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DLOUHOLETÁ PRAXE

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. • tel.: 608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz

INZERCE

Kulturu v Rožnově čekají změny

Telefony s SOS tlačítkem, kte-
ré nejen seniorům zapůjčuje 
zdarma Městská policie Rož-
nov p. R., pomohou zachra-
ňovat životy.                        Strana 3

Oslavy 750. výročí Rožnova 
dvojnásobně úspěšné. Těšily 
se velkému zájmu návštěvníků 
a radnice za ně ušetřila statisíce. 
(Foto Jan Kolář)                       Strana 4

I přes velkou snahu představitelů Rožnova pod Radhoštěm 
se městu nakonec nepodařilo najít společnou řeč s firmou 
Synot Real Estate, která je vlastníkem Společenského domu. 
Přesto vedení města nehází flintu do žita.

Jakub Mikuš
jakub@tvbeskyd.cz

Od začátku roku 2017 se předsta-
vitelé města snažili dohodnout se 
společností Synot Real Estate (dále 
jen Synot), která je vlastníkem Spo-

lečenského domu. Na stole bylo ně-
kolik variant od prodeje budovy za 
40 milionů Kč, zřízení kasina až po 
další pronájem objektu nebo jeho 

části T klubu – kulturní agentuře. 
Poslední návrh společnosti Synot 
zněl na nájemné téměř 114 tisíc 
Kč měsíčně. Rožnov si však nechal 
zpracovat znalecký posudek, z nějž 
vyšlo běžné nájemné ve výši 94 
tis. Kč. Nová smlouva předložená 
Synotem měla být navíc uzavřena 
na dobu 10 let s pětiletou fixací, 
během níž by ji nešlo vypovědět. 
S  tím však představitelé Rožnova 
nesouhlasili a navrhli pouze čtyřle-
tou fixaci a nájemné stanovené zna-
leckým posudkem. Synot to odmítl 
a k 10. lednu vypověděl T klubu 
nájemní smlouvu s tím, že o den 
později kulturní agentura Spole-
čenský dům po více jak 15 letech 
vyklidila. Co rozhodnutí vlastníka 
objektu znamená nejen pro kulturu 
ve městě, se Spektrum Rožnovska 
zeptalo vedení radnice.

Pokračování na straně 3O dalším využití Společenského domu ještě není rozhodnuto. Foto: Jakub Mikuš

Milí čtenáři, 
s novým rokem 2018 došlo ve 
Spektru Rožnovska k několika 
změnám. Vedle drobných úprav 
vzhledu je to zejména mé jmeno-
vání na pozici šéfredaktora našeho 
měsíčníku. 

Mým cílem je přinášet Vám na-
dále atraktivní a vyvážené zpravo-
dajství z Rožnova pod Radhoštěm 
a mikroregionu Rožnovsko. Rád 
bych proto navázal na kvalitní spo-
lupráci nejen s místními spolky, 
sportovními oddíly, ale také s kul-
turními a dalšími organizacemi. 

Věřím, že se nám společně po-
daří vytvořit noviny, z nichž se do-
zvíte všechny důležité informace. 
Neváhejte se na mne proto obracet 
s náměty, pozvánkami na akce či 
jinými podněty.

Těším se na spolupráci
Jakub Mikuš

Tel.: 603 242 767
e-mail: jakub@tvbeskyd.cz
www.spektrumroznovska.cz

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

Místostarosta Jan Kučera:
Kdo dodrží pravidla, o byt nepřijde
Pět schůzek s občany absolvovali v lednu představitelé 
rožnovské radnice. Jejich cílem bylo lidem vysvětlit no-
vou koncepci rozvoje bydlení na roky 2018 - 2028, která 
vstoupila v platnost 1. ledna.

Na radnici postupně dorazily 
desítky nájemníků, kteří žijí 
v 326 městských bytech a do-
tkne se jich změna, kterou loni 
schválilo zastupitelstvo města. 
„Koncepce bude nabíhat postup-
ně a všichni nájemníci s ní budou 
seznámeni včas, třeba i na těchto 
pěti seminářích, které jsme uspo-
řádali. Cílem koncepce je zastavit 

pokles počtu obyvatel města a po-
moci sociálně slabým, seniorům, 
zdravotně postiženým a mladým 
lidem. Nikomu, pokud dodržuje 
pravidla a platí nájem, však vystě-
hování nehrozí,” ujistil místosta-
rosta Jan Kučera s tím, že každý 
nájemník obdrží také oficiální 
dopis s informacemi.

Pokračování na straně 5
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Eva Oralová: Nejčastěji pracuji se žáky prvního stupně

��Můžete�čtenářům�krátce�přiblížit�
náplň�své�práce?

„Moje činnost na školách je za-
měřena na skupinovou práci se tří-
dou, která probíhá v rámci třídnic-
kých hodin pod mým vedením a za 
účasti pedagoga. Třídnickým hodi-
nám předchází náslech ve třídách, 
na základě kterého dále volím 
vhodná témata pro skupinovou čin-
nost ve třídách. V rámci individu-
ální, přímé práce s klienty nabízím 
možnost diagnostického vyšetření 
u dětí - orientační vyšetření intelek-
tových schopností, profesní orien-
tace a podobně. Dále se pak jedná 
o poradenskou činnost určenou ne-
jen rodičům, jejich potomkům, ale 
také pedagogům. Ti mají možnost 
obrátit se na mne s problémy, které 
se v rámci jejich práce s dětmi mo-
hou vyskytnout. V takovýchto pří-
padech získají pedagogové i rodiče 
potřebné poradenství, konzultaci, 
podporu či pomoc při další práci 
s dětmi.”

�� Co�je�na�této�práci�z�Vašeho�hle-
diska�nejtěžší?�Jak�se�Vám�daří�spo-
lupracovat�s�dětmi�a�rodiči?

„Spolupráce s rodiči, pedagogy 
i dětmi je dobrá. Je to dáno také 
tím, že klienti jsou motivovaní pro 
společnou práci, mají zájem o změ-
nu a aktivně na ní pracují. Nejtěžší 
je asi nenaplnění představ klientů, 
kdy moje práce má své limity a bo-
hužel nemám kouzelný proutek, 
kterým vždy vše, a především rych-
le, vyřeším. Má práce je zejména 

o malých postupných krůčcích 
a o trpělivosti.”

�� Jak�dlouho�tuto�práci�vykonáváte�
a�jaký�je�o�Vaše�služby�zájem?

„Na pozici školního psychologa 
působím více než tři roky. Zájem 

je velký, a to nejen ze strany rodičů 
dětí, ale také ze strany pedagogů. 
Aby došlo ke zkvalitnění služeb, 
a především ke zkrácení doby če-
kacích lhůt pro klienty, požádala 
jsem vedení města o přijetí dalšího 
psychologa. Toto opatření by mělo 

Rožnov má pět základních škol 
a odbornou pomoc psycholožky 
s povděkem přijali učitelé, rodiče 
i  samotní žáci. „Dnešní doba je 

hektická, přináší málo času v rodi-
ně i na sebe, a zátěž na psychiku se 
přenáší také na děti. Právě pro ně 
je pomoc školní psycholožky velmi 

zajistit větší prostor pro práci s kli-
enty a také pro práci s třídními ko-
lektivy na školách.”

�� Kterých�věkových�skupin�se�obtí-
že�nejčastěji�týkají?

„Zakázky klientů se týkají všech 
věkových skupin, nejčastěji však 
pracuji se žáky z prvního stupně 
ZŠ.”

�� S� jakými�problémy�za�Vámi�žáci�
nejčastěji�přicházejí�a�jak�často?

„Samotní žáci za mnou při-
cházejí spíše výjimečně. Pokud 
k tomu dochází, bývá to z důvodu 
poskytování krizové intervence. 
Zakázky pro práci s dětmi tak 
nejvíce přicházejí ze strany rodičů 
a pedagogů. Týkají se vzdělávacích 
obtíží, výchovných problémů, ale 
také šikany, úzkostných a dalších 
emočních stavů u dětí, jakými jsou 
například tréma či fobie. Dále se 
věnuji poradenství při práci s dí-
tětem, u nějž jsou patrné projevy 
ADHD či jiné možné diagnózy 
například autismus nebo poruchy 
osobnosti. 

Pracuji také se stresovanými dět-
mi, kterým se snažím pomoci při 
řešení aktuálních osobních, vztaho-
vých a podobných problémů, které 
mohou vyplývat nejen z rodinného 
prostředí, například rozvod rodičů, 
ale i z konfliktních vztahů v rámci 
školního prostředí.

Konzultace jsou jak jednorázo-
vé, tak i opakované, záleží na indi-
viduální zakázce klientů.”

K TÉMATU

Nový školní psycholog pomůže dětem na základních školách
Už víc jak rok působí na městských základních školách 
v Rožnově pod Radhoštěm školní psycholožka. O její práci 
je tak velký zájem, že se radnice rozhodla tuto službu rozšířit 
o dalšího odborníka.

důležitá,” myslí si místostarosta 
Jan Kučera. 

Dle statistik na jednu školu při-
padá 0,6 psychologa, tedy asi je-
den psycholog na dvě školy. „Proto 
jsme se rozhodli zareagovat a zastu-
pitelstvo schválilo rozpočet na mzdu 
dalšího psychologa. Zařazen bude 
pod odbor školství. S novým a stáva-

jícím psychologem tak budeme mít 
pokryto všech pět městem zřizova-
ných základních škol,” pokračoval 
Kučera s tím, že: „Předpokládáme, 
že dva psychologové budou pro úze-
mí našeho města stačit. Počet dětí se 
zvyšovat nebude a doufáme, že ne-
dojde ani k nárůstu psychologických 
nebo výchovných problémů.”    (jm)

Mezi rodiči, pedagogy i samotnými dětmi je stále větší zájem o služby a odbornou pomoc, které 
nabízí školní psycholog. Tuto funkci v Rožnově vykonává Eva Oralová. Spektrum Rožnovska se ji 
rozhodlo oslovit a přiblížit práci školního psychologa také čtenářům.

Jakub Mikuš
jakub@tvbeskyd.cz

Rožnov letos čekají rekordní investice za 91 milionů korun
Vyrovnaný rozpočet pro 
letošní rok schválili zastu-
pitelé města. Rožnov pod 
Radhoštěm  počítá s příjmy 
424 milionů korun a stejně 
vysokými výdaji.

V roce 2017 přitom hospodařil 
Rožnov s částkou 372 mil. na 
straně příjmů i výdajů. Podle sta-
rosty Radima Holiše si tak letošní 
rozpočet připsal dvě významná 
nej: „Tím prvním je, že se jedná 
o nejsilnější rozpočet v posledních 

deseti letech. A tím druhým, že na 
investice je pro rok 2018 vyčleně-
no rekordních 91 milionů korun. 
Částka na investice města se proti 
loňskému roku zvýšila o téměř 20 
milionů.” Do rozpočtu jsou zařa-
zeny například akce - projektová 

dokumentace víceúčelového kul-
turního centra za 13 mil., vybudo-
vání cyklopodjezdu na cyklostez-
ce Bečva u hotelu Eroplán za 5,2 
mil. nebo realizace dalších částí 
chodníku Tylovice – Hážovice za 
5 mil. Kč.  (jm)

Z RADNICE

Školní psycholožka Eva Oralová Foto: Jakub Mikuš



ZPRAVODAJSTVÍSTRANA 3 / 30. LEDNA 2018

Rožnov má náhradní plán pro kulturní akce
Pokračování ze strany 1

�� Proč�podle�Vás�nedošlo�k�dohodě�
mezi� městem� a� společností� Synot�
Real�Estate?

Starosta Radim Holiš (ANO): 
„Aby mohlo dojít k dohodě, musí 
obě strany slevit ze svých požadav-
ků. Udělat velké kompromisy. Měs-
to, tím že souhlasilo s pronájmem 
celé budovy za cenu dle posudku, 
dokázalo, že nejen umí dělat kom-
promisy, ale musí zůstat dobrým 
hospodářem. Dohoda se však ne-
podařila. Podle toho jsme se také 
museli zařídit.”

��Mohlo� město� místo� znaleckým�
posudkem�doporučeného�nájemného�
ustoupit�protistraně�a�akceptovat�její�
požadavek?�Co�by�to�znamenalo?

Starosta Radim Holiš (ANO): 
„Vždy, když se město rozhodne při-
stoupit na cenu vyšší, než je cena 
stanovená znaleckým posudkem, 
musí takový krok obhájit výjimeč-
ností daného řešení. V tomto přípa-
dě to ale není možné, neboť v  Rož-
nově máme několik vhodných sálů 
pro konání kulturních akcí. Jedná 

se například o Janíkovu stodolu, 
kino Panorama nebo sály hotelů 
a restaurací.

Někdo by sice mohl říci, že rozdíl 
mezi nájemným, které navrhla spo-
lečnost Synot a nájemným stanove-
ným znaleckým posudkem, je v uvo-
zovkách pouhých 20 tisíc korun. Je 
třeba si ale uvědomit, že nájem měl 
být vázán minimálně na čtyři roky, 
v důsledku čehož by město zaplatilo 
za nájem o milion více.”

 
�� Jaký� bude� mít� vyklizení� Spole-

čenského� domu� vliv� na� pořádání�
kulturních� a� společenských� akcí�
v�Rožnově?�

Místostarostka Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov): „Co se týče měst-
ské příspěvkové organizace T klub, 
ten měl už loni za úkol být připraven 
také na variantu fungování bez Spo-
lečenského domu. Proto jsme na 
tuto variantu poměrně dobře připra-
veni. Navíc chceme jednat o dalších 
prostorách pro spolkovou činnost 
tak, abychom spolkům domluvili 
přijatelné podmínky. Z naší strany 
se jedná o nabídku pomocné ruky. 

Kultura se tak nyní trochu roz-
běhne na místa, kde nebyla příliš 
obvyklá. V podstatě ale žádná spo-
lečenská akce nezůstane bez prosto-
ru, v němž by mohla proběhnout. 
Všechny akce včetně sálů, v nichž se 
uskuteční, najdou zájemci v nově vy-
daném Kalendáři akcí (viz str. 5).”

��Dotkne� se� také� činnosti� rožnov-
ských�spolků�a�dalších�organizací?

Místostarosta Jan Kučera (Nezá-
vislí Rožnováci): 

„Pevně věřím, že nedotkne. Pá-
nové Miroslav a Ivo Valentovi veřej-
ně i dopisem prohlásili, že jednání 
s městem neovlivní možnost spolků 
využít Společenský dům. Také se 
opakovaně vyjádřili, že rožnovské 
spolky podporovali a nadále chtějí 
podporovat. Věřím tedy, že v tomto 
budou pokračovat.”

��Mohlo� by� v� krajním� případě� do-
jít� ke� změně� užívání� historického�
objektu�Společenského�domu�napří-
klad�na�často�diskutované�kasino?

Místostarosta Jan Kučera (Nezá-
vislí Rožnováci): „Městská vyhláš-

ka týkající se hazardu neumožňuje 
zřízení kasina ve Společenském 
domě. Objekt se nachází v blízkosti 
veřejné budovy (Městský úřad Rož-
nov p. R., pozn. red.), školy (ZUŠ 
Rožnov p. R.) a také v ochranném 
pásmu Valašského muzea v přírodě. 
Pokud by zastupitelé přesto chtěli 
dát konkrétní výjimku z této vyhláš-
ky jednomu objektu, její platnost by 
zrušilo Ministerstvo financí, které 
již takto postupovalo v případě ji-
ných měst. Zároveň si myslím, že 
dávat výjimku komukoliv je špatně.” 

�� Je�možné,� že�by�město�a� společ-
nost�Synot�našly�společnou�řeč?

Starosta Radim Holiš (ANO): 
„K jednání se můžeme vždy vrátit 
a město se tomu rozhodně nebrá-
ní. Myslíme si, že situace ještě není 
definitivně uzavřena. To je také 
důvod, proč jsme oslovili společ-
nost Synot s žádostí o stanovisko 
k možnosti využití Společenského 
domu pro krátkodobé pronájmy, 
konkrétně jde o jednodenní akce. 
Zároveň také žádáme o podporu 
pro rožnovské spolky.”

Senioři mají o SOS telefon obrovský zájem
Stačilo několik dní nového roku a už stihli rožnovští strážníci 
rozdat mezi občany na dvě desítky telefonů se speciálním 
SOS tlačítkem. Pomoci mají zejména seniorům, kteří žijí sami 
a v případě potíží si nejsou schopni rychle přivolat pomoc.

Loni byla v Rožnově ustanovena 
komise prevence kriminality, která 
navrhla městu k realizaci mimo jiné 
projekt telefonu s nouzovým tlačít-
kem. „Prostřednictvím poskytovatelů 

sociálních služeb a dalších organiza-
cí jsme provedli průzkum zájmu. Už 
během něj se přihlásilo 57 zájemců, 
což dvojnásobně předčilo naše očeká-
vání,” přiblížil ředitel městské poli-

cie Aleš Pilař s tím, že: „Rada měs-
ta proto loni vyčlenila 50 tisíc korun 
na vybudování technického zázemí 
a dalších 30 tisíc na nákup nových 
telefonů. Tuto částku máme přislíbe-
nu i letos. Cena jednoho telefonu se 
pohybuje kolem 700 korun.”

Zapůjčení telefonu je zdarma

Od spuštění služby na začátku 
roku evidují strážníci neustálý ná-
růst zájemců. „Stačí, aby přišli nebo 
zavolali na služebnu, kde získají 
všechny potřebné informace. Telefon 
je jim poté zapůjčen zdarma. Jedi-
nou podmínkou je vlastní SIM karta 
u některého z mobilních operátorů, 
bez níž telefon nefunguje. Pokud tele-
fon nebude klientovi vyhovovat, může 
jej bez obtíží vrátit,” popsal Pilař. 
V případě, že senior telefon s po-
dobným tlačítkem již vlastní, sta-
čí, aby přišel na služebnu městské 
policie. Strážníci jej opět bezplatně 
navedou do systému, který slouží 
k odbavení SOS volání. „U každé-
ho držitele telefonu s SOS tlačítkem 

máme zaznamenány nejčastější obtí-
že, abychom mohli v případě nouze 
adekvátně zareagovat. Telefon však 
nenahrazuje sociální službu, nelze si 
přes něj tedy objednat například ná-
kup,” pokračoval šéf strážníků.

Náhodné zmáčknutí tlačítka 
není problém

I když už městská policie zazna-
menala několik volání o pomoc 
prostřednictvím SOS tlačítka, více 
je zatím nechtěných zmáčknutí. 
„I  s touto variantou počítáme a není 
třeba se jí obávat. Je ale důležité, 
aby dotčená osoba poskytla stráž-
níkům zpětnou vazbu, neboť ji bu-
dou okamžitě kontaktovat,” doplnil 
Aleš Pilař.                                      (jm)

Zájemci o telefony s SOS tlačítkem se 
mohou hlásit: 

Aleš Pilař - městská policie, 734 163 111, 
ales.pilar@roznov.cz
Hana Cábová - MěÚ, 571 661 172,
hana.cabova@roznov.cz

Rekordní návštěvnost rožnovských památek i TICu
Dveře se loni opět netrhly na Jur-
kovičově rozhledně, v Turistickém 
informačním centru města Rožnov 
(TIC) či u farního kostela Všech 
svatých. Tradičně vysokou návštěv-
nost hlásí také Valašské muzeum 
v přírodě.

Do informačního centra loni 
zamířilo 38 669 návštěvníků i oby-
vatel Rožnova. „Od našeho vzniku 

v roce 2011, kdy k nám zamířilo 16 
840 hostů, registrujeme každoroční 
zvyšování zájmu o služby TICu měs-
ta. V roce 2015 nás už navštívilo 33 
425 a rok na to 36 863 hostů,“ ne-
tajila spokojenost pracovnice TICu 
Veronika Janošková.

Vysokou návštěvnost zazna-
menali také ve Valašském muzeu 
v  přírodě v Rožnově pod Radhoš-

těm. „Branami muzea prošlo v  loň-
ském roce 302 000 návštěvníků. Jed-
ná se o druhou největší návštěvnost 
za posledních 13 let,“ zhodnotil ředi-
tel muzea Jindřich Ondruš.

Rekordní návštěvností se chlubí 
i Jurkovičova rozhledna. Z ní se na 
Rožnov v roce 2017 podívalo 44 
280 příznivců výšky, rok předtím 
jich bylo o víc jak 3 000 méně.

Ani farní kostel Všech svatých 
neušel v loňském roce zájmu ná-
vštěvníků. V rámci projektu Ote-
vřené brány si jej prohlédlo taktéž 
rekordních 7 327 hostů. „Kostel, 
farní zahradu i kostnici považujeme 
za klidovou zónu, kam turisté i Rož-
nované rádi míří,“ prozradil Kamil 
Obr, děkan a farář římskokatolické 
farnosti.                                      (jm)

Aleš Pilař vysvětluje zájemkyni, jak telefon s SOS tlačítkem funguje. Foto: Jakub Mikuš
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Rožnov ušetřil za oslavy výročí statisíce

Foto: Alexandra BuršíkováOslavy 750. výročí města se v loňském roce vydařily.

V rozpočtu na rok 2017 vyčleni-
lo město na oslavy částku téměř 
2,4 milionu Kč. „Nakonec jsme 
ale čerpali 1,6 milionu korun, tedy 
67 procent alokovaných prostředků. 
Kromě toho máme i nezanedba-
telný příjem téměř 1,13 milionu,” 
přiblížil Tomáš Gross, tiskový 
mluvčí radnice. Na oslavy totiž 
částkou 650 tisíc přispěly také 
místní firmy. „Spolupráce firem si 
velmi vážíme. Náklady na aktivity 
související s oslavami 750. výro-
čí města Rožnov pod Radhoštěm 
hrazené z našeho rozpočtu se tak 
nakonec vyšplhaly na necelých 480 
tisíc korun. Poděkování patří všem, 
kteří se na realizaci oslav podíleli. 
Slíbili jsme, že budeme dělat maxi-
mum pro snížení nákladů, a to se 
podařilo,” zhodnotil starosta Ra-
dim Holiš (ANO).

Čtyři desítky doprovodných 
akcí přitom navštívilo na 10 tisíc 
lidí a stejný počet návštěvníků si 
nenechal ujít samotné Slavnosti 
města. Většinu úspěšných akcí 
chce proto vedení radnice realizo-
vat také v dalších letech.

Dvojnásobný úspěch zaznamenala rožnovská radnice v souvislosti s loňskými 
oslavami 750. výročí města. Nejen že se doprovodné akce těšily obrovskému 
zájmu návštěvníků, ale Rožnov za ně zaplatil jen necelých 480 tisíc.

Jakub Mikuš
jakub@tvbeskyd.cz

Podporu rožnovských firem 
ocenil také zastupitel Jaromír Ko-
ryčanský (KDU-ČSL). Zároveň 
však připomenul, že oslavované 
výročí zpochybnili historici. Podle 
nich totiž pochází první písemná 
zmínka o Rožnově z pozdějšího ob-
dobí. „Mělo by zaznít, že jsme se bo-

hužel spletli a 750 let Rožnovu není. 
Jsme mladší město a je škoda, že se 
děláme starší,” povzdechl si Kory-
čanský. Místostarostka Kristýna 
Kosová (Zdravý Rožnov) k tomu 
však uvedla: „Tuto skutečnost si uvě-
domujeme. Proto jsme od začátku 
říkali, že slavíme 750 let od počátku 
města, aniž bychom stavěli na prv-
ní písemné zmínce.” Dle historiků 

tak může radnice nyní postupovat 
dvěma směry. „Jedním z nich je 
rozkopání náměstí a hledání dato-
vatelných archeologických nálezů. 
Tím druhým je pak odvození stáří 
Rožnova pomocí rozsáhlejších rešer-
ší historických materiálů,” nastínila 
varianty Kosová a doplnila: „Máme 
k dispozici návrh historiků, kterým se 
ještě budeme zabývat. Pravděpodob-
ně ale v budoucnu dojde ke zpřesnění 
stáří města.”

Mezi čtyřmi řekami
Redakce Spektra Rožnovska obdr-
žela v uplynulých dnech příspěvek 
prof. PhDr. Libuše Hrabové, CSc., 
kterým doplňuje diskusi nad počát-
ky Rožnova u kulatého stolu his-
toriků. Ten se konal 12. října 2017 
ve Valašském muzeu v přírodě. 
S ohledem na délku příspěvku jsme 
jej v neupravené podobě zveřejnili 
na našich webových stránkách                                                 
www.spektrumroznovska.cz     (jm)

K TÉMATU

Stáří města určí historici

Kdo dodrží pravidla, o městský byt nepřijde
Pokračování ze strany 1

„Dochází k narovnání výše nájmu 
a jednotných podmínek pro všechny 
byty. Řešíme staré problémy a dělá-
me v bytové politice pořádek. Koncep-
ce zavádí tři prioritní cílové skupiny, 
které budou mít jednotný nájem 
57 Kč za m2 a měsíc. Pro ostatní 
nájemníky bude navrženo takzva-
né dostupné nájemné 82 Kč za m2. 
Tržní nájem u soukromých subjektů 
v Rožnově se přitom pohybuje mezi 
100 až 120 Kč za m2,” pokračo-
val místostarosta. Dle informací 
z   radnice dnes někteří nájemníci 
městských bytů platí jen 19,60 Kč 

za m2. „Město má možnost zaměření 
bytů jen na prioritní cílové skupiny. 
Části nájemníků, kteří do těchto tří 
skupin nebudou patřit, by ale hrozilo 
ukončení nájmu. Proto se zastupitelé 
budou v únoru zabývat úpravou kon-
cepce. Nově do městských bytů budou 
moci hlavně prioritní cílové skupiny, 
ale stávajícím nájemníkům nebude 
hrozit ukončení nájemní smlouvy. 
Cena jejich nájmu ovšem bude jiná 
(82 místo 57 Kč za m2, pozn. red.) 
než u prioritních cílových skupin. Dů-
vodem je, že ve městě jsou stovky či 
tisíce obyvatel, kteří nesplňují speci-
fikaci cílové skupiny a o městský byt 

by mohly žádat, ale nedostane se na 
ně,” doplnil Jan Kučera.

Změnu vyvolala úprava zákona

Během často emotivních jednání 
měli občané na vedení města řadu 
otázek. „Dlouhodobě jsme byli ujiš-
ťováni, že po ukončení dotace nám 
budou byty prodány. Teď je všechno 
jinak. S navýšením nájemného sou-
hlasíme. Nerozumíme tomu, proč 
bychom měli za stejně velký byt 
platit rozdílné nájemné,” nelíbilo 
se například Radku Michálkovi. 
Dle rožnovského starosty Radima 

Holiše však radnice jen reaguje na 
chystanou novelu zákona o sociál-
ním bydlení. „Vstoupit v platnost by 
měla během letošního roku. Dle této 
novely má mít město naší velikosti 
k dispozici 400 bytů určených pro 
sociální bydlení. Proto nemůžeme 
žádné byty prodávat,” zdůvodnil 
starosta Holiš a uzavřel: „Nová kon-
cepce rozvoje bydlení počítá s tím, že 
uvolněné městské byty budou přidě-
lovány přednostně prioritním cílovým 
skupinám. Stávající nájemníci, kteří 
do těchto skupin nepatří, ale o bydle-
ní nepřijdou a nájemní smlouva jim 
bude prodloužena.”                   (jm)

Foto: Jakub MikušTaké nájemníci městských bytů v ulici Kulturní se přišli na radnici seznámit s novou koncepcí rozvoje bydlení.



Město vydává podobný „progra-
mový sborník“ pro turisty i Rož-
novany potřetí v historii, tentokrát 
v nákladu 12 tisíc výtisků. „Sbor-
ník obsahuje bezmála 140 kulturně-
-společenských akcí všeho druhu, 
k tomu téměř třicet výstav, legen-
dární festivaly i úplné novinky. Je to 
prostě přehled těch nejzajímavějších 
akcí, se kterými se letos ve městě 
potkáte,“ představil brožurku Jan 
Kučera, místostarosta Rožnova 
pod Radhoštěm.

Letošní rok je programově speci-
fický chystanými oslavami vzniku 
republiky a také připomínkou 150. 
výročí architekta Dušana Samo 
Jurkoviče. „V jejich rámci jsou při-
pravovány besedy s představením 
Jurkovičova díla a jeho působení na 
Valašsku nebo folklorní pořad Po 
stopách D. S. Jurkoviče,“ uvedl de-
stinační manažer Marek Havran. 
V návaznosti na loňskou úspěšnou 

„parní sezonu“ do Rožnova i letos 
pětkrát zamíří oblíbené parní vlaky. 

Rožnov přivítá Zdeňka Pohlreicha 

Rok 2018 přináší Rožnovanům 
i turistům také zajímavé novinky. 
Jednou z nich je Garden Food Fes-
tival. „Jedná se o známý festival dobré-
ho jídla a pití, který na přelomu června 
a  července na dva dny ovládne měst-
ský park v Rožnově. Jeho hlavní hvěz-
dou bude Zdeněk Pohlreich a také dal-

ší známí kuchaři a odborníci. V tento 
termín pojede i parní vláček a přidá se 
také hudební akce Valašské zkušebny,“ 
dodal Havran.    

Městský kalendář tipů na zají-
mavé akce v roce 2018 je k dostání 
zdarma v Turistickém informač-
ním centru na 
Masarykově ná-
městí, v rožnov-
ských hotelech, 
penzionech nebo 
Pivních lázních.
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Lednová Tříkrálová sbírka trhala rekordy

Tříkrálové skupinky dobrovolníků 
organizované Charitou Valašské 
Meziříčí, které procházely naším 
regionem, vykoledovaly 1 401 462 
korun. To je bezmála o 120 tisíc 
více než v roce 2017.

Do rožnovských ulic se vypravi-
la více než stovka koledníků, kteří 
vybrali neuvěřitelných 382 560 Kč. 
Loni to bylo cirka 50 tisíc méně. 
Velký nárůst zaznamenalo také 
Zubří, kde se oproti loňským 195 
tisícům vykoledovalo 215 262 Kč.

V roce 2017 putoval výtěžek na-
příklad na přímou pomoc lidem 
v akutní nouzi nebo na nákup kom-
penzačních pomůcek.

Již tradičně patřil leden dobročinnosti spojené s Tříkrálovou 
sbírkou. Nejen Rožnov, ale i okolní obce tak zaplnily desítky 
Kašparů, Baltazarů a Melicharů.

Veronika Kusá
kusaver@gmail.com

Letos dary podpoří například 
činnosti Centra materiální a sociál-
ní pomoci. Poslouží také k opravě 
objektu, ve kterém sídlí služby pro 
lidi bez domova na ulici Zámecká 
ve Valašském Meziříčí nebo k rea-
lizaci druhé části komunikačního 
systému sestra-pacient v Charitním 
domě pokojného stáří ve Valašské 
Bystřici.

„Poděkování patří všem, kteří 
finančně přispěli do kasiček tříkrá-
lových koledníků, i těm, kteří se na 
organizaci sbírky podíleli,“ uvedla 
Tereza Olejníková, která má Tříkrá-
lovou sbírku pod Charitou Valašské 
Meziříčí na starost.Foto: Lukáš ŠpanihelDo ulic Rožnova letos vyrazilo na 40 skupin koledníků.

Kalendář akcí láká nejen na zajímavosti
Akce a pořady konané na území města, oblíbené a tradiční festivaly i atraktivní progra-
mové novinky. Takový bude v Rožnově pod Radhoštěm rok 2018, kterým spolehlivě 
provede brožurka s oficiálním názvem Tipy na zajímavé akce v Rožnově pod Radhoš-
těm 2018 (viz QR kód). K dispozici je v Turistickém informačním centru města.

Jakub Mikuš
jakub@tvbeskyd.cz

Vedení radnice chce zvýšit počet úředníků
Jednou z významných změn, k nimž letos dojde na rožnov-
ské radnici, je plánované navýšení počtu zaměstnanců. Měs-
to však bojuje s nezájmem uchazečů způsobeným zejména 
nízkými platy v porovnání se soukromým sektorem.

Rožnov letos plánuje rekordní in-
vestice a připravuje řadu nových 
projektů, u kterých se bude sna-
žit získat dotaci. Pro porovnání 
v roce 2016 radnice investovala 
41 milionů korun, letos se má 
jednat o víc jak dvojnásobek, tedy 
91 milionů. „Zároveň se v posled-
ních letech výrazně rozrostl ma-
jetek města, o který se pracovníci 
městského úřadu starají. Vzhledem 
k tomu, že Rožnov nemá vlastní 
technické služby, potřebujeme zří-
dit oddělení komunálních služeb 
v rámci odboru správy majetku 

a doplnit stav pracovníků na od-
boru rozvoje, kteří připravují nové 
projekty,“ popsal tajemník radnice 
Roman Hep s  tím, že se bude jed-
nat o čtyři pracovní místa. „Roz-
počet města s  těmito změnami již 
počítá. Druhou stranou mince ale 
je, že se nám zatím nedaří najít 
kvalitní kandidáty na volné pozice. 
I přesto, že jsme v souladu se záko-
nem v  roce 2017 zvýšili paušálně 
o deset procent platové tarify, zů-
stáváme dál nekonkurenceschopní 
na trhu práce. Nedokážeme přitáh-
nout odborníky ze soukromého sek-

toru, což je nezbytné pro úspěšnou 
realizaci všech projektů,“ doplnil 
tajemník Hep.

Posílit má i městská policie a to 
o jednoho člena. „V roce 2015 jsme 
měli 24 strážníků, loni pak o dva 
méně. Abychom dokázali optimálně 
pokrýt velké akce ve městě, prostří-
dat směny či dovolené, je optimální 
mít 23 strážníků. Zde se nám stále 
nedaří naplnit stav,” nastínil staros-
ta a zároveň vrchní velitel měst-
ské policie Radim Holiš (ANO). 
Poslední nově otevřenou pozicí 
v rámci radnice je pak rozšíření 
počtu školních psychologů na dva 
(viz článek na str. 2).

Město hledá strážníky

Procesní analýza zhodnotí 
fungování odborů

Letos tak radnice počítá s cel-
kem 176 zaměstnanci. Místosta-
rosta Jan Kučera (Nezávislí 
Rožnováci) upozornil, že radni-
ce pracuje na benchmarku, tedy 
porovnání počtu zaměstnanců 
s městy obdobné velikosti. „U ně-
kterých odborů se nám zatím 
ukazuje, že vzhledem k nezbytné 
agendě je městský úřad personál-
ně poddimenzován,” uvedl Kučera 
a dodal: „Poprvé v historii úřadu 
provádíme také procesní analýzu, 
fungování jednotlivých odborů. 
Naším cílem je zjistit přesné počty 
osob, které jsou pro zabezpečení je-
jich chodu nezbytné.”                   (jm)

Čekají nás významná výročí
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Josef Bosák vystavuje v Galerii Na Radnici
Seznámit se s životem a lidskými osudy obyvatel Arménie a Náhorního Karabachu 
mohou až do 21. března návštěvníci rožnovské Galerie Na Radnici.

Jakub Mikuš
jakub@tvbeskyd.cz

Výstava nazvaná Co v Rožnově ne-
viselo láká na 68 fotografií obyva-
tel Kavkazu, jejich života a osudů. 
Autor snímků, rožnovský fotograf 
Josef Bosák v rámci ní prezentuje 
fotografie, které pořídil v letech 
2007 - 2017 při svých každoročních 
cestách do Arménie a Náhorního 
Karabachu. „Výstavu jsem si nadělil 
ke svému letošnímu životnímu jubi-
leu, které chci i tímto způsobem osla-
vit. Do obou zmíněných zemí se rád 
vracím. Zajímají mne zde osudy lidí. 

Fotografie pojímám jako takovou so-
ciální reportáž. Se všemi lidmi, které 
fotím, strávím určitý čas a povídám 
si s nimi o jejich životě. Každý z nich 
má svůj velký příběh,“ uvedl autor Jo-
sef Bosák (na snímku), který letos 
oslaví kulatých 50 let. Do Arménie 
a Náhorního Karabachu se pak 
chystá vydat i v roce 2018.

Výstava Co v Rožnově neviselo 
bude v Galerii Na Radnici přístup-
ná až do 21. března 2018. 

Foto archiv Josefa Bosáka

Nový památník zahraničním vo-
jákům, kteří padli koncem II. 
světové války na území města, je 
umístěn na tzv. starém hřbitově 
v místní části Láz.

Na pomníku jsou uvedena jmé-
na tří vojáků, kteří padli v Rožno-
vě a  kteří byli pohřbeni na tomto 

hřbitově. „Podle úmrtní knihy se 
jedná o Viteza Andrasy Karolyho 
a  Jana Molnára, vojíny maďarské 
armády a na hřbitov byly uloženy 
také ostatky neznámého vojína 
německé armády,“ uvedla Petra 
Glumbíková z odboru správy ma-
jetku města.                           (jm)

Vyšší odměny pro zastupitele

Dosud náležela neuvolněným 
zastupitelům za výkon jejich 
funkce odměna 820 Kč měsíčně. 
O něco lépe na tom byli radní 
s částkou 2 810 Kč. „Během tří 
let fungování rady a zastupitelstva 
jsme odměny nezvyšovali. I přesto, 
že například rostly tarifní mzdy 
zaměstnanců veřejné správy,” uve-
dl místostarosta Jan Kučera (Ne-
závislí Rožnováci).

S novým rokem však začala 
platit novela zákona o obcích, 
která stanovila maximální výši 
odměn. V případě neuvolněných 
zastupitelů se jedná o částku až 
1 999 Kč, radní mají nárok až 
na 7 998 Kč za měsíc. „Rozhodli 
jsme se pro navýšení odměn, a voli-
li jsme možnost, kdy už se nenavy-
šují tyto odměny za práci v komisi 
či výboru. Členové rady se scházejí 
dvakrát měsíčně na osmihodino-
vých jednáních. Tři z nich po městu 
navíc ani nepožadují proplácení 

ušlé mzdy. Také zastupitelé věnují 
velké množství svého času práci pro 
Rožnov,” řekl starosta Radim Ho-
liš (ANO).

Rozhodnutí o výši odměn 
bylo plně v gesci zastupite-
lů, kteří se i vzhledem k výše 
uvedenému nakonec shodli na 
maximu zákonem stanové část-
ky. Jasně proti navyšování se 
vyjádřili pouze Martin Barat-
ka (bezp. za STAN), Markéta 
Blinková (ODS) a Vít Matějka 
(Zdravý Rožnov). 

„Schválená změna nepřipouští 
souhrnnou odměnu, tedy kumula-
ci odměn za více funkcí. Usnesení 
pak pozbývá ze zákona účinnosti 
ukončením funkčního období za-
stupitelstva,” doplnila Veronika Ja-
níková, vedoucí odboru kanceláře 
starosty. Po podzimních obecních 
volbách tak budou o  výši svých 
odměn znovu rozhodovat nově 
zvolení zastupitelé.                (jm)

Od ledna si díky legislativním změnám rožnovští zastupi-
telé polepší. Po víc jak třech letech ve funkci se jim totiž 
zvýšily odměny.

Poplatek za odpady se nemění

„Náklady na sběr a svoz netřídě-
ného komunálního odpadu se po-
hybují kolem 7,89 milionu korun,“ 
popsal vedoucí finančního odboru 
města Martin Hrnčárek s tím, že 
město na svoz ročně doplácí část-
kou kolem 5 mil. Kč. I přesto bu-

dou Rožnované dál platit 492 Kč 
ročně. „Čtvrtým rokem po sobě 
držíme tuto cenu i přes zvyšující se 
náklady. Jednou z cest, jak udržet 
stávající výši poplatku, je také dů-
sledné třídění komunálního odpa-
du,“ doplnil Hrnčárek.            (jm)

Rožnov má novou Obecně závaznou vyhlášku o místních 
poplatcích. Občané se ale vyšších výdajů bát nemusí.

Podpora pro sociální služby

Sdružení Mikroregion Rožnov-
sko, jehož členy je devět obcí 
mikroregionu, podporuje danou 
oblast pravidelně. „Letos mohou 
poskytovatelé sociálních služeb 
a další organizace působící v so-
ciální oblasti žádat o 4,633 mili-
onu korun ve dvou programech,“ 
uvedl místostarosta Rožnova Jan 
Kučera. „V rámci prvního progra-
mu bude Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko finančně přispívat na 
úhradu provozních výdajů sociál-
ních služeb pro osoby se zdravot-
ním postižením, seniory, matky 
s dětmi či osoby ohrožené závis-

lostmi. Druhý program je určen na 
podporu ostatních aktivit a služeb 
v sociální oblasti, jako například 
osvětová činnost nebo aktivity nad 
rámec sociálních služeb,“ upřesnil 
místostarosta Kučera. 

Veškeré informace k vyhláše-
ným programům podpory včet-
ně podmínek pro podání žádostí 
a samotných formulářů jsou vyvě-
šeny na úředních deskách (včetně 
elektronických) jednotlivých obcí 
mikroregionu Rožnovsko a také 
na webových stránkách mikrore-
gionu - www.roznovsko.cz v sekci 
Projekty.                                  (jm)

Částku 4,633 milionu Kč vyčlenily obce mikroregionu 
Rožnovsko na podporu poskytovatelům služeb v sociální 
oblasti. Žadatelé mohou posílat žádosti o finanční příspěv-
ky v oblasti úhrady provozních výdajů nebo v programu 
podpory aktivit v sociální oblasti mimo služby obecného 
hospodářského zájmu od 7. do 20. února.

ZAUJALO NÁS

Město nezapomíná na padlé

Památník je umístěn na starém hřbitově. Foto: archiv MěÚ Rožnov p. R.

www.spektrumroznovska.cz
aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze
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Rožnovskou kulturní sezonu zahájily Impressions Veronika Kusá
kusaver@gmail.com

Novoroční koncert vážné hudby se slavnostním přípitkem starosty 
města Radima Holiše odstartoval letošní kulturní sezonu.

Jakub Mikuš
jakub@tvbeskyd.cz

Na úvod se představila žákyně míst-
ní Základní umělecké školy Martina 
Kašpárková, která oslnila publikum 
svou hrou na hoboj za klavírního 
doprovodu učitelky Markéty Hau-
serové. Pak už přišly na řadu hvězdy 

večera, špičková česká harfenistka 
Kateřina Englichová a uznávaný 
hobojista Vilém Veverka, s kompo-
novaným programem Impressions. 

V průběhu akce se pak starosta 
Radim Holiš zhostil slavnostního 

přípitku na úvod nové kulturní se-
zony v Rožnově. „Budeme během 
ní muset překonat nelehkou výzvu, 
neboť již nemáme k dispozici sál, 
na který jsme byli zvyklí. Věřím, že 
se nám to podaří a společně zjistíme, 

že nové výzvy budou ty pravé, které si 
Rožnov z hlediska kultury zaslouží,“ 
řekl starosta.

Milovníci vážné hudby už se mo-
hou těšit na 6. února, kdy v Rožno-
vě vystoupí Sedláčkovo kvarteto.

Starosta Radim Holiš (u mikrofonu) zahájil kulturní sezonu společně s Kateřinou Englichovou a Vilémem Veverkou.

Novoroční koncert se těšil velkému zájmu diváků.

Vítání občánků a blahopřání seniorům v roce 2018
Město Rožnov bude také letos vítat nově narozené občánky 
a blahopřát Rožnovanům starším 80 let.

V případě vítání nově narozených 
občánků města i blahopřání seni-
orům je nutný aktivní přístup ze 
strany rodičů, oslavenců či jejich 
příbuzných. Tedy přihlášení k jed-
né ze zmíněných akcí. „U akce Ví-
tání občánků stačí vyplnit přihlášku, 
kterou rodiče naleznou na webových 
stránkách města www.roznov.cz, ob-
drží na matrice Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm nebo si ji 
mohou nechat zaslat e-mailem. Při-
hlášku pak buď osobně doručí na 
matriku, nebo ji zašlou e-mailem 
a to nejpozději 14 dnů před stanove-
ným termínem konání akce,“ infor-

movaly pracovnice oddělení správ-
ních činností rožnovské radnice. 
Vítání občánků se vztahuje na děti 
ve věku od šesti týdnů od narození 
do věku jednoho roku s trvalým po-
bytem na území města. 

U záměru poblahopřát rožnov-
ským seniorům je situace podobná. 
Mají-li jubilanti nebo jejich rodinní 
příslušníci zájem o setkání se zá-
stupci vedení města při příležitosti 
jejich jubilea, stačí pouze, aby tuto 
skutečnost nahlásili osobně, tele-
fonicky nebo e-mailem na matri-
ku. Vše další zajistí již pracovnice 
městského úřadu.                     (jm)

One man show Lukáše Hejlíka v knihovně
V pondělí 5. března v 18.30 na-
vštíví rožnovskou knihovnu herec 
Lukáš Hejlík s pořadem „Co by 
můj syn měl vědět o světě“. Hejlík 
nebude v Rožnově poprvé, pravi-
delně sem jezdívá se svým Listová-
ním, mnozí si ho budou pamatovat 
z představení s Robertem Fulghu-
mem. Tradičně se bude jednat 
o scénické čtení, tentokrát z knihy 

Fredrika Backmana, autora best-
selleru Muž jménem Ove.

Fredrik Backman je poměrně 
mladý (36 let) švédský spisova-
tel, který se kromě Oveho prosla-
vil i knihou Babička pozdravuje 
a omlouvá se. Českému čtenáři ho 
představilo nakladatelství Host, 
které jeho knihy vydává od roku 
2014. „Co by můj syn měl vědět 

o světě“ je vrávoravým pokusem 
otce vysvětlit dvouletému synovi, 
jak funguje svět.

Poprvé bude v Listování účin-
kovat jen jeden herec. Lukáš Hej-
lík je stejného věku jako Fredrik 
Backman a má stejně starého syna: 
„Ta ztracenost otců při nakupování! 
To, jak dětské hraní nemá logiku 
a  jak se ji snažíte v pět ráno, když 

on vstane tak živě a vy tak mrtvě, 
najít, jak ji přímo vyžadujete! To, jak 
se snažíme být nejlepšími rodiči, a to, 
jak víme, že to nezvládáme. A  ne-
zvládneme.“

Hejlík slibuje, že představení za-
sáhne srdce všech rodičů, a to do-
konce i těch budoucích, potencionál-
ních. Vstupenky si můžete zakoupit 
v předprodeji v knihovně.       (sr, jm)

Termíny vítání občánků v roce 2018:

čtvrtek     8. března
čtvrtek     7. června
čtvrtek     20. září
čtvrtek     1. listopaduVítání občánků je tradičně velmi oblíbené. Foto: archiv MěÚ Rožnov p. R.

děti narozené mezi
děti narozené mezi
děti narozené mezi
děti narozené mezi

1. 10. - 31. 12. 2017
1. 1. - 31. 3. 2018
1. 4. - 30. 6. 2018
1. 7. - 30. 9. 2018 
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Kristýna Podzimková během přípravy kávy. Foto: Jakub Mikuš

Kristýna Podzimková v nezvyklé roli baristky
Jakub Mikuš

jakub@tvbeskyd.cz

Oblíbenou herečku a rodačku z Rožnova Kristýnu Podzimkovou (rozenou Maléřovou) zná většina diváků z te-
levizní obrazovky. I když žije v Praze, mohli se s ní už podruhé potkat v méně obvyklé roli v kavárně na rož-
novském náměstí. Spektrum Rožnovska proto Kristýnu oslovilo a nyní přináší čtenářům rozhovor s vůní kávy.

�� Stříbrné�plátno,�potažmo� televiz-
ní� obrazovka� a� nyní� práce� baristky�
v�Rožnově,�jak�k�tomu�dojde?

„Už se rozkřikla fáma, že se mi 
herectví nepovedlo, proto jsem se 
vrátila do Rožnova a pracuji v ka-
várně. Herecké povolání ale nemá 
pevnou pracovní dobu, a tak se 
někdy přihodí, že máte třeba týden 
volno. Proto jsem chtěla toho času 
nějak využít.”

�� Proč�zrovna�tato�práce?
„Jako herec nemáte moc na výběr, 

protože toho moc neumíte. Kavárna 
se nabízí. Je to příjemné místo, kde 
můžete strávit čas, i když zrovna ne-
jste za barem. V Praze jsem mívala 
průběžně brigády v kavárně a loni 
v létě jsem si to znovu vyzkoušela 
i v Rožnově. Už na základní škole 
jsem tady brigádně točila zmrzlinu, 
takže znám i zdejší personál.“

�� Co�je�na�práci�baristky�nejnároč-
nější�a�co�Vás�naopak�baví?

„V obou případech je to asi 
komunikace s lidmi. Náročné je 
hlavně udržet stále úsměv na tváři. 
Jinak je to ale fajn práce, která mě 
baví částečně i proto, že ji nedělám 
tak často. Příjemné je, že se zde po-

�� Teď� ale� přece� připravujete� pro-
jekt,�s�nímž�se�plánujete�do�Rožnova�
vrátit?

„To je pravda. S kamarádkou, 
taky rožnovskou rodačkou, Míšou 
Bolckovou chystáme sociální pro-
jekt pod záštitou Konta bariéry 
77 zaměřený na podporu senio-
rů. Rozjet by se měl na jaře právě 
v Rožnově a pak bychom s ním 
chtěli pokračovat napříč republi-
kou. Jeho cílem bude zapojit mladé 
lidi, převážně z Prahy, do pomoci 
seniorům s úpravou zahrad a okolí 
jejich domů.“

�� A�co�herectví,�kde�Vás�mohou�di-
váci�vidět�v�novém�roce?

„Jedná se zejména o pražská di-
vadla, která jsou rožnovskému pu-
bliku méně známá. Po novém roce 
hraji v Divadle D21 ve hře Utrpení 
mladého Werthera od Goetheho 
a zároveň zkouším hru Slepá lás-
ka v Divadle U Valšů. Protože se 
jedná o zájezdové divadlo, mohli 
bychom se s touto inscenací snad 
podívat i do Rožnova. V dubnu 
mne pak diváci České televize uvi-
dí v dvoudílném filmu Metanol, 
který odkrývá metanolovou kauzu 
na Moravě.“

tkám s lidmi, které bych jinak celý 
rok neviděla.“

�� Jaké� to� je� vrátit� se� do� rodného�
města?� Chtěla� byste� zde� působit�
častěji?

„Určitě bych byla ráda víc 
v Rožnově, ale vzdálenost od Pra-
hy, kde mám většinu angažmá, 
dělá své. Můj vztah k Rožnovu je 
nostalgicky nekritický, nedám na 
něj dopustit.“

Aleš Pilař: Rožnov je dobré místo k životu

Bezpečnost, doprava, chování v davu, ale i historie městské policie v Rožnově. To jsou jen ně-
která z témat, o kterých v pondělí 8. ledna přednášel ředitel rožnovské městské policie Aleš 
Pilař (na snímku vpravo). Ten byl pozván tvůrčí seniorskou skupinou scházející se v knihovně 
pod hlavičkou projektu Město v mé paměti.

„Projekt vedu už jedenáct let a podí-
lím se na náplni besed. V letošním 
pololetí se chceme potkávat s před-
staviteli města. Jelikož chce policie 
vydat knížečku o historii městské 
policie a četnictva, rozhodli jsme se 
letošní setkávání začít s panem Pila-
řem. Doufáme, že se dozvíme i to, jak 
bychom mohli být nápomocní. Už 
nyní máme kontakt na stotříletého 
pána z  Poruby, který začínal v Rož-

nově jako četník,“ prozradila Marce-
la Slížková, koordinátorka projektu 
nabízející seniorům s literárně tvůr-
čím potenciálem možnost uplatně-
ní jejich záliby v psaní.

„Na setkání a besedy se pokaždé 
těším, protože jsou tady zajímavá 
témata. Většinou si čteme vlastní 
příspěvky ze šuplíku a vzpomínky, ve 
kterých je historie Rožnova a okolí 
zaznamenaná tak, jak ji lidé prožili 

a jak to cítili, což je skvělé. Tentokrát 
jsme však nesáhli do šuplíku, ale 
k tomu, co se děje ve vztahu k městu. 
Vždycky je to dobrý podnět k další 
tvorbě,” uvedl jeden ze seniorů Ri-
chard Sobotka.

A právě historie městské policie 
v Rožnově je jednou z nedílných 
součástí města. Navíc se blíží 
25. výročí její novodobé historie. 
„Knížka by měla vyjít v roce 2018, 

aby bylo načasování přesně k vý-
ročí znovuzaložení. Při pátrání po 
informacích jsme zjistili, že už před 
sto lety měl Rožnov svou městskou 
policii a že tradice bezpečnostního 
ozbrojeného sboru sahá ještě hlou-
běji. Proto se snažíme dát dohroma-
dy publikaci, která by tuto historii 
zmapovala,“ vysvětlil ředitel měst-
ské policie Aleš Pilař.

Kromě historie však ředitel před-
stavil také svou prezentaci, kde 
přiblížil nejen témata bezpečnos-
ti nebo dopravy, ale také to, proč 
policii vede tak, jak ji vede. „Cílem 
mé přednášky bylo přiblížení analýz, 
které vypracovávám ke zmapování 
toho, co se v Rožnově děje. Předsta-
vení toho, jak s informacemi pracuji, 
jaké z toho vycházejí vize a jak by 
měla policie fungovat. Jsem přesvěd-
čený, že Rožnov je dobré místo k živo-
tu. Rád bych aktuální stav ve městě 
udržel. Když půjde zlepšit, budu jen 
rád,“ uvedl Pilař.

Na dalších plánovaných setká-
ních, která probíhají vždy první 
pondělí v měsíci, se členové mohou 
těšit na významné osobnosti města. 
Besedy se zúčastní například mís-
tostarostka Kristýna Kosová.

Text a fota Veronika Kusá





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

.











Co jsme (nejen) pro 
ně připravili nádavkem 
k půjčování (knih, ča-
sopisů, společenských 

her) a zpřístupňování dokumentů? 
Tak jako každým rokem, i letošní 
leden bude zakončen slavnostním 
vyhlášením výsledků městského 
kola literární soutěže o Poklad 
strýca Juráša, která je určena dě-
tem ve věkovém rozpětí 6–15 let. 
Jelikož článek píši v době, kdy ješ-
tě vítězové nejsou oficiálně známi, 
dovolte mi pouze malou statistiku. 
Do soutěže bylo letos doručeno 
169 prací, z Rožnova se účastnili 
žáci čtyř základních škol a k nim 
se přidali žáci ZŠ ve Viganticích, 
Prostřední Bečvě a Vidči. Porota 
ve složení Ilona Kroupová, Jitka 
Slezáková a Lukáš Perutka se při 
svém hodnocení určitě zapotila. 
Zbývá jen dodat, že slavnostní vy-
hlášení výsledků proběhne v pon-
dělí 29.  ledna od 15.00 v podkro-
ví knihovny a všechny oceněné 
práce postupují do okresního kola 
soutěže.

Středa 7. února v 17 hodin při-
nese setkání s psycholožkou a lek-
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Obálka nové knihy Daniela Drápaly. Foto: archiv knihovny

Jedna cesta k cíli nevede, kterou se dát?

Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Zima zatím své drápky nezaťala natolik, aby sníh vydržel aspoň týden v kuse. Pro některé 
to je zklamáním, jiní to vítají. A tak je to asi se vším, nikdy nelze uspokojit všechny a už vů-
bec ne najednou. Ať už se na to díváme prizmatem voleb (sněmovna, prezident) a nebo 
knihovnou poskytovaných služeb či pořádaných akcí. Zbývá tedy jen doufat, že rožnov-
ská knihovna, taková jaká je, vyhovuje těm 3 440 v roce 2017 registrovaným čtenářům.

Kytarový virtuos Neil Zaza míří do Rožnova

HALINA�PAWLOWSKÁ
Čtvrtek 8. února 2018
19.00 hodin – kino Panorama

Novinářka, scénáristka, spisova-
telka, herečka a především žena, 
která dokáže ve svých talk show 
bavit nejen ženské publikum. Na 
její program MANUÁL ZRALÉ 
ŽENY zve oficiální text agentu-
ry takto: „Chcete být obletovaná, 
krásná, věčně mladá? Poslechně-
te si milostné příběhy, které vás 
inspirují, zasmějte se erotickým 
zkušenostem ostatních, sami se 
zeptejte na všechno, co vás zajímá 
a nechte si poradit! A hlavně se 
přijďte zasmát! Manuál zralé ženy 
je určen ženám od dvanácti do 
sta let, je ale i pro muže, protože 
právě díky manuálu budou lépe ro-
zumět svým partnerkám a možná 
i sami sobě.“

Spisovatelská a filmová témata 
Haliny Pawlovské se pohybují větši-
nou v oblasti jejího vlastního světa 
dětství a mládí, často rozebírá mi-
lostné a manželské lapálie. Napsala 

vé turné, takže jej můžeme přivítat 
i u nás.

Začínal v metalových Firehose, 
poté založil vlastní kapelu ZAZA 
a v současnosti vystupuje jako só-
lista s doprovodnou kapelou. Když 
si prohlédnete některé z jeho videí, 
nestačíte žasnout a nevíte co dří-
ve – zda obdivovat jeho prstoklad 
nebo spíše melodické tóny, které se 
z jeho kytary linou.

Za svou kariéru sdílel pódium se 
světovými esy, jako jsou Joe Satria-
ni nebo Michael Angelo Batio.

Nahrál 13 studiových alb, na kte-
rých se mimo jiné podíleli významní 
muzikanti staré rockové školy: Jor-
dan Rudess – klávesák Dream The-
ater, Michael Anthony - basák anebo 
Steve Smith a Ross Valory – ze sym-
fonicko-rockových Journey. Ostatně 
k vážné hudbě má Neil docela blíz-
ko, nahrál s  Hartfordským symfonic-
kým orchestrem kytarovou interpre-
taci „West Side Story“ a podařilo se 
mu předělat některé Mozartovy a Ba-
chovy skladby do rockového hávu.

Na svých koncertech dokazuje, 
že i instrumentální rock může být 
nápaditý a udrží posluchače ve 
varu celý večer. A pokud se vytasí 
i se svou verzí Princovy písně „Pur-
ple rain“, tak se máme na co těšit.

třeba: Zoufalé ženy dělají zoufalé 
věci, Díky za každé nové ráno, 
Proč jsem se neoběsila, Banánové 
chybičky nebo společnou knihu 
s Michalem Vieweghem a Ivou Her-
cíkovou Tři v háji. A co teprve te-
levize! Pro ni vymyslela a zrealizo-
vala několik nových formátů, které 
se všechny uplatnily na televizních 
obrazovkách a patřily k nejpopu-
lárnějším televizním pořadům. Je 
autorkou společenského magazínu 
V žitě, pořadu o reklamách Do-
konalé štěstí, cestopisu Zanzibar 
a talk show Banánové rybičky.

Očekávejme tedy skvělou nála-
du, uvolněnost a čekané či nečeka-
né salvy smíchu.

NEIL�ZAZA�&�BAND�(USA)
Pátek 16. února 2018
20.00 hodin – T klub

Když jsme do agentury dostali na-
bídku na koncert Neila Zazy, reakcí 
bylo: tý jo, fakt dobrý, ale s  opatr-
ným dovětkem – to bude asi drahé. 
K naší radosti se ukázalo, že tento 
americký chlapík, zcestovalý po Ev-
ropě, Asii a Americe odjede klubo-

Zájem o portášskou tematiku u něj 
započala již magisterskou diplomo-
vou prací a jistě bude zajímavé zvě-
dět, kam se po sedmnácti letech ve 
svých studiích posunul a co nového 
v knize najdeme. Beseda s názvem 
Portášská historie se uskuteční 
v podkroví knihovny ve čtvrtek 
8. února od 17.30 hodin.

Do konce února máte možnost 
zhlédnout na chodbě a v podkroví 
výstavu karikatur s názvem Čeští 
vědci a vynálezy, kde jsou zábavnou 
formou představeni čeští vynálezci 
a jejich nejznámější počiny na poli 
vynálezů a vynalézání. Výstava je 
vhodná zvláště pro děti, kterým se 
tyto znalosti budou určitě v životě 
hodit. Je připravena ve spolupráci 
s Akademií věd ČR a je přístupna 
veřejnosti v otevírací dobu knihov-
ny. Tematicky a obsahově pak na 
výstavu navazuje znalostní soutěž 
v dětském oddělení.

A na úplný závěr února máme při-
praven odložený koncert Hany Děc-
ké, která za cimbálového doprovodu 
Jaroslava Hrbáčka zazpívá francouz-
ské šansony. V úterý 27. února od 
17.30 h v podkroví. Přijďte kdykoliv.

torkou PaedDr. et Mgr. Věrou Fa-
covou, spoluautorkou knih Člověk 
a jeho mozek a Člověk, jeho smysly 
a svět. Beseda, kterou připravil pro 
rodiče a pedagogické pracovníky 
mateřských škol projektový tým 

MAP+ , nese název Zvyky a stereo-
typy dětí předškolního věku.

Dále je mi milé pozvání na bese-
du s doc. PhDr. Danielem Drápa-
lou, Ph.D. nad jeho nově vydanou 
knihou Portáši, historie a tradice. 

Neil Zaza se představí v Rožnově. Foto: archiv TKA



V Ballingově sále Národní tech-
nické knihovny z rukou náměstka 
Karla Kováře převzalo svá ocenění 
více než osmdesát studentů, kteří 
uspěli převážně v technických dis-
ciplínách. Jonáš Vala v roce 2017 
dosahoval výborných výsledků na 
celostátní úrovni v psaní na klá-
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Jonáš Vala byl oceněn u ministra

Naše cesta do Europarlamentu ve Štrasburku

Celkem 24 žáků třetího ročníku SŠIEŘ se vypravilo na výlet do Europarlamentu ve Štrasbur-
ku. Tady měli možnost strávit jeden celý den v roli europoslanců. Bližší podrobnosti se nejlé-
pe dozvíme od samotných účastníků zájezdu.

roGame. Byli jsme rozděleni do 
mnohonárodnostních skupin a od-
povídali jsme na otázky položené 
v různých jazycích. Vyzkoušeli 
jsme si i hlasování. Vyhlášením 
vítězů hry a evropskou hymnou 
náš páteční program v parlamentu 
skončil.“

��Na�výletě�jste�ovšem�byli�déle�než�
tři�dny,�stihli� jste�cestou� ještě�něco�
jiného,�co�by�stálo�za�řeč?

„Ano, určitě. Už cestou tam 
jsme se ráno probudili před po-
hádkovým hradem Haut Koenigs-
bourg. Z hradu byl za ranního 
slunce dechberoucí výhled na 
všechny světové strany i na okolní 
vinice. Po prohlídce hradu jsme 
zastavili a prohlédli si malebná 
městečka Ribeauvillé a Rique-
wihr v oblasti proslulé víny ryz-
link a tramín. Nezapomenutelná 
byla také atmosféra a adventní 
výzdoba na vánočních trzích ve 
Štrasburku. Třešničkou na dortu, 
nejen pro milovníky automobilů, 
byla sobotní návštěva muzea Por-
sche a následně prohlídka mu-
zea Mercedes-Benz v německém 
Stuttgartu.”

�� Chcete�dodat�ještě�něco�na�závěr?
„Výlet se nám všem moc líbil, 

byl to skvělý zážitek a dobrá zkuše-
nost, za kterou jsme rádi.  A úplně 
na závěr nesmíme zapomenout po-
děkovat p. učitelce třídní M. Vašá-
kové a p. učitelce J. Josefíkové, kte-
ré se celkově postaraly o realizaci 
tohoto zájezdu.“

Studenti ZI3.A, SŠIEŘ

�� Jak�se�vám�vlastně�podařilo�dostat�
se�do�Europarlamentu�ve�Francii?

„Bylo to opravdu nečekané. Jed-
nou přišla paní učitelka J. Josefíko-
vá do hodiny a řekla, že si vyplníme 
soutěž o Evropské unii, kterou ná-
sledně odešleme, a tím získáme šan-
ci vyhrát výlet do Europarlamentu. 
Přestože je naše třída poměrně líná, 
vzali jsme to vážně a pečlivě jsme 
na soutěžní otázky odpověděli. Náš 
spolužák Pavel Grossman byl poté 
vylosovaným šťastlivcem, který byl 
odměněn zájezdem pro celou třídu 
a dva pedagogy.“

Studenti cestovali celou noc 
a dlouhé hodiny autobusem. V pá-
tek přišel den D, tzv. EUROSCO-
LA DAY, který strávili celý v Euro-
parlamentu.

�� Jak�probíhal�Euroscola�Day?
„V pátek pro nás byl zajištěný 

program až do večerních hodin. 
Byli jsme rozděleni do skupin po-
dle témat, na která jsme se předem 
připravovali. Debatovali jsme na 
témata např.  Brexit, migrace a in-
tegrace, lidská práva, budoucnost 
Evropy, zaměstnanost mladých 

lidí, životní prostředí atd. Po sní-
dani jsme se přesunuli do hlavní 
zasedací síně. Nemyslím si, že by 
někoho z nás politika nějak extra 
zajímala, ale pobyt v parlamentu 
byl opravdu velkolepý a program 
poutavý. Nic podobného jsem ještě 
nezažil. Každá třída měla své mluv-
čí, kteří měli za úkol před plným sá-
lem představit svoji školu a místo, 
odkud pocházejí. Za nás se neleh-
ké role spíkrů výborně ujali Matěj 
Švach a  Alex Rzažewski. 

Po vydatném obědě začala ta 
pravá zábava v podobě hry Eu-

Příroda – bezedná studnice inspirace

Najít v přírodě klid a denní od-
počinek není vůbec těžké. Lidé 
si chodívali v každém ročním ob-
dobí vždy do přírody odpočinout. 
Krajina kolem našeho domova 
však byla také místem tvrdé prá-
ce, ze které vždy velká úroda ne-
vzešla. Často nebývalo co k sněd-
ku a lidé spoléhali na svou pevnou 
víru v  Boha, že bude lépe. Známé 
heslo „Modli se a pracuj“ dnes 
pomalu zaniká. Příroda ale byla 
vždy pro člověka neústupným 
zdrojem inspirace pro jeho práci 
a poznání. Mnoho básníků, ma-
lířů či vynálezců našlo v krajině 
„svého srdce“ to, co si přáli a  po-

stoj k životu tak mohli ve svých 
dílech pozvednout. Pokud budete 
pozorovat svoji zahradu na jaře, 
v létě, na podzim, v zimě, zjistíte, 
že její barvy a nádech nemají da-
leko od malířské palety.

Jednou mi na zpocené nohy 
v trávě přilétla vážka. Tento oka-
mžik jsem si odnesl i do svého 
pokoje. Tam jsem vytáhl tužku 
a snažil se zachytit pocity, kte-
ré jsem v přírodě zažil. Nejsem 
žádným malířem, ale pouhým 
pozorovatelem přírody, která je 
bezednou studnicí pro nás život.
Text a kresba Michal Šulgan,

pedagog volného času

vesnici všemi deseti a v červenci 
vyhrál mistrovství světa ve zpraco-
vání textů v Berlíně s historickým 
nejvyšším ziskem osmi zlatých 
a  jedné bronzové medaile.

Gymnázium Rožnov pod Rad-
hoštěm umožňuje studentům 
naučit se dnes velmi potřebnou 
dovednost psaní všemi deseti na 
klávesnici a nejlepší písaři se dostá-
vají i na republikové soutěže. Druž-
stvo ve složení Jonáš Vala, Johana 
Valová, Michaela Venclová, Tomáš 
Procházka a Jakub Kornel pod 
vedením Mgr. Vladimíra Koláře 
v současné době patří mezi nejlep-
ší v republice. V říjnu vyhráli sou-
těž Valašský datel a v listopadu se 
umístili na bronzové příčce na sou-
těži ZAV Olomouc s mezinárodní 
účastí Slovenska, Maďarska a také 
Turecka. V prosinci pak zakončili 
sourozenci Valovi letošní rok sou-
těží ziskem titulů mistr republiky 
– Johana v kategorii děti a Jonáš 
v kategorii žáci.

Děkujeme studentům za vynika-
jící reprezentaci školy a přejeme 
jim mnoho úspěchů do dalších let.

Gymnázium Rožnov p. R.
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Výstava Valašská zima představuje 174 prací
Zasněžená krajina, zimní sporty, Štědrý den, Mikuláš s čerty a anděly nebo 
lidové zvyky. Takové obrázky zaplnily zdi Střediska volného času v rámci 
tradiční výstavy dětských výtvarných prací.

Veronika Kusá
zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Oblíbené výtvarné soutěže s ná-
zvem Valašská zima se zúčastnilo 
174 žáků z 21 mateřských, základ-
ních a středních škol mikroregionu 
Rožnovsko.

Slavnostní vernisáž, která pro-
běhla ve čtvrtek 18. ledna, zahá-
jily atraktivními vystoupeními 
tanečnice ze skupiny Heart2Beat 
a kroužku mažoretek. Následně si 
pro ocenění přišli autoři čtrnácti 
nejlepších výkresů ve třech hodno-
cených kategoriích.

Práce posuzovala tříčlenná ko-

mise výtvarníků, kteří hodnotili 
techniku, výtvarný projev, nápad 
i  originalitu díla. Výstava bude 
v rožnovském SVČ k vidění každý 
všední den až do konce února.

   Ocenění 1. kategorie: 

Kateřina Ulrychová (MŠ Vidče), 
Sofie Michálková (MŠ 5. května), 
Tomáš Trlica (MŠ Prostřední Beč-
va-Kněhyně), Gabriela Hořelicová 
(MŠ 1. máje 1153), Antonie Vašá-
ková (MŠ Na Zahradách).

Ocenění  2. kategorie: 

Eliška Randusová (ZŠ Zubří), 
Elena Chýlková (ZŠ 5. května), 
Tadeáš Petřek/Poruba (ZŠ Zubří), 
David Šulák (ZŠ Vigantice), Apole-
na Strnadelová (ZŠ Horní Bečva).

   Ocenění 3. kategorie:

Julie Machýčková (ZŠ Valašská 
Bystřice), Jakub Románek (ZŠ Zub-
ří), Agáta Mičolová (ZŠ Zubří), Pře-
mysl Martiška (ZŠ Sedmikráska).

Mapa komunikací napoví občanům

Vzhledem k tomu, že Rožnov p. R. 
komunikace vyznačené v nové 
mapě nevlastní, nemůže tím pádem 
ani opravovat a udržovat. „Silnice, 
které protínají katastr města, lze 
obecně rozdělit na ty, které patří 
městu, nebo je jejich vlastníkem Čes-
ká republika (silnice I. třídy, pozn. 
red.) či Zlínský kraj (komunikace 
3. třídy, pozn. red.), výjimečně jsou 
vlastnictvím soukromých subjektů. 
Především u posledních třech typů 
komunikací nemá Rožnov možnost 
investovat své prostředky do jejich 
oprav nebo údržby,” popsal situaci 
starosta Radim Holiš a pokračoval: 
„V případě komunikací státu (napří-
klad ulice Meziříčská I/35, nábřeží 
Dukelských hrdinů, pozn. red.) patří 
právo hospodařit na těchto silnicích 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Na 
silnicích třetí třídy například ulice 
Palackého, Bezručova, Videčská či 
Kramolišov pak hospodaří Ředitel-
ství silnic Zlínského kraje. Ovlivnit 
stav těchto silnic můžeme pouze upo-

zorňováním jednotlivých hospodářů 
a v tlaku na jejich opravy. Což sa-
mozřejmě děláme.“ Podle starosty 
se například v roce 2017 podařilo 
se Zlínským krajem vyjednat opra-
vu ulice Palackého a letos by pak 
mělo dojít k předláždění ulice Bez-
ručova.

Jiná je situace v případě silnic 
a chodníků, které patří městu. 
„O ty se samozřejmě staráme a na 
webu města jsme zveřejnili zásob-
ník komunikací určených k rekon-
strukcím. Pro určení priorit u oprav 
komunikací jsme stanovili hodnotí-
cí kritéria spočívající v dopravním 
významu a také v bezpečnostním 
riziku ve vztahu k technickému sta-
vu dané komunikace,“ doplnil Ra-
dim Holiš. Tabulka plánovaných 
oprav komunikací bude průběžně 
aktualizována.

Město na svém oficiálním webu www.roznov.cz zveřejnilo 
mapu komunikací, které nejsou ve vlastnictví města. Důvo-
dem jsou stížnosti občanů na stav některých silnic.

Hasiči vyjížděli k 284 událostem
Plné ruce práce měli v uplynulém roce členové Hasičské-
ho sboru města Rožnova pod Radhoštěm, kteří zasahují 
nejen na území města, ale také v okolních obcích.

Už v lednu museli městští hasiči 
zasahovat u požáru rodinného 
domu, kde se škoda vyšplhala 
na 2,5 milionu Kč. „Během roku 
jsme vyjížděli k 41 požárům, pře-
vážně se ale jednalo o požáry způ-
sobené neopatrností při vypalování 
trávy či pálení klestí. V dubnu jsme 
se pak zúčastnili prověřovacího 
cvičení s názvem Požár skladů top-
ných olejů ve Valašském Meziříčí,” 
uvedl ředitel rožnovských hasi-

čů Karel Janošek (na snímku) 
s tím, že nejčastěji (140 výjezdů) 
jsou hasiči voláni k technické 
pomoci. „V dubnu to byly výjezdy 
způsobené vydatnými srážkami. 
Volaní jsme byli také například 
k odstranění bobrem poškozených 
stromů u cyklostezsky či záchraně 
káčat, která spadla do výpusti ryb-
níčku v parku,” popsal s úsměvem 
Karel Janošek. 

Časté a méně veselé jsou pak 
ale zásahy u dopravních nehod, 
jichž bylo loni 51. Tři z nich 
přitom skončily tragicky. Vedle 
toho rožnovští hasiči pomáhali 
také zdravotníkům, například 
se snesením pacientů a to v 25 
případech. „Celkem naše jednot-
ka loni vyjížděla k 284 mimořád-
ným událostem, což je o 24 víc 
než v roce 2016. Z pohledu nároč-
nosti zásahů se však jednalo spí-
še o standardní rok,” uzavřel šéf   
hasičů Janošek.                    (jm)Mapu komunikací 

naleznete zde:

(jm)

Poté, co si úspěšní výtvarníci převzali diplomy, mohli si spolu s návštěvníky prohlédnout díla na chodbách SVČ. Foto: Veronika Kusá
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Foto: Lukáš ŠpanihelVolební komise neměly ani tentokrát jednoduchou práci.

Zubřané řekli NE výstavbě krytého bazénu
Je rozhodnuto. Jasně proti výstavbě krytého bazénu se v již třetím referendu vyjádřili 
obyvatelé Zubří. Co bude dál s projektem Multifunkčního areálu za zhruba 150 milionů 
Kč, v rámci nějž mělo ve městě vyrůst nové venkovní koupaliště, krytý bazén s kuželnou, 
lékařský dům či komunitní dům pro seniory, není jasné.

Jakub Mikuš
jakub@tvbeskyd.cz

ZUBŘÍ • Po neúspěšném prvním 
referendu, k němuž nepřišel dosta-
tek voličů, se loni v říjnu konalo 
druhé. To skončilo rozdílem jedi-
ného hlasu pro výstavbu (1 240 
x 1 239). Výsledek však napadl pří-
pravný výbor pro konání referenda 
v obci Zubří a Krajský soud v Os-
travě mu dal za pravdu. Shledal 
například, že došlo k pochybení při 
sčítání hlasů. Dle jeho závěru totiž 
referendum skončilo remízou, kdy 
pro variantu ANO resp. NE hlaso-
valo shodně 1 252 osob. Zároveň 
soud prohlásil referendum za ne-
platné, a tak zastupitelé rozhodli 
o jeho opakování.  

Rekordní voličská účast

Třetí referendum k otázce „Jste 
pro krytý bazén ve městě Zubří?“ 
se konalo současně s prvním ko-
lem prezidentských voleb a přišlo 
k němu rekordních 2 981 voličů. 
Většinou 1 904 hlasů se nakonec 
vyjádřili pro variantu NE (1 029 
hlasů pro ANO, 40 hlasů bylo ne-

platných a 6 voličů se zdrželo). 
Zástupci opozice, kteří mimo jiné 
argumentovali tím, že „nechtějí uto-
pit rozvoj Zubří v krytém bazénu“, 
jsou s výsledkem spokojeni. „I když 
jsem byl optimista, tak jednoznačný 
výsledek jsem neočekával. Jedná se 

o vítězství zodpovědnosti a šance na 
další rozvoj Zubří,“ neskrýval nad-
šení Vladimír Krupa. Co bude dál, 
však zatím neví. 

„Opozice si jednotný názor ne-
zformulovala. Jelikož část občanů 
podporuje výstavbu venkovního kou-

paliště, přikláněl bych se například 
k variantě architektonické soutěže,“ 
doplnil Krupa. 

Starosta: Budeme dál jednat

Naopak zklamáno je vede-
ní města. „Referendum je platné 
i  závazné, a proto stavbu vnitřního 
bazénu realizovat nebudeme. Je to 
škoda, protože jsme tak promarnili 
příležitost k dalšímu rozvoji města,“ 
zhodnotil starosta Lubomír Vacu-
lín s tím, že do přípravy projek-
tu Multifunkčního areálu dosud 
Zubří investovalo přes 5 milionů 
Kč. Nad městem visí také hrozba 
možných sankcí ze strany již vy-
brané stavební firmy, která měla 
výstavbu bazénu realizovat. „S do-
davatelem budeme o dalším postupu 
teprve jednat,” uvedl starosta a do-
plnil: „V tuto chvíli platí, že projekt 
Multifunkčního areálu tak, jak jsme 
jej představili, je ukončen. Nyní bu-
deme jednat o tom, jak dál? Jedna 
z možností je revize projektu bez 
krytého bazénu.”

Zubří láká na hudební špíz
Multižánrovou specialitu pro hu-
dební fajnšmekry chystá na pátek 
2. února od 18 hodin Klub Zubří. 

Po delší době se do zuberského 
Klubu vrací pořad festivalového 
typu. Pomyslný špíz je sestaven 
z mimořádně kvalitních ingredien-
cí. Návštěvníci se mohou těšit na 
Fleret a Zuzanu Šulákovou, která 
kráčí ve stopách své maminky Jar-
mily. Nové spojení hudebníků z ka-

pel Yannick Tevi band a Blue Effect 
se představí pod názvem Vanua2 
a muzičenku ovoňanů Valašskem 
nabídne Z horní dolní a dál na jih. 
Příjemnou atmosféru ještě podtrhne 
Ladislav Kokeš stylovým klavírním 
doprovodem Miniscény U Ludvíka. 
Více informací a předprodej: kance-
lář Klubu Zubří, Hamerská 10, tel.: 
571 659 447 nebo e-mail: kultura@
mesto-zubri.cz.                          (jm)

Nominujte učitele na Pedagoga roku

Radnice vyhlásila výzvu k  před-
kládání návrhů na ocenění. „Cena 
Pedagog roku 2017 bude udělena 
u  příležitosti Dne učitelů za peda-
gogickou činnost a významný přínos 
pro výchovu a vzdělávání mladé ge-
nerace,“ řekl Dušan Vrážel, vedou-
cí odboru školství a sportu.

Ocenění bude uděleno ve 
třech kategoriích: I. Začínající 
pedagog, II. Výrazná pedagogic-
ká osobnost a III. Ocenění za 
celoživotní přínos školství.

„Je důležité jednotlivé nomi-
nace řádně zdůvodnit. Právě to 
je hlavním vodítkem při výběru 
z případného většího množství 
navržených kandidátů,“ upozor-
nil Dušan Vrážel. Uzávěrka pro 
podání návrhů na nominace je 
v pátek 23. února. Podrobné 
informace nejen o podmínkách 
nominací do ankety Pedagog 
roku naleznou zájemci na ofici-
álních webových stránkách měs-
ta www.roznov.cz                    (jm)

Město bude učitele oceňovat ve třech kategoriích. Nomi-
nace do 15. ročníku ankety Pedagog roku může odborná 
i laická veřejnost podávat na MěÚ Rožnov do 23. února.

Rožnov ušetřil nákupem na burze
Stejně jako v předchozích šesti 
letech i pro rok 2018 nakoupila 
radnice elektřinu na Českomo-
ravské komoditní burze Kladno. 
Díky tomu město ušetří přibližně 
10 % nákladů na nákup elektřiny, 
což mohou být ročně až statisíce 
korun.

„Máme mnohaleté zkušenosti 
třeba s načasováním nákupu na 
dobu, kdy jsou ceny nejnižší. Mož-
nost výhodného načasování nám ze 
všech forem veřejné zakázky dává 
jen burza a my jsme ji při posled-
ním nákupu beze zbytku využili,“ 
sdělil starosta Rožnova Radim 
Holiš. Velkoobchodní cena elek-
třiny na českém trhu podle něj 

loni dramaticky vzrostla, v řádu 
desítek procent. Rožnovské rad-
nici se přesto podařilo dosáhnout 
ceny jen o 5 Kč na megawattho-
dinu (tj. o 0,7 %) vyšší než v roce 
2016. „Vysoutěženou cenu 743 Kč/
MWh považujeme za úspěch. Vzhle-
dem k nákupu na dva roky jsme si 
ji navíc dokázali zafixovat až do 
konce roku 2019,“ upřesnil staros-
ta Holiš.

Radnice na burzovním trhu na-
kupuje elektřinu v nízkém napětí 
pro městský úřad a 11 příspěvko-
vých organizací, mezi něž patří 
školy a školky, knihovna, T klub 
a Hasičský sbor města Rožnov 
pod Radhoštěm.                     (jm)

Foto: facebook kapelyNádech exotiky vnese do programu kapela VANUA2. 

POZVÁNKA
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Házenkáři SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm na turnaji prohráli jen poslední zápas, celosvětové finále jim těsně uniklo. Foto: archiv školy

Házenkáři byli kousek od světového finále 
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Házenkáři ze Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel (SŠIEŘ) Rožnov 
pod Radhoštěm skončili druzí na finále Poháru AŠSK středních škol v házené chlap-
ců, když prohráli až poslední rozhodující zápas se Žďárem nad Sázavou o pět branek. 

Turnaj nejlepších házenkářských 
výběrů středních škol celé repub-
liky se uskutečnil v Rožnově pod 
Radhoštěm a domácímu výběru jen 
těsně unikl postup na celosvětové 
finále do exotického Kataru.

Domácí borci ze SŠIEŘ Rož-
nov procházeli celodenním turna-
jem mistrovství České republiky 
středních škol na výbornou. Nej-
prve porazili ve skupině Gymná-
zium Náchod i SPŠ Frýdek-Mís-
tek a poradili si i v semifinále se 
SPŠ Plzeň. Prohráli až ve finále se 
SPŠ Žďár nad Sázavou, vítěze tak 
čeká celosvětové finále v Kataru. 
„Naši kluci sice ve finále neobhájili 
loňské prvenství, ale i tak je druhé 
místo výborné a padli jsme až po 
dramatickém průběhu. Mezi šesti 
nejlepšími středními školami celé 
republiky je stříbro úspěch,“ hod-
notil vystoupení domácího týmu 
Miroslav Trefil, ředitel pořádající 
Střední školy informatiky, elekt-
rotechniky a řemesel. 

Domácí výběr si uzmul také 
jedno individuální ocenění – nej-
lepším brankářem celého turna-
je byl vyhlášen Šimon Mizera, 
nejlepším střelcem rožnovského 
týmu byl s patnácti brankami 
Martin Sucháček.

VÝSLEDKY DOMÁCÍ 
SŠIEŘ ROŽNOV POD RADHOŠTĚM: 
Základní� skupina: SŠIEŘ Rožnov 
pod Radhoštěm – Gymnázium Ná-
chod 25:12, SŠIEŘ Rožnov pod Rad-
hoštěm – SPŠ Frýdek-Místek 20:13. 

Semifinále: SŠIEŘ Rožnov pod 
Radhoštěm – SPŠ Plzeň 35:8. 
Finále: SŠIEŘ Rožnov pod Radhoš-
těm – SPŠ Žďár n. S. 15:20. Sesta-
va SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm: 
Šimon Mizera, Vojtěch Douda, Ště-

pán Souček, Lukáš Mořkovský, Do-
minik Ištvánech, Antonín Vodička, 
Dušan Palát, Martin Sucháček, Fi-
lip Novák, David Lefan, Lukáš Bu-
berík, Pavel Bajer, Nick Matejovič, 
Vojtěch Svoboda.

Fotbalisté Zubří zrušili áčko, do jara jdou s jedním týmem    

O zrušení A týmu, který na podzim 
hrál v 1. A třídě, se už proslýchalo 
několik měsíců, v zimní pauze se 
tato informace definitivně potvrdila.

V posledních dnech se v Zubří 
řešilo a špitalo, jestli je pravda, že 
se uvažuje o zrušení A týmu.

Vedení klubu na své chůzi před-
neslo návrh a ten byl jednohlasně 
schválen – nejdůležitější informací 
z této schůze je, že bylo oficiálně 
potvrzeno, že A tým mužů je pro 

jarní část odhlášen a zaniká. Nadá-
le tak bude v Zubří působit pouze 
jeden mužský tým. „Po nepovede-
ném podzimu jsme řešili, jak dál. 
Hlavně áčko nutně potřebovalo pro 
záchranu soutěže trenéra a dva až tři 
nové a kvalitní hráče. To by ale pro 
nás byla až moc velká investice, kte-
rá by hodně narušila už tak napjatý 
klubový rozpočet. A se současným 
kádrem, který je nyní tvořen pouze 
deseti hráči, by byly boje o záchranu 

Fotbalisté FC Zubří vstoupí do odvetné jarní části fotbalové 
sezony jen s jedním týmem. Po zrušení A týmu, který posled-
ní desetiletí pravidelně hrál 1. A třídu, zůstává jediným aktiv-
ním týmem zuberské béčko, které v okresním přeboru pove-
de kouč Martin Nerád.   

v 1. A třídě hodně obtížné. Proto jsme 
se rozhodovali pro sloučení kluků do 
jednoho manšaftu a navrhlo se zru-
šení A týmu. A to z důvodu, že 1. A 
by byla náročnější (hra o záchranu, 
kvalita a úzký kádr) a stejně bychom 
se příští rok přihlásili minimálně 
o  soutěž níže. Navíc B tým hraje 
nyní okres, kde se jim podzim taky 
moc nepovedl, a tak bude priorita 
nyní zachránit okresní přebor a příští 
rok se pokusit atakovat přední příčky 
tabulky,“ vysvětlil situaci na klubo-
vém webu předseda klubu Robert 
Jurajda. Podle něj dojde hned na 
několik změn v kádru. 

Jediný zuberský celek pod vede-
ním trenéra Martina Neráda bude 
hrát v okresním přeboru, kde ho 

čeká po nepříliš povedeném podzi-
mu těžká fuška. „Nejspíše nás opustí 
i někteří současní hráči, kteří půjdou 
hrát do vyšších soutěží, než je okres, 
ale s tím počítáme. Hlavně nechce-
me zbytečně platit cizí hráče, aby za 
nás hráli a vybojovali nám nějakou 
soutěž. Dokud to půjde, budeme brát 
ze svých řad – tedy zuberských hrá-
čů. To je teď naše hlavní myšlenka,“ 
pokračoval Jurajda, jenž věří, že 
fanoušci si i na jaře najdou cestu 
do fotbalového areálu. „Věříme, že 
příznivci klubu a hlavně fanoušci 
naše kroky chápou a zachovají nám 
podporu i v dalších letech. Moc si jich 
vážíme a děkujeme, že pravidelně na-
vštěvují naše zápasy,“ dodal Robert 
Jurajda.                                (mha)

Tereza Tvarůžková úspěšná na mistrovství republiky
Dvě medaile získala v uplynulých 
dnech na mistrovství České re-
publiky v běhu na lyžích členka 
TJ Rožnov pod Radhoštěm Tereza 
Tvarůžková. 

Juniorská reprezentantka se tak 
ideálně naladila na blížící se mist-
rovství světa juniorů, které se usku-
teční na přelomu ledna a února ve 
Švýcarsku a na kterém bude rož-

novská sportovkyně reprezentovat 
Českou republiku.   

Český juniorský šampionát se 
konal v Novém Městě na Mora-
vě v uplynulých dnech a Tereza 
Tvarůžková v něm potvrdila, že 
je před světovým šampionátem 
v dobré pohodě. „Tereza na mis-
trovství republiky získala jeden 
bronz a jedno stříbro v disciplínách 

10 km bruslení a 10 km klasicky. 
Nyní je na řadě mistrovství světa ve 
Švýcarsku, kterého se kromě Terezy 
zúčastní i další Rožnovan Vladimír 
Kozlovský. Ten poslední tři roky 
startuje za Fenix ski team Jeseník 
a v začátcích ho vedla paní Bay-
erová a Petr Bayer,“ konstatoval 
Martin Holiš z TJ Rožnov p. R., 
trenér Terezy Tvarůžkové. 

Mistrovství světa v běhu na ly-
žích juniorů probíhá právě v těch-
to dnech (od 
27. ledna do 
3. února 2018) 
ve švýcarském 
Gomsu.  (mha)

Veškeré informace 
najdete zde:
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Florbalisté 1. FbK Rožnov (žluté dresy) v tomto utkání 
národní ligy východ doma porazili Žďár nad Sázavou 9:7. Foto: Jakub Mikuš

Marek Havran
zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Třemi výhrami v řadě vstoupili do nového roku florbalisté 
1. FbK Rožnov pod Radhoštěm. Sršni v národní lize (třetí 
nejvyšší soutěži v zemi) vyhráli v Opavě i v Třebíči a stejně 
tak vyhráli i doma se Žďárem nad Sázavou.

ŘÁDKOVÁ INZERCE

� Prodám pětikilovou plynovou 
bombu naplněnou i s plotýnkou na 
vaření. Tel.: 605 337 870.

� Prodám starožitnost z 20. století 
– toaletku (2 noční stolky spojené 
dohromady s elipsovitým zrcadlem.
Tel.: 605 337 870.

� Prodám ekologicky vypěstovaná 
jablka – 50 kg. Cena dle dohody. 
Levně. Tel.: 605 906 703.

� Prodám levně starší koženou 
světlou sedačku, 2 křesla a pohov-
ka. Finský výrobek. Velmi poho-
dlná, 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 doho-
dou. Tel.: 732 477 212.

� Prodám kočárek – dvojkombi-
nace, 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 použí-
vaná a jsou ve výborném tech. stavu. 
Jedná se o nepotřebnou pozůstalost. 
Cena: 1 200 Kč. Tel.: 605 740 784.

PRODÁM

Soukromé řádkové inzeráty jsou zdar-
ma zveřejněny ve dvou číslech Spektra 
Rožnovska. Poté jsou nahrazeny další-
mi. V případě jiného požadavku kontak-
tujte písemně redakci SR.

KOUPÍM

� Koupím auto vyrobené před ro-
kem 1989. Tel.: 604 107 708.

PRÁCI NABÍZÍ

SEZNAMKA

� Tiskárna�GRAFIA�NOVA Zašo-
vá přijme pracovníka do knihárny 
(na řezání papíru). Nástup možný 
ihned. Zájemci, hlaste se na tel.: 
602 769 333.

� Hledá�se cérka s kolem, elektro-
kolem 60-67 z Rožnova a blízkého 
okolí nejen na nenáročné výlety. 
Tel.: 739 514 876.

15. kolo: 
Opava – 1. FbK Rožnov p. R. 
4:6 (0:0, 3:1, 1:5)

V prvním utkání v novém roce si 
Sršni spravili chuť po předvánoční 
domácí porážce s Brnem. Drama-
tický boj vyvrcholil v poslední části, 
na jejímž začátku ještě Rožnované 
prohrávali o dva góly. Po skvělém 
obratu z 1:3 na 6:3 hosté odváželi 
všechny body.  

Branky�a�asistence�Rožnova: 
28. Viktořík (Burýšek), 41. Knebl 
(Žniva), 42. Viktořík (Hegar), 48. 
Hegar (Doležel), 48.Krhut, 51. Vik-
tořík (Barabáš). 

16. kolo:
1. FbK Rožnov p. R. – Žďár n. S. 
9:7 (4:2, 4:2, 1:3)

Domácí v průběhu utkání vedli 
už 6:2 a také 8:4, přesto z toho ješ-
tě bylo pořádné drama. Hosté sní-
žili na 8:6 a v přesilové hře dvacet 
vteřin před koncem na rozdíl jedné 
branky. Očekávalo se ještě velké 
drama, ale při buly se stala kurio-
zita. Žďár vyhrál buly, brankář od-
bíhal z brány, aby mohl Žďár hrát 
v  šesti, ale obránci si dávali před-
nost a míček tak skončil až za bran-
kovou čarou. Sršni znovu odskočili 
na dvě branky (9:7) a potvrdili tak 
důležité domácí vítězství.  

Branky�a�asistence�Rožnova: 
1. Kittel (Krhut), 10. Krhut (Vik-
tořík), 14. Doležel (Hegar), 15. 
Knebl (Viktořík), 23. Viktořík (Ba-
rabáš), 27. Krhut (Viktořík), 34. 

Kratochvíl (Hegar) , 35. Kratochvíl 
(Doležel), 60. vlastní. 

17. kolo: 
Třebíč – 1. FBK Rožnov p. R. 
5:6 (1:1, 1:3, 3:2)

V dramatickém utkání pomohla 
hostům výborná produktivita dvo-
jice Viktořík – Krhut, kteří se po-
starali o všechny góly Sršňů. V zá-
věru sice ještě bylo hostům horko, 
když domácí minutu před koncem 
snížili na 5:6, ale Rožnované nej-
těsnější vítězství s vypětím všech 
sil uhájili. „Utkání mělo parametry 
play off. Soupeř hrál sympatickou 
ofenzivní hru a my jsme dokázali 
z brejku dávat jednoduché góly. Ve 
třetí třetině byla znát únava a ner-
vozita, z čehož pramenila zbytečná 

vyloučení,“ hodnotil utkání na klu-
bovém webu hrající trenér Sršňů 
Pavel Barabáš.

Branky�a�asistence�Rožnova:�
3. Viktořík (Filip), 30. Krhut (Vik-
tořík), 36. Viktořík (Krhut), 39. 
Krhut (Viktořík), 50. Krhut (Bara-
báš), 55. Viktořík (Krhut), 

Pořadí� národní� ligy� –� východ� po�
17.�kole: 1. Náchod 40 bodů, 2. Tel-
nice 31, 3. Opava 30, 4. Kopřivnice 
30, 5. Gullivers Brno 30, 6. 1. FbK 
Rožnov 29. 

Poslední� čtyři� utkání� základní�
části�florbalistů�Rožnova: 3. února: 
Kopřivnice – 1. FbK Rožnov, 11. 
února: 1. FbK Rožnov – Náchod, 
17. února: 1. FbK Rožnov – Klo-
bouky, 24. února: 1. FbK Rožnov 
– Horní Suchá.

Florbaloví sršni pilně sbírají body


