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Během března se v Rožnově
dvakrát protestovalo. Nejprve na
Masarykově náměstí (ne)obušky a poté se gymnazisté připojili
ke stávce studentstva.
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V Zubří oceňovali nejlepší sportovce uplynulého roku. Zvítězil házenkář Jakub Hrstka. Rožnov tak učiní
v úterý 17. dubna od 17.00 hodin
v kině Panorama.
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Nové kulturní centrum do roku 2022
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

Na 150 Rožnovanů si ve středu 7. března nenechalo ujít veřejné
projednání projektu nového kulturního centra (dále KC) města.
Příprava moderního kulturního stánku běží na plné obrátky a vedení Rožnova se jej rozhodlo představit široké veřejnosti.

Přítomní mohli v kině Panorama diskutovat nejen se starostou
Radimem Holišem a městským
architektem Janem Horkým, ale
také s Milanem Rakem a Alenou
Režnou. Ti zastupovali brněnskou
projekční kancelář Archteam, jež
uspěla v architektonické soutěži
na nové KC. „Vzhledem k řadě dezinformací bylo třeba připomenout,
jak se projekt od začátku připravuje,
v jaké jsme fázi a jaké budou další
kroky,“ uvedl starosta Holiš. Historie projektu se totiž datuje už
od roku 2015, kdy byla provedena
analýza potřeb města. „V roce 2016
se uskutečnila architektonicko-urbanistická soutěž, do které bylo dodáno
13 návrhů. S vítěznou firmou se poté
domluvily podmínky smlouvy, cena,

termíny a další podrobnosti,“ připojil
architekt města Jan Horký.

Přípravy jsou v plném proudu
Projekt je rozdělen na tři fáze: zpracování dokumentace pro územní
rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro
provádění stavby. „Momentálně je
podaná žádost o územní rozhodnutí.
Toto řízení je ale přerušeno. Potýkáme se totiž s nutností přeložek sítí na
pozemcích v ulici Bezručova, které
jsou ve vlastnictví státu. Nyní probíhají složitá jednání o převodu majetku mezi městem, krajem a státem,”
řekl starosta s tím, že radnice i přesto pokračuje v přípravách projektu,
aby neztrácela cenný čas: „Nyní se

souběžně s územním řízením tvoří
dokumentace pro stavební povolení.“
Zájemci tak zhlédli budoucí podobu
exteriérů, interiérů či se dozvěděli,
že chystaný velký sál nabídne kapacitu na 350 a malý 110 míst. Jednou z diskutovaných otázek byl pak
komfort sedaček. I když si část zastupitelů již vyzkoušela jejich možnou variantu, nejednalo se dle architekta Milana Raka o konečné řešení:
„Věřím, že si město bude moci vybrat
vhodnou sedačku. Univerzálnost sálů,
které mají po zasunutí hlediště sloužit mimo jiné k pořádání plesů, nám
ale neumožňuje zvolit sedačky jako
v multikinech. Objekt kulturního centra nebude úzce zaměřen. Měl by mít
pro kulturu v Rožnově široké využití.”
Pokračování na straně 4

Josefskému jarmarku počasí nepřálo

INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely koupelny

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

DLOUHOLETÁ PRAXE

Od začátku roku najdete všechny důležité informace, aktuální
zpravodajství, diskuze a další
na nových webových stránkách
www. spektrumroznovska.cz.

Ani nepřízeň počasí, když v pátek 16. března pršelo a v sobotu
17. března naopak mrzlo, neodradila zájemce od návštěvy Josefského jarmarku na Masarykově

náměstí. U stánků si zde mohli
nakoupit nejen výrobky spojené
s blížícími se svátky jara, ale také
spoustu pochutin a dalšího zboží.
Připraven byl i bohatý kulturní pro-

gram, v němž mimo jiné vystoupily
šikovné žákyně Základní školy Záhumení či cimbálové muziky z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Text a foto Jakub Mikuš

Máte nějaký zajímavý postřeh,
aktualitu nebo informaci, kterou byste chtěli zveřejnit? Není
nic jednoduššího. Nově totiž
na web www.spektrumroznovska.cz můžete přidat svůj názor nebo komentář k článkům
jednoduše a bez registrace.
Nenechte si také ujít atraktivní
fotogalerie či pozvánky na připravované akce.
(r)
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Rožnov přivítal devatenáct nových občánků
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

„Nebudu radit, jak máte své děti vychovávat, ale chci vám popřát, ať se
jim daří. A vy, milí rodiče, ať máte
dost sil, trpělivosti a nadhledu. Ať
vám vyrostou děti šikovné a nebojácné, na které budete každý den
hrdí,” řekla Kosová. Maminky dostaly při slavnostní příležitosti růži
a pamětní list, dětem byly určeny
hračky, které z rozpočtu hradí
město. Poprvé pozdravili nové
občánky Rožnova také pracovníci
městské knihovny. „V knihovně realizujeme projekt Bookstart zaměřený na podporu čtenářství v rodinách
s nejmenšími dětmi. Rodiče jsme
informovali o nabídce knih pro děti
a věnovali jim poukaz na roční vstup
do knihovny. Během první návštěvy
v knihovně od nás pak malí Rožnované dostanou knihu a audioknihu,“ prozradila knihovnice dětského oddělení Jitka Slezáková.

První ze čtyř letošních Vítání občánků pro miminka narozená v průběhu loňska
uspořádala v březnu rožnovská radnice. Rodiče s dětmi a hosty pozdravila
místostarostka Kristýna Kosová, která miminkům popřála především zdraví.

Během letošního prvního Vítání občánků se v obřadní síni radnice sešlo 19 miminek s rodiči. Foto: MěÚ Rožnov p. R.

Majitelé získají pozemky pod garážemi
Vítězství slaví majitelé 15 garáží v lokalitě Na Zahradách.
Po téměř 20leté snaze získat pozemky pod jejich stavbami do vlastnictví, jim zastupitelé konečně vyhověli.

Zastupitelé rozhodli o prodeji pozemků pod garážemi. Foto: Jakub Mikuš.

Garáže v uvedené lokalitě postupně vyrůstaly od 60. let minulého
století a některé z nich jsou ještě
dnes kolaudovány jako kůlna. Od
roku 1999 se pak jejich vlastníci
snažili získat pozemky, na nichž
stojí. Představitelé Rožnova však
byli dosud proti a argumentovali
záměrem na investiční výstavbu
v dané lokalitě.
Na únorovém jednání se ale zastupitelé prodejem pozemků zabývali
znovu. „Nevím, proč zastupitelé prodej dosud neschválili. Poškozují tak
majitele garáží. Také obyvatelé protějších domů se obávají, co by mohlo

v lokalitě vzniknout,” uvedla jedna
z dotčených majitelek Věra Dostálová. Nakonec však zastupitelé 12
hlasy v 21členném plénu prodej
pozemků za 185 tisíc Kč podpořili. „Podobně jsme postupovali také
na ulici Bajerova. Město v lokalitě
Na Zahradách nedisponuje záměrem na výstavbu, jak bylo dříve prezentováno. Bez souhlasu vlastníků
garáží by zde stejně nemohlo nic vyrůst. Je proto dobře, že už vlastníci
garáží a obyvatelé lokality nemusí
žít po 10 letech v nejistotě,” zdůvodnil rozhodnutí starosta Radim
Holiš.
(jm)

Město si volné peníze ponechá Budoucnost spoláku jitří vášně
I přes nesouhlas části opozičních zastupitelů vedení rožnovské radnice letos neplánuje předběžné splacení úvěrů.
Město nyní splácí pět úvěrů v celkové výši téměř 85 milionů Kč,
které mají být uhrazeny v roce
2026. Ročně na ně z rozpočtu
uvolňuje částku přesahující 13
mil. Díky dobrému hospodaření
však radnice ukončila rok 2017
s přebytkem, a proto někteří zastupitelé navrhli předčasné splacení části úvěru ve výši 21 mil.
Kč. „Problematice úvěrů města je
třeba věnovat zvýšenou pozornost.
Pokud úroková míra nadále poroste, hrozí, že město na úrocích
přeplatí 1,2 milionu korun,” varoval člen finančního výboru Václav Mikušek (KDU-ČSL). S tím,

však nesouhlasí starosta Radim
Holiš (ANO). „Situaci sledujeme,
a pokud by pro město bylo výhodné
úvěr předběžně splatit, tuto variantu zvážíme. Teď nám ale vychází
jako výhodnější volné prostředky
si ponechat. Pokud bychom si je
totiž chtěli v budoucnu půjčit od
banky, přeplatíme víc, než nyní
ušetříme,” řekl starosta a dodal:
„Dál také předběžně počítáme, že
si město půjčí až 55 milionů korun
na realizaci připravovaných velkých investičních akcí, kterými jsou
například vodovod Horní Paseky,
přístavba knihovny či nové kulturní
centrum.”
(jm)

Poté, co se město nedohodlo se společností Synot Real Estate (dále jen
Synot) na pronájmu Společenského
domu, zeje objekt prázdnotou a čeká
na kupce. T klub musel spolák vystěhovat k letošnímu 11. lednu. S radnicí však připravil krizový plán, který
umožňuje pořádání nejen kulturních
akcí v náhradních prostorách. Postup vedení města ale kritizovala zastupitelka Markéta Blinková (ODS):
„Z řešení situace nemám radost. Prostor k jednání zde byl a chtělo to jen
větší pokoru. Aktivně jsem komunikovala s pány Valentovými a nabízím
pomoc v případě dalšího vyjednávání.
Společenský dům je pro město nenahraditelný, a proto nepovažuji věc za
uzavřenou.”
Starosta Radim Holiš (ANO) však
poukázal na fakt, že Rožnov Spole-

čenský dům v roce 1995 prodal. „Zastupitelstvo proto v prosinci schválilo
jasné hranice k jednání a jsem rád, že
hájilo zájmy města. Udělali jsme obrovský kompromis, když jsme si chtěli objekt pronajmout celý, a zdůrazňuji, že
jsme hájili zájmy města,” reagoval na
kritiku starosta. Jeho kolega místostarosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci), který město při jednáních
primárně zastupoval, k tomu dodal:
„Diskuze s panem Valentou byla konstruktivní a věcná. Přesto mám pocit,
že město udělalo čtyři vstřícné kroky
a Synot pouze jeden. Dalšímu jednání
se nebráníme. I když jsme se připravili na dočasnou variantu provozování
kultury v náhradních prostorách, má
Společenský dům hodnotu nejen pro
občany, ale i město.” Objekt je dle
vlastníka na prodej.
(jm)

ZPRAVODAJSTVÍ

STRANA 3 / 27. BŘEZNA 2018

Březen se stal měsícem protestů a stávek
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

Dvě veřejné akce nespokojených občanů a studentů se ve třetím
měsíci letošního roku uskutečnily v Rožnově. Svůj názor přišli společně vyjádřit na Masarykovo náměstí a před místní Gymnázium.

Vlevo: Na náměstí se protestovalo (ne)obušky. Vpravo: Gymnazisté se zapojili do akce Vyjdi ven. Foto: Jakub Mikuš

Na náměstí se protestovalo
(ne)obušky
V 18 městech napříč Českou republikou proběhla 5. března akce
NE Ondráčkovi do čela komise
pro GIBS. Na Masarykově náměstí se sešlo téměř 300 nespokojených občanů nejen z Rožnova. Jejich cílem bylo vyjádřit nesouhlas

se zvolením poslance za KSČM
Zdeňka Ondráčka do čela Stálé
komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních
sborů PSP ČR. „Jsme občané, kteří chtějí žít ve státě, za jehož politickou reprezentaci a vztah k vlastní minulosti se netřeba stydět,”
vysvětlil za organizátory smysl
rožnovské akce Honza Petružela

ze spolku Fujaré. O den později,
tedy 6. března Zdeněk Ondráček
na zmíněný post rezignoval.

Gymnazisté se připojili ke
stávce
Na pět desítek studentů se 15.
března sešlo v pravé poledne před
rožnovským Gymnáziem a zúčastnilo se tak celorepublikové

výstražné stávky studenstva. „Připojili jsme ke studentské iniciativě
Vyjdi ven za dodržování ústavních
zvyklostí a hodnot, která vznikla na
DAMU. Nelíbí se nám, jak se dnes
politici a další ústavní činitelé vyjadřují, chovají a zacházejí s ústavou
a společenskými hodnotami,” řekl
hlavní organizátor Stanislav Šenkýř mladší.

Radnice chystá Senior card a hledá partnery
Slevovou kartu pro seniory chce nejpozději od letních
prázdnin zřídit město Rožnov pod Radhoštěm. Jejím cílem
má být primárně aktivizace seniorů.
Senior card bude určena seniorům
starším 65 let s trvalým bydlištěm
na území města. Za cíl si klade jejich větší zapojení do života města.
Ve vybraných provozovnách totiž
po předložení karty a slevového
kupónu získají slevu na služby nebo
produkty. Seznam vybraných provozoven pak bude součástí připravovaného informačního letáčku.

Podnikatelé, zapojte se
Radnice se obrací na podnikatele
s žádostí o zapojení se do projektu
Senior card. „Na území města hledáme partnery, kteří budou ochotni
poskytnout našim seniorům slevy či
jiné výhody. Týkat by se měly vstupného na kulturní akce, do kaváren
či bazénů a relaxačních center, ale

také na nákup zboží, pohonných
hmot, dopravy a podobně,“ uvedl
místostarosta Jan Kučera a pokračoval: „Primárně chceme, aby město získalo do projektu Senior card
takové subjekty a jejich akce, které
v maximální míře umožní aktivizaci seniorů, jejich společné setkávání, vzdělávání, péči o zdraví a další.
Nejedná se tedy pouze o slevy na
konkrétní zboží. Ani tato cesta ale
není zavřená, a pokud se do projektu
přihlásí některý z takto zaměřených
podniků, budeme rádi.”

Za projekt na radnici odpovídá
Hana Cábová, která k němu uvedla: „Na konec dubna plánujeme
setkání s přihlášenými podnikateli,
kde chceme diskutovat rozsah poskytnuté slevy a její formu. Uzavření
nabídek ze strany firem plánujeme
na začátek května. Po doladění
právních záležitostí bychom o prázdninách Senior card vydali.“
Kontaktní osobou pro zájemce
o poskytnutí slev je Hana Cábová,
tel.: 571 661 172, e-mail: hana.cabova@roznov.cz.
(jm)

Spolky dostanou přes 6 milionů Ve městě žije 16 820 obyvatel
V rámci programové podpory, dříve
označované jako granty, podpořili
rožnovští zastupitelé 116 projektů
spolků, organizací a fyzických osob.
Radnice tentokrát přijala 127 žádostí s požadavkem na 11,44 mil.
Kč. „Některé projekty ale musely být
z procesních důvodů vyřazeny. U dalších došlo ke snížení částky s ohledem
na rozpočet,“ uvedla Lucie Vančurová, která má programovou podporu
na starosti. Zastupitelé tak nakonec
podpořili 116 projektů částkou 6,43
milionu Kč.

Již dříve navíc Rožnov poskytl
3,6 mil. Kč na podporu sociální
oblasti v rámci Sdružení Mikroregion Rožnovsko. „Sdružení prostředky ze všech obcí mikroregionu
rozdělí mezi poskytovatele sociálních služeb,” přiblížil místostarosta Jan Kučera s tím, že: „Ve výše
uvedených částkách pak nejsou
zahrnuty schválené příspěvky pro
příspěvkové organizace za 1,07 milionu, dotace na ledovou plochu činící
4,1 milionu a individuální dotace za
100 tisíc korun.“
(jm)

Dle statistiky Ministerstva vnitra ČR žilo na konci roku
2017 v Rožnově pod Radhoštěm 8 687 žen a 8 133 mužů,
celkem to bylo o 14 osob méně než v roce 2016.
Ze závěrů statistiků také vyplývá,
že je ve městě k trvalému pobytu
přihlášeno 2 218 obyvatel (1 157
mužů a 1 061 žen) ve věku do 15
let a ve věku 15+ je to 14 602 lidí
(6 976 mužů a 7 626 žen).
Na úbytek obyvatel pak mají vliv
zejména úmrtí. „V roce 2013 žilo
v Rožnově 134 osob starších 90 let,

letos je to 110 seniorů. Nejstarší
obyvatel města pak letos oslaví
sté narozeniny,” řekl mluvčí města Tomáš Gross s tím, že loni se
v Rožnově pod Radhoštěm narodilo 162 dětí, což je o devět víc
než v roce 2016. Nejvíce obyvatel
žilo ve městě v roce 1999 celkem
18 182 osob.
(jm)
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V dubnu proběhnou zápisy do prvních tříd
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

Ve středu 11. a čtvrtek 12. dubna
budou probíhat zápisy na městem
zřizovaných základních školách
- ZŠ 5. května, ZŠ Koryčanské Paseky, ZŠ Pod Skalkou, ZŠ Videčská
a ZŠ Záhumení. V soukromé ZŠ
Sedmikráska se zápis uskuteční už
ve středu 4. dubna a v krajské ZŠ
Tyršova, zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
v úterý 10. dubna. Počet dětí, které
se v Rožnově dostaví k zápisu, je
o něco menší než v roce 2017. „Jedná se o 135 dětí, které půjdou k zápisu poprvé, a zhruba třicet dětí, jejichž
rodiče po loňském zápisu požádali
o odklad školní docházky,“ uvedl

Na 160 budoucích prvňáčků přivítá pět městských, jedna
soukromá a jedna krajská základní škola u zápisů do prvních
tříd pro školní rok 2018/2019.

K zápisům by letos mělo přijít na 160 prvňáčků. Foto: archiv Spektrum Rožnovska

vedoucí odboru školství rožnovské
radnice Dušan Vrážel a pokračoval:
„V Rožnově pod Radhoštěm mohou
plnit školní docházku také děti s trvalým pobytem mimo katastr města,
pokud mají jejich zákonní zástupci
zájem. V tomto případě však rodičům
doporučujeme, aby se, pokud tak již
neučinili, spojili s vedením příslušné
základní školy.“ Počet dětí, které se
do škol hlásí z jiných obcí než přímo z Rožnova, proto zatím není
k dispozici. Přesný počet dětí, které v pondělí 3. září usednou do školních lavic, tak bude znám v červnu
mimo jiné až po projednání všech
žádostí o odklad školní docházky.

Kulturní centrum má stát 142 milionů korun
Pokračování ze strany 1
Významně se přítomní dotazovali
také na náklady spojené s výstavbou nového KC. „Na zastupitelstvu
jsme při zadání architektonické soutěže řekli, že celé kulturní centrum
bude stát do 110 milionů korun bez
DPH. Tato částka byla zastropována v architektonické soutěži a je
nepřekročitelná. Co se na základě
doporučení odborníků změnilo a nemohlo být součástí původního nacenění je, že chceme budovu postavit
v pasivním standardu, abychom na
její realizaci získali dotaci. Toto
zadání ale nemohlo být součástí
architektonické soutěže, protože
jsme nevěděli, jaké budou použité
konstrukce, vnitřní instalace, plochy
prosklení a další. Tady se náklady
na stavbu zvednou přibližně o 7 mi-

Projekt představili veřejnosti zleva: architekti Milan Rak,
Foto: Jakub Mikuš
Alena Režná, Jan Horký a starosta Radim Holiš.
lionů, ale následně výrazně ušetříme
za provoz. V architektonické soutěži
také nebyly specifikovány divadelní

Nájemníci dluží městu miliony
Téměř 2,2 milionu Kč dlužili ke konci roku 2017 obyvatelé
Rožnova za nájemné v městských bytech.
Rožnov vlastní 327 bytů, z nichž
jsou všechny obsazeny. Musí se
však potýkat i s nezaplaceným nájemným. „Částka je rozdělena mezi
takzvané bydlící nájemníky, kteří
městu dluží téměř 91 tisíc, a mezi
nebydlící nájemníky dlužící přes
2,1 milionu korun,” nastínil situaci
mluvčí města Tomáš Gross s tím,
že na konci roku 2016 evidoval
Rožnov dluh přesahující 2,16 mil.
Kč. „V roce 2017 pak došlo ke snížení dluhu u bydlících nájemníků
o víc jak 55 tisíc a naopak navýšení v důsledku penále u nebydlících
o téměř 86 tisíc korun,” pokračo-

val Gross. Podle něj pak radnice
jednomu nájemci vypověděla
smlouvu a dalšímu ji kvůli dluhům
neprodloužila. „Město dlužníky
pravidelně vyzývá k úhradě dluhů.
Při opakovaných nepravidelných či
pozdních platbách měsíčních předpisů jsou upozorňováni, že s nimi
nemusí být prodloužena nájemní
smlouva nebo se vystavují nebezpečí
výpovědi z nájmu,” doplnil mluvčí
Rožnova, podle jehož slov dnes
radnice eviduje téměř 100 žádostí
o pronájem městského bytu. Zájemci přitom v pořadníku čekají
až 4 roky.
(jm)

technologie, které jsou odhadnuty
na dalších 25 milionů. Po schválení těchto změn zastupitelstvem jsme

nyní na částce cca 142 milionů korun
bez DPH,“ vysvětlil starosta Radim
Holiš. Zároveň dodal, že se v uvedené částce nepočítá s náklady na
zbourání kina Panorama, přeložky
sítí, vybudování nové trafostanice
a propojku mezi KC a parkovištěm
u polikliniky. „Připravujeme projekt
a prověřujeme, zda bude výhodnější,
aby město řešilo výstavbu kulturního
centra samo, nebo prostřednictvím
některé své společnosti. To kvůli daňovému zvýhodnění,“ uzavřel Holiš.
Zároveň uvedl, že vzhledem ke zmíněné žádosti o dotaci je třeba začít
stavět nejpozději do roku 2020
a skončit do roku
2022.
(jm)
Prohlédněte si návrh
nového KC zde:

Tibetská vlajka na radnici nezavlála
Déjà vu prožili během posledního jednání zastupitelé Rožnova.
Po roce opět rozhodovali, zda se připojí k pravidelné mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet. K podpoře návrhu radního
Petra Kopeckého (Zdravý Rožnov) opět chyběl jeden hlas.
Jen deset z jedenácti potřebných zastupitelů zvedlo ruku pro vyvěšení
tibetské vlajky na budově radnice.
„Mrzí mne, že se město 10. března
oficiálně nepřipojilo k symbolickému
protestu. Tibetská vlajka symbolizuje
nesouhlas s násilným potlačováním
práv a svobod národů a menšin na
celém světě. Podobných projevů podpory se po invazi v roce 1968 dostalo
i Československu. I takováto symbolická podpora má význam,“ uvedl radní
Petr Kopecký, jenž stejně neúspěšně
navrhoval vyvěšení vlajky už loni.
„Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem

města, který v tomto případě vyvěšení
vlajky neschválil. To je potřeba respektovat a já rozhodnutí svých kolegů
nebudu rozporovat,“ uvedl starosta
Rožnova Radim Holiš.
Tibetská vlajka již tradičně zavlála
na městské knihovně. „Část občanů si její vyvěšení přála a pracovníci
knihovny s připojením ke kampani
Vlajka pro Tibet každoročně souhlasí.
Knihovnu považujeme za občanskou
instituci, která slouží také jako místo
setkávání lidí s různými názory a ideami,“ řekl ředitel knihovny Pavel
Zajíc.
(jm)

ZPRAVODAJSTVÍ

STRANA 5 / 27. BŘEZNA 2018

ZŠ Videčská hostila okrskové kolo v recitaci
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm uspořádalo okrskové
kolo soutěže v přednesu vybrané básničky. O postup do dalších klání se
v něm utkali úspěšní recitátoři ze školních kol.

Klání si nenechali ujít nadějní
recitátoři ze ZŠ Vigantice, ZŠ Videčská, ZŠ Koryčanské Paseky, ZŠ
Vidče, ZŠ Záhumení, ZŠ 5. května,
ZŠ Hutisko-Solanec, ZŠ Prostřední
Bečva, ZŠ Valašská Bystřice, ZŠ
Zubří, ZŠ Pod Skalkou a také studenti Gymnázia. „Soutěžilo se v pěti
kategoriích, od nejmenších prvňáčků
až po žáky devátých tříd a studenty
Gymnázia,” uvedla za pořadatele ze
SVČ Rožnov Jitka Proroková a dodala: „Děkujeme za účast všem soutěžícím, rodičům i učitelům, skvělé
porotě i vedení ZŠ Videčská.” Okresní kolo soutěže hostila rožnovská
ZUŠ po uzávěrce
tohoto vydání.
Výsledky a fotogalerie
najdete zde:

Oceněny byly také Lada Kornelová, Aneta Randusová, Eliška Přikrylová, Magdalena Jaroňová, Lilii Parks. Foto: archiv SVČ Rožnov

Koncepce rozvoje bydlení prošla aktualizací
Na posledním jednání rozhodovali zastupitelé Rožnova také
o aktualizaci Koncepce rozvoje bydlení (dále KRB) města na
roky 2018 - 2028. Reagovali tak mimo jiné na výsledky pětice lednových jednání s nájemníky městských bytů.
Rožnov vlastní 327 bytů, ve kterých
se do letoška platilo rozdílné nájemné 19,60 nebo 55 Kč za m2. Nejen
to však změnila nová KRB, kterou
zastupitelé schválili loni v říjnu. „Cílem koncepce je zastavit pokles počtu
obyvatel města a pomoci sociálně slabým, seniorům, zdravotně postiženým
a mladým lidem. Nikomu, pokud
dodržuje pravidla a platí nájem, však

vystěhování nehrozí,” ujistil v lednu
místostarosta Jan Kučera. Představitelé města poté jednali s nájemníky o schválených změnách. „Nyní již
platná bytová politika města se dotýká velké části nájemníků. Nechceme
dogmaticky trvat na jedné pravdě, ale
vytvořit dokument, který bude co nejlépe naplňovat potřeby města a jeho
občanů,” řekl Jan Kučera.
(jm)

Ve městě proběhne svoz biodpadu
Svoz větví, trávy, listí a hlíny organizuje od poloviny dubna rožnovská
radnice. Kontejnery na bioodpad
budou v lokalitách umísťovány dvě
po sobě jdoucí soboty (14. 4. a 21.
4.) v časech od 8.00 do 12.00 hodin.
Rožnované tak mohou na svoz biodpadu navázat tradiční jarní úklid za-

hrad. „Pro občany je důležité podívat
se na termíny svozů na jednotlivých
stanovištích například na webových
stránkách města,“ řekl Lenka Němcová z radnice a doplnila: „Kontejnery jsou určeny pouze pro bioodpad,
prosíme Rožnovany, aby do nich neházeli jiný než určený odpad.“
(r)

SOBOTA 14. 4. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin
Tylovice – u křížku
Tylovice – Dolní Dráhy x Horečky
Hážovice – u křížku na návsi
Tylovice – Za Hážovkou x Luční ulice
Tylovice – Horní Dráhy
Kramolišov – u hřiště
Kramolišov – Hrnčířská ulice
Záhumení – Čechova ulice
Tyršovo nábřeží – u praktické školy
Křižovatka ulic Chodská – Průkopnická
Bučiska – rodinné domky ve smyčce
Videčská – u 4M
Pivovarská ulice – před mostem
1. máje Pod Hrází x Travinářská ulice

SOBOTA 21. 4. 2018 od 8.00 do 12.00 hodin
Rybníčky – křižovatka Obránců míru x Beskydská
Rybníčky – křižovatka Slezská a Beskydská
Rybníčky – roh ulic Pod Skalkou a Družstevní
Rybníčky – křižovatka Letenská a Zahradní
Rybníčky – Letenská x Pod Kozincem (u mostu)
Dolní Paseky – Květinové ulice u tř. místa
Dolní Paseky – Sněžná ulice – u tř. místa
Dolní Paseky – Tkalcovská
Dolní Paseky – u tiskárny směr Láz, nad grážemi
Horní Paseky – ulice Frenštátská – Lipová
Horní Paseky – U Kantorka u tř. místa
Hradišťko – u palírny
1. máje – Pletařská ulice

Hlavní změny po aktualizaci KRB města na roky 2018 - 2028:
1. Se stávajícími nájemci se smlouvou na dobu určitou bude po ukončení
její platnosti uzavřena nová smlouva na dobu určitou za zvýšený nájem 82
Kč/m2/měsíc, pokud nesplní či neprokáží splnění podmínek pro zařazení
do skupin tzv. Podporovaného bydlení se zvýhodněným nájmem 57 Kč/
m2/měsíc (Sociální, Pečovatelský nebo Startovací režim).
2. Se stávajícími nájemci se smlouvou na dobu určitou, kteří budou zařazení
do skupiny Tržní režim – osoby z řad zájemců, a budou platit měsíční nájem
82 Kč/m2, a zároveň žijí v městském bytě více než 3 roky a dodržují podmínky jeho užívání, bude uzavřena smlouva na dobu určitou s platností 3 roky.
3. Pozastavení upravování ceny nájmu dle míry inflace na první 3 roky po
zavedení nové KRB pro všechny nájemce v městských bytech.

Uplynulo 168 let od narození T. G. Masaryka

Ve středu 7. března si volení zástupci města připomněli výročí narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
K jeho soše na Masarykově náměstí položili kytici a zapálili svíci.
Aktu se zúčastnil starosta Radim

Holiš (ANO) spolu se zastupiteli
Ivanem Lukášem (Zdravý Rožnov)
a Jaromírem Koryčanským (KDU-ČSL). Všichni se tak poklonili jedné z nejvýznamnějších osobností
naší historie – prezidentu Osvoboditeli. Text a foto Jakub Mikuš
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Vodovod na Rybníčkách je konečně hotov
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

Po víc jak roce a půl je rekonstrukce vodovodu v lokalitě Rybníčky realizovaná společností
Vodovody a kanalizace Vsetín (VaK) dokončena. Obyvatelé lokality a vedení města přitom
opakovaně kritizovali nejen pomalý postup stavby a odstraňování závad.
Výměna téměř tří kilometrů vodovodu a přepojení víc jak 160 vodovodních přípojek za téměř 12 mil.
Kč začala v červnu 2016. Dotkla
se ulic Obránců míru, Slezská,
Příčná, Dr. Milady Horákové, Beskydská a Pod Kozincem. „Stavba
byla dokončena a předána s měsíčním předstihem loni v listopadu.
Drobné vady a nedodělky budou dle
smlouvy odstraněny v jarních měsících, pozastávka firmě dle smlouvy
je držena, dokud vše nebude v pořádku.” sdělil Spektru Rožnovska
starosta Radim Holiš.

Lokalitu čekají další stavební
práce
Právě tlak ze strany radnice napomohl dokončení stavby. „Na
základě negativních zkušeností
v nastavení smluvních podmínek

pro stavbu vodovodu v lokalitě
Rybníčky upravil VaK výběrová
řízení a zadávací podmínky, aby
se obdobná situace neopakovala,”
pokračoval Holiš s tím, že v lokalitě dojde ke stavebním pracím
i letos. „Jednat se bude o pokládku
asfaltového povrchu v místech, kde
město realizovalo novou splaškovou
kanalizaci. Dál je v plánu pokračovat s obnovou chodníků a modernizací veřejného osvětlení, na kterou
se podařilo vyřídit dotaci. Připravuje se rozvod optického kabelu soukromou společností. Jisté omezení
Rybníčků bude letos ze strany na
ulici Lesní, kde začne VaK Vsetín,
a. s. provádět posílení vodovodního
řádu pro vodu na Horní Paseky
v trase vodojem Kozinec po hotel
Eroplán. Hotovo bude do 31. srpna,” vyjmenoval starosta.

Omezení rychlosti se zatím
neplánuje
Obyvatelé lokality volali také po
zpomalení rychlosti za pomoci
retardéru. „Instalovat ho zde zatím
nebudeme. Připravujeme takzvaný
Plán mobility, který nám pomůže
vytipovat ulice, v nichž by mělo dojít
k úpravě provozu. Bude to koncepční materiál, který řeší celé město,
tak ať neřešíme jen jednu ulici nekoncepčně. Tento materiál je nutný
k tomu, abychom dosáhli na dotační
zdroje pro případné úpravy. Pomoci
dopravní situaci v lokalitě Rybníčky
by měla letos plánovaná oprava ulice Bezručova, tak aby se jí motoristé
už nevyhýbali. Situaci monitoruje
městská policie, chystáme se svolat si
občany lokality Rybníčků na veřejné
jednání,” doplnil Radim Holiš.

Rožnov má jedenáct ověřených problémů
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

V říjnu proběhlo ve městě 1. veřejné
fórum Zdravého města, v rámci nějž
občané určili 12 problémů. „Jednalo
se o problémy v oblastech - Infrastruktura, energetika a doprava, Životní prostředí, veřejný prostor a územní plán,
Školství a sport, Kultura, Cestovní ruch
a místní ekonomika, Sociální oblast,
zdravotnictví a bydlení. Pro každou
oblast přitom vybrali dva nejdůležitější
problémy,” přiblížila Dagmar Šnajdarová z odboru rozvoje radnice.
Vybrané problémy město následně
zařadilo do elektronické ankety, v níž
hlasovalo 1 058 osob. „Výstupem je 11
ověřených problémů, které jsou průnikem pořadí problémů z Veřejného fóra
a ankety,” doplnila Šnajdarová. „Naším cílem je zapojit do rozhodování
o dění ve městě také občany. Většinu
vytipovaných problémů již řešíme. Nepočítáme však s tím, že bychom je letos
zvládli všechny dokončit. O jejich realizaci budou rozhodovat zastupitelé,”
reagoval místostarosta Jan Kučera
(Nezávislí Rožnováci).

V poslední čtvrtině loňského roku rozhodovali Rožnované, co je ve
městě nejvíce trápí. Z jejich podnětů nakonec radnice vytipovala
největší problémy, na jejichž odstranění chce pracovat.
tím ale místostarosta Kučera nesouhlasí. „I když toto volební období končí, život města nikoliv. Zajímá
nás, co občanům chybí, a proto
s nimi komunikujeme. Ověřené problémy jsou jedním z podkladů pro
plánování rozvoje města,” doplnil
Jan Kučera.

Ověřené problémy města:

Během Veřejného fóra vybrali loni občané 12 problémů. Foto: archiv MěÚ Rožnov

Cílem je rozvoj města
Zastupitel Jaromír Koryčanský
(KDU-ČSL) poukázal na to, že
politické strany by měly zejména
plnit své programy. „Na tom by-

Web města:
Facebook:
Lepší místo (hlášení závad):
Strategie Rožnov (plánované investice):
Usnesení Rady města:
Usnesení Zastupitelstva města:
Kulturní kalendář:

chom měli stavět. Jaký má smysl
ptát se občanů, co chtějí, na konci
volebního období? Spousta věcí není
dokončena. Občané chtějí, abychom
konali a ne se jich pořád ptali, co
máme dělat,” míní Koryčanský. S

1. Kulturní sál (dům), 2. Chybějící domov s pečovatelskou službou, 3. Podpora při rekonstrukci
Sokolovny, 4-5. Dostavba knihovny, 4-5. Řešit parkoviště u ČD,
včetně průchodnosti, 6. Dořešení
problematiky tržnice, 7. Nedostatečná kapacita Domova pro
seniory, 8. Nová víceúčelová hala
(sportovní), 9. Kulturní centrum
- zřízení prostor pro spolkovou
činnost, 10-11. Zlepšení bezpečnosti na cyklostezce (osvětlení,
značení…), 10-11. MHD - městská hromadná doprava.

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
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Malí zpěváčci se utkali ve zpěvu lidových písní
Veronika Kusá

kusaver@gmail.com

Zpěváčci od sedmi let soutěžili ve
třech kategoriích. Na pódiu vystoupili se dvěma připravenými písněmi,
kdy jednu z nich zpívali samostatně
a druhou s doprovodem cimbálu
a houslí. Porota kromě schopnosti
spolupráce s hudbou hodnotila také
výběr písně, hlasové schopnosti
a dodržení dialektu. Důležitá byla
i přirozenost projevu, použití lidového kroje a v neposlední řadě radost
z projevu. Osm nejlepších interpretů, kteří postoupili do regionálního
kola soutěže, se ve zpěvu znovu utká
15. dubna ve Vsetíně.

V Rožnově se uskutečnil 24. ročník Zpěváčka roku. Tradiční pěvecké přehlídky
ve zpěvu lidových písní, kterou organizuje Valašské folklórní sdružením a rožnovské Středisko volného času, se letos zúčastnilo 24 dětí.

Výsledky soutěže:
Kategorie I.
1. František Dostál (Trojáček Val.
Bystřice), 2. Pavlína Michnová
(DFS Ovečky),

Malí zpěváčci znovu oživili tradice. Foto: Lukáš Španihel

Kategorie II.
1. Barbora Ondruchová, 2. Marie
Horutová (obě Malý Radhošť),
3. Eliška Kratochvílová (Trojáček),
4.-6. Nikola Kroupová (Trojáček),
Magdalena Mandulová, Barbora
Juříčková (obě Valašenka).

Zeptali jsme se za Vás: Rakosníčkovo hřiště v Rožnově
Během uplynulých dnů se nejen ve městě, ale také na sociálních sítích rozpoutala debata
nad možností zapojit se do soutěže o tzv. Rákosníčkovo hřiště. Spektrum Rožnovska proto
oslovilo místostarostku Kristýnu Kosovou a zeptalo se jí, co si o tom myslí vedení radnice.
Debatu o umístění Rákosníčkova
hřiště budeme muset začít od návrhu konkrétní lokality, protože
město musí uhradit náklady spojené s navazujícími zpevněnými plochami nebo výstavbou komunikace
nutné pro stavbu. Ve Valašském
Meziříčí to byly náklady v řádu 30
tisíc Kč, zatímco ve Vsetíně okolo 400 tisíc Kč, což je položka, se
kterou město nepočítalo ve svém

letošním rozpočtu. Navrhujeme
začít s vytipováním konkrétní lokality, kterou je zapotřebí projednat s nejbližšími sousedy nového
hřiště. Pak můžeme do rozpočtu
navrhnout odpovídající částku
a domluvit se na přípravě ať už
Rákosníčkova nebo městského
hřiště. Letošní výzvu nestihneme.
Ale věříme, že pokud bude mít
projekt nového hřiště podporu

veřejnosti, je myslím možné ho
financovat přímo z rozpočtu města. V této věci jsem krátce jednala
s jednou z maminek a domluvíme
schůzku s vytipováním konkrétní
lokality. I nadále platí, že pokud
je v možnostech rozpočtu rozšíření nebo vybudování nového hřiště
a odbor správy majetku od veřejnosti takový podnět obdrží, pak jej
splní.
(r)

V dubnu proběhne jubilejní festival JEDEN SVĚT
Letošní 20. ročník mezinárodního
festivalu o lidských právech pořádá
společnost Člověk v tísni, o. p. s.,
a T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace. Záštitu nad
rožnovským festivalem dokumentárních filmů o lidských právech
převzal starosta města Radim Holiš.
Vstupné na projekce pro veřejnost
50 Kč, permanentka na celý festival 250 Kč. Vstupné na dopolední
školní projekce 35 Kč.
(r)

Rožnov vybuduje street workout hřiště
Vyrůst má do konce října ve víceúčelovém sportovním areálu
na ulici Letenská. Na ploše 100
m2 nabídne plnohodnotnou multifunkční posilovací sestavu o 17
stanovištích. „Městu se na vybu-

dování street workout hřiště podařilo získat nadační příspěvek 450
tisíc korun. Dalších 100 tisíc bude
Rožnov hradit ze svého rozpočtu,“
uvedla Martina Halamíčková
z odboru rozvoje radnice. (jm)

aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

www.spektrumroznovska.cz

Program festivalu
Pondělí 9. 4.
dopoledne projekce pro školy
16:00 h. - Ženy zlatého úsvitu
18:00 h. - Oficiální zahájení;
V zajetí
20:00 h. - Město duchů
Úterý 10. 4.
dopoledne projekce pro školy
16:00 h. - Poslední svého druhu
18:00 h. - Mečiar
20:00 h. - Nerodič

Středa 11. 4.
dopoledne projekce pro školy
16:00 h. - Ženy venezuelského chaosu
17:50 h. - Čističi
19:50 h. - O otcích a synech
Čtvrtek 12. 4.
dopoledne projekce pro školy
16:00 h. - Lepším člověkem
17:50 h. - Tohle je Kongo
19:50 h. - Švéd v žigulíku
Pátek 13. 4.
dopoledne projekce pro školy

Spolek rožnovských žen zve na blešák
Pátek 20. a sobota 21. dubna se v prostorách jídelny Základní školy Koryčanské Paseky ponesou v duchu charitativní akce Blešák trochu jinak.
Nakoupíte jako nikde jinde, slibují návštěvníkům pořadatelky
z ČSŽ – Spolek rožnovských žen.
„Pokud máte doma zachovalé a nepotřebné věci, jako hračky, spotřební zboží či oblečení a nechcete je
vyhodit do popelnice, můžete je darovat. Mohou dobře sloužit dalším

lidem. Výtěžek z této akce bude
věnován na sociální účely,” uvedla
za pořadatele Marie Rethyová.
Příjem věcí bude probíhat v pátek od 14 do 16 hodin. Samotný
blešák pak startuje v týž den od
15 do 19 hodin a v sobotu od 8 do
14 hodin.
(jm)

INZERCE / ZAJÍMAVOSTI
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Brose CZ – jediný Top Employer v MSK a Zlínském kraji

V dnešní době, kdy se firmy přetahují o zaměstnance a předhánějí
se v propagaci, může hodně napovědět o skutečné firemní kultuře
certifikace Top Employer. Toto
prestižní ocenění získají pouze
společnosti, které úspěšně projdou
podrobným auditem mezinárodního institutu Top Employer Institute. Letos poprvé toto ocenění
získala také společnost Brose CZ.
Se závody v Kopřivnici a Rožnově
pod Radhoštěm se stává jediným
zaměstnavatelem v Moravskoslezském a Zlínském kraji, který toto
ocenění získal.

Brose CZ – rozhodně ne jen
montovna
Alespoň jeden výrobek Brose naleznete v každém druhém nově vyrobeném autě na světě. Rožnovský
závod je zaměřen na výrobu uzamy-

kacích systémů bočních a zadních
dveří automobilů, v Kopřivnici
se zase vyrábí motory a elektropohony například převodovek či
klimatizací, hlavně se zde však vyrábí struktury předních a zadních
sedadel. V obou závodech působí
také zákaznické týmy, které se
podílí na vývoji nových produktů.
V posledních dvou letech získává české Brose na významu také
v tzv. centrálních funkcích, tedy
funkcích, které poskytují v dané
oblasti podporu Brose celosvětově. Z Kopřivnice nebo Rožnova
tak působí například kontroling,
logistika, nákup a IT. Od letošního
ledna se nově z České republiky
řídí celý evropský transport. Aby
byla společnost blíže inovacím
a studentům, v únoru otevřela
Brose Global IT Center přímo na
kampusu ostravské VŠB-TUO.

Zaměstnanci ze všech oblastí firmy mají také možnost aktivně
rozvíjet svou kariéru. Mohou využít nabídky interních rozvojových
aktivit a vzdělávacích programů
– například Školu kvality, kdy
mohou pracovníci z výroby zvýšit
svou kvalifikaci a ucházet se o pozice v oblasti kvality.

Na nedostatek kvalifikovaných
absolventů technických oborů
společnost reagovala spuštěním
pilotního programu duálního
vzdělávání a investicí do nového
Střediska odborného vzdělávání
ve výši 10 milionů korun.

Top Employer – ocenění
dlouhodobého úsilí
„Ocenění Top Employer od nezávislé světové hodnotící instituce je pro
mne potvrzením správně zvolené
strategie Brose CZ. Zároveň pak
uznáním dlouhodobé náročné práce všech zaměstnanců naší firmy.
Je to však také obrovský závazek
do budoucna směrem k regionálním institucím i k vlastním zaměstnancům,” říká Petr Kulík (na
snímku), HR ředitel Brose CZ.
„Zda se naše úsilí shoduje s očekáváním zaměstnanců pravidelně
zjišťujeme prostřednictvím průzkumů spokojenosti, jejichž výsledky
rozhodně bereme vážně a snažíme
se na ně co nejrychleji reagovat,”
dodal Petr Kulík.
Více o Brose CZ na www.brose.cz

Lidé na prvním místě
Společnost Brose celosvětově dbá
na to, aby pro své zaměstnance
vytvářela kvalitní podmínky. Ať
už se jedná o pracovní prostředí –
kdy mají zaměstnanci k dispozici
nejmodernější zařízení a vybavení
a také zdravou a kvalitní stravu.
Nebo ne příliš obvyklé benefity jako například fyzioterapeuty
přímo ve výrobě, odpolední klub
pro děti v Brose Kids Clubu nebo
sportovní a kulturní akce pro celé
rodiny.

ZAJÍMAVOSTI

Lyžařská sezona ve Středisku
volného času se vydařila
Letošní zima přála milovníkům zimních sportů. Své o tom
vědí také ve Středisku volného času Rožnov, které uspořádalo čtveřici lyžařských kurzů.

Park bude mít hřiště v přírodním stylu
V tzv. dolním parku vyroste ještě letos nové hřiště pro nejmenší děti. Jeho součástí, kromě houpaček, pískoviště a
průlezek, budou také méně tradiční prvky.
Město chce vybudovat nové hřiště poblíž stávajícího petanqueového. Jednotlivé herní prvky budou
„blízké přírodě“, tedy vytvořené
po vzoru přírody s motivem listu
a zároveň ztvárněny jako výtvarné objekty. „Hřiště je navrženo
s cílem vytvořit místo, na němž se
děti seznámí s přírodou a budou si
svobodně vytvářet vlastní hry. Herní
prvky budou vytvořeny z masivních
dubových ploten. Kromě houpaček,
pískoviště a průlezek zde bude i takzvaná hmatová stezka a didaktický
herní prvek nazvaný bioparaván,”
popsala chystané hřiště Martina

Halamíčková z odboru rozvoje
radnice a pokračovala: „V rámci hmatové stezky se budou moci
děti projít bosou nohou po různých
přírodních materiálech, jimiž jsou
dřevo, písek, rašelina, špalky, cihly
či kamínky. Bioparaván bude určen k menším poznávacím a jemně
motorickým hrám. Děti si na něm
vyzkouší dendrofon - poznávání
dřeva různých stromů, listů, lesních
plodů, stop zvířat a další.”
Město nyní připravuje soutěž
na realizaci hřiště. Na základě
jejích výsledků bude známa cena
i termín vybudování.
(tg, jm)

Děti se během kurzů dobře bavily, ale hlavně se naučily lyžovat. Foto: archiv SVČ Rožnov
S lyžemi se pod dohledem zkušených instruktorů v lyžařském areálu
U Sachovy studánky na Horní Bečvě postupně seznámily děti z mateřských škol Dolní Bečva a Střítež
nad Bečvou či Základní školy Zubří.
Během jarních prázdnin proběhl
také oblíbený zimní tábor na lyžích.

„Jsem nadšená, jak velký pokrok je
u dětí vidět. V pondělí je zvedáme
ze země a v pátek už samy jezdí na
vleku i na svahu. Děkuji účastníkům
kurzů a všem, kteří se na jejich zdárném uskutečnění podíleli,” řekla Jitka
Proroková, hlavní organizátorka lyžařských kurzů.
(jm)

Vizualizace budoucích herních prvků ze dřeva. Archiv MěÚ Rožnov p. R.

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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Dubnové brouzdání sluncem, deštěm, sněhem
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Duben dle lidových pranostik slibuje aprílové počasí, jeden den slunce a teplo, pak zas mraky, déšť, a když
se zadaří, tak i nějaká ta vločka spadne. Co to dělá s náladou lidí? Propadají se ke splínům a hloubavým
náladám. Pokud bychom vycházeli ze statistik, nejvíce sebevražd bývá právě koncem dubna. A nesmím
zapomenout na alergiky, začíná jim sezóna. Může s tím něco udělat knihovna? Těžko říci, ale teoreticky
dokáže nabídnout rozptýlení, které by mohlo aspoň trochu pozvednout náladu. Čím konkrétně?

Ve středu 4. dubna od
15 hodin je v kavárničce Domova pro seniory
připraven pro klienty
domova a také pro veřejnost další
z cyklu pořadů Čtení sluší každému. V letošním roce se kontinuálně
věnujeme předčítání z knih regionálních autorů, kteří tak trochu
nezaslouženě upadají v obecné
i literární zapomnění. Symbolicky jsme tento pořad nazvali Něco
pozapomenutého a z reakcí posluchačů je patrno, že to byla dobrá
volba. Začasto je totiž naše pozornost upnuta k velkým jménům a ta
menší poněkud neprávem opomíjíme. Od ledna jsme tak vzpomněli
například Bohumíra Četynu a jeho
mladšího bratra Josefa Strnadla,
v březnu přišel vzpomenout na
pana Josefa Maléře Richard Sobotka reprízou pořadu Putování za
tufarovým hrnečkem.
Obecně můžete namítnout, že
starým lidem lze předkládat cokoliv a oni budou spokojeni, neboť
pro ně je důležitá spíše ona pozornost, kterou jim věnujete. Vaše
tvrzení nebude postrádat logiku,

Čtení sluší každému. Foto: archiv knihovny
avšak v knihovně k tomuto pořadu přistupujeme s ambicí, která
by se dala shrnout asi následovně:
Čtení sluší každému je cyklus, ve
kterém přenášíme zajímavé pořady z knihovny do prostředí, kam
se řada organizací zabývajících se
kulturou již nevydává. Myslíme si,
že to má smysl, neboť i ve vysokém
věku (kdy se člověk o sebe již ne-

dokáže sám postarat) je jeho mysl
schopna vstřebávat věci nové, případně si připomínat již prožité.
Další možnost úniku před jarní
depresí může skýtat beseda s Monikou Stehlíkovou, specialistkou
na nadané dospělé i děti, lektorkou
mindfulness (všímavost - schopnost plně prožívat přítomnost, zvládat přitom své emoce a zachovat

si odstup od posuzujících myšlenek) a terapeutkou Terapie přijetí
a odevzdání ACT (Acceptance and
Commitment Therapy). Ve svých
knihách Život s vysokou inteligencí
(2016) a Nadané dítě (2018) přináší ucelený pohled na problematiku
nadaných lidí založený na osobní
zkušenosti, nejnovějších poznatcích i skutečných příbězích. Beseda poukáže na rizika v osobním
vývoji těchto lidí a zaměří se také
na jejich potřeby. Proběhne v podkroví knihovny v úterý 17. dubna
od 17.30 hodin.
No a pokud jste příznivcem LiStOVáNí a nezajídají se Vám: média,
jejich prostřednictvím zprostředkované informace, politická prohlášení,
komentáře, prognózy a další a další
informace, vedoucí pouze ke zmatení
jednotlivce, udělejte si puntík v kalendáři na pondělí 30. dubna. Od 18.30
hodin bude podkroví knihovny hostit představení Nejlepší kniha o fake
news. Zasmějete se? Budete kroutit
hlavou? Odnesete si něco nového?
Záleží na Vás.
Ve všech případech Vás rádi
uvidíme.

Roden a Krausová budou k vidění v Janíkově stodole
Martin Valášek
tka@tka.cz

VZHŮRU DO DIVOČINY
Středa 25. dubna 2018
19.00 hodin - Janíkova stodola
Příběh manželů z komedie Sex
pro pokročilé, kterou jsme měli
možnost v Rožnově vidět před třemi lety, pokračuje. Diváci se tak
znovu setkají s manželským párem Alicí a Jindřichem v podání
Jany Krausové a Karla Rodena. Je
volným pokračováním, hru opět
napsala kanadská autorka Michele Rimlová, protagonisté zestárli,
jsou trošku unavenější a chudší.
Zatímco první část trochu monotematicky řešila potřebu oživení
už trošku unaveného manželství,
nyní tento pár vidíme o pár měsíců později, kdy musí řešit věci
způsobené tlakem zvenku. Ztrátu
zaměstnání, problematické dítě či
nemocného otce.
Krausová stejně jako u Sexu pro
pokročilé připravovala scénu
i kostýmy. Místo postele z prvního
dílu nyní bude středobodem scény
molo u jezera. Spolu s Krausovou
a Rodenem se zde nyní objeví

Jana Krausová a Karel Roden se vrací do Rožnova. Foto: archiv TKA
i třetí postava v podání Kristýny
Novákové, která se představí v roli
mladé holky s nezatěžkaným myšlením. Je neukotvená, svobodná,
prostě vítr do vztahu Alice s Jindřichem. Vzhůru do divočiny řeší
vážnější problémy, co zarezonují
s každým. Hra se zaobírá přirozenou silou každé společnosti,
tedy slušnou střední vrstvou, která
se zdá nudná a málo atraktivní.
Přitom, jak se této vrstvě daří, je
určující pro to, aby byla celá společnost zdravá.

KITTCHEN & AID KID
Pátek 13. dubna 2018
20.00 hodin - T klub
Kittchen je umělecký pseudonym
hudebníka, blogera, autora komiksů
Jakuba Königa, který po působení ve
skupině Obří broskev založil v roce
2011 sólový projekt Kittchen. Vytvořil postavu maskovaného hotelového
kuchaře z Doks, který v kuchyni
nahrává své skladby s nástroji, které
v ní najde. Tyto experimenty v žánru industrial folk s melancholický-

mi a postapokalyptickými tématy
zveřejnil v květnu 2011 na svém
sólovém debutu Menu, který vyšel
vlastním nákladem jako download
a později byl u labelu Červený kůň
vydán na CD a později i na vinylu.
Tato deska mu pomohla k nominaci
na objev roku v hudebních cenách
českých kritiků Vinyla. Následující
Radio získalo Anděla a úspěšná
byla i třetí deska Kontakt.
Na letošek přichystal speciální sezonní menu s jedním z premiantů
tuzemské elektronické scény, producentem Aid Kidem. Občanským
jménem Ondra Mikula, jenž staví
své živé sety na improvizaci vlastních skladeb, kombinaci emotivních
beatů a gradujících struktur. Začalo
se o něm mluvit už po prvních dvou
singlech. V dubnu 2015 pak vydal
skvěle přijatý debut, oceněný Vinylou. Od minulého roku je společně
s Kittchenem členem tvůrčího jádra
kolektivu Zvíře jménem Podzim.
Letos spojili síly, a tak je můžete
vidět ve společném setu. Jak budou
znít Kittchenovy postapokalyptické
písničky poddolované hutnou elektronikou? Neztratíte se v křehkých
ozvěnách sonických hvozdů? To už
budete muset vyzkoušet na vlastní
oči, uši, kůži.

PÍŠETE S NÁMI NOVINY
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Speciální třídy pomáhají dětem i rodičům
V Mateřské škole 1. máje 1153
v Rožnově pod Radhoštěm jsou 4
třídy běžného typu a 3 třídy spe-

ciální. V roce 1992 byla zřízena,
jako první svého typu v rožnovském regionu, logopedická třída,

kterou může navštěvovat až 14 dětí.
Speciální vzdělávání bylo v roce
2004 doplněno o třídy zaměřené
na vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra a vývojovými poruchami s kapacitou 4-6 dětí. Obě
třídy jsou bezbariérové. Děti se zde
učí základům sebeobsluhy, hygieny
a komunikace. Účastní se všech
akcí pořádaných mateřskou školou,
jimiž jsou například návštěva kina,
divadla či výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí.
Dětem jsou umožněny nadstandardní aktivity v podobě hipoterapie, canisterapie, pobytu ve vířivém
bazénu a relaxace na vodní posteli
v multismyslové relaxační místnosti Snoezelen. Pravidelně jsou jim
poskytovány dětské masáže – válečkování, míčkování, kartáčování
a vodní reflexní masáž chodidel.
Správné dýchání je podpořeno sol-

nou jeskyní a čističkou vzduchu,
která je umístěna ve Snoezelenu.
Rovněž je možnost využití vířivé
vany.
V rámci individuální vzdělávací
činnosti s nimi kromě pedagoga
denně pracuje speciální pedagog
a logoped. K běžné činnosti dětí ve
třídě vypomáhá asistent pedagoga.
Při vzdělávání jsou využívány moderní prostředky – tablet a interaktivní mini katedra Sweet box, díky
které si děti rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, postřeh, logické
myšlení atd.
Zařazením dětí do těchto speciálních tříd je umožněno jejich rodičům žít plnohodnotnější život, mít
čas pro sebe a příležitost vrátit se
do pracovního života při komplikovanější a náročnější výchově.
Dalimila Čechová,
ředitelka MŠ 1. máje 1153

Zapojte se do největší psychiatrické studie
Národní ústav duševního zdraví
(NUDZ) zve pacienty s bipolární afektivní poruchou do největší
psychiatrické studie svého druhu
ve střední Evropě. Cílem studie
je nalézt faktory ohlašující blížící
se znovu propuknutí manických
nebo depresivních epizod (tzv.
relapsů) a předejít tak hospitalizaci a dlouhodobému pobytu
v nemocnici.

Ve spolupráci s českou inovativní
společností Mindpax využívá nejmodernějších technologií k vývoji
systému, který by pomocí včasné
predikce relapsů zefektivnil a personalizoval Vaši léčbu.
Chceme Vám umožnit získat větší
kontrolu nad onemocněním a prožít
tak kvalitnější život mezi blízkými.
Účastí ve studii můžete pomoci nejen sobě, ale i ostatním pacientům

V Rožnově začalo jaro

Po tuhé zimě se teploty v Rožnově
pod Radhoštěm vyšplhaly na 15 °C
a příroda se pomalu začala probouzet. Za několik dní se z mokrého
listí vyklubali první poslové jara –
sněženky a bledule.
Jarní příroda na sebe nenechala
dlouho čekat. V teplém slunci stály pod beskydskými kopci poslední
zbytky sněhu. Stráně se zazelenaly
a na zahradách, u cest či v lese začaly kvést různé druhy rostlin pestrými barvami, kterými oznamují jaro.
Potoky a řeky se naplnily vodou
z tajícího sněhu na horách, zesílené
ptačí zpěvy nešlo přeslechnout.

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) je typická svými bělavými květy. Má tři vnější okvětní
lístky bílé barvy a tři vnitřní, které
jsou kratší a zdobené zelenavým
lemem. Na jaře si ji nespleteme
s žádnou jinou rostlinou. Je to nejznámější jarní květina a naše babičky ji říkaly „Vyskočilka“, snad proto
že po zimě vyroste ze všech květin
nejrychleji.
Bledule jarní (Leucojum vernum) patří mezi chráněné rostliny naší přírody. Má bílý zvonkovitý květ. Je složený z několika
lístků na jejichž koncích jsou výrazné žluté skvrny. Bledule je stejně jako sněženka jedovatá a může
způsobit po požití žaludeční potíže nebo tělesnou slabost. Často vyrůstá na vlhkých místech
v lesích. Na zahrady se dostala
vysazováním pro svou okrasnou
hodnotu.
Krásná a jedinečná je příroda
Rožnova. Máme povinnost ji zachovat i pro budoucí generace.
Text a foto Michal Šulgan,
pedagog volného času

a dalším generacím. Zapojení do
studie je velmi jednoduché, stačí se
přihlásit na stránkách bipo.nudz.cz.
Národní ústav duševního zdraví
a společnost MindPax zve zájemce
k bezplatné účasti na výzkumné studii AKTIBIPO400, která má za cíl
nalézt faktory spolehlivě ohlašující
opětovné vzplanutí (relaps) deprese
či mánie v rámci bipolární afektivní
poruchy (BAP).

Hlavní motivací je výrazně snížit
a nejlépe eliminovat riziko opětovného návratu do psychiatrického lůžkového zařízení.
Svojí účastí pomůžete vyvinout
inovativní telemedicínský systém,
určený pro účinnou kontrolu BAP.
V případě zájmu kontaktujte Bc. Terezu Hartmannovou, Tereza.Hartmannova@nudz.cz, 733 785 488.
Alena Jbaili, Iskérka, o.p.s.

Zpěváci změřili síly v Caruso show

V závěru zimy proběhla na naší
Sluníčkové škole každoroční pěvecká soutěž Caruso show. Tento
16. ročník byl velice úspěšný jak
účastí, tak i výkony.
Vystoupilo 41 soutěžících, kteří bojovali o prvenství ve čtyřech
kategoriích, včetně našich odvážných a šikovných prvňáčků. Tuto
prima soutěž jsme uváděli my, páťáci – Greta a Adam. Výkony jednotlivých soutěžících hodnotila
porota, ve které zasedli zástupci
jednotlivých tříd, paní ředitelka
a paní učitelka Steinerová. O hud-

bu a odměny se postaraly DJ-ky
z naší družiny, Martina a Naďa.
Na výkony žáků se přišli podívat i někteří rodiče, prarodiče
a fandili stejně jako ostatní žáci
naší školy. Myslíme si, že vybrat
ty nejlepší, bylo opravdu těžké.
Novinkou tohoto ročníku byl
na samý závěr velký putovní pohár pro nejlepšího zpěváka. Za
velkého aplausu ho získal Michal
Chudoba z páté třídy.
Show si všichni skvěle užili a už
teď se těší na další ročník!
Žáci páté třídy
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BLOKOVÁ OČISTA 2018
V úterý 3. dubna začne v Rožnově každoroční jarní bloková
očista. Trvat bude téměř měsíc - poslední ulice by měly být uklizeny do 28. dubna. Očistu čeká více než 97 km silnic, 51,5 km
chodníků, 55 tis. m2 parkovišť a 55 běžných metrů schodů.

TERMÍNY BLOKOVÉ OČISTY
Úterý 3. 4.
Parkoviště u kina, pravá strana
5. května (od světelné křižovatky),
Hradišťko, Horská, Horská u školky, Bezručova, Pletařská, kolem
kina, kolem ZŠ Pod Skalkou
Středa 4. 4.
Jednosměrka 5. května, 5. května
mezi paneláky + parkoviště, Dubková, Za Školou, Tkalcovská, Kulturní od finančního úřadu po parkoviště nad restauraci Láz, Jaroňkova,
Jaroňkova parkoviště, Vítězná
Čtvrtek 5. 4.
Kulturní od kruh. objezdu po finanční úřad, oplocené parkoviště
u Lázu, levá strana 5. května (od
světelné křižovatky) po kruhový
objezd + parkoviště, pravá strana
1. máje od Rosavy po průmyslový
areál + parkoviště před Rosavou,
Čs. armády, Pod Hrází
Pátek 6. 4.
Travinářská, 1. máje od prům. areálu po Rosavu + parkoviště naproti
Rosavě, Zemědělská, od Osevy
k poště 3, 1. máje k poště 3, spojovačka Zemědělská – 1. máje, chodník nábřeží Dukelských hrdinů
Sobota 7. 4.
Hrnčířská, Sadová, Na Vyhlídce,
Tvarůžkova
Pondělí 9. 4.
Borová, Svazarmovská - točna, Valašská, Sevastopolská, Svazarmovská
Úterý 10. 4.
Oděská, Moravská, parkoviště pod
obchodem, park. nad bazénem,
Školní, Svazarmovská, Sluneční,
Zátiší, Chobot
Středa 11. 4.
Čechova, Wolkerova, Boženy Němcové, Julia Fučíka

Čtvrtek 12. 4.
Partyzánská, Uhliska, Láň, Sokolská, Tyršovo nábřeží
Pátek 13. 4.
Chodská, Průkopnická, Revoluční,
průmyslový areál
Sobota 14. 4.
Průmyslový areál
Pondělí 16. 4.
Meziříčská, Bučiska, Zuberská,
aut. zastávka u autocentra, aut.
zastávka u hl. vjezdu do průmysl.
areálu, chodník aut. nádraží - průmyslový areál
Úterý 17. 4.
Na Drahách, Kramolišov
Středa 18. 4.
Letenská, Rekreační, Družstevní,
Zahradní, Pod Kozincem, Lesní,
Výsluní
Čtvrtek 19. 4.
parkoviště Bečva, Beskydská, Dr.
Milady Horákové, Obránců míru,
Slezská, Javornická, Příčná
Pátek 20. 4.
spojovačka D. Paseky – Kor. Paseky, Černá hora, Dolní Paseky
Pondělí 23. 4.
Dolní Paseky
Úterý 24. 4.
Horní Paseky, spojovačky H. Paseky – D. Paseky
Středa 25. 4.
Horní Paseky
Čtvrtek 26. 4.
Školní statek, Tylovice
Pátek 27. 4.
Tylovice, Hážovice
Sobota 28. 4.
Tylovice, Hážovice
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Nádoba na bioodpad do rodinných domků zdarma
Jste vlastníkem zahrady a nevíte
si rady s trávou, listím a ostatním
bioodpadem? Město Rožnov podRadhoštěm v těchto dnech realizuje
nákup nádob na bioodpad, o které
si může každý, kdo vlastní zahradu
v k. ú. Rožnova pod Radhoštěm, Tylovicích, nebo Hážovicích zažádat.
Od měsíce dubna plánuje město
Rožnov pod Radhoštěm rozdat občanům až 1 000 ks nádob na bioodpad
o objemu 240 l. Tyto nádoby budou
na základě smlouvy zapůjčeny přímo
jednotlivým obyvatelům rodinných
domů a zahrad. Podmínkou bude
prokázat se vlastnictvím zahrady.
Dále bude brán ohled na efektivnost svozu. To znamená, že lokality
vzdálené a nedostupné pro svozovou
techniku mohou být z projektu vyloučeny.
Nákup nádob je financován převážně z Fondu soudržnosti OPŽP
a částečně městem Rožnov p. R.
Nádoby budou předávány zdarma,
se souhlasem vlastníků dotčených
pozemků, který bude nedílnou součásti Smlouvy o bezplatné výpůjčce
movité věci. Také následné náklady
na odvoz a likvidaci bioodpadu ponese město.
V současné době obsahuje komunální odpad cca 40 % biologicky
rozložitelných složek. Tento vstřícný
krok města by měl v budoucnu sní-

žit množství komunálního odpadu
a umožnit občanům nejen pohodlně
likvidovat odpad ze zahrad, ale také
naučit se vytřiďovat bioodpad z domácnosti jako slupky, zbytky ovoce
apod., který by jinak skončil v černé
popelnici.
Svoz by měl být zajištěn co 14 dní
v období od 1. 5. do 31. 10. kalendářního roku.
O nádoby si mohou občané

předběžně zažádat na speciální mailové adrese bioodpad@
roznov.cz, nebo prostřednictvím
formulářů. Ty budou k dispozici
na webových stránkách města, ve
Spektru Rožnovska, nebo ve vestibulu budovy MěÚ na Masarykově
náměstí.
Následně budou předchystané
smlouvy na zápůjčku nádob a občané
budou vyzváni k vyzvednutí nádob.

Další část projektu je zaměřena
na sídliště. Již stávajících zkušebních
10 nádob bude posíleno o dalších
dvacet nádob o objemu 770 l na bioodpad. Tyto nádoby budou sváženy
celoročně s frekvencí co 14 dní.
Vysbíraný bioodpad bude zpracován v kompostárně. Kvalita vytříděného bioodpadu a čistota sběru
je klíčová pro výrobu kvalitního
kompostu.

ZUBŘÍ / INZERCE
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Jakub Hrstka je Sportovcem roku Zubří
Veronika Kusá

kusaver@gmail.com

Pátý ročník sportovního galavečera spojený s udílením cen nejlepším sportovcům města Zubří
se uskutečnil už tradičně v Klubu. Vzpomínalo se na předešlé ročníky, ale dívalo se i do budoucnosti, proto byl večer tematicky věnován dětem. Slavnostním vyhlášením diváky provázel Marian
Žárský se svými mladšími alteregy a nechyběla ani hudební a sportovní vystoupení.

Starosta Lubomír Vaculín (vlevo) udělil ocenění za celoživotní aktivní přístup ke sportu manželům Olze a Aloisovi Mikulenkovým. Foto: Veronika Kusá
ZUBŘÍ • Minulý ročník ankety patřil spíše ženám, letošní ovládli muži,
kteří obsadili všechny stupně vítězů.
Během večera bylo postupně vyhlášeno pět kategorií. Cenu předal i syn
olympionika Jiřího Rašky - Jiří Raška
mladší nebo bývalý skokan na lyžích
a současný poslanec Jakub Janda.

Třiatřicetičlenná komise rozhodla, že nejlepším sportovcem
minulého roku a zároveň nejlepším
sportovcem v kategorii dospělí se
stal házenkář Jakub Hrstka. Ten
aktuálně hraje v dresu prešovského
Tatranu a trofej tak za něj převzala
maminka. Ocenění nejlepší trenér

putovalo k Matěji Šustáčkovi, který se v házenkářském klubu (HC
Zubří) věnuje mládeži. Mládežnickým sportovcem roku byl vyhlášen
házenkář Jakub Cibulec a kategorii
kolektivů ovládly týmy HC Zubří
v pořadí starší dorostenci, muži
a starší žáci. Cenu popularity,

o které rozhodovali fanoušci v internetovém hlasování, získal běžec
a ultramaratonec Tomáš Štverák.
Udělena byla i Cena starosty města, kterou předal Lubomír Vaculín
manželům Olze a Aloisovi Mikulenkovým za jejich celoživotní aktivní přístup ke sportu.

Město Zubří má moderní webové stránky
Od začátku března má město Zubří nové webové stránky. Adresa
www.mesto-zubri.cz zůstala stejná
ale změnila se podoba webu. Jak
Spektru Rožnovska sdělil tajem-

ník zuberské radnice Petr Pleva,
předchozí verze stránek fungovala
od přelomu let 2014/2015. Nyní se
vedení města rozhodlo pro změnu.
„Naším cílem bylo zvýšit komfort uži-

vatelů webových stránek města, tedy
především občanů,” uvedl starosta
Lubomír Vaculín, který se zatím
setkal jen s kladnými ohlasy na
moderní zpracování webu. Město

INZERCE

za něj zaplatilo 86
tisíc Kč.
(jm)
Prohlédněte si nový
web města:

SPORT / ZAJÍMAVOSTI
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Školáci z mikroregionu závodili ve šplhu o tyči
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

Tradičně velmi oblíbený závod ve šplhu o tyči pro žáky základních škol
mikroregionu Rožnovsko si tentokrát nenechalo ujít 120 sportovců
a sportovkyň. Nejúspěšnější z nich si pak domů odnesli diplom a medaili.

Úspěšnou akci opět uspořádalo
Středisko volného času Rožnov
pod Radhoštěm ve spolupráci
se ZŠ 5. května. Vedle „domácí”
školy a pořádajícího SVČ si klání
nenechali ujít ani závodníci ze ZŠ
Videčská, ZŠ Koryčanské Paseky,
ZŠ Pod Skalkou, ZŠ Zubří, ZŠ
Vigantice či ZŠ Hutisko-Solanec.
„Závodilo se v 18 kategoriích vypsaných pro první až devátou třídu vždy
zvlášť chlapci a děvčata. Děti měly
dva pokusy, z nichž se do konečného
hodnocení počítal ten lepší. Nejúspěšnější závodníci v každé kategorii si
pak odnesli diplom a medaili,” přiblížil průběh tradičního klání Pavel
Navařík ze SVČ Rožnov.

V tělocvičně ZŠ 5. května závodili školáci v 18 kategoriích. Foto: Jakub Mikuš

Děti zdolaly lezeckou stěnu
Sobota 17. března patřila na ZŠ 5. května malým příznivcům
lezení ve věku do 16 let. Jednadvacet z nich se rozhodlo pokořit zdejší lezeckou stěnu.
Tradiční klání, které každoročně
pořádá Středisko volného času Rožnov, tentokrát přilákalo 21 závodníků. Vedle domácích rožnovských
lezkyň a lezců se do něj zapojili také
sportovci z Frenštátu pod Radhoštěm. Na účastníky pak čekalo osm
tras různé náročnosti. Každá ze

čtyř kategorií měla za úkol pokořit
předem určenou pětici z nich. Děti
tak zápolily pod bedlivým dohledem rodičů i zkušených instruktorů
a snažily se dosáhnout na prvenství.
Vedle konečného hodnocení se navíc všichni účastníci zdokonalili v lezení a získali další cenné zkušenosti.

Výsledky:
Kategorie do 6 let: 1. Amélie Sobotková, 2. Vojta Čáp,
kategorie 7-8: 1. Nikča Barošová,
2. Terka Pšenicová, 3. Tadeáš Vlček, 4. Vendula Čápová, 5. Samuel
Vančura, 6. Kuba Mička, 7. Ema
Nečasová,
kategorie 9-11: 1. Ondra Pšenica,
2. Dominik Bernkopf, 3. Jan Neuwirth, 4. Rozálie Petrová, 5. Tatiana Hrůzková a Vojta Ondrušek,
6. Kája Mičková, 7. Štěpán Cáb,
8. Tomáš Baroš,
kategorie 12-16: 1. Dominik Ištvánek, 2. Klára Barošová, 3. Sabina
Vančurová.
Text a foto Jakub Mikuš

Nenechte si ujít vyhlášení Sportovce roku
Již podesáté bude v úterý 17.
dubna od 17.00 hodin Rožnov
oceňovat nejlepší sportovce roku.
Tradiční akce proběhne v kině
Panorama. Cena bude udělová-

na nejlepším sportovcům, sportovním kolektivům, trenérům
a hendikepovaným sportovcům.
Vyhlášena bude také Cena starosty města.
(jm)
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Mladí stolní tenisté Rožnova na přeborech uspěli
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Rožnovský oddíl stolního tenisu
vyslal do Vsetína na přebory hned
tři týmy. „Situace ohledně mládežnického stolního tenisu v našem okrese
není příliš radostná, ale u nás v oddíle
se mládeži věnujeme dlouhodobě, což
dokumentuje skutečnost, že z celkově
šesti zúčastněných družstev byly právě
tři od nás z Rožnova,“ podotkl trenér
rožnovského oddílu Petr Míček.
Všechna tři družstva ve Vsetíně
získala medailová umístění. Družstvo starších žáků ve složení Daniel Círek, Matouš Pivovarčík a Daniel Rissel skončilo v kategorii
starších žáků na druhém místě. Podobně se vedlo také dorostencům.
„Rožnovské A družstvo se v sestavě
Jiří Škrla, Vít Žemba a Matouš Pi-

S medailovými umístěními se z okresních přeborů družstev kategorii
starších žáků a dorostu ve stolním tenisu vrátili mladí hráči z Rožnova
pod Radhoštěm. Ve Vsetíně brali Rožnované dvě stříbra a jeden bronz.

Rožnovští stolní tenisté ve Vsetíně: zleva B tým Daniel Círek,
Daniel Rissel, Vladimír Ručka, uprostřed trenér Petr Míček, dále Foto: archiv oddílu
A družstvo Víťa Žemba, Matouš Pivovarčík a Jiří Škrla.

vovarčík opíralo o bezchybný výkon
Jirky Škrly, který patří mezi nejlepší
dorostence ve Zlínském kraji a který prošel celým přeborem bez jediné
porážky. Bohužel ani jeho bezchybný výkon nestačil na finálové vítězství s tradičním rivalem družstvem
TJ Sokol Vsetín, kterému rožnovští
hráči podlehli nejtěsnějším rozdílem
2:3,“ hodnotil Petr Míček druhou
stříbrnou medaili pro Rožnov. Ke
dvěma druhým místům pak B tým
dorostu ve složení Daniel Rissel,
Vladimír Ručka a Daniel Círek
přidal bronzovou medaili. Výkony všech rožnovských hráčů jsou
jistě příslibem dalších úspěchů
rožnovského stolního tenisu do
budoucna.

Zubří vyhrálo s Plzní i v Karviné a navýšilo náskok

Tři výhry v řadě vybojovali v zápasech 18. - 20. kola extraligy házenkáři HC Robe Zubří a svůj
náskok na čele extraligy navýšili už na čtyři body. Obzvláště cenné jsou výhry s Plzní a na
palubovce Karviné.

18. kolo
Nové Veselí – HC Robe Zubří
25:27 (10:15)
„Povinné“ vítězství na půdě nováčka a posledního celku tabulky
se vůbec nerodilo lehce. V poločase
sice Zubřané vedli o pět branek, ale
domácí nováček se nevzdal a dvě
minuty před koncem srovnal. Pak
přišly dvě veledůležité trefy mladého
Klímy, jenž hostům zajistil očekávané vítězství. Zubří si tak udrželo svůj
náskok na čele extraligové tabulky.
Nejvíce branek Zubří: Klíma 6,
Hrstka 6/3, Douda 4.

19. kolo
HC Robe Zubří – Plzeň 24:23 (13:14)

Dva velcí rivalové, z nichž každý
postrádal hodně hráčů ze základní rotace, se drželi na dostřel po
celý zápas, prakticky ani jednou

nevedlo žádné z družstev o více
než dvě branky. Bojovné utkání
dospělo do dramatického závěru,
v němž dominovaly hlavně obrany
a gólmani. Šťastnější byli nakonec
domácí, kteří se dvě minuty před
koncem urvali do dvoubrankového
vedení 24:22 a hosté již stihli jen
korekci na finálních 24:23. Bylo
to však hodně těsné, protože Plzeň
ještě měla po chybách Zubří šanci
posledního útoku, ale naštěstí pro
domácí střelu Poloze kryl skvělým
zákrokem gólman Orság. „Nebýt zákroku Orsága v závěru utkání, tak je
to remíza,“ uvědomoval si po utkání
kouč Zubří Andrej Titkov.
Sestava a branky Zubří: Malina,
Orság – Klíma 7, Pich 4, Hrstka 4,
Zeman 2, Douda 2, Přikryl 2, Válek
2/2, Dokoupil 1, Polášek, Janíček,
Říha, Padalík, Menšík.

20 kolo
HCB Karviná – HC Robe Zubří
23:28 (9:9)
V souboji dvou odvěkých rivalů
začali hosté před více než tisícovkou fanoušků skvěle a po dvaceti
minutách vedli 8:3. Domácí ale
zpevnili obranu a do poločasu bylo
srovnáno. I v úvodu druhé půle
Zubří trochu odskočilo a mírný
náskok si drželo až do koncovky.
Závěr pak vyšel Zubří mistrovsky.
Úsek hry mezi 52. a 59. minutou
vyhráli Valaši poměrem 6:1 a pohodlně si pak náskok uhlídali až
do konce, kdy slavili pětibrankové
vítězství. „Soupeře jsme přehráli systematickou prací a nasazením. Od
kluků to byl zdařilý taktický výkon,
hlavně v útočné fázi po změně stran,“
hodnotil vítězný duel na klubovém
webu trenér Zubří Andrej Titkov.

Dvě kola před koncem základní
části tak Zubří zvětšilo náskok na
čele na čtyři body a je blízko k prvnímu místu pro nejvýhodnější nasazení pro play off.
Nejvíce branek Zubří: Klíma 11,
Dokoupil 3, Janíček 3, Zeman 3.
nejvíce branek Karviné: Monczka
6/1, Solák 4, Nedoma 3, Užek 3.
Pořadí na čele extraligy po 20.
kole: 1. Zubří 31 bodů, 2. Dukla
27, 3. Lovosice 27, 4. Karviná 26,
5. Plzeň 25.
(mha)

Florbaloví Sršni na vítězné vlně i v semifinále play off
Florbalisté 1. FbK Rožnov se
vezou na vítězné vlně i v semifinále play off. Proti Gullivers
Brno vyhráli oba úvodní zápasy na půdě soupeře a v sérii
hrané na tři vítězství se ujali
vedení 2:0. Další zápasy série
se hrály po uzávěrce a informace k nim najdete na webu
www.spektrumroznovska.cz.

Gullivers Brno – 1. FbK Rožnov p. R. 1:5
(0:2, 1:0, 0:3), série: 0:1

Sršni po šťastném postupu s Kopřivnicí, kdy v sérii hrané na tři vítězství
prohrávali 0:2 a nakonec ji otočili
na 3:2, pokračovali na vítězné vlně
i v Brně, kde dokázali urvat první
vítězství. I přesto hrající kouč Sršňů
Pavel Barabáš komentoval zápas
rezervovaně. „Utrpěli jsme vítězství.
Pro soupeře je to krutý výsledek. Jedi-

né, co nám fungovalo, bylo blokování
střel a skvělý brankář za hráči.“
Branky a asistence Rožnova: 6.
Zimmer (Žniva), 12. Viktořík (Kittel), 47. Viktořík (Barabáš), 48.
Kittel (Knebl), 55. Krhut.
Gullivers Brno – 1. FbK Rožnov p. R. 2:3p
(1:0, 0:1, 1:1 – 0:1), série: 0:2
Také ve druhém utkání domácí
soupeře přestříleli, ale z vítězství

se opět radovali Sršni. Dvakrát
museli dotahovat a podruhé je zachránil až gól Velecha z 55. minuty,
který poslal zápas do prodloužení.
V něm rozhodl po 126 vteřinách
Kostelecký. „Soupeř hraje hezky, my
účelně, zatím to stačí,“ hodnotil Pavel Barabáš.
Branky a asistence Rožnova: 37.
Barabáš (Velech), 55. Velech
(Burýšek), 63. Kostelecký (Kratochvíl).
(mha)
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