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INZERCE

Největší problém parkování – lenost

V pátek 16. a sobotu 17. břez-
na proběhne na rožnovském 
Masarykově náměstí tradiční 
Josefský jarmark. Slibuje bo-
hatý program.                 Strana 4

Přijďte diskutovat o novinkách 
v Rožnově. S architekty o kul-
turním centru 7. března. S vede-
ním města o změnách v centru 
27. března.                          Strana 4 a 5

Odbor dopravy rožnovské radni-
ce evidoval ke konci roku 2017 
v rámci území obce s rozšířenou 
působností přes 22 tisíc vozidel 
a na 17 tisíc vlastníků řidičského 
oprávnění. V této statistice nejsou 
započtena služební vozidla registro-
vaná mimo zmíněné území a auta 
turistů. Dohromady mají obrovský 
vliv zejména na dopravní situaci 
a  parkování v Rožnově. „Při množ-
ství vozidel v  ulicích je naším cílem, 
aby tyto zůstaly průjezdné. Občas se 
setkáváme s obyčejnou sobeckostí 

nebo leností řidičů. Řešíme tak špat-
ně zaparkované vozidlo, které pře-
káží jiným v průjezdu nebo výhledu. 
Volné parkovací místo je přitom jen 
několik desítek metrů dál,“ popsal 
situaci ředitel městské policie Aleš 
Pilař (na snímku) s tím, že: „Převáž-
ná část pokutovaných řidičů se však 
při projednávání přestupku chová 
seriózně. Pokuta nikoho nenadchne, 
ale uznávají, že kdyby se na řádné 
parkování nedohlíželo, některá místa 
by byla neprůjezdná.“

Pokračování na straně 4

Rožnovské lesy sužuje kůrovcová kalamita
Důležitá pracovní schůzka 
mezi představiteli radnice 
a zástupci společností Lesy 
ČR a Městské lesy Rožnov 
proběhla v únoru na radni-
ci. Vedle jednání o směnách 
pozemků se řešila zejména 
kůrovcová kalamita a také 
nepořádek na zdejším vla-
kovém nádraží.

Kůrovec ničí porosty, které výraz-
ně poškodilo sucho v letech 2015 
a 2016. „Spravujeme cirka 1 000 hek-
tarů městského majetku. S kůrovcem 
je to špatné prakticky v celém našem re-
gionu. Nyní řešíme zejména následek, 
který spočívá v dlouhodobém suchu,” 
popsal situaci Rostislav Polášek, jed-
natel společnosti Městské lesy Rož-
nov s tím, že drobnému škůdci navíc 
prospívá i  letošní mírná zima. 

Majitelé či správci lesa pak mají ze 
zákona povinnost kůrovcové porosty 
vytěžit. Aktuální situace se také výraz-
ně odráží na vývoji ceny dřeva. „Ta jen 
u kůrovcového dřeva poklesla až o  500 
korun za kubík. Vliv na vývoj ceny mají 
ale také větrné kalamity v  okolních ze-
mích, v jejichž důsledku leží ve střední 
Evropě na zemi přes 20 milionů kubíků 
dřeva,” doplnil Polášek.

Pokračování na straně 5

Středisko volného času pojalo 
masopustní období netradičně 
a uspořádalo druhý ročník karne-
valu na ledě. Zimní stadion zapl-
nily pohádkové bytosti a nechyběli 
ani superhrdinové, kteří si užili 
mrazivé hry a soutěže. Děti si zku-
sily střelbu na cíl, bruslařský sla-
lom nebo krasojízdu.

Program myslel i na nebruslící. 
Pro ty byly na stadionu nachystány 
například překážkové dráhy. Děti 
postupně plnily úkoly a následně 
si domů odnesly malou odměnu. 

Text a foto Veronika Kusá

Karneval na ledě

www.spektrumroznovska.cz

Několikrát denně musí strážníci Městské policie Rožnov pod 
Radhoštěm řešit parkování neukázněných řidičů v okolí náměstí. 
Dlouhodobě neutěšená je také situace kolem místní polikliniky.

Jakub Mikuš
jakub@spektrumroznovska.cz
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Starosta Holiš sbírá podpisy pro vodovod

Na ulicích Horská a 5. května mají 
za 9 milionů vzniknout už letos. 
Ještě o milion více dá radnice 
na realizaci sportovišť u základ-
ních škol Videčská a 5. května. 
Také park by se měl dočkat no-
vého mobiliáře a dětského hřiště. 
„Nejnáročnější z hlediska  přípra-
vy i nákladů jsou tři dlouhodobě 
nejdiskutovanější projekty. Letos po-
čítáme s částkou 13 milionů korun 
na projektovou dokumentaci kultur-
ního centra a se dvěma miliony na 
projekt přístavby knihovny,” popsal 
starosta Radim Holiš (na snímku). 

Další 1,8 mil. Kč si podle něj vy-
žádá příprava vodovodu na Horní 
Paseky. „Navrhovaná varianta počí-
tá až s 1 750 osobami, které mohou 
být napojeny na nový vodovod. Nyní 
osobně navštěvuji obyvatele zmíně-
né lokality, vysvětluji jim důležitost 
projektu a  sbíráme podpisy pro 
souhlas se zásahem do soukromých 
pozemků,” popsal situaci starosta 
Holiš a pokračoval: „Vodovod je na-
plánován v  délce zhruba 14 kilome-
trů. Náklady na jeho realizaci byly 
předběžně odhadnuty na 80 milio-
nů korun. Zejména v případě vedlej-

ších ramen vodovodu však může dojít 
ke zkrácení délky i nákladů, pokud 
se nedohodneme s vlastníky pozem-
ků.” Rožnovská radnice také počítá 
s tím, že by na realizaci vodovodu 
mohla získat dotaci až 55 procent. 
„Snažíme se všechny důležité pro-
jekty připravit tak, aby s nimi moh-
lo nové vedení města, které vzejde 
z podzimních voleb, začít v roce 2019. 
V případě zmíněného vodovodu je 
vzhledem k možnosti získání dotace, 
kterou lze čerpat nejpozději do roku 
2020, potřeba začít co nejdříve,” do-
plnil Radim Holiš.

Hasičská zbrojnice prochází rekonstrukcí
Za plného provozu a s náklady 4,65 milionu Kč prochází 
rekonstrukcí zbrojnice Hasičského sboru města Rožnov 
pod Radhoštěm.

Objekt, který vyrostl v rámci akcí 
Z v šedesátých letech minulého 
století, slouží celou dobu rožnov-
ským hasičům. I když postupně 
prošel dílčími opravami a také 
zázemí jednotky doznalo změn, 
bylo již třeba zbrojnici opravit 
i zvenčí. „V rámci projektu snížení 
energetické náročnosti je realizová-
no zateplení vnějších obvodových 
stěn, plochých střech, zavedení ener-
getického managementu a dílčí 
výměna garážových vrat i oken. 
Díky tomu dojde k výraznému sní-
žení energetické náročnosti budo-
vy,“ vyjmenoval základní práce 
Marek Moll z odboru rozvoje 
radnice. Město na projekt za víc 
než čtyři miliony získalo dotaci 
1,6 milionu Kč ze Státního fondu 
životního prostředí.

Samostatnou kapitolu rekonstruk-
ce pak tvoří oprava podlah v garážích 
za 650 tisíc Kč, kterou město hradí 
plně z rozpočtu. „Podlahy už nevy-
hovovaly našim potřebám a po insta-
laci nových vrat došlo ke kritickému 
snížení průjezdné výšky pro vozidla. 
Navíc nebyly zpevněny a pod vozidly se 
vytvářely takzvané koleje. Díky vstříc-
nému přístupu města tak nyní dochází 
k výměně podlah, včetně vybudování 
odvodňovacích kanálků a montážní 
jámy,” popsal ředitel rožnovských 
hasičů Karel Janoušek a pokračoval: 
„Rekonstrukce probíhá za plného pro-
vozu a  dokončena má být v květnu. 
Pro další fungování našeho sboru byla 
nezbytná a věříme, že přispěje nejen ke 
snížení energetické náročnosti objektu 
hasičské zbrojnice, ale také k zefektiv-
nění naší činnosti.”                          (jm)Rekonstrukce hasičské zbrojnice má být dokončena v květnu. Foto: Jakub Mikuš

Valašské muzeum v přírodě ovládl masopustní rej
Již 34. ročník masopustu přilákal 
do Dřevěného městečka ve Valaš-
ském muzeu v přírodě sedm tisíc 
návštěvníků. Zvyky spojené ne-
jen s masopustními průvody jim 
předvedli členové SDH Francova 
Lhota a Valašského souboru pís-
ní a tanců Radhošť. Vedle toho 
probíhaly v areálu také soutěže 
o nejlepší klobásku, tlačenku 
a řeznický stánek. „Jsem rád, že se 
každoročně setkáváme se zájmem 
mistrů cechů řeznického a uzenář-
ského. Soutěže o nejlepší klobásku 
a nejlepší tlačenku se letos zúčast-
nilo 13 firem a jejich výrobky byly 
vysoké kvality. Celkem 14 firem 
pak nabízelo ochutnávky a prodej 
výrobků návštěvníkům,“ řekl Jind-
řich Ondruš, ředitel Valašského 
muzea v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm.                                (jm) Velký úspěch měly u návštěvníků také masky členů VSPT Radhošť. Foto: Jakub Mikuš

Město například počítá s přípra-
vou projektových dokumentací na 
nová parkovací místa v sídlištích. 

Rekordních 81 investičních akcí za téměř 91 milionů Kč naplánovala na letošek 
rožnovská radnice. Novinek se dočkají mimo jiné řidiči, maminky s dětmi či žáci 
místních základních škol. Aktivně se ale pracuje také na trojici největších projektů.

Jakub Mikuš
jakub@spektrumroznovska.cz
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Denní centrum a noclehárna pomáhají potřebným

Celkem 732 kontaktů a dohroma-
dy 46 klientů, z toho 8 žen, vyu-
žilo loni služeb denního centra. 
Služby noclehárny pak 42 mužů, 8 
žen a pracovníci zde zaznamenali 
1 462 lůžkodnů, které reflektují 
roční využití osmi dostupných lů-
žek. „Výbornou zprávou je, že jsme 
díky provozování obou služeb pomoh-
li sociálně potřebným a desítka klien-
tů se z ulice dostala zpět do běžného 
života. Konkrétně šest klientů získalo 
zaměstnání i s ubytováním, tři odešli 
na ubytovnu, dva do azylového domu 
a tři klienti se vrátili k rodině,“ vy-
počítal místostarosta Rožnova Jan 
Kučera. Ten je s fungováním denní-
ho centra a noclehárny, které pro-
vozuje společnost Elim Vsetín, spo-
kojen. „Díky uvedeným číslům víme, 
že služba má smysl a viditelný efekt. 
Jsme rádi, že město do obou zařízení 
investovalo a zprovoznilo je. Pomohli 
jsme tak desítkám lidí, kteří patří do 
skupiny sociálně vyloučených a kteří 
přivítali možnost strávit den v centru 
nebo přenocovat v noclehárně,“ do-
plnil Kučera. Součástí nabízených 
služeb je také možnost vyprání si, 
uvaření jídla a poradenská činnost.

Ze statistik pak vyplývá, že služby 
denního centra využívají v průměru 
tři osoby denně. U noclehárny je 

Vedoucí denního centra a noclehárny Daniela Uhříková ukazuje jeden ze dvou třílůžkových pokojů pro muže. Foto: Jakub Mikuš
denní využití ještě o klienta vyšší. 
„Za velký úspěch považujeme, že se 
někteří klienti vrátili do rodinného 
prostředí nebo si našli trvalé ubytová-
ní či práci,” řekla vedoucí denního 
centra a noclehárny Daniela Uhří-
ková. Zároveň uvedla, že nejvytíže-
nější byla noclehárna v srpnu. „Část 
z klientů jsme museli odmítnout, pro-

tože jsme měli naplněnu kapacitu,” 
pokračovala Uhříková s tím, že ne 
všichni klienti chtějí dodržovat na-
stavená pravidla: „O nabízené služ-
by se ucházeli pod vlivem alkoholu 
nebo jiných návykových látek. Proto 
máme k dispozici testery na alkohol 
i  drogy. V případě potřeby spolupra-
cujeme také s městskou policií.“ 

Denní centrum i noclehárnu, 
které provozuje společnost Elim 
Vsetín, naleznou případní zájemci 
v budově městské policie na ulici 
Čechova 1027. Denní centrum je 
otevřeno každé pondělí až pátek 
v časech 8.30 - 12.00 a 13.00 - 16.00 
hodin, noclehárna každý večer od 
19.00 do 21.30 hodin. 

Gymnazisté se učili na radnici

Během necelých dvou hodin se tří-
da 1. A8 s třídní učitelkou Olgou 
Gardašovou seznámila například 
se základní činností Městského 
úřadu Rožnov pod Radhoštěm. 
Žáci se také dozvěděli, jaký je roz-
díl mezi státní správou a samosprá-
vou nebo jak je to s kompetencemi 
zastupitelstva, rady města a  uvol-
něných funkcionářů. „V rámci 
výuky občanské výchovy naši žáci 
mimo jiné mluví také o  fungování 
městského úřadu a města. Chtěli 

jsme proto, aby se s jejich činností 
seznámili na vlastní oči. Jsme moc 
rádi, že nám z městského úřadu 
vyšli vstříc,” uvedla třídní učitelka 
Olga Gardašová. Gymnazisté si 
také prošli hlavní budovu radnice 
na Masarykově náměstí a prohléd-
li obřadní síň. „O  tom, co se jim 
ve městě líbí nebo co by naopak 
chtěli zlepšit, pak studenti disku-
tovali s místostarostkou Rožnova 
Kristýnou Kosovou,” doplnil mluvčí 
města Tomáš Gross.               (jm)

Netradiční výuku občanské výchovy absolvovali žáci 
Gymnázia Rožnov. Školní lavice totiž vyměnili za praktické 
zkušenosti, které získali přímo v budově městského úřadu.

Aktuální situaci v centru Rožnova 
si mohou zájemci prohlédnout pro-
střednictvím webu města www. roz-
nov.cz nebo na adrese www.visit-
roznov.cz. „Kamera umístěná na 
střeše městského úřadu byla kvůli 
lepšímu záběru posunuta a zabírá 
většinu Masarykova náměstí. Nově 
vyniká rozlišením 1920 x 1080 
(FHD, pozn. red.) a díky vysoké cit-

livosti má také podstatně lepší obraz 
i za snížených světelných podmínek. 
Další novinkou je napojení kamery 
na stream server, což umožňuje snad-
né a plynulé zobrazení na jakémkoliv 
zařízení,“ vyjmenoval Martin Cáb, 
vedoucí oddělení městských infor-
mačních systémů. Pořízení kamery 
včetně připojení stálo radnici téměř 
24 tisíc Kč.                               (jm)

Náměstí z ptačí perspektivy
Nová webová kamera s vysokým HD rozlišením shlíží od 
února na Masarykovo náměstí z radnice.

Žáci gymnázia se mimo jiné seznámili s fungováním úřadu. Foto: Jakub Mikuš

Nová kamera nabízí aktuální pohled na Masarykovo náměstí ve vysokém rozlišení.

První rok fungování rožnovského denního centra a noclehárny ukázal potřebnost 
i smysluplnost těchto služeb. ”Díky nim se podařilo do běžného života vrátit téměř 
desítku sociálně vyloučených osob,“ pochvaluje si místostarosta Jan Kučera.

Jakub Mikuš
jakub@spektrumroznovska.cz
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Architekti představí kulturní centrum veřejnosti

K TÉMATU

Foto: Jakub MikušProjekt kulturního centra architekti představí v kině Panorama.

Vedení Rožnova intenzivně pracuje 
na přípravách výstavby důstojného 
kulturního stánku, který město po-
strádá. K dispozici má již finální 
podobu projektu. Ten připravili br-
něnští architekti na základě úspěš-
ného návrhu, jenž vyšel z architek-
tonické soutěže realizované v roce 
2016. „Projekt je nyní ve fázi detail-
ních úprav, abychom mohli v nejbliž-
ší době podat žádost o stavební povo-
lení. Došlo například k dopracování 
átria a také využití letní scény vedle 
objektu k divadelním představením či 
pro letní kino. Pokud půjde vše podle 
plánu, s výstavbou by se mohlo začít 
příští rok,” popsala průběh prací 
místostarostka Kristýna Kosová. 

Chystají se změny v parkování

Radnice společně se školskou ra-
dou ZŠ Pod Skalkou řešila také 
dopravní situaci v okolí nového 
kulturního centra. „Shodli jsme 
se, že řešení pro parkování učitelů 
budeme hledat v areálu školy a ro-

diče, kteří přiváží a odváží děti, za-
tím využijí k  zastavení přístupovou 
komunikaci ke škole. V budoucnu 
by k tomuto účelu sloužila plocha  
před vstupem do kulturního centra,” 
uvedl městský architekt Jan Horký 
s tím, že dojde také k propojení par-
kovacích míst před novou stavbou 
a poliklinikou: „Využití parkovacích 
ploch na sebe časově naváže. Ráno 
a dopoledne budou sloužit primárně 
poliklinice a později odpoledne a ve-
čer kulturnímu centru.”

Máte dotaz, přijďte se zeptat

Nejen tyto, ale také další zajímavos-
ti spojené s projektem se zájemci 
dozví během veřejného projednání 
ve středu 7. března od 16.00 hodin 
v kině Panorama. Zde se budou 
také moci přímo architektů zeptat 
na to, co je v souvislosti s novým 
kulturním centrem zajímá. „Dozví 
se například i to, jak rychle může 
být připravovaná montovaná stavba 
dokončena,” doplnil Horký. 

Už letos se musí občané připravit 
na stavební práce v ulici Bezručova. 
„Dojde k předláždění celé ulice, která 
je ve vlastnictví Zlínského kraje, a také 
k rekonstrukci chodníků ve vlastnictví 
města,” řekla místostarostka Kristýna 

Kosová. „Na ulici Bezručova je letos 
plánováno předláždění nejhorších míst 
stávající vozovky ve stávajících parame-
trech. V současné době se zpracovává 
plán oprav, náklady nejsou vyčísleny,” 
uvedl Bronislav Malý, ředitel příspěv-
kové organizace Ředitelství silnic 
Zlínského kraje.                         (jm)

Ulici Bezručova čeká oprava

dopravní značkou Zóna - Zákaz par-
kování mimo vyhrazená parkoviště 
(viz foto). Tu nejen turisté, ale ani 
místní řidiči nerespektují. „Zmíněná 
značka je umístěna na všech vjezdech 
do centra města. Mimo vyhrazená 
parkoviště je zde možné zastavit 
pouze na dobu nezbytnou k  nastou-
pení a vystoupení osob, nebo nalo-
žení a  vyložení nákladu,” řekl Pilař 
a pokračoval: „Vzhledem k tomu, že 
situaci monitorujeme pomocí kame-
rového systému, máme přehled o ři-
dičích, kteří zde parkují déle. Loni 
jsme na území města řešili na 2 000 
přestupků. Téměř pětina z nich se při-
tom vztahovala k parkování na ulici 
Nádražní.” Řidičům, kteří dopravní 
značení nerespektují, hrozí na místě 
pokuta 2 000 a ve správním řízení 
2  500 Kč a správní poplatek.

Dlouhodobě špatná je z hlediska 
parkování také situace u rožnovské 
polikliniky. „Běžně zde řidiči odstaví 
auto na celý den a pacienti nemají 
kde zaparkovat. Zkušenost z jiných 
měst ukázala, že placené parkování 
u nemocnic zajistilo dostatek volných 
míst pro pacienty. Druhý extrém 
u polikliniky představují řidiči, kteří 
ani nehledají volná parkovací místa 
na vyhrazených parkovištích a zapar-
kují podél ulice Letenská. Dopouští 
se tak přestupku,“ doplnil šéf stráž-
níků Aleš Pilař.

Radnice chce situaci u polikliniky 
zlepšit. „Tamní parkoviště stejně jako 

polikliniku spravuje městská společ-
nost Komerční domy. Jednateli jsme 
zadali za úkol připravit řešení situace 
nejpozději do poloviny roku. Naším cí-
lem je, aby na parkovišti nestála auta 
osm a více hodin, jak je tomu dosud,” 
řekl starosta Radim Holiš s tím, že 
pacienti se obávat nemusí: „První tři 
hodiny zde bude parkování za symbo-
lickou korunu a dále dle sazebníku 
běžného na všech městských parkoviš-
tích. Zaměstnanci polikliniky či měst-
ského úřadu budou mít k parkování 
vyčleněna místa u kina Panorama. 
I toto parkoviště bude sloužit primárně 
občanům a turistům, nikoliv zaměst-
nancům přilehlých firem.” Souběžně 
s úpravou parkování u polikliniky 
navíc radnice připravuje také úpravu 
chodníku podél ulice Letenská až 
k víceúčelovému hřišti.             (jm)

Pokračování ze strany 1
Nejvíc přestupků v parkování evidu-
jí strážníci v centru města. Kolem 
náměstí je totiž parkování upraveno 

U polikliniky se bude platit

První tři hodiny za korunu

Pozor na zónu se zákazem parkování v centru

Masarykovo náměstí ožije Josefským jarmarkem
V pátek 16. a sobotu 17. března pro-
běhne na rožnovském Masarykově 
náměstí tradiční Josefský jarmark. 
Oblíbená akce startuje po oba dny 
už v 8.00 hodin prodejem jarmareč-
ního zboží. 

Pořadatelem jarmarku je město 
Rožnov pod Radhoštěm ve spolu-
práci s T klubem – kulturní agen-
turou. Právě starosta Radim Holiš 
s dalšími členy vedení města a zá-

stupcem místní farnosti dvoudenní 
program v pátečních 10.00 hodin 
zahájí.

„V doprovodném programu se na pó-
diu představí děti z rožnovské Základní 
školy Záhumení a ostravská cimbálová 
muzika Iršava. Od 16.30 hodin se mo-
hou návštěvníci těšit také na vystoupení 
hudební skupiny Šajtar a od 18.00 to 
bude rocková kapela Koridor, která 
zároveň na jarmarku pokřtí nové CD,” 

popsal průběh pátečního dne drama-
turg T klubu Pavel Jakubík.

V sobotu se na pódiu od 10.00 
hodin představí cimbálová muzika 
folklorního souboru Troják z Va-
lašské Bystřice a od 12.30 hodin 
dechová hudba Bystřičanka.

„Po oba dny bude více než stovka 
prodejců nabízet tradiční jarmareční 
zboží jako kytice, květinové vazby, ke-
ramiku, svíčky, sýry, perníčky, masné 

výrobky, občerstvení a další zboží, kte-
ré k městskému jarmarku a blížícímu 
se jaru neodmyslitelně patří,” uvedl 
Jakubík a dodal: „Pro děti bude opět 
připravena tvořivá dílna, v níž si zdar-
ma vyzkouší rukodělné tvořivé techni-
ky. Díky tomu si z jarmarku odnesou 
na památku vlastní výrobek.”

V pátek končí jarmark kulturním 
programem ve 20.00 a v sobotu ve 
14.00 hodin.                              (jm)

Ve středu 7. března od 16.00 hodin proběhne v kině Panorama představení projektu 
víceúčelového kulturního centra zájemcům nejen z řad občanů. Dotazovat se budou 
přímo autorů projektu, jehož náklady jsou odhadovány na 141 milionů Kč bez DPH.

Jakub Mikuš
jakub@spektrumroznovska.cz
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Přijďte diskutovat o změnách v centru města

Vizualizace: Archiv MěÚ Rožnov p. R.Ideová skica nové městské tržnice za poštou.

Lapače pochytaly desítky milionů kůrovců

Vedení města dlouhodobě řeší ne-
utěšenou dopravní situaci v centru 
Rožnova. „Studie zpracovávala ně-
kolik dopravních modelů, včetně uza-
vření či zjednosměrnění ulic. Naším 
cílem je zachovat náměstí přístupné 
automobilům, zklidnit situaci na 
sídlišti Záhumení, zpřehlednit ulice 
a vyřešit situaci na náměstí Míru 
včetně vybudování nové tržnice,” vy-
jmenovala navrhované změny mís-
tostarostka Kristýna Kosová. Dojít 
má také k úpravě pohybu vozidel 
po Masarykově náměstí. „Nová stu-
die počítá se zachováním dvou vjez-
dů a dvou výjezdů z náměstí. Vjíždět 
by se mělo z obchvatu centra města 
a od Společenského domu, vyjíždět 
pak naproti kostelu z ulice Nádražní 
nebo z obchvatu,” uvedl místosta-
rosta Jan Kučera. Připravovaných 
změn je však mnohem více, a proto 
zve vedení města občany na úterý 
27. března od 16.00 hodin do velké 
zasedací místnosti radnice, kde jim 
bude studie představena.

Pokračování ze strany 1
Lesy ve vlastnictví města ale tvoří 
jen malou část okolních porostů, 
o něž se starají převážně Lesy ČR. 
Proto starostu Rožnova Radima Ho-
liše zajímalo, jaké kroky vzhledem 
ke kůrovcové kalamitě podnikají zá-
stupci této společnosti. „Veškeré me-
tody ochrany jsou závislé na kondici 
chráněných stromů a porostů. Pokud 
by se dostatečně obnovila zásoba vody 
v půdě a v souvislosti s tím se i zvýši-
la odolnost stromů, je metoda obrany 
založená na kombinaci vyhledávání 
napadených stromů a použití odchy-
tových zařízení - převážně lapáků 
a lapačů dostatečně účinná, aby se si-
tuace začala zlepšovat. Loni jsme na 
lesní správě Rožnov k odchytu zejmé-

na jarního rojení použili téměř 17 tisíc 
kusů lapáků a více než tisíc lapačů, 
které odchytaly desítky milionů kůrov-
ců,” uvedla mluvčí státního podniku 
Eva Jouklová.

Radnice chce směnit pozemky

Starosta Radim Holiš jednal se zá-
stupci Lesů ČR také o scelení lesních 
území. „To je mnohdy zbytečně roz-
kouskované. Od státních lesů bychom 
chtěli na město Rožnov převést cca 4,37 
tisíc m2 pozemků, naopak společnosti 
Lesy ČR bychom převedli 9,07 tisíc m2. 
Rozdíly ve velikostech a v ceně by byly 
stanoveny na základě znaleckého po-
sudku a finančně vyrovnány,“ řekl sta-
rosta Radim Holiš.                           (jm)

Nepořádek na vlakovém nádraží pod drobnohledem
Během schůzky na radnici se zú-
častnění bavili také o nepořádku 
na vlakovém nádraží v důsledku 
svážení dřeva, na nějž si lidé opa-
kovaně stěžují. Spektrum Rožnov-
ska proto oslovilo Správu dopravní 
železniční cesty (SŽDC), které 
nádraží patří. „Na rožnovském ná-
draží probíhá nakládka dřeva pravi-
delně. Přepravu zajišťuje společnost 
ČD Cargo. Na tuto apelujeme, aby 
zajišťovala pravidelný úklid,” uved-
la mluvčí SŽDC Kateřina Šubová 

a pokračovala: „V případě silného 
znečištění dopravní cesty musíme 
ve výjimečných případech přikročit 
i k vyloučení dané koleje z provozu do 
řádného uklizení. V rámci výpravní 
budovy a přilehlých ploch zajišťujeme 
pravidelný úklid, ten však pozbývá 
účinku, není-li uklizeno po nakládce 
dřeva.” V podobném duchu reagova-
la také mluvčí Českých drah Moni-
ka Bezuchová. „Se zákazníky jsme 
dohodnuti na pravidelném úklidu na 
plochách nákladišť. Není však v silách 

přepravců uklízet po každé nakládce, 
a tak je dohodnuta perioda cca 3-4 
týdny. Pracovníci ČD Cargo jsou se 
zákazníky ve styku a v rámci kontrol 
je upozorňují na potřebu úklidu,” při-
blížila situaci Bezuchová a doplnila: 
„V Rožnově jsme poslední velký úklid 
organizovali s naším největším zákaz-
níkem v pondělí 5. února. Žádáme ob-
čany o určitou shovívavost. ČD Cargo 
flexibilně reaguje na zvyšující se poža-
davky těžebních společností, a přispívá 
tak k eliminaci dopadů kalamity.” 

Situaci monitoruje také vede-
ní města, které opakovaně jedná 
s dotčenými subjekty. „Reagujeme 
tak na podněty občanů. Se zástupci 
ČD Cargo máme dohodnut způsob 
upozorňování v případě problémů 
s hlukem a prašností. Rovněž nám 
bylo přislíbeno to, že zákazníci ČD 
Cargo, a. s., budou více udržovat 
na nákladišti nejen pořádek, ale 
také tamní provozní dobu,” zmínil 
starosta Rožnova pod Radhoštěm 
Radim Holiš.                                       (jm)

K TÉMATU

Foto: Jakub MikušRostislav Polášek, jednatel společnosti Městské lesy Rožnov,
u mapy znázorňující rozmístění lesních pozemků města.

Rožnov má novou Studii dopravního využití centra města včetně náměstí Míru, kde 
vznikne nová tržnice. V úterý 27. března od 16.00 hodin ji představí občanům ve 
velké zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí.

Jakub Mikuš
jakub@spektrumroznovska.cz



STRANA 6 / 27. ÚNORA 2018ZPRAVODAJSTVÍ / ZAJÍMAVOSTI

Na volby v Rožnově dohlíží přes 100 osob

tosti sčítání hlasů. Tohoto počtu musí 
být při volbách vždy dosaženo. Jejich 
skutečný počet ale závisí na počtu čle-
nů, které delegují jednotlivé politické 
strany a další ze zákona oprávněné 
osoby. Může se tedy stát, že skutečný 
počet členů komisí bude vyšší než mi-
nimální. V opačném případě jmenuje 
členy, stejně jako zapisovatele starosta 

města. V prezidentské volbě bylo cel-
kem 128 členů OVK včetně 14 zapi-
sovatelů, ve volbách do poslanecké 
sněmovny to bylo 139 členů včetně 14 
zapisovatelů.

�� Jak�se�díváte�na�petici,�která�bě-
hem� prezidentských� voleb� proběhla�
komisemi�napříč�republikou�a�jejímž�

cílem�bylo�zvýšení�odměny�řadových�
členů�komisí?�

Odměny členům komisí jsou nízké 
a již několik let stejné. Není divu, že 
petice vznikla. Myslím si, že zvýšení 
odměny může přispět, zejména mezi 
studenty, k vyššímu zájmu o tuto prá-
ci. Jsem přesvědčena, že si členové 
OVK zvýšení odměny zaslouží.

NEPŘEHLÉDNĚTE

�� Co�obnáší�práce�ve�volební�komisi?
Každý navržený člen se musí nej-

prve účastnit tzv. prvního zasedání 
členů okrskových volebních komi-
sí, které organizuje městský úřad. 
Během něj složí slib, vylosují ze 
svého středu předsedu a místopřed-
sedu jednotlivých OVK a získají 
základní informace k organizaci 
a průběhu voleb. Předseda a mís-
topředseda se pak účastní podrob-
ného školení organizovaného Čes-
kým statistickým úřadem. V první 
den voleb se členové komisí sejdou 
ve volební místnosti již před 14. ho-
dinou, aby dokončili poslední pří-
pravy vybavení místností. V prů-
běhu hlasování musí členové OVK 
řádně kontrolovat oprávněnost pří-
chozích voličů volit, zaznamenávat 
je do výpisů ze seznamů voličů či 
vydávat úřední obálky. Po uzavře-
ní volebních místností v sobotu ve 
14 hodin následuje nejnáročnější 
část, a to sčítání hlasů.

�� Rožnov�má�14�volebních�okrsků,�
kolik�členů�komisí�musí�ke�každým�
volbám�zajistit?

Minimální počet členů OVK stano-
ví starosta podle velikosti jednotlivých 
volebních okrsků - počtu voličů a složi-

Členové okrskových volebních komisí musí ke své práci přistupovat zodpovědně. Foto: Jakub Mikuš

Zeptali jsme se za Vás: Otevírací doba nového hřiště
Spektrum Rožnovska obdrželo dotaz adresovaný také sta-
rostovi Radimu Holišovi. Autory zajímalo, proč je víceúčelové 
hřiště na ulici Letenská během zimy zavřeno a zda se Rožnov 
dočká nového dopravního hřiště. Zeptali jsme se starosty.

Hřiště jsme otevřeli v září a nyní 
se nacházíme v prvním a zároveň 
zkušebním roce provozu. Při návr-
hu otevírací doby zkušebního roku 
jsme vycházeli z pravidel, která 
jsou běžná i pro okolní hřiště s po-
dobným povrchem. Také z bezpeč-
nostních důvodů jsme nechtěli, 
aby bylo otevřeno v zimních mě-
sících. Povrchy hracích ploch lze 
totiž ideálně využít za sucha a při 
teplotách nad pět stupňů. Myslím 
si, že v zimě se jezdí na běžkách 
nebo sjezdovkách a fotbal i jiné 
míčové sporty se hrají v hale. Jiné 
je to v případě tartanového ová-
lu, který lze využívat celoročně. 

Přesto se do budoucna nebráníme 
možnosti po domluvě zpřístupnit 
zájemcům hřiště také v zimních 
měsících. Tedy alespoň v případě, 
že bude zima podobně mírná jako 
letos. První rok využití vyhodno-
tíme a případně provozní dobu 
upravíme.

Pokud se týká nového dopravní-
ho hřiště, tak na jeho přípravě už 
intenzivně pracujeme. Máme vyty-
povány tři vhodné lokality, ze kte-
rých budeme letos vybírat. Jednáme 
také se Zlínským krajem, který nám 
příslíbil finanční spoluúčast na vy-
budování nového dopravního hřiště 
v Rožnově.                                       (r)

Od dubna plánuje radnice rozdat 
vlastníkům zahrad v k. ú. Rožno-
va pod Radhoštěm, Tylovice nebo 
Hážovice až 1 000 nádob na bio-
odpad o objemu 240 litrů. Zapůj-
čeny jim budou na základě smlou-
vy a podmíněny vlastnictvím 
zahrady. Dále bude brán ohled na 

efektivnost svozu. To znamená, 
že lokality vzdálené a nedostup-
né pro svozovou techniku mohou 
být z projektu vyloučeny.

Více informací k projektu včet-
ně formuláře pro zapůjčení přine-
se Spektrum Rožnovska v březno-
vém vydání.                           (jm)

Město rozdá nádoby na bioodpad
Jste vlastníkem zahrady a nevíte si rady s trávou, listím 
a ostatním bioodpadem? Město Rožnov v těchto dnech 
realizuje nákup nádob na bioodpad pro občany.

Web města:

Facebook:

Lepší místo:

Strategie Rožnov:

Usnesení Rady

Usnesení Zastupitelstva

Kulturní kalendář:

http://www.roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm - město 

https://www.lepsimisto.cz/obec/roznov-pod-radhostem

http://www.strategieroznov.cz/

http://www.roznov.cz/usneseniRM

www.roznov.cz/usneseniZM

http://www.roznov.cz/kalendar

Letos proběhla nejen v Rožnově dvě kola volby prezidenta. Spektrum Rožnovska zajímalo, 
jak náročná je práce v okrskové volební komisi (OVK). Oslovilo proto vedoucí odboru kance-
láře starosty Veroniku Janíkovou, která se stará o přípravu voleb.

Jakub Mikuš
jakub@spektrumroznovska.cz
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www.spektrumroznovska.cz

Malí spisovatelé převzali ocenění v knihovně Veronika Kusá
kusaver@gmail.com

Literární soutěž o Poklad strýca Ju-
ráša má již stálé místo v zimním pro-
gramu Městské knihovny Rožnov 
pod Radhoštěm. Proto zde proběh-
lo také slavnostní vyhlášení nejlep-
ších prací a ocenění jejich autorů za 
přítomnosti místostarostky města 
Kristýny Kosové a ředitele knihovny 
Pavla Zajíce. „Malí spisovatelé zpra-
covávali trošku tajemně znějící téma: 
Já jsem tvůj člověk. Zamýšleli se nad 
svým vztahem ke zvířatům, sepisovali 
své zážitky s nimi nebo vymýšleli po-
hádky. Mohli si vybrat, zda napíší text, 
báseň nebo nakreslí komiks,” přiblí-
žila letošní ročník soutěže Alena 
Srovnalová, koordinátorka progra-
mu knihovny a pokračovala: „Děti 
nejčastěji volily tradiční prózu. V nej-
starší kategorii 8. až 9. třída jsme ale 
zaznamenali zvýšený zájem o poezii.” 
Tříčlenná porota ve složení Lukáš 

Perutka (spisovatel, novinář a vyso-
koškolský pedagog), Jitka Slezáková 
(knihovnice a kulturní lingvistka) 
a Ilona Kroupová (knihovnice) ne-
měla jednoduchou úlohu. Musela 
totiž přečíst 169 prací a vybrat ty 
nejlepší, ke kterým napsala slovní 
hodnocení. V nejpočetněji zastou-
pené kategorii 6. – 7. třída dokonce 
srovnávala 61 děl. Podobně jako 
loni se i tentokrát do soutěže vedle 
žáků rožnovských škol zapojili ško-
láci z Vidče, Prostřední Bečvy nebo 
Vigantic. „Práce, které se umístily 
na 1. až 3. místě v každé kategorii, 
postupují do okresního kola, které 
bude vyhlášeno v rožnovské knihov-
ně ve středu 21. března. Věříme, že 
příspěvky rožnovských dětí postou-
pí i do celostátního kola soutěže 
s názvem Kde končí svět,” doplnila 
Alena Srovnalová.

I.�kategorie� (1.� -� 3.� třída)�próza:�
1. Jan Ondrušek (ZŠ 5. května), 
2. Jonáš Šťastný (ZŠ Vigantice), 
3. Anna Bathke (ZŠ Záhumení), 
poezie: 1. Helena Hlavoňová, 2. Klá-
ra Pešková (obě ZŠ 5. května), 
komiks: 1. Šimon Hurta, 2. Ema 
Hurtová (oba ZŠ Prostřední Bečva), 
3.  Vojtěch Koleček (ZŠ Záhumení)

II.�kategorie�(4.�-�5.�třída)�próza:
1. Štěpán Knesl (ZŠ Záhumení), 
2.  Eliška Šťastná (ZŠ Vigantice), 
3. Vojtěch Ondrušek (ZŠ 5. květ-
na), poezie: 1. Petr Ludvík, 2. Bar-
bora Kudelová, 3. Lucie Tarackezy 
(všichni ZŠ Záhumení), komiks: 
1. Lucie Cábová (ZŠ Vidče), 
2. Josef Boháč (ZŠ Záhumení), 
3.  Adam Fusek (ZŠ 5. května)

III.�kategorie�(6.�-�7.�třída):�próza�
1. Alice Hoferková (ZŠ Videčská), 
2. Klára Kvapilová, 3. Václav Vinkler 
(oba Gymnázium), poezie:� 1. Ma-
touš Pavelka (ZŠ Videčská), 2. Re-
náta Jaskulová a Barbora Kovářová 
(obě ZŠ Vidče), 3. Eliška Majerová 
(ZŠ Videčská), komiks:�1. Pham The 
Patrik Nam, 2. Michal Pohořelský, 
3. Jiří Slovák (všichni ZŠ Videčská)

IV.�kategorie�(8.�-�9.�třída):�próza: 
1. Pavla Czekajová (Gymnázium), 
2. Kateřina Fryšarová (ZŠ Vidče), 
3. Linda Jurková (ZŠ 5. května), 
poezie: 1. Klára Kunčická, 2. Štěpán 
Fárek (ZŠ Videčská), 3. Dominika 
Prokopová (Gymnázium), komiks:�
1. Pavel Onheiser (ZŠ Pod Skal-
kou), 2. Barbora Kolečková (ZŠ 
Videčská), 3. Vendula Žitníková 
(Gymnázium).

Rožnovští senioři zjistili, jak být spokojení
Sál Klubu seniorů hostil ve středu 14. února atraktivní před-
nášku na téma - Jak být spokojený, i když padají trakaře. 
Účastníky jí provedla zkušená lektorka Soňa Staňková.

Akce se uskutečnila v rámci progra-
mu SenSen (Senzační senioři) Na-
dace Charty 77. Jejím cílem bylo 
posluchačům přiblížit, co udělat 
pro svou spokojenost či jak rozví-
jet potenciál, který v nich dřímá, 
a být stále aktivní. „Obecné povědo-
mí v České republice je takové, že se 
senioři nemají moc dobře a nejsou 
finančně zabezpečeni. Já mám ale 
naopak zkušenost, že to není úplně 
pravda, protože většinou žijí aktivně. 
Senioři mají určitou míru nadhledu, 
zkušenosti a v mých očích i pokory 
k životu. Proto ráda propojuji osoby 
různého věku,” řekla lektorka Soňa 
Staňková a popsala také smysl kou-
činku: „Kouč je ten, kdo zcela nezná 
odpověď, ale zná otázky a s jejich 
pomocí vás vede k tomu, abyste ode-
mkli svůj potenciál.” Na tři desítky 
účastníků besedy obdrželo rady, 
které jim pomohou nejen k větší 
spokojenosti.                                           (jm)

V letošním ročníku soutěže o Poklad strýca Juráša bylo oceněno bezmála čtyřicet autorů. Foto: Jakub Mikuš

Výsledky soutěže: 

Senioři se během přednášky dozvěděli, jak rozvíjet svůj potenciál. Foto: Jakub Mikuš

Máme nový web
Od� začátku� roku� najdete� všech-
ny� důležité� informace,� aktuální�
zpravodajství,� diskuze� a� další�
na� nových� webových� stránkách�
www.�spektrumroznovska.cz.

Máte nějaký zajímavý postřeh, 
aktualitu nebo informaci, kte-
rou byste chtěli zveřejnit? Není 
nic jednoduššího. Nově totiž 
na web www.spektrumroznov-
ska.cz můžete přidat svůj ná-
zor nebo komentář k článkům 
jednoduše a bez registrace. 
Nenechte si také ujít atraktivní 
fotogalerie či pozvánky na při-
pravované akce.

Také letos dostali mladí spisovatelé a spisovatelky příležitost ukázat, co v nich dřímá, 
a zapojit se do soutěže o Poklad strýca Juráša. Okrskového kola se v našem mikro-
regionu zúčastnilo 169 žáků základních škol a rožnovského gymnázia.

Jakub Mikuš
jakub@spektrumroznovska.cz
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Loni byli oceněni zleva Miloš Šimurda a Richard Sobotka. Foto: MěÚ Rožnov p. R.

Nominujte osobnosti na ocenění města Rožnova

Příslušné formuláře pro návrhy na 
udělení Ceny města, Ceny starosty 
města nebo Čestného občanství 
města Rožnov pod Radhoštěm 
včetně podrobných pravidel pro 
udělování ocenění naleznou zá-
jemci na www.roznov.cz/ocene-
ni. Návrhy musí být doručeny na 
městský úřad do konce března. 
„Uvedená ocenění budeme letos 
udělovat podruhé. V roce 2017 zís-
kali Cenu města Richard Sobotka 
a Miloš Šimurda, Cenu starosty 
města Spolek rožnovských žen. 
Čestné občanství nebylo uděleno,“ 
uvedla vedoucí odboru kanceláře 
starosty Veronika Janíková.

Případné dotazy zájemcům zod-
poví Mgr. Tomáš Gross, Městský 
úřad Rožnov p. R., Masarykovo 
náměstí 128, telefon: 571 661 137, 
e-mail: tomas.gross@roznov.cz.

Cena�města�Rožnov�pod�Radhoš-
těm může být udělena fyzické oso-
bě (jednotlivci, dvojici či kolektivu) 
nebo právnické osobě:

a) za dlouhodobou mimořád-
nou činnost pro město v různých 
oblastech života, zejména v oblasti 
kulturní, sportovní, společenské, 
sociální, vědecké nebo v oblasti vol-
nočasových aktivit při práci s dět-
mi, mládeží či dospělými,

b) za dlouhodobou mimořád-
nou činnost podporující šíření 
dobrého jména města Rožnov pod 
Radhoštěm,

c) fyzickým osobám, jež vyko-
naly čin spojený s osobním hrdin-
stvím, který znamenal záchranu 

života, historických či kulturních 
hodnot nebo majetku.

Cena�starosty�města�Rožnov�pod�
Radhoštěm může být udělena fy-
zické osobě (jednotlivci, dvojici či 
kolektivu) nebo právnické osobě 
jako morální ocenění za význam-
ný počin zejména v oblasti kul-
turní, sportovní, společenské, so-
ciální či v oblasti volnočasových 
aktivit při práci s dětmi, mládeží 
či dospělými.

Čestné� občanství�města�Rožnov�
pod�Radhoštěm může být uděleno:

a) fyzickým osobám, které se 
významnou měrou zasloužily ze-
jména o rozvoj města Rožnov pod 
Radhoštěm,

b) fyzickým osobám, které se 
významnou měrou prosadily ze-
jména v oblasti kulturní, sportov-
ní, společenské, sociální či vědec-
ké, a to jak v České republice, tak 
v zahraničí,

c) fyzickým osobám, jež vyko-
naly čin spojený s osobním hrdin-
stvím, který znamenal záchranu 
života, historických či kulturních 
hodnot nebo majetku.

Podmínky udělení ocenění

Děti i rodiče se na zimáku seznámili s hokejem

Už potřetí proběhla v uply-
nulých dnech na zimním sta-
dionu v Rožnově pod Rad-
hoštěm celostátní sportovní 
akce Týden hokeje. Těšil se 
velkému zájmu. Ujít si ji ten-
tokrát v doprovodu rodičů 
nenechalo bezmála pade-
sát možná budoucích hoke-
jistů a hokejistek.

Hokejový klub Rožnov pod Radhoš-
těm organizoval akci za podpory 
a ve spolupráci s Českým svazem 
ledního hokeje. Opět se těšila vel-
kému zájmu malých sportovců, 
z  nichž mnozí se v rámci ní posta-
vili na brusle poprvé. „Příležitost vy-
zkoušet si být hokejistou si nenechalo 
ujít 48 dětí. Na zahřátí je čekal bohatý 
doprovodný program mimo led. Zde si 
děti vyzkoušely běhání přes překážky, 

štafetové závody, házení na koš, hru 
s hokejkou a střelbu tenisákem na 
branku,” nastínil průběh akce pre-
zident pořádajícího klubu Marek 
Moll s tím, že rodiče mezitím zhléd-
li videoprezentaci. Během ní jim byl 
představen rožnovský hokejový klub 
i lední hokej a jeho přínosy pro fy-
zický a osobnostní rozvoj dětí. 

Účastníci si prohlédli také ho-
kejovou výzbroj a výstroj, ukázku 

tréninku přípravky a pak se vrhli 
na led. „Děti si za pomoci kvalifiko-
vaných trenérů a asistentů ověřily své 
bruslařské umění a dovednosti nebo si 
poprvé vyzkoušely, jaké to je stát a po-
hybovat se na bruslích,” uvedl Marek 
Moll a dodal: „Děti, jejichž rodiče vy-
plnili registrační formulář do projektu, 
pak dostaly drobné dárky a skutečný 
dres české hokejové reprezentace ve 
své velikosti.”                            (jm) 

O akci byl již tradičně velký zájem a děti během ní posbíraly množství dojmů. Foto: Jakub Mikuš a archiv pořadatelů

Letos již podruhé bude Rožnov pod Radhoštěm udělovat Cenu města, Cenu starosty města a také 
Čestné občanství města Rožnov pod Radhoštěm – vše pro rok 2018. Nejen občané, ale například 
také firmy mohou až do konce března nominovat osobnosti na udělení těchto ocenění. V případě 
návrhů na Cenu starosty města tak mohou učinit kdykoliv během roku.

Jakub Mikuš
jakub@spektrumroznovska.cz
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Však od představ a snění 
k realitě dění. V něm člá-
nek tento.

Dovolte mi Vás infor-
movat o mezinárodním projektu 
Bookstart, který do českého pro-
středí adaptují pod názvem S kníž-
kou do života knihovny, a záštitu 
nad projektem převzala profesní 
organizace Svazu knihovníků a in-
formačních pracovníků ČR. Naše 
knihovna se rozhodla k tomuto ce-
lorepublikovému projektu také při-
pojit a je cílem tohoto mého psaní 
Vás (širokou čtenářskou i  nečte-
nářskou veřejnost) s ním seznámit, 
přiblížit jeho náplň a cíle.

Bookstart je projektem na pod-
poru čtenářství realizovaný po 
dobu 25 let již ve 20 zemích na-
příč kontinenty, respektujícím 
povinné mezinárodní parametry 
a v ČR startuje v březnu 2018.

Má stanoveny následující cíle: 
podporovat rozvoj verbálních 
schopností dětí, jejich imaginace 
a zlepšení vztahu ke knize a čtení 
u nejmladší generace, vést rodiče 
k pochopení významu čtenářských 
dovedností pro rozvoj dítěte i jeho 
budoucnost, tj. přesvědčit je, že 
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Ilustrační foto. Zdroj: Bulletin skip 1/17

S knížkou do života v rožnovské knihovně

Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Máte taky pocit, že by to chtělo zastavit čas? Zahodit telefony, hodinky, počítače, prodat 
auta? Zbavit se jich, ne je pouze vypnout či nenastartovat. Změnilo by se něco? Tlouklo by 
srdce pomaleji? Byla by láska hlubší a mysl uvolněnější? Četly by se knihy více? Trudno 
powiedzieć. Ale představte si... jen praskání ohně v kamnech, teplo, lampa - křeslo - kniha, 
prsty vískající vlasy, na klíně syn, na zemi stočený pes... domov.

Youtubeři vystoupí naživo v kině Panorama
britami, ke kterým vzhlížejí naše 
děti (a jejichž jazyk používají). Ně-
kteří před kamerou rozbalují, co si 
koupili, jiní ukazují jak vařit, líčit se, 
tzv. Letsplayeři se dělí o své triky při 
zdolávání nástrah v počítačových 
hrách, mnozí zase skládají písničky 
či parodie a zpívají je. Vždy je to 
trochu divadlo, někdy vážné, ně-
kdy komické a občas hodně ulítlé. 
V úspěšné spolupráci s  agenturou 
RedHead, která nám do Rožnova 
poslala už Thoma Artwaye a Sebas-
tiana pořádáme veřejnou youtuber-
skou akci. Show je plná rozhovorů, 
challengí, tasků a hudby. Prvním 
účinkujícím je Pjay. Kromě mode-
rování „Značkové show“ je tvůrcem 
vlastních videoklipů s písničkami 
Učitel, Tak pojď nebo Kouzlo Vá-
noc, z nichž ta první má téměř 
5 milionů zhlédnutí. Dále vystoupí 
youtuber Denis TV, který se prosla-
vil svými vlogy, challengemi a tzv. 
„Bravo poradnou“. Posledním 
v trojlístku je český dailyvlogger 
David Mrázek, který cestuje, tvoří 
experimentální videa a zkouší nové 
věci. Představuje trochu jinou větev 
youtuberů, než je u nás zvykem a ur-
čitě stojí za pozornost.

You� Show:� David� Mrázek,� Pjay,�
Denis�TV
Sobota 24. března 2018
17.00 hodin - kino Panorama

Youtubeři se stali raketově fenomé-
nem dnešních dnů, mladými cele-

Jakým způsobem těchto cílů 
chceme dosáhnout? Co nejvíce ro-
din s novorozenci získá u příležitos-
ti vítání občánků sadu/set předmětů 
od knihovny (taška projektu, knížka 
pro děťátko, audiokniha, speciálně 
vydaná metodická publikace pro 
počáteční čtení rodičů s dětmi, se-
znamy doporučené literatury pro 
předškolní děti, členskou legiti-
maci do knihovny, nabídka služeb 
knihovny pro rodiny s malými dět-
mi) zároveň s pozváním na setká-
ní, které se uskuteční v úterý 27. 
března v 9:00 v dětském oddělení 
knihovny.

Na tomto setkání s knihami, 
hlasitým čtením a knihovníky bu-
dou rodičům představeny možnos-
ti podpory, které rodiče mohou ze 
strany knihovny očekávat. Pro ro-
diče, kteří naši knihovnu neznají, 
zde bude prostor pro seznámení se 
s dětským oddělením, jeho činnos-
tí a také se najde místo pro náměty 
a očekávání ze strany rodičů.

Věřím, že tohle má smysl. Vě-
řím, že investice času (těkavé to 
komodity) a pozornosti do dětí 
v souvislosti se čtením se vrátí. 
Neměřme ji, žijme ji.

jednou z nejdůležitějších věcí, 
jež mohou udělat pro své děti 
od nejútlejšího věku, je věnovat 
jim svůj čas a strávit jej společně 
nad knihou (prohlížením, čtením, 
povídáním zpíváním), radit rodi-
čům, jak to dělat správně (meto-
dickou radou, praktickou pomocí) 
a nabídnout jim podpůrné služ-

by knihoven, prostor pro sdílení 
s ostatními rodiči atd., učit orien-
tovat rodiče v nabídce kvalitní lite-
ratury pro děti, inovovat a rozšířit 
služby knihoven pro nejmladší 
děti a pro rodiny, vytvořit novou 
čtenářskou komunitu, podílet se 
na rozvoji intelektuálního potenci-
álu společnosti.

V rámci You Show se v Rožnově představí také Pjay. Foto: archiv TKA

Parker - Weller - Drobka Trio
Pátek 9. března 2018
20.00 hodin - T klub

Kontrabasista Michael Parker, půvo-
dem Newyorčan, se už v Česku ob-
jevil na koncertech se svou kapelou 
Trio Theory. Letos se spojil s duem 
Weller-Drobka a vytvořili dynamické 
hudební trio věnující se dle vlastních 
slov nebojácnému průzkumu kapelo-
vé improvizace. Chris Weller vyrůstal 
v hudební Mekce jménem Chicago.  
Od svých 15 let hrál profesionálně 
především v jazzových a bluesových 
klubech nejvíce v legendárním „Vel-
vet Lounge“. Jeho služeb využívají 
i  takové hvězdy středního jazzového 
proudu, jako třeba Kurt Elling, Pat-
ricia Barber a legendární Ramsey 
Lewis, ovšem těžištěm jeho tvůrčích 
snah jsou experimenty s různými for-
mami jazzové improvizace a spojení 
s bubeníkem Devinem Drobkou je 
lety prověřená kvalita. Vzpomeňme 
na trio Hanging Hearts, kde společ-
ně působili a se kterým v našich kon-

činách několikrát předvedli hráčské 
umění. Otevřený a svobodný jazzový 
sound, přístupný i běžnému poslu-
chači, vstřebává a mixuje vlivy jazzu, 
funku, rocku a „popu pro dospělé“. 
Zažijme v klubové atmosféře kom-
pletní americkou jazzovou kapelu.



Každý, kdo má rád zimu, sportuje 
nebo se toulá krajinou a užívá si to-
hoto ročního období. V přírodě se 
zdá jako by všechno spalo zimním 
spánkem, ale opak je pravdou. Ně-
kteří živočichové, kteří nespí, urazí 
za potravou mnoho kilometrů, aby 
zimu přežili a mohli se dočkat jara. 
Mezi tyto tajemné tvory rožnovské 
přírody patří i vydra říční (lutra lu-
tra). Na zamrzlé řece Bečvě nebo 
jejich přítocích můžete najít v jem-
ném poprašku sněhu její stopy a se 
zájmem pozorovat, co právě vydra 
dělala. Tato naše největší vodní la-
sicovitá šelma má na končetinách 
pět prstů s plovacími blánami, které 
jsou někdy ve sněhu také viditelné. 
Mezi tlapkami najdete čáru jako 
stopu po mohutném vydřím ocase, 
který vydra tak často využívá jako 
kormidlo k akrobatickým kouskům 
ve vodě, kde je jako doma. Vydry 
jsou nejdokonalejší plavci ze všech 
šelem. Udivují každého pozorova-
tele lehkostí pohybu, s níž prová-

dějí i nesložitější obraty. Pod vodou 
i přes silný mráz vydrží několik mi-
nut a  potopí se do hloubky až 12 m. 
To vše zvládnou také díky husté srsti 
s mohutnou tukovou vrstvou. Jeli-
kož je vydra říční závislá na kvalitě 
a  čistotě vod, můžeme s radostí říci, 
že příroda v našem městě a okolí ješ-
tě neutrpěla tak velké znečištění. Na 
kamenech zamrzlé řeky můžeme 
někdy najít i stopy po vydří hostině. 
Jsou to zbytky ryb, drobných savců 
nebo vydří trus plný šupinek a ry-
bích kůstek. Ten, kdo má rád kouzla 
zimní přírody, tak může vyrazit na 
zajímavou a dobrodružnou procház-
ku s rodinou či dětmi kolem vod-
ních toků za poznáním života této 
krásné šelmy, která patří mezi silně 
ohrožené druhy.

Krásná a jedinečná je příroda 
Rožnova pod Radhoštěm. Máme 
povinnost ji zachovat i chránit pro 
budoucí generace.

Text a foto Michal Šulgan, 
pedagog volného času
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Zima ve vydřím rytmu

Naše tradice… Karneval na Sluníčkové škole
Kdybyste na konci ledna odpoledne 
zavítali na naši Sluníčkovou školu 
na Koryčanských Pasekách, potka-
li byste skoro všechny děti v mas-
kách. Víte proč? Konečně jsme se 
dočkali našeho vysněného karneva-
lu, na který se těšíme celý rok. Na 
naší škole je moc oblíbený, vždy si 
ho i s rodiči a zaměstnanci skvěle 
užijeme. Není ani divu, je vždy při-
praven bohatý program, celá řada 
soutěží, tradičních i netradičních, 
kolo štěstí s tombolou, karnevalová 
výzdoba tělocvičny. Samozřejmě 
zábava, tanec, nejlepší hity DJ Fi-
lipa, karnevalový had a přehlídka 
masek, kterou vedla paní ředitel-
ka. Nesmíme zapomenout na ma-

minku Eriku, v masce mušketýra, 
která celý karneval vedla. Prostě 
vše, co ke karnevalu patří. Každý 
kdo přišel v masce, dostal malou 
odměnu a jako překvapení… svítící 
náramek, který ještě víc dodal kou-
zelnou atmosféru podvečera. Ne-
chyběly ani dobroty a občerstvení, 
které nám připravili zaměstnanci 
kuchyně. Posezení pro rodiče, kde 
se mohli občerstvit, pobavit a ne-
chat nás „řádit“ v tělocvičně.

Moc děkujeme všem těm, co 
pro nás karneval přichystali. Užili 
jsme si moc fajn den a už se ne-
můžeme dočkat na další. Za rok 
zase ahoj…
Žáci ze ZŠ Koryčanské Paseky

Co krásného jde udělat z máku

Umíme uvařit švestkové kned-
líky a posypat je mákem, upe-
čeme makové buchty, řezy 
atd. Ale co umí udělat členka 
ČSŽ – Spolku rožnovských žen 
Marcela Šimečková z pěti dru-
hů máku, to se jen tak nevidí. 
Připravila pro nás nádherný 

a nezapomenutelný podvečer 
v pátek 2. února. Sešly jsme se 
v seniorcentru. Úvodem nám 
paní Marcela pověděla o tom, 
jak je mák zdravý pro člověka, 
co všechno obsahuje, jak se 
pěstuje. Její malá výstavka byla 
sestavena z toho, co vyrobila – 
překrásné dekorace, obrázky, 
panenky, upomínkové před-
měty. Potom pro nás udělala 
kurz, kdy nás naučila vyrobit 
makové panenky, které jsme si 
odnesly domů.

My, účastnice této milé akce, 
jsme zase přinesly k čaji a kávě 
výborné řezy, bábovky, rohlíč-
ky, slané pečivo – to vše s má-
kem, tak jak se to hodilo pro 
uvedený podvečer.

Jsme zase bohatší. Ptáte se 
o co? O to, co jsme uslyšely, 
čemu jsme se přiučily, a o krás-
ná přátelství mezi našimi žena-
mi. Paní Šimečková, moc Vám 
děkujeme.      Marie Rethyová

Více než sto seniorů se rozloučilo s masopustem
Senioři z rožnovského klubu 
uzavřeli masopustní veselení spo-
lečným tanečním rejem v karne-
valovém duchu v restauraci na 
Písečné v Rožnově p. R., kterou 
obsadili do posledního místa. 
Více než 100 seniorů a seniorek 
se bavilo tancem a zpěvem na-
vzdory chřipkové epidemii. Pro-
gram byl obohacen kouzelnickým 
vystoupením, malou tombolou 
a čerstvě nasmaženými kobliha-
mi, které k masopustu neodmys-

litelně patří. K dobré náladě při-
spělo také chutné jídlo, příjemná 
obsluha restaurace a kvalitní pití 
dle vlastního výběru.

Spokojení senioři neradi opou-
štěli sál po skončení akce, ale 
všichni se již těší na další společ-
né setkání, které pro ně Klub se-
niorů připravuje po Velikonocích. 
Poděkování zaslouží organizátoři 
akce a další příznivci a podporo-
vatelé klubu.

Anneliese Přikrylová

Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte, diskutujte, hlasujte v anketách. www.spektrumroznovska.cz
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Strukturovaný životopis pošlete na info@iskerka.cz

Staňte se členem našeho týmu a pomáhejte spolu s námi 
lidem s duševním onemocněním v návratu do života.

Sociální pracovník, jiný odborný pracovník na úvazek
0,6 - zástup za MD. Předpokládaný nástup - březen 2018
(kvalifikační požadavky pro výkon činnosti v sociálních 

službách, dle  zákona č. 108/2006 Sb.).

Telefon: 774 064 755

Obec Dolní Bečva vyhlašuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb.,

o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů,
a § 166 odst. 2)  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů

konkurz na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace

zřizované obcí Dolní Bečva:

Základní škola a mateřská škola
Dolní Bečva, okres Vsetín

se sídlem Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva, IČO 48773981. Poža-
davky a náležitosti konkurzního řízení jsou zveřejněny na webu obce v 

sekci úřední deska OÚ Dolní Bečva.

https://dolnibecva.cz/uredni-deska/vyhlaseni-konkurzu
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Nadšení malých fotbalistů z nových dresů ještě umocnila společná fotografie s Milanem Barošem.

Innovative Sensor Technology v našem regionu
Společnost Innovative Sensor Technology (IST) je přední světový výrobce teplotních čidel 
se sídlem ve Švýcarsku. IST patří do skupiny Endress+Hauser Group, která je celosvětovým 
leaderem v dodávkách měřicích přístrojů a průmyslové automatizace. V Rožnově pod Rad-
hoštěm sídlí od založení české pobočky v roce 1994. Příští rok tak oslaví 25 let svého půso-
bení v tomto malebném městě na Valašsku.

Rožnovská pobočka společnosti 
IST zaměstnává přes 190 spolu-
pracovníků. Vedle produkce kva-
litních výrobků je jejím cílem také 
spokojenost a zdraví zaměstnan-
ců. „Po ergonomických úpravách 
jednotlivých pracovišť jsme letos ve 
výrobě instalovali také moderní de-
fibrilátor a proškolili v jeho obsluze 
zaměstnance. Přesto doufáme, že jej 
nebudeme muset nikdy použít,” řekl 
s  úsměvem vedoucí personálního 
oddělení Václav Olšar s tím, že: 
„Naši zaměstnanci se navíc v prosinci 
na náklady společnosti budou moci 
znovu podívat do centrály naší mateř-
ské firmy ve Švýcarsku.”

Společnost Innovative Sensor 
Technology, s. r. o., v Rožnově ale 
nezapomíná ani na region, v němž 
působí (viz rozhovor níže) a pod-
poruje také společensky přínosné 
projekty. „Pravidelně přispíváme na 
činnost rožnovské obecně prospěšné 
společnosti Iskérka. Mimo to jsme 
navázali spolupráci s organizací In-
ternational Police Association na pro-
jektu - Anetka potřebuje pomoc. Jed-
ná se o podporu vydání preventivně 
vzdělávací publikace pro děti v rámci 
akce Bezpečně na silnici. V brožu-
ře se děti seznamují čtivou formou 
s pravidly bezpečného pohybu po 
nebo kolem silničních komunikací,” 

uvedl Václav Olšar a doplnil: „Letos 
chceme podpořit i nadaci Dobrý an-
děl, která pomáhá rodinám, jež těžká 
nemoc přivedla do finanční tísně.”

�� Co� vás� přivedlo� na� nápad� pod-
pořit�právě�místní�fotbalový�oddíl?

Jsme si vědomi, že každý klub 
musí řešit obtíže zejména mate-
riální výbavu hráčů. Hlavně naše 
mládež si ale zaslouží sportovat 
v  důstojných podmínkách. Pro-
tože jsem sám fotbal aktivně 
hrál, vím, jak dokáží děti mo-
tivovat nové dresy, míče a další 
vybavení.

�� Bylo�náročné�získat�pro�tuto�my-
šlenku�vedení�společnosti?

Právě naopak. Když jsem oslo-
vil našeho CEO (výkonný ředitel, 
pozn. red.) Václava Folvarčného, 
s nápadem souhlasil. Objednal 
jsem tedy sady dresů a zajistil 
potisk s logem naší společnosti. 
Dresy si pak převzal trenér starší 
přípravky p. Milan Náměstek.

��Měly�děti�z�nových�dresů�radost?
Děti byly nadšené. O to víc, že 

hned jejich prvního zápasu v no-
vých dresech se zúčastnila ikona 
českého a také valašského fotbalu 
Milan Baroš. Ten se navíc s malými 
fotbalisty ochotně vyfotografoval.

�� Jak�hodnotíte�spolupráci�s� fotba-
lovým�oddílem?

Vzájemná propagace společnos-
ti Innovative Sensor Technology, 
s. r. o., a rožnovského fotbalového 
oddílu je oboustranně přínosná. 
Naším cílem je podpora nejen 
fotbalu, ale zároveň také regionu, 
v němž žijí naši zaměstnanci. Jejich 
práce si totiž velice vážíme. Záro-
veň budeme rádi, když se o společ-
nosti IST bude v regionu více vědět 
a třeba i díky této formě propagace 
k nám najdou cestu noví lidé.

Fotbalové naděje Rožnova
hrají v nových dresech
V nedávné době společnost Innovative Sensor Technology, 
s. r. o., podpořila také mladé rožnovské fotbalisty. S touto 
myšlenkou přišel vedoucí výroby společnosti Martin Huba. 
Proto jsme jej požádali o krátký rozhovor.
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ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Foto: Jakub MikušSportovní hala se po rozsáhlé rekonstrukci poprvé otevřela veřejnosti v sobotu 10. února.

Sportovní hala prošla zatěžkávací zkouškou
Před víc jak 1 200 diváky a jednobrankovou porážkou Dukly Praha v dramatickém 
závěru pokřtili házenkáři Zubří zrekonstruovanou halu. Ta procházela rozsáhlou 
opravou od loňského května a slavnostně otevřena bude v dubnu.

Jakub Mikuš
jakub@spektrumroznovska.cz

ZUBŘÍ • Objekt slouží nejen 
sportovcům od roku 1995. Po 
víc jak 20 letech už ale potřebo-
val kompletní rekonstrukci. Ta si 
vyžádala víc jak 55 milionů Kč 
a město na ni získalo dotaci přes 
25 milionů od Zlínského kraje, 
Ministerstva životního prostředí 
a Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Vedle opravy ze-
vního pláště, nosných konstrukcí 
či palubovky prošlo modernizací 
také zázemí pro sportovce.

I když ještě probíhají dodělávky, 
rozhodlo se vedení města objekt 
sportovcům zpřístupnit už v sobotu 
10. února. Během prvního letoš-
ního domácího utkání místních 
házenkářů tak hala prošla ostrým 
testem před vyprodaným publikem. 
„Proběhla částečná kolaudace objek-
tu tak, aby zde už bylo možné utkání 
odehrát. Celkově však bude rekon-
strukce dokončena 28. února,” řekl 
starosta Zubří Lubomír Vaculín. 

Slavnostní otevření opravené 
haly je plánováno na duben. „Kon-
krétně na sobotu 7. dubna, kdy 
v hale proběhne přípravný zápas čes-
ké reprezentace s Polskem,” připojil 
pozvánku František Baláš, mana-
žer HC Robe Zubří.

Zubří hazard ve městě vyhláškou nezakáže

Omezení hazardu řešili představitelé 
města už v roce 2009. „Tehdy jej ale 
zastupitelé nepodpořili. Nechceme, aby 
se herny staly místem shromažďování 
pochybných existencí, a proto jsme se 
rozhodli z preventivních důvodů předlo-
žit vyhlášku ke schválení znovu,” zdů-
vodnil starosta Lubomír Vaculín. 

Mezi volenými zástupci města 
se rozpoutala široká debata. „Ne-
chci být v pozici obhájce hazardu, 
i když jej v Zubří provozuji už 20 
let. Ve městě dosud žádná vyhláška 
neplatila, a proto jsme museli pro-
story upravit, abychom od 1. ledna 
2017 splnili zákon o hazardních 

Akce nazvaná Novela staveb-
ního zákona v praxi autorizova-
ných osob a investorů je určena 
především odborné veřejnosti 
z řad stavbařů a projektantů. Se-
minář bude informovat o Zákonu 
č. 255/2017 Sb., Stavební zákon, 
který přináší v uvedené oblas-
ti mnoho změn. Konat se bude 
v pondělí 19. března od 15.00 

do 19.00 hodin ve velké zasedací 
místnosti Městského úřadu Rož-
nov pod Radhoštěm.

Přednášející JUDr. Petra Adám-
ková, Ph.D., specialistka a odbor-
nice na stavební právo, lektorka 
celoživotního vzdělávání ČKAIT 
a dlouholetá členka zkušebních 
komisí, akreditovaná lektorka Mi-
nisterstva vnitra ČR.             (jm)

Informace o hlavních změnách a novinkách, které přináší 
novela stavebního zákona pro výkon profese autorizova-
ných osob, výkon technického dozoru i pro investory. 

Hudba pravdy rozezní kostel
V úterý 27. března bude od 18.00 
hodin patřit evangelický kostel 
v Rožnově pod Radhoštěm ojedi-
nělému velikonočnímu projektu 
Hudba pravdy. V rámci něj vystou-
pí přední moravští lidoví zpěváci 
za doprovodu Ensemble Flair Jana 
Rokyty. Dramaturgie koncertu je 
úzce spjata s velikonočními svátky 
a zároveň prezentací odkazu mo-
ravské lidové a chrámové hudby. 
Autorský koncertní pořad Jana 
Rokyty a Jana Rokyty mladšího 
je určen široké veřejnosti a má být 
kulturním i duchovním obohace-

ním. „Jsem přesvědčená, že hluboký 
obsah písní není určen pouze křesťa-
nům, ale všem, kteří ve svých srdcích 
nacházejí lásku, pokoj, světlo a čas 
pro vlastní usebrání v této hektické 
době,“ pozvala za organizátory zpě-
vačka Klára Blažková.

V programu zazní skladby Jana 
Amose Komenského, kostelní a li-
dové písně z Horňácka a Valašska, 
jakož i závěrečná společná píseň 
„Aby nás Pán Bůh miloval“ Karla 
Jaromíra Erbena. Prodej vstupe-
nek bude probíhat na místě před 
koncertem.                              (jm)

Na posledním únorovém jednání se zuberští zastupitelé zabý-
vali schválením vyhlášky o regulaci provozování hazardních 
her ve městě. Přímo by se dotkla dvou místních provozoven.

Město zve na seminář pro stavaře 

hrách. Máme oddělené vstupy, sa-
mostatnou místnost, kamerové sys-
témy a registrační místo. Když chce 
někdo hrát, musí se zaregistrovat 
a být starší 18 let,” řekl opoziční 
zastupitel Vlastislav Janků a po-
kračoval: „Pokud bych ztratil tuto 
finanční podporu, budu uvažovat 
o ukončení činnosti.”

Jednotný názor na schválení 
vyhlášky zastupitelé neměli. „Jako 
bývalý ředitel školy nemohu hla-

sovat jinak než pro regulaci a zá-
kaz hazardu,” řekl místostarosta 
Stanislav Petružela. Například 
zastupitel Michal Balhárek se ale 
hlasování zdržel: „Osobně hazard 
neschvaluji. Kdo ale splní přísné 
podmínky zákona o hazardních 
hrách, má nad sebou tolik povinnos-
tí, že bychom mu už v podnikatel-
ských aktivitách bránit neměli.” Vy-
hlášku zastupitelé Zubří nakonec 
neschválili.                                 (jm)
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Z vyprávění Svati Božáka a předmětů spojených s RAAM se lidé dozvěděli zajímavosti nejen o ultramaratonech. Foto:  Veronika Kusá

Svaťa Božák vzkazuje: Jen šlapat nestačí
Veronika Kusá
kusaver@gmail.com

Celkem 4 960 kilometrů za deset dní, 23 hodin a 22 minut. Páté místo, osm a půl dne v pohybu a 22 hodin 
spánku. Těmito čísly se pyšní Rožnovan Svaťa Božák, který jako jediný Čech už dvakrát pokořil nejdelší 
a nejtěžší cyklistický ultramaraton na světě Race Across America. O tom, jak prožíval peklo zvané RAAM, 
vyprávěl Svaťa ve vyprodaném kině Panorama a na pár otázek odpověděl i Spektru Rožnovska.

�� Jak�jste�se�k�cyklistice�dostal?
Vždy jsem měl rád kolo, ale závo-

dit jsem začal až v roce 2003, kdy 
mi neschválili stavební povolení 
a rok jsem čekal. Tehdy poprvé jsem 
vyzkoušel 24hodinový závod v Zašo-
vé, kde jsem dojel na 4. místě. 

�� Když�vzpomínáte�na�své�začátky,�
jak�je�hodnotíte?

Je to nostalgie. Člověk si prošel 
vším a vyvíjel se. Teď mám dost 
zkušeností, takže dokážu poradit 
zájemcům, kteří by si závodění 
chtěli vyzkoušet. 

�� �Nebyl to ani tak strach, ale spíš 
závazek k fanouškům, rodině, spon-
zorům, partnerům a všem, kteří mě 
podporovali. Zároveň i vnitřní cíl 
závod dojet, protože RAAM přede 
mnou žádný Čech nedokončil, což 
byla obrovská motivace.

��Dal�jste�si�před�druhým�závodem�
nějaký�cíl?

Chtěl jsem mít lepší průměr. 
RAAM se jede za běžného provozu 
a délka trati proto nebývá stejná. 
Loni byla se svou délkou 4 960 km 
třetí nejdelší v historii. Když jsem 
závodil poprvé, měla 4 818 km. 
A 150 kilometrů navíc je opravdu 
hodně. Takže nechci srovnávat 

časy, ale časový průměr, který byl 
určitě lepší.

�� Jak�ten�úspěch�zpětně�vnímáte?
Mám z něj velkou radost. Podařilo 

se mi zase vylepšit konečný výsledek 
a závod si svým způsobem i užít. 
I  když náš stát podobné závody ne-
podporuje, jsem hrdý na to, že můžu 
Českou republiku reprezentovat.

��Na�co�se�chystáte�teď?
Číslo jedna je teď mistrovství 

Evropy ve 24hodinovce, které se 

jede na Slovensku. Chtěl jsem se 
zúčastnit závodu napříč Irskem, 
ale ten bohužel pro sólo kategorii 
vyprodali. Proto mám alternati-
vu - ultramaraton okolo Rakouska 
13. srpna. Ten jsem v roce 2015 do-
jel na třetím místě.

�� Takže�už�se�začínáte�připravovat?
Jsem zaměstnaný, pracuji na smě-

ny. Ale když mám volný den, tak se 
soustředím na tréninky, stravu a re-
generaci. Za leden jsem najel 2 000 
kilometrů a 60 hodin na trenažéru.

�� Vaše� přednáška� se� jmenuje� Jen�
šlapat�nestačí.�Co�je�ještě�potřeba?

Je to hodně o psychické přípra-
vě. Já říkám 30 procent fyzická 
příprava, 30 mentální a 40 práce 
týmu, bez kterého by to nešlo. Prá-
vě tým a fanoušci, to je energie, co 
mě hnala dál.

�� A� na� závěr,� co� se� vám� vybaví,�
když�se�řekne�RAAM?

Srdeční záležitost a samozřejmě 
to, že jsem první Čech, který tento 
závod dojel.

Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte, diskutujte, hlasujte v anketách. www.spektrumroznovska.cz
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Házenkáři Zubří (bílé dresy) v utkání 15. kola předvedli skvělý obrat. Foto: Jakub Mikuš

Marek Havran
zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Šokující ztráta na půdě nováčka, skvělý obrat s Duklou v nově zrekonstruované hale i export 
bodů z jihomoravské metropole a vyhoupnutí do čela extraligy. Takový byl únor v podání 
házenkářů HC Robe Zubří. V dalším pokračování extraligy jedou Zubřané v sobotu 3. března 
do Nového Veselí a v sobotu 10. března přivítají ve šlágru Plzeň.

Divoký únor Zubří: šok, obrat i skok do čela

14. kolo:
Strakonice – HC Robe Zubří
29:26 (13:16)

Překvapení kola na účet favorita 
ze Zubří. Před zápasem dělil oba 
celky propastný rozdíl dvanácti 
bodů. Ještě v poločase vedli hosté 
o tři góly, ale nakonec dopadlo vše 
velmi nečekaně. „Místo pokračová-
ní v tlaku jsme vsadili na opatrnost, 
a to nám zlomilo vaz. Dolehl na nás 
útlum, načali jsme naši typickou 
sérii zahozených šancí. Přišla šňůra 
oslabení a už jsme se vezli,“ hodnotil 
šokující porážku na půdě nováčka 
na svazovém webu kouč Zubří An-
drej Titkov.

Nejvíce� branek�Zubří:�Douda 7, 
Šustáček 6, Hrstka 4.

15. kolo:
HC Robe Zubří – Dukla Praha
29:28 (13:18)

První domácí zápas po dlouhé 
zimní pauze, vyplněné mistrov-
stvím Evropy v Chorvatsku, přinesl 
hned několik atraktivních událostí. 
Jednak přijel odvěký rival, ale pře-
devším to bylo první utkání ve zre-

konstruované hale v Zubří. A do-
mácí, kteří si opravdově doma (po 
dlouhém azylu v Rožnově) zahráli 
po osmi měsících, připravili svým 
fanouškům neskutečné drama 
a pár pořádně horkých chvilek. 
V průběhu už prohrávali domácí 
o sedm branek (11:18). Zubřané 
však vydřeli obrovský obrat a po-
stupně se na soupeře ve skvělé at-
mosféře dotáhli. O vítězství rozho-

dl tři minuty před koncem střelou 
z osmi metrů Adam Reček. Zu-
berští házenkáři se tak do své haly 
vrátili velkým a také šťastným ví-
tězstvím. „Ve druhém poločase nám 
moc pomohli diváci, což se projevilo 
i na našem výkonu. Vítězství se za-
čalo rodit už na konci první půle, 
kdy jsme to trochu stáhli a odrazili 
se tak do druhé půle,“ řekl k utkání 
Andrej Titkov.

Sestava� a� branky� Zubří: Malina, 
Orság – Reček 6, Pich 5/4, Dořičák 
4, Zeman 3, Douda 3, Hrstka 3, Po-
lášek 2, Janíček 1, Šustáček 1, Přikryl 
1, Dokoupil, Válek, Říha, Holiš.

16. kolo
Handball Brno – HC Robe Zubří
24:27 (13:15)

Hosté byli v utkání celý zápas mír-
ně popředu, maximální vedení bylo 
o šest gólů. V závěru si hosté své ví-
tězství pohlídali a i díky domácímu 
zaváhání Plzně šli po 16. kole do 
čela extraligy. Po utkání tak mohl být 
kouč Zubří Andrej Titkov spokojen. 
„Jsme rádi za dva body. Podle mě roz-
hodla naše herní disciplína a vyspělost 
družstva. Domácí nás ničím zvláštním 
nepřekvapili.“

Sestava� a� branky� Zubří: Mali-
na, Orság - Dokoupil, Douda 10/2, 
Přikryl 3, Holiš, Padalík, Šustáček, 
Říha, Hrstka 2, Janíček 5, Reček, 
Pich 1, Polášek, Zeman 2.

Pořadí� na� čele� extraligy� po� 16.�
kole: 1. Zubří 23 bodů, 2. Lovosice 
22, 3. Plzeň 21, 4. Karviná 21, 5. 
Dukla Praha 19.

Mladí házenkáři brali v Maďarsku zlato i stříbro
Jedna skupina hráčů vystoupila 
v Tatabanyi pod hlavičkou RHC 
Zubří a v tomto týmu hrálo celkem 
14 hráčů ze sedmi družstev Zlínské-
ho kraje (Zlín, Napajedla, Bystřice 
p. Hostýnem, Holešov, Vsetín, Zub-
ří, Rožnov p. Radhoštěm). Turnaj 
byl určen pro hráče rok narození 

2005 a mladší. Na tomto turnaji 
obsadilo družstvo RHC Zubří ve-
dené Josefem Mazáčem a Josefem 
Malinou krásné druhé místo. Vý-
sledky týmu RHC Zubří v Tataba-
nyi: RHC Zubří – Hlohovec 18:15, 
RHC Zubří – Považská Bystrica 
19:13, RHC Zubří – Tatabanya 

15:17. V sestavě byli i tito hráči ze 
Zubří a Rožnova p. R.: Martin Sos-
nowski, Martin Melichařík (oba 
Rožnov p. Radhoštěm), Sebastián 
Kunert, Denis Karafiát, Patrik Hra-
chovec (všichni Zubří).

Ve stejném termínu se v Ta-
tabanyi vedlo dobře i starším 

žákům, kteří v Maďarsku absol-
vovali turnaj čtyř měst. Konečný 
výsledek se počítal ze dvou tur-
najů, ve kterých Zubřané pod 
vedením Josefa Mazáče a Saši 
Vlkové ze šesti zápasů pětkrát 
vyhráli a zaslouženě tedy brali 
zlaté medaile.                  (mha)

Florbaloví Sršni si doma uhráli jistotu play off
Definitivní jistotu play off si v předposledním kole Národní 
ligy skupiny východ zajistili florbalisté 1. FbK Rožnov p. R.

19. kolo:
Kopřivnice - 1. FBK Rožnov p. R. 6:4 (2:1, 
1:1, 3:2)

V derby v Kopřivnici byl klíčový 
úvod třetí části. V něm domácí od-
skočili rychle z 3:2 na 6:2 a vytvořili 
si tak rozhodující náskok. Sršni pak 
odvážnou a včasnou power play 
ještě zápas dvěma góly Zimmery 
řádně zdramatizovali, ovšem další 
góly už nepadly. „Soupeř měl dobře 
zvolenou taktiku, nepříjemná osobní 
obrana s nebezpečnými brejky. Bo-
hužel jsme se střelecky do postavené 

obrany nedokázali prosadit, a když už 
se nám taky podařilo mít brejk, tak ho 
soupeř malým faulem dobře takticky 
zastavil,“ hodnotil zápas v sousední 
Kopřivnici na svazovém webu hos-
tující hrající kouč Pavel Barabáš.

Branky� Rožnova: 15. Novosad, 
32. Krhut, 54. Zimmer, 55. Zimmer.

20. kolo: 
1. FBK Rožnov p. R. – Náchod
4:9 (1:5, 1:0, 2:4)

Domácí v první části se suveré-
nem soutěže pětkrát inkasovali, což 

ovlivnilo další průběh. Hosté si pak 
své tři body pohlídali. „Soupeř byl 
výborný v brejcích a přesilovkách, což 
rozhodlo. Myslím si, že výsledek je 
pro nás krutý, naše hra nebyla tak 
špatná, ale pustili jsme soupeře do 
brejkových situací v úvodu a pak už 
bylo těžké proti tak kvalitnímu sou-
peři v utkání něco udělat,“ sportov-
ně uznal kvality lídra tabulky hrají-
cí kouč Sršňů Pavel Barabáš.

Branky�Rožnova: 8. L. Kratochvíl, 
22. Krhut, 58. Barabáš, 58. Novosad.

21. kolo:
1. FBK Rožnov p. R. - FbC Aligators 
Klobouky 6:2 (3:0, 1:0, 2:2)

Po předchozích únorových ne-
zdarech v Kopřivnici a s Náchodem 
si tentokrát Sršni zápas pohlídali od 
samého začátku a díky tříbodové vý-
hře a souhře dalších výsledků před-
posledního kola si zajistili play off. 
„Ukázali jsme, že umíme hrát chytře, 
účelně. Hráli jsme zodpovědně do 
obrany. Dvě třetiny jsme kontrolovali 
hru, ve třetí části soupeř přitlačil, po-
kud bychom proměnili nějaký brejk, 
nemuseli jsme se bát o výsledek,“ 
hodnotil vítězný duel hrající kouč 
Rožnova Pavel Barabáš.

Branky� Rožnova:� 13. Krhut, 20. 
Viktořík, 20. Viktořík, 21. Viktořík, 
54. Hegar, 60. L. Kratochvíl. (mha)


