý-
stavy, filmy, nebo koncerty. Celý 
projekt, se kterým objíždějí sály 
v Rusku, Gruzii, Slovensku, Polsku 
a samozřejmě Česku, si zaslouží 
pozornost, proto jsme nabídku při-
jali a doufáme, že vám zpříjemní 
předvánoční čas.
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ŘÁDKOVÁ INZERCE

 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 pou-
žívaná a jsou ve výborném tech. 
stavu. Jedná se o nepotřebnou po-
zůstalost. Cena: 1 200 Kč. Tel.: 605 
740 784.

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

 Prodám starý šicí stroj zvaný 
BOBBY a stříbrné příbory v dře-
věné kazetě, vhodné pro sběratele.
Cena dle dohody. Tel.: 732 505 245.

 Prodám starší, ale nepoužité ko-
vové dveřní zárubně pro zazdění 10 
cm. Jedná se o zárubně s oblým zad-
ním čelem o rozměrech 80 cm pra-
vé – 4 ks a 60 cm levé – 2 ks. Cena 
za kus 350 Kč. Tel.: 739 503 559.

 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

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.

KOUPÍM

 Koupím starou vzduchovku. 
Tel.: 604 107 708.

 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.

RŮZNÉ

PRÁCI NABÍZÍ

 Často je chybou vyměnit dřevě-
ná okna za plastová. Zejména v ro-
dinných domech. Informace tel.: 
604 733 106.

 Tiskárna GRAFIA NOVA Zašo-
vá přijme pracovníka do knihárny 
(na řezání papíru). Nástup možný 
ihned. Zájemci hlaste se na tel.: 
602 769 333.
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Foto: archiv ZŠ 5. květnaErika Malotová se skupinkou čtvrťáků a páťáků. Foto: archiv ZŠ 5. květnaProbíhají snahy o obnovení volejbalu v našem městě.

Vzkřísíme volejbal? Neváhej a přidej se k nám

Volejbal má v našem městě dlou-
holetou tradici a za sebou mno-
ho úspěchů. Vždyť kdysi dávno 
rožnovské ženy hrály první ligu. 
V současné době trénují na vyšší 
úrovni pouze kadetky pod vedením 
zkušené trenérky Dáši Mikulajové. 
Bohužel, mladší ročníky vymizely 
a to je velká škoda. Paní učitelka 
Erika Malotová ze ZŠ 5. května si 
dlouho hrála s myšlenkou obnovení 
volejbalové tradice v našem městě 

a získala i podporu kolegů této nej-
větší základní školy v Rožnově. 

Od školního roku 2017/2018 tak 
probíhají snahy o obnovení volej-
balu. Tréninky probíhají pro kluky 
i holky v tělocvičnách ZŠ 5. května, 
ZŠ Pod Skalkou a gymnázia. Třeba 
právě ve vašem okolí je budoucí 
volejbalová naděje našeho města. 
Přijďte si s námi zatrénovat!

Miroslav Kokinopulos,
ředitel ZŠ 5. května

INZERCE

2. a 3. třída čtvrtek 13:00–14:30 ZŠ 5. května

4. a 5. třída úterý 14:00–15:30 ZŠ 5. května

6. a 7. třída čtvrtek 14:45–16:00 gymnázium

a pátek 14:30–16:00 ZŠ 5. května

kadetky úterý, středa 16:00–17:30 ZŠ Pod Skalkou

a čtvrtek 17:00–18:30 ZŠ Pod Skalkou

Rozpis jednotlivých tréninků



Osm traktorů a šest multikár má 
k dispozici rožnovská radnice k za-
jištění zimní údržby 97 kilometrů 
silnic, 52 kilometrů chodníků a 55 
tisíc čtverečních metrů parkovišť.

„Kromě techniky, která je smluv-
ně zajištěna přes místní firmy, 
máme ve skladu navezeno osm set 
tun posypového materiálu. V pří-
padě potřeby můžeme skladové 
zásoby doplnit,“ upozornil mluvčí 
města Tomáš Gross.

Pokud dojde k větší sněhové ka-
lamitě, bude město podobně jako 
v minulých letech sníh především 
z centra města a z křižovatek vyvá-
žet na velké parkoviště u koupaliště.

S údržbou komunikací budou 
městu pomáhat pracovníci v rámci 
veřejně prospěšných prací. „Úko-
lem zimní údržby je zmírňování 
závad ve sjízdnosti a schůdnosti na 

místních silnicích vzniklých zim-
ními povětrnostními vlivy a jejich 
důsledky. Zajišťujeme ji především 
s přihlédnutím na základní potřeby 
obyvatelstva, tedy na zajištění pro-
vozu městské hromadné dopravy, 
svozu odpadů, zdravotního zabez-
pečení a zásobování,“ vysvětlila 
vedoucí odboru správy majetku Mi-
chaela Slobodová.

Strategie odklízení a posypu bude 
stejná jako v předchozích letech. 
„Pluhy budou v terénu, jakmile 
nasněží minimálně pět centimetrů 
nového sněhu. A sypat komunikace 
budeme samozřejmě ihned po sně-
žení, nikoliv v jeho průběhu,“ řekla 
vedoucí odboru správy majetku Mi-
chaela Slobodová.

Od Správy Chráněné krajinné 
oblasti Beskydy má Rožnov uděle-
nu výjimku. „Solíme třináct úseků, 

specifikovaných ve smlouvě o dílo,“ 
přiblížila Michaela Slobodová. 
Jedná se o ulice 1. máje, 5. května, 
Lesní, Pionýrská, J. Wolkera, Party-
zánská, Tyršovo nábřeží, části ulice 
Svazarmovské, Zuberské, část ulice 
Kulturní od obchodního domu Láz 
po finanční úřad a ulici Horskou po 
Základní školu 5. května.

„Město se samozřejmě stará 
pouze o své komunikace. O silnice 
druhé a třetí třídy se ve městě stará 
Správa a údržba silnic Valašska,“ 
doplnil starosta Holiš s tím, že ná-
klady na zimní údržbu se v loňském 
roce vyšplhaly na 
tři miliony ko-
run.             (bur)
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Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Vyšel dotisk knihy mapující historii Zubří od čtrnáctého století až do současnosti. 
Publikace s názvem Cesta ke kořenům, jíž napsal historik Ladislav Baletka s při-
spěním zuberského pedagoga Jana Koláčka, vychází v nákladu tří set kusů.

Kniha Cesta ke kořenům se dočkala dotisku

ZUBŘÍ • Historii Zubří si tamní 
obyvatelé připomenou nejen no-
vým kalendářem, ale také dotiskem 
knihy Cesta ke kořenům. Publika-
ce, jejíž první vydání bylo v roce 
2010 věnováno sedmistému výročí 
města, mapuje historii Zubří od čtr-
náctého století až do současnosti. 
Vydáno jí tehdy bylo na tisíc kusů.

Knihu napsal bývalý ředitel 
vsetínského státního okresního ar-
chívu Ladislav Baletka, který na ní 
pracoval přibližně rok a půl. S někte-
rými údaji mu pomáhal také bývalý 

učitel ze Zubří Jan Koláček. Ani je-
den z autorů se dotisku nedožil.

Publikace vyšla v nákladu tří set 
výtisků. „Nové vydání jsme připra-
vili proto, že se lidé po knize stále 
ptali, a my jsme jim chtěli vyhovět. 
K dispozici bude kniha na konci lis-
topadu a její cena bude stejná jako 
před sedmi lety, lidé za ni zaplatí 
dvě stě padesát korun. Prodávat 
ji budeme v knihovně, v muzeu, 
v Klubu a také na podatelně měst-
ského úřadu,“ přiblížila správkyně 
muzea Erika Ondřejová.

Minulost města letos připomene 
i kalendář na příští rok. „Najdeme 
v něm fotografie z průběhu dva-
cátého století. Zastoupeny jsou 
například snímky ze Spartakiády 
v pětaosmdesátém roce, z vynášení 
Morany z roku čtyřicet sedm, ze So-
kolského závodu z osmatřicátého, 
či snímek koupaliště z roku sedm-
desát,“ přiblížila obsah Erika Ond-
řejová s tím, že kalendář je v prodeji 
a stojí šedesát korun. 

O kalendář je mezi lidmi zájem. 
„Koupila jsem jej své sestře, která 

bydlí v Zašové, a kamarádce z Rož-
nova, protože její manžel pochází 
ze Zubří,“ řekla například Milada 
Vlková.

Historii města i umění místních 
obyvatel předvedou Zuberští také 
na výstavě na jednom ze severo-
moravských zámků. „Půjčujeme 
naši výšivku Státnímu zámku 
v Hradci nad Moravicí, kde se sta-
ne součástí vánočních programů. 
Poputují tam téměř dvě stovky 
výstavních exponátů,“ doplnila 
správkyně muzea.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Může začít sněžit, technika je v pohotovostiKRÁTCE

Vánoční výzdoba
Masarykovo náměstí ozdobí od 
pátku 1. prosince vánoční strom 
a betlém. Devítimetrovou jedli 
věnovali městu manželé Plesní-
kovi z Rožnova. Součástí náměstí 
bude po dobu adventu také tak-
zvaný Betlém karpatského lidu. 
Při samotném rozsvícení stromu 
se rozžhne 24 světelných girland, 
které obsahují celkem 4 800 diod. 
Součástí vánoční výzdoby náměstí 
je také 107 prvků převěsů a gir-
land, které budou pověšeny po ce-
lém obvodu náměstí. Nově město 
zakoupilo vánoční osvětlení na 
ulici Lázeňskou, část Masarykova 
náměstí a lávku pro pěší u Spole-
čenského domu. Slavnostní rozsví-
cení vánočního stromu a Betlému 
karpatského lidu se uskuteční od 
půl páté odpoledne.                 (red)

Pořadí důležitosti 
odstranění závad 
ve sjízdnosti:

REKONSTRUKCE. Sportovní hala v Zubří 
prochází rekonstrukcí. „Hala je už třia-
dvacet let stará, jsme rádi, že díky do-
taci z ministerstva životního prostředí 
můžeme snížit energetickou náročnost 
zařízení. Musíme ale posílit i konstruk-
ci střechy,“ řekl starosta Lubomír Va-
culín. Po vyztužení nosné konstrukce 
tady přibudou i střešní podhledy, které 
zlepší akustiku haly. To pomůže také 
při pořádání kulturních akcí. Zmoder-
nizováno bude i zázemí pro hráče a di-
váky. Nově bude otevřena restaurace, 
která už nebyla v provozu. „Předpoklá-
dám, že jarní část házenkářské sezony 
už budeme hrát tady,“ slíbil Lubomír 
Vaculín. Veškeré úpravy sportovní haly 
přijdou na 48 milionů, dotace z minis-
terstva životního prostředí pokryje je-
denáct milionů, dva miliony pak přidá 
Zlínský kraj. Zbytek dá ze svého roz-
počtu Zubří. 

(red), foto: Lukáš Španihel 
       Více se dočtete v reportáži v příštím čísle.
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Házenkáři Zubří (bílé dresy) se zatím vyhřívají na prvním místě extraligové tabulky. Foto: HCZubri.cz

Na podniku světové série v Bonnu si vedli 
Radek Drda (vpravo) a Vojta Holub velmi dobře. Foto: archiv teamu

Odplata za pohár se Zubří povedla náramně 
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Házenkáři HC Robe Zubří i přes porážku v Plzni v 8. kole nadále vedou extraligovou 
tabulku. I díky tomu, že si pak chuť spravili jasným domácím vítězstvím v 9. kole nad Kar-
vinou. Nejbližší domácí zápas čeká Zubřany v sobotu 2. prosince, kdy v rámci 11. kola 
extraligy přivítají v rožnovské hale SŠIEŘ celek Frýdku-Místku (18.00 hodin). 

EXTRALIGA HÁZENÉ

8. kolo
PLZEŇ – HC ROBE ZUBŘÍ 33:23 (19:14)

Šlágr kola mezi Plzní a Zubřím 
navzdory očekáváním přinesl jed-
noznačnou výhru Západočechů, 
kteří nakonec vyhráli zcela pře-
svědčivě o deset gólů a připravili 
tak Zubří teprve druhou porážku 
sezony. „Soupeř byl lepší po všech 
stránkách. Vyhrál zaslouženě. Nej-
více mě mrzí, že jsme se nedokázali 
domácím vyrovnat ani v nasazení,“ 
hodnotil jasnou porážku kouč HC 
Robe Zubří Andrej Tikov.

Nejvíce branek Zubří:  Douda 8, Vá-
lek 6/1, Hrstka 2. 

9. kolo
HC ROBE ZUBŘÍ – KARVINÁ 33:26 (15:15)

Odplata za Český pohár se házen-
kářům Zubří podařila na jedničku. 
V 9. extraligovém kole po vyrovna-
ném prvním poločase rozhodli po 
změně stran o jasné výhře a ne-
připustili žádné drama podobné 
tomu z pohárového utkání o pár 
dní dříve. Však byl také kouč Zubří 
po utkání velmi spokojen. „Druhý 
poločas bylo asi nejlepších tři-

cet minut v letošní sezoně. Hráči 
se postupně dostávali do formy 
a v podstatě všichni odvedli to své. 
Mám velkou radost z toho, že jsme 
ke konci mohli prostřídat také la-
vičku. Dostali se tam i dorostenci 
a byli ve hře platní, což je velmi dů-

ležité. Navíc je to pro ně obrovská 
zkušenost hrát takové zápasy,“ spo-
kojeně hodnotil duel domácí kouč 
Andrej Titkov. 

Sestava a branky Zubří: Malina, Or-
ság – Douda 9, Hrstka 5/1, Šustáček 

5, Válek 4/4, Polášek 4, Přikryl 2, 
Reček 1, Dokoupil 1, Klíma 1, Pich 
1, Zeman, Janíček, Říha, Dořičák.

Čelo extraligy po 9. kole: 1. Zubří 
14 bodů, 2. Plzeň 12, 3. Karviná 11, 
4. Lovosice 11, 5. Dukla Praha 9. 

KRÁTCE

Listopadový program připravil há-
zenkářům Zubří hned několik těž-
kých překážek nejen v extralize, ale 
také v Českém poháru. V něm však 
cesta Zubří skončila nečekaně brzy 
– již v osmifinále. Zubřané měli 
zápas v Karviné dobře rozehraný 
a v závěru sahali po postupu, ale 
nakonec se radoval domácí Baník. 
 
ČESKÝ POHÁR – OSMIFINÁLE 
KARVINÁ – HC ROBE ZUBŘÍ 
18:18 (7:9), 5:4 na sedmimetrové hody

Na půdě odvěkého rivala měli há-
zenkáři Zubří zápas parádně roze-
hraný, ale nezvládnutý závěr je stál 
postup. V utkání, kterému kralovali 
oba brankáři – domácí Marjanovič 
a hostující Malina, se rozhodlo až 
v sedmimetrových hodech. V nich 
exceloval domácí gólman, jenž zlik-
vidoval zuberský mečbol na postup 
a v následné sérii zajistil dalším zá-
krokem postup pro svůj tým. 
Sestava a branky Zubří: Malina, Mi-
zera – Douda 4, Dokoupil 1, Přikryl 
2, Holiš, Válek, Šustáček 1, Říha, 
Hrstka 2/1, Janíček 1, Reček, Pich 3, 
Klíma, Dořičák 2, Zeman 1.   (mha)

Pohár rozhodly sedmičkyRožnované úspěšně bojovali se světovou elitou

Mezi více než pětistovkou hrá-
čů z celého světa na prestižním 
podniku Internationale Deutsche 
Tisch fussball Meisterschaft 2017 
se neztratili ani zástupci Foosfor-
life Teamu Czech Republic, kteří 
přivezli cenná umístění.   

Foosforlife Team Czech Repub-
lic vyrazil do německého Bonnu na 
prestižní Internationale Deutsche 
Tischfussball Meisterschaft 2017 
v sestavě Radek Drda – Vojtěch 
Holub. V konkurenci pěti stovek 
borců z patnácti zemí světa oba 
Rožnované a zároveň reprezentanti 
Foosforlife Team Czech Republic 
zabodovali. 

V soutěži dvojic Radek Drda 
a Vojtěch Holub obsadili 25. mís-
to z celkových 200 týmů v hlavní 
soutěži dvojic, stejné umístění, tedy 
25. místo z toho bylo také v katego-

rii open jednotlivců, ve které hrálo 
297 hráčů. „Velmi bychom chtěli 
poděkovat všem našim sponzorům 
a partnerům, bez kterých by to ne-
šlo. Nyní se chceme co nejlépe při-

pravit na další velký podnik, tento-
krát Praha Czech Open 2017, který 
se koná první prosincový víkend,“ 
uvedl Radek Drda z Foosforlife 
Team Czech Republic.            (mha)
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CELÁ MAMINKA. Michaela Juříčková, na snímku s maminkou Petrou Juříčkovou-Vach-
níkovou, vybojovala na MČR v Olomouci stříbro a kráčí tak ve šlépějích své maminky, 
úspěšné reprezentantky a olympioničky.                             Foto: Trampolíny TJ Rožnov p. R.

KRÁTCE

Rožnovští trampolínisté uspěli na MČR
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Krásné výsledky včetně stříbrné medaile si přivezli rožnovští trampolínisté 
z mistrovství České republiky, které se uskutečnilo na začátku listopadu 
v Olomouci. Největšího úspěchu dosáhla Michaela Juříčková, která svým 
povedeným výkonem vybojovala krásné stříbro.

Na republikový šampionát do ha-
nácké metropole se kvalifikovalo 
hned šest rožnovských závodníků 
a všichni si vedli výborně. „Nej-
většího úspěchu dosáhla Michaela 
Juříčková, která svým povedeným 
výkonem vybojovala krásné druhé 
místo v kategorii mladších žákyň,“ 
radovala se Petra Juříčková-Vach-
níková z rožnovského oddílu. Da-
řilo se také dalším členům rožnov-
ského klubu. 

Ve stejné kategorii soutěžila i se-
stra Michaely Juříčkové Andrea, 
která ve finále skončila na sedmém 
místě. Diana Rottrová zůstala 
s pěkným výkonem těsně za bra-
nami finále na deváté pozici. V ka-
tegorii mladších žáků měl Rožnov 
pod Radhoštěm pouze jediného 
zástupce. Honza Einšpígl se pro-
bojoval do finále a tam si polepšil 
na sedmé místo. V kategorii star-
ších žákyň reprezentovaly Aneta 

Stanečková a Tereza Šnyrychová, 
která vybojovala pěkné šesté mís-
to. Anetce se dařilo trochu méně. 
V synchronních dvojicích žákyň 
jen o pár desetin unikl bronz ses-
terskému páru Andree a Michaele 
Juříčkovým. 

Po úspěšném mistrovství repub-
liky čekají Rožnovany do konce 
sezony ještě další velké podniky. 
Adam Sült se nyní účastní mistrov-
ství světa v bulharské Sofii, koncem 
listopadu vyvrcholí pohárová sezo-
na posledním závodem v Liberci. 
To nejlepší z hlediska regionálního 
však přichází až na konec. „V sobo-
tu druhého prosince se na Dolní 
Bečvě uskuteční tradiční Český zá-
vod věkových skupin 2017 – největ-
ší celorepubliková akce pro mládež 
do 18 let. Srdečně zveme všechny 
příznivce skoků na trampolíně,“ 
pozvala na velké závody na Dolní 
Bečvě Petra Juříčková-Vachníková. 

Lukostřelci zahájili zimní ligu výborně
S výbornými výsledky včetně čtyř 
pódiových umístění se ze závodů 
prvního kola zimní ligy 2017-2018 
vrátili 3D lukostřelci z rožnovské-
ho oddílu LK Falcon. 

První listopadový víkend se nesl 
ve znamení zahajovacího kola zim-
ní ligy 2017/2018. Ve slovenské 
Mníchovej Lehotě přálo lukostřel-
cům počasí a těm rožnovským se 
dařilo velmi dobře. Největším pro-
blémem pro všechny účastníky byl 
silný vítr, který ztěžoval podmínky 
na dobře připraveném terénu pro 
lukostřelce. „Terén byl přátelský, 
žádné zdolávání horských masi-
vů a trať hezky postavená. Díky 
tomu silnému větru byl závod vel-
mi specifický a často byl opravdu 
problém se založením šípu, natož 
s vystřelením,“ hodnotil těžké pod-
mínky na prvním podniku zimní 
ligy jeden z rožnovských lukostřel-
ců Pavel Repák, jenž sám skončil 
ve své kategorii druhý. Ještě lépe se 
vedlo jeho synovi Otovi, nedávné-

Všichni čtyři medailisté z LK Falcon z Mníchovej Lehoty – zleva Ota Repák, Pavel Re-
pák, Renata Nováková a Jan Novák.                                                           Foto: LK Falcon

Lukostřelecký klub LK Falcon Rožnov pod Radhoštěm
… se věnuje tradiční lukostřelbě bez mířidel, někdy též známé jako „instinktivní lukostřelba“. Střílí 
se z rozličných luků od primitivních dřevěných přes jezdecké luky až po lovecké dlouhé a reflexní 
luky. Členové klubu se účastní řady soutěží v historických disciplínách, hlavní zaměření je však na 
tzv. 3D lukostřelbu, kdy se střílí na makety zvířat v životní velikosti v neznámém přírodním terénu 
na neznámé vzdálenosti.

mu mistru světa z Itálie, jenž svou 
kategorii kadetů vyhrál. Na bedně 
pak skončili také další dva zástupci 
LK Falcon, a sice Jan Novák i Re-

nata Nováková, kteří oba brali ve 
svých kategoriích bronz.  Těsně 
pod stupni vítězů skončila Jarmila 
Klimková.                              (mha)

Sršni si přivezli 
z Náchoda debakl
Nejvyšší porážku sezony utrpěli 
v 10. kole východní skupiny Národ-
ní ligy florbalisté Rožnova. 

Pro florbalisty 1. FbK Rožnov, 
kteří letos sestoupili z první ligy do 
národní ligy, to byla druhá porážka 
v řadě, když v předchozím 9. kole 
neuspěli v derby s Kopřivnicí, se 
kterou prohráli 4:5 v prodloužení. 
V Náchodě ještě po dvou třeti-
nách vedli domácí jen 5:2 a Sršni 
neproměnili velké množství šan-
cí. V úvodu třetí části dali domácí 
v přesilovce šestý gól a pak po nedis-
ciplinovanosti Rožnova přidali další 
branky a byl z toho nejtěžší debakl 
sezony. Hrající trenér Sršňů Pavel 
Barabáš, autor jedné z branek hos-
tů, tak samozřejmě měl ke spokoje-
nosti daleko a upozorňoval hlavně 
na disciplínu. „Náchod předvedl 
svou ofenzivní kvalitu a my jsme 
v nekompletní sestavě s ním neudr-
želi krok. Musíme také zapracovat 
na tom, abychom byli méně vylučo-
vaní,“ uvedl na klubovém webu Pa-
vel Barabáš. V nejbližším domácím 
zápase florbalisté Rožnova v sobotu 
10. prosince přivítají TJ Sokol H. 
Brod a o týden později hostí Gulli-
vers Sokol Brno I.                      (mha)


