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Ocenění pro sportovce roku
2017 města Rožnov pod Radhoštěm jsou rozdána. V jubilejním
desátém ročníku ankety zvítězil
cyklistický ultramaratonec Svaťa
Božák (na snímku).
Strana 15

I

ROČNÍK XXVIII

I

27. DUBNA

Již popatnácté město oceňovalo pedagogy. Cenu Čeňka
Kramoliše pro Pedagoga roku
2017 v podobě pamětní plakety
převzal Pavel Sedlák (na snímku) ze ZŠ Sedmikráska. Strana 2

Venčení veřejností neumožňuje zákon
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

Sociální firma Psí útulek Rožnovsko - tak zní oficiální název nového
útulku pro toulavé a opuštěné psy a kočky, který funguje od začátku
letošního roku v Rožnově. Za první tři měsíce provozu jím prošlo 45
zvířat, z nichž většinu se podařilo vrátit majitelům či najít pro ně nové.

Se zvířaty v útulku pracují zkušené
ošetřovatelky. Foto: Jakub Mikuš

O výstavbu nového útulku se zasloužily obce Sdružení Mikroregionu Rožnovsko s výjimkou Zubří.
Stavba za sedm milionů Kč, kterou
víc jak z poloviny pokryla dotace
Integrovaného regionálního operačního programu, nahradila nevyhovující objekt z roku 1995. „Jsme
vybaveni pro 30 psů a 10 koček. Za
první tři měsíce provozu jsme přijali
33 psů, z nichž 19 se podařilo vrátit
původním majitelům a pro osm najít
nové. V případě koček jsme jich zatím
přijali 12 a do opatrovnictví novým
majitelům předali na základě smlouvy 10 z nich,” uvedl jednatel útulku
Jindřich Žák a pokračoval: „Naším
cílem není zvířata zde shromažďovat,
ale naopak vracet původním a nebo
umisťovat k novým majitelům. Jsme
rádi, že se nám to daří.”

Přesto se útulek potýká s vlnou nepochopení části veřejnosti, která byla
dříve zvyklá chodit venčit zdejší psy.
Na toto téma se zejména na sociálních sítích rozhořela živá diskuze.
„Je postaven nový útulek a o psy je lépe
postaráno, za to jsme všichni moc rádi.
Ale asi deset let tu fungovalo venčení
a venčení rovná se udávání psů do nových rodin. Tímto jim snižujete šance
na nalezení nového domova,” myslí si
například Aneta Mikundová. To však
jednatel psího útulku odmítá. „Už na
začátku provozu nového zařízení jsme
upozornili, že na předchozí režim venčení veřejností nemůžeme navázat. Dle
veterinárního zákona smí o zvířata
v útulku pečovat pouze kvalifikovaná
osoba. Ta zodpovídá jak za zvíře, tak
i jeho chování,” vysvětlil Jindřich Žák
s tím, že:
Pokračování na straně 5

Chystají se změny v dopravě i nová tržnice

Návrh řešení dopravní situace v centru města, podoby náměstí Míru a také vybudování tržnice vedle budovy pošty představilo vedení města občanům. Rozproudilo tak živou diskuzi.
Dopravní řešení nastínil architekt
města Jan Horký: „Zpracováno je
sedm variant. Preferujeme tu, která
mimo jiné řeší napojení z ulice Nádražní na obchvat města. Na křižovatce Videčská musí ale vzniknout pětiramenná okružní křižovatka, jejíž vybudování
je v gesci Zlínského kraje. Cílem je
umožnit rychlý výjezd z náměstí a celkově zklidnit dopravu v centru.”
Vsetínští architekti Jan a Milan
Chlápkovi zpracovali návrh podoby
náměstí Míru. Zde mimo jiné počítají s výsadbou stromů a s multifunkčním prostorem, jenž nabídne
na 40 parkovacích míst či plochu pro
pořádání akcí. Zároveň do prostoru
dnešního parkoviště umístili zastřešenou tržnici se sklápěcími stoly, která
může sloužit i jako parkovací plocha.

Část přítomných občanů zajímalo, zda změny ještě víc nezahustí
dopravu na Záhumení a jestli město
neplánuje zavedení placených zón
s vymezeným parkováním pro občany. „Abychom mohli řešit v centru rezidentní parkování, potřebovali bychom
minimálně 300 parkovacích míst,
která zde nemáme. Z našich průzkumů také vyplývá, že Rožnov ještě není
na placené zóny připraven,” reagoval
starosta Radim Holiš a pokračoval:
„Naším cílem je zachovat náměstí živé
a zároveň zklidnit dopravu v centru
včetně sídliště. Proto zde vznikne pěší
zóna, kdy budou chodníky v jedné
rovině s cestou. V plánu jsou i prvky
zpomalující dopravu například na ulici
J. Fučíka před domovem seniorů.”
Pokračování na straně 3

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

Vizualizace podoby náměstí Míru včetně tržnice. Foto: Archiv MěÚ Rožnov
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Pavel Sedlák získal Cenu Čeňka Kramoliše
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

Odborníci na rožnovské školství
vybírali nejlepší pedagogy roku
2017 z návrhů, které obdrželi od
pedagogické i nepedagogické veřejnosti. „V kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku v oblasti
předškolního vzdělávání byla oceněna Dalimila Čechová z MŠ 1. máje
1153. Cenu v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku v oblasti
základního vzdělávání obdržel Pavel
Sedlák ze ZŠ Sedmikráska a Ocenění za celoživotní přínos školství
jsme předali Vladimíře Crhové,“ vyjmenoval laureáty vedoucí odboru
školství Dušan Vrážel.
Vyhlášen byl také Pedagog roku
2017. Cenu Čeňka Kramoliše v podobě pamětní plakety převzal Pavel Sedlák. „Tuto cenu si zaslouží
spousta mých kolegů, kteří práci věnují strašně moc a potřebují k tomu
mít zázemí doma i ve škole,” řekl
oceněný pedagog, jehož práce dle
vlastních slov baví: „Snažím se děti
inspirovat a učit je, aby překonávaly
překážky a nevzdávaly se, když se
jim nedaří. Je to práce, která mě baví
čím dál víc.”

Letos už popatnácté uděloval Rožnov cenu Pedagog roku - Cena Čeňka Kramoliše.
Trojice laureátů převzala ocenění ve středu 28. března v obřadní síni radnice. Oceněni byli Vladimíra Crhová, Dalimila Čechová a Pavel Sedlák.

Letošní laureáti spolu se zástupci radnice, zleva místostarosta Jan Kučera, Vladimíra Crhová,
Foto: Jakub Mikuš
Pavel Sedlák, Dalimila Čechová a vedoucí odboru školství Dušan Vrážel.

K TÉMATU

Vladimíra Crhová: O práci ve škole se mi pořád zdá

Spektrum Rožnovska oslovilo s několika otázkami Vladimíru Crhovou, která byla oceněna za celoživotní přínos školství. Ve
školství pracovala nepřetržitě 55 let od roku 1957 do roku 2012. Čtyři roky mimo jiné působila jako zástupkyně na ZŠ Pod
Skalkou a v roce 1981 uvedla do provozu novou ZŠ 5. května, kde po dobu 11 let vykonávala funkci ředitelky.
Chtěla jste být vždy učitelkou?
Jsem z dvojčat a se sestrou jsme si
od malinka hrály na učitelky. Poctivě jsme musely psát diktáty, když
jedna té druhé diktovala. Bylo to
mé přání od dětství. Kdybych se
měla znovu narodit, rozhodla bych
se pro toto povolání znovu.

divadla, sportovalo se. Nějaký čas
jsem byla i na Hutisku. Všude jsem
byla ráda, protože tam vždy byli
bezvadní kolegové. Na kariéru vzpomínám jen v dobrém, přestože jsem
tolik let učila. Poznala jsem hodně
škol i žáků a myslím si, že ještě víc
dobrých lidí, rodičů a kolegů.

Jak vzpomínáte na své začátky?
Začínala jsem ve Valašské Bystřici,
to bylo senzační období. Hráli jsme

Stála jste u zahájení provozu ZŠ
5. května, bylo to náročné?
Je to moje srdeční záležitost. Byli

tam nesmírně hodní a aktivní lidé,
a to nejen učitelé, ale všichni zaměstnanci. S láskou a pílí se nám
podařilo zahájit provoz školy a celou ji dovybavit. Nejvíc si cením
tamního skvělého kolektivu, za což
jsem velmi vděčná.
Nestýskalo se Vám po škole, když
jste odešla do důchodu?
Rozhodně jsem nezahálela. Ještě
skoro 12 let jsem totiž působila

na Základní škole Koryčanské Paseky a moc děkuji všem tamním
zaměstnancům. Ani dnes na mě
nezapomněli a stále s nimi prožívám školský život. I když už pár let
nepracuji, po 55 letech ve školství
se mi o práci stále zdá a na školu
pořád myslím. Přispívají k tomu
také mí bývalí žáci, kteří mne stále
vyhledávají, a jejich zpětná vazba
je důkazem, že jsem nepracovala
nadarmo.
(jm)

Platí nové podmínky pro přijímání do mateřinek
Změnu pravidel a kritérií pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných městem schválili rožnovští radní. Zákonní
zástupci si mohou nově vybrat preferované školky a získat plusové body při přijímání, čímž zvýší šanci na přijetí.
Změna má mimo jiné pomoci ředitelkám mateřských škol v případě,
kdy počet žádostí ve školním roce
překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro danou
mateřinku. „Kromě dříve platného
přednostního přijímání dětí s trvalým
pobytem na území Rožnova a ve věku
od tří do pěti let platí nově pravidlo
preference školky. Zákonný zástupce

při vyplňování formuláře stanoví preferované pořadí mateřských škol, do kterých dítě hlásí,“ uvedl vedoucí odboru
školství a sportu Dušan Vrážel a tím,
že: „Mění se také doporučené bodové
hodnocení stanovených kritérií – trvalý pobyt, preference pořadí školky,
dosažený věk dítěte, sociální hlediska,
vzdálenost místa trvalého pobytu dítěte
od MŠ a to, zda se ve vybrané mateřské

škole současně vzdělává sourozenec
dítěte.” Město zřizuje celkem čtyři
mateřské školy, včetně detašovaných pracovišť celkem osm budov
mateřských škol. „Novými pravidly
a kritérii chceme pomoci rodičům ve
výběru školky a mateřským školám
v hodnocení při příjímání dětí dle
přesných podmínek. Naší snahou je
zajistit, aby všechny tříleté a starší děti

našly místo v našich školkách. I proto
jsme zrušili školské obvody a celé město je nyní jedním školským obvodem,“
zdůvodnil místostarosta Jan Kučera, podle nějž je kapacita městských
mateřských škol dostatečná.
Formulář žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je
k dispozici přímo v mateřských
školách.
(tg, jm)
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Rožnov má díky službě pro stavebníky bronz
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

Ocenění převzala z rukou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka
a krajského radního Petra Gazdíka
referentka rožnovské radnice Jitka
Porubová. „Ocenění jsme získali za
elektronickou evidenci podání žádostí na stavební úřad. Třetí místo je
velkým úspěchem i proto, že se o vítězství ucházelo sedmnáct elektronických služeb,“ vysvětlila Porubová,
která je administrátorkou webu
města. Služba je určena široké veřejnosti a především stavebníkům,
kteří vstoupili do řízení s rožnovským stavebním úřadem. „Kdokoliv
se může na našich stránkách podívat
na průběh a stav jednotlivých podání.
Tato transparentní služba je určena
široké veřejnosti s tím, že jdeme i výrazně nad rámec zákona ve věci povinného zveřejňování,“ popsal službu
starosta Radim Holiš a doplnil: „Vě-

Radnice uspěla v jubilejním 20. ročníku krajského kola soutěže Zlatý erb. Webové stránky
www.roznov.cz získaly třetí místo v kategorii Smart city a nejlepší elektronická služba. Zároveň Rožnov také bodoval ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys.

řím, že se občané naučí službu používat. Pro pracovníky odboru výstavby
se jedná o drobnou práci, kterou se
zveřejňováním mají, ale pro lidi ve
městě to má smysl a efekt.“ Jedním
z výstupů služby je také ukončení
dohadů mezi stavebníkem a projektantem o tom, zda příslušná žádost
byla podána a jak je vyřizována.

Podnikatelský potenciál města
stoupá
Ve srovnávacím výzkumu Město
pro byznys, který mimo jiné hodnotí podnikatelskou přívětivost měst,
se Rožnov posunul z devátého na
páté místo. „Udělali jsme analýzu
podnikatelského prostředí a víme, jak
město dělat přátelštější i pro podnikání.
Makáme na tom, krůček po krůčku pravidelně se setkáváme s podnikateli,

Zástupci rožnovské radnice převzali bronzové ocenění v kategorii Smart city
a nejlepší elektronická služba. Foto: archiv MěÚ Rožnov
Elektronickou evidenci
kde řešíme témata spolupráce. Velmi
podání ke stavebnímu
dobře spolupracujeme v oblasti školství
úřadu Rožnov pod Radnebo společenské odpovědnosti firem,“
hoštěm naleznete zde:
objasnil místostarosta Jan Kučera.

Umístění nové tržnice je problém číslo jedna
Pokračování ze strany 1
Diskuzi vyvolal i návrh umístění
nové tržnice. „Rozhodně s ním nesouhlasím. Nechme parkoviště, jak je,
protože parkovacích ploch v centru
je málo. Vhodný a nevyužívaný pozemek pro tržnici máme Na Zahradách,” míní zastupitel Alois Vychodil
(ODS). Podobný názor má i exradní
Rudolf Bill: „S navrhovaným řešením
náměstí Míru nemám problém. Ze
zkušenosti ale vylučuji flexibilní tržnici.
Důstojnější místo pro její vybudování je
Na Zahradách.” S tím nesouhlasí starosta Radim Holiš (ANO). „Je luxus
mít v centru města pouze tržnici, která
bude využívána na pár hodin třikrát

Návrh umístění tržnice v lokalitě Na Zahradách. Zpracoval Alois Vychodil

Parkování u polikliniky čekají změny
Na začátku dubna se vedení města sešlo na radnici se zástupci lékařů, kteří mají své ordinace na
rožnovské poliklinice. Hlavním
tématem jednání bylo vyřešení
parkování kolem budovy.
Plně obsazená parkoviště a pacienti parkující v zákazu stání
podél ulice Letenská. Takový je
každodenní obrázek v okolí polikliniky. „Během dne navštíví objekt
až 1 300 osob, přičemž nejvíce jich
je v čase od 7 do 11 hodin. O plných parkovištích víme. Je běžné,
že zde zdarma parkují osoby, které
pak odjíždí za prací jinam. Proto
na parkoviště umístíme parkovací
automaty,” uvedl Jindřich Žák,
jednatel městské společnosti Komerční domy Rožnov, která polikliniku spravuje.

Konec celodenního parkování
„Naším cílem je zamezit celodennímu parkování. Zároveň však nechceme, aby lékaři přišli o pacienty
a přilehlý městský úřad o klienty.
Proto budou první tři hodiny parkování zdarma, aby si lidé stihli vyřídit
vše potřebné,” nastínil plánované řešení starosta Radim Holiš. Zaměstnanci radnice a lékaři budou mít
přes den vyčleněna parkovací místa
u kina Panorama. „I zde bude režim
parkování upraven, aby parkoviště
nesloužilo pouze zaměstnancům přilehlých firem, kteří mohou parkovat
v jejich areálech. Všechna připravovaná řešení chceme realizovat do poloviny roku,” řekl starosta. Podle jeho
slov plánuje město v budoucnu
propojit parkoviště za poliklinikou

s plochami kolem nového kulturního centra. „V návaznosti na provoz
těchto objektů by tak došlo k plnému
využití parkovacích ploch a zároveň
navýšení jejich kapacity,” doplnil
Radim Holiš.

Pokračovat bude i rekonstrukce objektu
Vedle úprav parkovacího režimu
seznámil Jindřich Žák přítomné
také s dalšími plánovanými opravami polikliniky: „Letos dokončíme
rekonstrukci sociálních zařízení realizovanou od roku 2016 s náklady
cirka tři miliony korun. V příštím
roce chceme zahájit také rekonstrukci vnitřních společných prostor, která
bude opět probíhat za plného provozu polikliniky.”
(jm)

týdně. Proto jsme architektům zadali
zpracovat flexibilní řešení s parkovištěm, i když vnímáme, že pravděpodobně nepůjde využít objekt zároveň k pořádání trhu i parkování,” řekl Holiš
a pokračoval: „Ve městě chybí plochy
pro bytovou výstavbu či parkovací místa, která by mohl nabídnout parkovací
dům. I toto jsou možnosti, jak lokalitu
Na Zahradách v budoucnu využít. Nebráníme se však ani prověření varianty
umístit zde tržnici.” Podle starosty zatím není nic definitivně rozhodnuto:
„Výstupem veřejného projednání bylo
seznámit občany s navrhovaným řešením a získat podněty pro pokračování
v přípravě projektu.”
(jm)

Maminky budou
slavit v kině
Panorama
Neděle 13. května se ponese v duchu oslavy Dne
matek. T klub - kulturní
agentura pro ně pod záštitou místostarosty Jana
Kučery připravila zajímavý program v kině Panorama. Od 15.00 hodin
zde proběhne koncert
prvorepublikového swingového bandu Lam Trio,
který hraje hudbu 30.
a 40. let 20. století. Vstup
je zdarma.
(r)
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Den Země si v parku připomněli malí i velcí
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

V pátek 20. dubna se v rožnovském parku uskutečnila
tradiční akce pro děti ke Dni Země. Její součástí byl také
letos Dobrovolnický den - Ukliďme Rožnov.

V parku si tak ZO ČSOP Radhošť
a Správa CHKO Beskydy připravily pro malé návštěvníky tematicky zaměřené stánky - příroda
Rožnova a přírodní zahrady. Lesní pedagogiku nabídlo stanoviště
Městských lesů Rožnov a chybět
nemohly ani hry, soutěže či prohlídka popelářského vozu. Dobrovolníci pak za asistence radnice
uklízeli město. Břehy Bečvy či blízké lesíky škol a školek vyčistily děti
z mateřských a základních škol
i Střediska volného času Rožnov.
Foto Jakub Mikuš

Městský úřad mění svou organizační strukturu
Projekty s náklady kolem 350 milionů Kč, nový strategický
plán rozvoje města a s ním související potřebná změna organizační struktury radnice. A také dlouhodobé podhodnocení počtu pracovníků na agendu projektového řízení. To jsou
hlavní důvody, proč město přistoupilo k doplnění pracovních
míst a změně v rozčlenění odborů a oddělení úřadu.
Zastupitelé se na posledním zasedáti veřejných zakázek nebo realizaci
ní zabývali mimo jiné organizačními
Místní agendy 21,“ uvedl starosta Razměnami, které od 1. května nastadim Holiš, podle nějž je také nutné
nou v rožnovském městském úřadu.
reagovat na dlouhodobě podhod„Na roky 2018-2020 máme připraveny
nocený stav pracovníků některých
dotované investiční projekty s náklady
odborů ve srovnání s jinými městy
za přibližně 350 milionů. Už letos
se stejnou agendou a mírou projekchceme na opravy a investice z rozpočtů. „Analýzy, které vyplývají z takzvatu města dát přes 90 milionů. Pro tyto
ného Benchmarkingu, jednoznačně
náročné akce, sloužící městu Rožnov,
ukazují, že vzhledem k rozsahu činale nemáme dostatek kvalifikovaných
ností a plánovaným investicím nejsme
pracovníků. To ani nezmiňuji trvale
schopni bez posílení pracovního týmu
stoupající legislativní náročnost práce
některé věci realizovat. Už loni zůstaúředníků, spočívající nově například
lo z uvedených důvodů nedočerpáno
v nastavení ochrany osobních údajů
38,5 milionu korun,“ doplnil mís(tzv. GDPR, pozn. red.), v náročnostostarosta města Jan Kučera.

Změny zefektivní fungování radnice
„Nejzásadnější změny se dotýkají
odboru rozvoje, který bude přejmenován na odbor rozvoje a strategického
plánování. Zde bude připravován
nový strategický plán rozvoje města
a další strategické dokumenty, jejichž
přípravu bychom jinak museli za výrazně vyšší finanční prostředky zadávat externí firmě. Počítáme s tím, že
příprava strategického plánu města
včetně 2,8 úvazku na pracovníky
bude plně hrazena z dotace. Na odboru rozvoje a strategického plánování vznikne oddělení strategického
plánování, oddělení projektů a oddělení investic včetně pěti nových a potřebných pracovních míst,“ vypočítal
hlavní změny tajemník Roman Hep
a pokračoval: „Další změny se týkají
sociálního odboru. Zde jsme vytvořili
novou pozici veřejného opatrovníka

v rámci sociálních prací i útvaru tajemníka, kde byla přijata asistentka.
Dále byl přijat nový školní psycholog
a počítáme s novou pracovní pozicí
na oddělení kultury a cestovního ruchu. Navýšení o jednoho pracovníka
se týká i odboru správy majetku. Tento odbor se stará o stále větší objem
městského majetku, a tak zřizujeme
pozici správce objektů. Celkový počet
zaměstnanců na úřadu se tak mění
dle následujícího: úředníci 149, dělnické pozice 15 a dělnické pozice na
dotovaných místech 16.”
(tg)

Veřejné interpelace
Interpelace proběhnou opět týden
po zastupitelstvu ve středu 2. května od 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí.
(r)

V letošním roce skončí tři ředitelky, další se hledá

Vedení radnice hodnotilo práci ředitelek a ředitelů městem zřizovaných mateřských a základních škol i příspěvkových organizací,
jimž končí šestileté funkční období. Trojici škol čekají letos změny, vyhlášen bude i konkurz na ředitele T klubu - kulturní agentury.
Město zřizuje pět základních a čtyři mateřské školy. Sedm jejich ředitelek se nyní podrobilo komplexnímu hodnocení činnosti. „Ukazuje
se nám, že standard a řízení našich
škol jsou na vysoké úrovni. Proto
jsme se také neuchýlili rovnou ke
konkurzům, které vyvolávají jen nervozitu, a přistoupili ke komplexnímu
hodnocení,” přiblížil místostarosta
Jan Kučera a pokračoval: „Všechny
ředitelky byly na základě anonymního posouzení komisí hodnoceny
známkou nejlepší, což potvrdila
i rada města.” Přesto letos skončí ředitelky ZŠ Videčská Hana Bosová,

MŠ Na Zahradách Věra Pokorná
a MŠ 5. května Alena Maňáková.
„Jsou v důchodovém věku a k tomuto
kroku se samy rozhodly. Za vedení
města jim děkuji za svědomitou práci
a přeji mnoho úspěchů v dalším životě,” popřál místostarosta Kučera.

Radnice vyhlásí konkurz na
ředitele T klubu
Členové hodnotících komisí jmenovaných radou města posuzovali také
činnost ředitelů městských příspěvkových organizací - hasičského sboru
města, městské knihovny a T klubu
- kulturní agentury. „Skončilo u nich

šestileté období ve funkci a na základě nastavených kritérií proběhlo jejich
komplexní hodnocení,“ popsala místostarostka Kristýna Kosová. V případě ředitelky T klubu – kulturní
agentury Lenky Vičarové pak hodnotící komise doporučila vyhlášení konkurzu. „Rada města se s tímto doporučením ztotožnila,“ doplnil starosta
Radim Holiš.
I přes toto rozhodnutí ocenili dle
místostarostky Kosové radní silné
stránky ředitelky: „Mezi ně patří výborné lokální vazby a schopnost získávat pro kulturu financování u místních
firem, propagace příspěvkové organiza-

ce a její činnosti. Pozitivně hodnotíme
i práce na přípravě a prosazení dobudování kulturní infrastruktury. Na druhou stranu, zejména s ohledem na další šestileté období a směřování TKA, se
rada rozhodla pro vypsání konkurzu.“
Jeho termín zatím není stanoven,
a tak jsme o vyjádření požádali také
Lenku Vičarovou: „Rozhodnutí rady
města beru na vědomí. Za svou prací si stojím. Díky zkušenostem, praxi
a profesionálnímu týmu TKA se práce
dlouhodobě daří, je bez připomínek auditorů, s vyrovnaným rozpočtem. Zpětnou vazbou je spokojený divák a hojně
navštěvované akce.“
(jm, tg)
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Budoucí prvňáčci se zapisovali do prvních tříd
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

Ve městě je celkem pět městských,
jedna soukromá (ZŠ Sedmikráska)
a jedna krajská základní škola (ZŠ
Tyršova). Počet dětí, které se měly
k zápisu dostavit, byl o něco menší
než loni. „Jednalo se o 135 dětí, které
měly přijít k zápisu poprvé a zhruba
30, které po loňském zápisu požádaly
o odklad školní docházky,“ řekl vedoucí odboru školství a sportu rožnovské radnice Dušan Vrážel. Přesný
počet dětí, které 3. září usednou do
školních lavic, bude podle něj znám
v červnu, mimo jiné po projednání
žádostí o odklad.
Ve školách čekali na budoucí prvňáčky starší spolužáci, kteří je provedli
zápisem. Při něm děti pedagogům

Rožnovské městské základní školy pořádaly v první polovině dubna zápisy
do prvních tříd. Podle předběžných statistik k nim mělo dorazit okolo 160
budoucích prvňáčků.

prezentovaly své znalosti barev, tvarů, základy počítání či grafomotoriky. „Překvapilo nás, že některé děti
nevěděly, jak se jmenují křestním jménem jejich rodiče nebo jaká je adresa
jejich bydliště. Navíc se někteří rodiče
s dětmi k zápisu vůbec nedostavili. To
je sice ze zákona možné, ale na druhou
stranu tak přišli o možnost seznámit se
před nástupem do první třídy se školou,
jejím prostředím a také s pedagogy,“
posteskli si někteří učitelé.
Na zápisy se přišel podívat i místostarosta Jan Kučera. „Byly pestré,
interaktivní a pro děti hravé a zajímavé. Věřím, že takto bude vypadat
i jejich vstup do školního roku,“ uvedl
Kučera.
(tg, jm)

Budoucí prvňáčci se seznámili s prostředím škol i s pedagogy. Foto: Jakub Mikuš

O zvířata smí pečovat jen kvalifikovaný personál
Pokračování ze strany 1
„Zájmu veřejnosti a spolupráce s ní
si velmi ceníme. Prostor pro zapojení
veřejnosti vidíme zejména ve sdílení
odkazů na naše webové a facebookové stránky, kam umisťujeme informace o nově přijatých zvířatech. To
je významná pomoc. Každý se navíc
může po domluvě na psa nebo kočku
přijít podívat osobně. Pokud to mezi
nimi zajiskří, na základě smlouvy
a schválení veterinářem si jej pak odvede domů.” Právě díky spolupráci

s externím veterinářem, který má
přímo v útulku k dispozici ošetřovnu k zajištění základních úkonů,
je péče o zde umístěná zvířata na
vysoké úrovni. „Psi mají k dispozici
16 kotců s boudami a venkovním výběhem. Pro kočky je pak vedle vnitřních prostor zřízena také venkovní
voliéra,” vyjmenoval Jindřich Žák
a doplnil: „O pohodlí, ale samozřejmě také venčení psů se starají čtyři
zkušené ošetřovatelky. Jako sociální
firma zaměstnáváme zejména osoby,

které nemohou dlouhodobě najít zaměstnání, nebo jsou jinak znevýhodněné na trhu práce.”

Za jednatelem stojí vedení
mikroregionu
Spektrum Rožnovska oslovilo
i Radima Holiše, předsedu Sdružení Mikroregionu Rožnovsko, které
je zřizovatelem útulku. „Nový objekt
jsme vybudovali, abychom zajistili
lepší podmínky pro odchycená zví-

řata. Předchozí útulek nenaplňoval
standardy a chyběly zde i personální
kapacity, jejichž činnost suplovala veřejnost,” popsal situaci Holiš a doplnil: „Režim nového zařízení naplňuje
literu zákona, podle nějž nelze zvířata zde umístěná půjčovat veřejnosti.
Jejich péči mají na starosti čtyři
proškolené ošetřovatelky. Za provoz
útulku plně odpovídá jednatel, který
nemůže jednat protizákonně, a proto
nelze navázat na režim venčení veřejností.”
(jm)

Požár na Kamenárce zaměstnal přes 100 hasičů

Silný vítr, nepřístupný terén a sucho - tři veličiny, které komplikovaly zásah 11 hasičských sborů u požáru v neděli 8. dubna. Zvládnout se jej podařilo až po šesti hodinách práce.
Kouř stoupající z okolí vrchu Kamenárka byl patrný z celého města.
„Jednalo se o jeden z výrazných lesních
požárů posledních let. Nepřístupný
terén kladl velké nároky na techniku.
Vzhledem k silnému větru nebylo možné k hašení využít vrtulník a na místě
tak zasahovalo 11 sborů se 17 kusy
techniky,” popsal ředitel Hasičského
sboru města Rožnov Karel Janoušek.

Na místě požáru pomáhal také starosta Rožnova Radim Holiš. „Pro
zasahující jednotky jsme zajistili občerstvení a s městskou policií koordinovali
dopravu vody k místu. Vzhledem k dramatickému vývoji situace po ohlášení
požáru jsme přijali kroky vedoucí k vyhlášení krizového stavu. K tomu ale
naštěstí nedošlo,” uvedl starosta s tím,
že: „Velké díky si samozřejmě zaslouží

všichni zasahující hasiči, patří však i občanům, kteří se snažili pomoci a zároveň uposlechli zákazu vstupu do lesa.”
Podle starosty jedná nyní město také
se Zlínským krajem o pořízení velkokapacitní cisterny pro místní hasiče.

Příčinou bylo pálení klestí
Požár řádil na pozemcích státních
lesů, které spravují Lesy ČR. „Zahořely asi tři hektary holé plochy s klestem po těžbě. Plameny pod hřebenem
Chodníky ožehly také asi 0,2 hektaru
porostu s dvacetiletými stromy. Ty
necháme letos vytěžit,” řekla mluvčí

státního podniku Eva Jouklová. Škoda se dle jejího vyjádření pohybuje
v řádu desítek tisíc a smluvní partner
Lesů ČR ještě několik dní po požáru
místo monitoroval.
Hasiči už také uzavřeli vyšetřování.
„Vlivem silného větru došlo k opětovnému rozhoření ohniska po pálení klestí
z uplynulých dní,” popsala mluvčí
krajských hasičů Lucie Javoříková
a připojila několik užitečných rad:
„Po skončení prací je třeba ohniště vždy
rozhrnout a řádně prolít vodou. Nikdy
je nenechat samovolně dohořet.”
Text a foto Jakub Mikuš

Masarykovo náměstí rozkvete
Prostor za sochou T. G. M. na Masarykově náměstí vyplní květiny.
Radnice nechala vykácet nevzhledné křoví, které zde rostlo přes 20
let. „Místo něj vznikne trvalkový
záhon, který bude během roku postupně nakvétat. Reagujeme tak na
debatu o vhodnosti kvetoucích rostlin
v prostoru náměstí,” řekla místostarostka Kristýna Kosová a pokračo-

vala: „Trvalková výsadba bude nízkoúdržbová a přitom nabídne od jara
až do podzimu výraznou estetickou
hodnotu.” Město chce navázat také
na úspěšnou loňskou výsadbu letniček v dalších zelených plochách.
„Naším cílem je ukázat, že veřejnou
zeleň lze realizovat i jinak než pouhým rozmisťováním květináčů,” uzavřela Kosová.
(jm)
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Květen bude nabitý řadou zajímavých akcí
Město během května v duchu
Zdravých měst a Místní agendy
21, za podpory projektu „Modernizace a zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Rožnov pod
Radhoštěm“ připravilo pro širokou
veřejnost osvětové akce Den zdraví, Férová snídaně, Den pohody
nebo program k zdravému stravování dětí ve školách i mimo ně.
„Na nejbližší týdny plánujeme řadu
zajímavých osvětových akcí, některé
letos dokonce poprvé. Věřím, že Rožnováky akce osloví a přijdou,“ láká
místostarosta Jan Kučera.
DEN ZDRAVÍ
Čtvrtek 10. května
12.30-18.00 hodin - Masarykovo náměstí (v případě deště na Střední škole zemědělské a přírodovědné)
Město Rožnov pod Radhoštěm se
ve spolupráci se Střediskem volného času Rožnov i letos připojí k celosvětovému Dni zdraví. Uspořádá
tak osvětovou akci, jejímž cílem je
poukázat, jak důležité je myslet na
zdraví, žít zdravě, a co všechno pro
své zdraví můžeme udělat. Těšit
se můžete na ochutnávku výrobků
z bio farem a zdravého jídla, měření tlaku, ukázky první pomoci, cvičení, poznávání zdravé a nezdravé
stravy či bylinek, cvičení paměti,
přednášky a mnoho dalšího. Dopoledne bude patřit dětem z rožnovských škol, odpoledne od 12.30 do
18.00 hodin je zcela vyhrazeno pro
veřejnost všech věkových kategorií.

parku. Poprvé pod záštitou města
Rožnov pod Radhoštěm školní tým
ze ZŠ Pod Skalkou společně s Markem Cihlářem připraví happening,
kterým se snaží důstojně podpořit
fairtradové i lokální pěstitele. „Společnou férovou snídaní chceme oslavit
Světový den pro fair trade a dát tak
najevo zájem o téma spravedlivého
obchodu a odpovědné spotřeby. Letos se do akce nově zapojí Základní
škola 5. května a příští rok to budou
i některé mateřské školy. Postupně
tak chceme dostat Férovou snídani
mezi veřejnost,” řekla místostarostka
Kristýna Kosová.
Princip snídaně je jednoduchý.
Účastníci si v košíku přinesou fairtradové a lokální dobroty. Může to
být salát z fairtradové quinoi, fairtradový čaj či káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či fairtradové banány. To vše mohou doplnit
lokálními produkty, jako jsou vajíčka, mléko, sýry či zelenina od místního farmáře či farmářky. Více zde:
www.ferovasnidane.cz
DEN POHODY
Středa 23. května
Městský park
Zcela nová akce města Rožnov
pod Radhoštěm v duchu Zdravých
měst a Místní agendy 21, která si
klade za cíl upozornit na důležitost
duševní pohody a duševní hygieny
pro zdraví a zlepšení kvality života.

FÉROVÁ SNÍDANĚ
Sobota 12. května
9.30 hodin - altán v městském parku

ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ VE
ŠKOLÁCH I MIMO NĚ
Středa 16. května
Jídelny ZŠ a MŠ vaří podle stejného
jídelníčku

V sobotu 12. května se uskuteční Férová snídaně v altánku v městském

Letos již podruhé připraví všechny
jídelny mateřských a základních

Na ulici Palackého je veřejná lednice
V rámci projektu Dejte potravinám
druhou šanci centra Zdravé Já
a s podporou města Rožnov vznikla
Veřejná lednice. Přístupná je všem
zájemcům. Lednice je součástí dřevěného domku, jenž stojí na ulici
Palackého po pravé straně směrem

k muzeu. Každý sem může umístit
potraviny a stejně tak si je odnést.
Výrobky mohou mít i prošlou dobu
minimální trvanlivosti, nesmí být
zdravotně závadné. Otevřena je
nejen veřejnosti, ale také obchodníkům či restauratérům.
(jm)

Web města: http://www.roznov.cz
Facebook: Rožnov pod Radhoštěm - město
Lepší místo: https://www.lepsimisto.cz/obec/roznov-pod-radhostem
Strategie Rožnov: http://www.strategieroznov.cz/
Usnesení Rady http://www.roznov.cz/usneseniRM
Usnesení Zastupitelstva www.roznov.cz/usneseniZM
Kulturní kalendář: http://www.roznov.cz/kalendar

škol v Rožnově pod Radhoštěm
stejné obědové menu, tentokrát
s využitím regionálních a sezonních potravin. Je vědecky dokázáno, že suroviny vypěstované
v oblasti, ve které člověk žije,
a konzumované v době jejich skliz-

hodami. V mateřských školách
bude obědové menu doplněno
o přesnídávku z vajec jako tradiční
regionální suroviny a o lehkou svačinu. Vše z produktů pěstovaných
v naší oblasti s využitím moderních technologií.

ně jsou pro jeho zdraví nejvíce
prospěšné. Dnešním strávníkům
chceme připomenout, že nejen
moderní suroviny a zelenina, ale
i pohanka a brambory jsou ve
stravování stále důležité. Již před
mnoha lety Valaši senioři říkávali „zemáky a zelé, živobytí celé“,
k tomu přidáme „kúsek pečeného
vepřového“ a oběd je hotový. Společné obědové menu se ve školních
jídelnách bude připravovat ve středu 16. května a jeho součástí bude
jarní pohanková polévka, libové
vepřové kúsky, bramborový toč
a valašské zelí s povidly. Sladkou
tečkou bude domácí krém podle
babiččina receptu s čerstvými ja-

PŘEDNÁŠKA: „Vaříme dětem zdravě a chutně doma i ve školní jídelně“
Pondělí 4. června, 15.30 hodin
Velká zasedací místnost MěÚ
Přednáška na téma „Vaříme dětem
zdravě a chutně doma i ve školní
jídelně“ se uskuteční v pondělí
4. června od 15.30 hodin ve velké
zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí 128. Přednáška je
určena pro pracovníky škol, rodiče
i veřejnost. O své zkušenosti a poznatky týkající se stravování dětí
se podělí nutriční terapeutka Mgr.
Hana Holišová a lektorka projektu
„Zdravá školní jídelna“ Mgr. Ivana
Lukašíková.

KULTURA / ZPRAVODAJSTVÍ
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Okresní kolo literární soutěže zná vítěze
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

O letošní téma Já jsem tvůj člověk
byl velký zájem. „Děti se zamýšlely nad vztahem k příslušníkům živočišné říše, sepisovaly zážitky se
zvířátky, vymýšlely pohádky. Mohly
volit mezi formou prózy, básně či
komiksu,” uvedla Alena Srovnalová, koordinátorka programu rožnovské knihovny. U příležitosti
vyhlášení okresního kola soutěže
knihovna vydala almanach Já
jsem tvůj člověk, ve kterém jsou
otištěny úspěšné práce z okresního kola. Soutěž Poklad strýca Juráša je součástí celostátní soutěže
Kde končí svět, výsledky z krajského a celostátního kola budou
známy v průběhu června.

Rožnovské parní
léto jede naplno
Město Rožnov ve spolupráci
s Českými drahami a Valašským
muzeem v přírodě po úspěšné
loňské premiéře připravilo také
na letošní sezonu sérii Rožnovské
parní léto. Milovníci historických
vláčků si do kalendářů mohou zapsat těchto pět sobot – 2. června,
9. června, 30. června, 7. července
a 11. srpna. Jízdní časy Rožnovského parního léta jsou každou
sobotu stejné: z Val. Meziříčí do
Rožnova se jede v 9.10 a 13.10 hodin, zpět v 11.00
a 15.00 hodin. (r)
Více informací
k jízdám parních
vlaků zde:

První jarní den patřil v rožnovské knihovně mladým spisovatelům.
Proběhlo zdě totiž oceňování nejúspěšnějších literátů okresního kola
soutěže o Poklad strýca Juráša.

Ocenění spisovatelé

V okresním kole bylo 36 mladých spisovatelek a spisovatelů. Foto: archiv knihovny

I. kategorie (1. - 3. třída): poezie 3. Helena Hlavoňová (ZŠ 5. května
Rožnov), komiks - 3. Vojtěch Koleček (ZŠ Záhumení Rožnov)
II. kategorie (4. - 5. třída): poezie 1. Petr Ludvík, 3. Barbora Kudelová, komiks - 2. Josef Boháč (všichni
ZŠ Záhumení Rožnov), 3. Julie Cábová (ZŠ Vidče Rožnov)
III. kategorie (6. - 7. třída): próza 1. Alice Hoferková (ZŠ Videčská)
IV. kategorie (8. - 9. třída): próza
- 2. Pavla Czekajová (Gymnázium
Rožnov), poezie - 1. Klára Kunčická, 3. Štěpán Fárek (oba ZŠ Videčská Rožnov).

Mitášová a Přikrylová v recitaci zlaté
Základní umělecká škola v Rožnově byla v březnu svědkem
okresního kola recitační soutěže žáků základních škol a víceletých gymnázií. O postup do regionálního kola se utkalo 43
vítězných recitátorů z okrskových kol.

Z našeho mikroregionu o příčky
nejvyšší bojovali žáci ZŠ 5. května,
Záhumení, Pod Skalkou, Videčská,
Koryčanské Paseky, Zubří, Vidče,
Valašská Bystřice a Gymnázia. Dál
postoupili vždy dva nejlepší recitátoři z kategorie I. - IV.

Výsledky dětí z mikroregionu:

Soutěž měla vysokou úroveň a postup si zajistili jen ti nejlepší. Foto: archiv pořadatelů

0. kategorie (1. třída):
3. Šárka Kornelová (ZŠ 5. května),
II. kategorie (4.-5. třída):
Pamětní list - Lada Kornelová (ZŠ
5. května),
III. kategorie (6.-7.  třída):
1. Adéla Mitášová (ZŠ Zubří),
IV.kategorie (8.-9. třída):
1. Barbora Přikrylová, 2. Adéla
Pašková (obě Gymnázium Rožnov
pod Radhoštěm).
(jm)

ZPRAVODAJSTVÍ

Na ulici Chodská se v dubnu střílelo
Velký úspěch si připsalo Obvodní oddělení Policie ČR Rožnov, kterému od dubna nově šéfuje Roman Navrátil (na snímku). V půlce měsíce totiž policisté zadrželi nebezpečného recidivistu, který páchal zejména majetkovou trestnou činnost.
Roman Navrátil se ujal vedení rožnovského oddělení po 18 letech
služby u PČR. „Policie v Rožnově
funguje dobře. Chci, aby nadále sloužila slušným a poctivým občanům
a potírala úmyslnou trestnou činnost či narušování klidného soužití.
Jedním z mých cílů je, abychom byli
více vidět v ulicích i na cestách a preventivně tak působili zejména proti
nájezdům pachatelů z Ostravska
a Slovenska. Ti na našem teritoriu
opakovaně páchají zejména majetkovou trestnou činnost,” přiblížil své
plány Navrátil.

O tom, že jeho slova nejsou planá, vypovídá úspěšný zákrok policistů z úterý 10. dubna. „Kolegy
z Opavy jsme byli upozorněni na možný nájezd pachatelů zaměřujících se
na krádeže jízdních kol v našem teritoriu. Díky okamžitému přijatému
opatření a posíleným hlídkám se
nám ve spolupráci s městskou policií
podařilo zadržet 36letého pachatele
z Ostravska přímo při činu na ulici
Chodská,” řekl Spektru Rožnovska Roman Navrátil a pokračoval:
„Vzhledem k tomu, že pachatel nereagoval na zákonné výzvy a aktivně

se bránil zadržení, nezbylo kolegům
než přistoupit k varovnému výstřelu.
Recidivista, který páchal sériovou
majetkovou trestnou činnost na celé
severní Moravě, byl poté zadržen
a vzat do vazby.“
(jm)

Začala stavba cyklopodjezdu u Eroplánu
Cyklisté i chodci využívající cyklostezku Bečva vedoucí okrajem
rožnovského parku museli dosud překračovat frekventovanou
ulici Palackého před křižovatkou
u Eroplánu. To se změní. „V dubnu začala výstavba podjezdu za
4,1 milionu korun. Máme také
podánu žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury,
kde bychom mohli získat až 80 %
z uznatelných nákladů,” přiblížil
Marek Moll z odboru rozvoje radnice s tím, že dokončení stavby je
plánováno před začátkem letních
prázdnin. „Obrovským přínosem
nového cyklopodjezdu bude zvýšení
bezpečnosti pohybu cyklistů i chodců,” doplnil Moll.
(jm)
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Chcete být sportovní hvězdou? Brose vám to umožní

Tak zněl text jednoho z billboardů firmy Brose, prostřednictvím
kterých propaguje akce pro své
zaměstnance. Ve firmě působí tzv.
„ambasadoři sportu“, tedy dobrovolníci, kteří zastřešují konkrétní
sportovní odvětví a organizují pro
své kolegy turnaje, závody nebo
například workshopy se sportovní
tematikou. V zimě kromě bruslení
a hokejových zápasů firma organizuje Brose Ski Day – celodenní
závody v obřím slalomu na lyžích
nebo snowboardu. Tyto závody jsou

zároveň kvalifikací na celofiremní mistrovství Brose v německém
Lenggries, kam český závod Brose
pravidelně vysílá 24 reprezentantů. V jarním a podzimním období
se zase jedná o turnaje v badmintonu nebo stolním tenise. „Jednou
z našich firemních hodnot je T, tedy
Team. Věřím, že podobné sportovní
aktivity právě týmovou spolupráci
podporují. Jsem hrdý, že máme ve
firmě tolik dobrovolníků, kteří organizují akce i pro ostatní,“ uvedl jednatel Brose CZ Niclas Pfüller.

Evropské mistrovství Brose v kopané
Letošní největší akcí je červnový
Evropský šampionát Brose v kopané, jenž hostí právě český závod
a kterého se zúčastní 12 týmů z celkem 10 zemí. Součástí programu
bude také sportovní odpoledne pro
zaměstnance a jejich rodinné pří-

slušníky. Program bude uzpůsoben
pro rodiny s dětmi od 3 let a výše.
„Horní hranici nestanovujeme. Myslím, že na své si přijdou i dospěláci,“
usmívá se vedoucí oddělení péče
o zaměstnance a rodinu Radka
Cahlíková.

Z Brose do Brose aneb 160km běh
Ve firmě rovněž působí skupina
více než 80 běžeckých nadšenců,
kteří se sdružují pod názvem Brose Runners. Pravidelně se účastní
běžeckých závodů v regionu, kde
jsou snadno rozpoznatelní v bílých firemních dresech. Běžci navíc evidují veškeré kilometry, které
uběhnou, a firma Brose za každý
takový kilometr vyplatí finanční
částku na podporu projektu, který
si běžci zvolí před začátkem sezóny. V loňském roce tak přispěli
částkou 60 000 Kč na rehabilitaci
postiženého syna svého spolupracovníka z rožnovského závodu.
V letošním roce mají v plánu podpořit opět dítě jednoho z kolegů.
Navíc šest z nich přijalo výzvu
a rozhodlo se realizovat 0. ročník
běhu ze závodu Brose v Prievidzi
do kopřivnického závodu. Vzdále-

nost více než 160 km běžci zdolali
za tři dny s přestávkami na regeneraci a spánek. Běžci se rozhodli
v souvislosti s tímto během věnovat celkem 10 000 Kč Domovu
pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm a to na nákup pomůcek
podporujících aktivní životní styl
seniorů. „Skvělý výkon a skvělá týmová spolupráce! Aby mohli uběhnout více než tři maratony za tři
dny, bylo nutné vše dobře promyslet
a připravit. Prostě skvělý týmový výkon! A o tom je Brose,“ pochválil
výkon běžců jednatel společnosti
Brose CZ Niclas Pfüller.
Více o firmě Brose na www.brose.cz

ZAJÍMAVOSTI

Rittstein vystavuje v Galerii Crears
V rožnovské Galerii Crears vystavuje jeden z nejvýznamnějších
představitelů expresní figurální
malby současnosti Michael Rittstein (na snímku s galeristkou Ingrid Kitzbergerovou). Zahájil tak
jubilejní 10. sezonu galerie.
Na vernisáži, kterou navštívily
desítky lidí, uvedl výstavu s názvem
Náhlé echo. Ta zahrnuje na 30 děl
jak z nové tvorby, tak ze starších
sbírek. Rittsteinovy obrazy se vyznačují výrazovou nadsázkou, tva-

rovou deformací, nezaměnitelnou
pestrostí barev, sarkasmem a vtipem. Autor do nich promítá každodenní situace, které vidí a zažívá
při své práci ve městě i na venkově.
Rittsteinovy nevšední obrazy
mohou zájemci vidět vždy v otevíracích časech galerie. Ve středu,
čtvrtek a pátek od 10:00 do 12:00
a od 14:30 do 17:00. V sobotu pak
od 9:30 do 12:00 hodin. Výstava
bude přístupná až do 19. května.
Text a foto Veronika Kusá

Do práce na kole také v Rožnově
Město se letos poprvé zapojilo
mezi téměř 30 obcí, které se napříč republikou rozhodly zúčastnit soutěže s heslem Zachraň
město! Jejím cílem je ulevit životnímu prostředí.
Již osmý ročník soutěže Do
práce na kole bude probíhat
celý květen. Cílem akce je motivovat co nejvíce lidí, aby jako
dopravní prostředek po městě
používali jízdní kolo nebo jinou

bezmotorovou formu dopravy
včetně běhu a chůze. Jedná se
o týmovou soutěž pro družstva
o dvou až pěti členech, která budou během května dojíždět do
práce na kole. Bojovat o zajímavé ceny mohou hned v několika
kategoriích. Zájemci se mohou
registrovat do konce dubna na
www.dopracenakole.cz, kde najdou také podrobné informace
o soutěži.
(jm)

V knihovně proběhne Festival Respekt k porodu
Od pátku 18. do soboty 19. května se ve městě uskuteční
první ročník Festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství
v rámci Světového týdne respektu k porodu. Těšit se můžete zejména na zajímavé přednášky.
Akce se koná pod záštitou organější obor porodnictví. Snahou je,
nizace H.A.M. (Hnutí za aktivní
aby zdraví, bezpečí a radost z porodu
mateřství) ve spolupráci a v probyly v českých porodnicích samozřejstorách Městské knihovny Rožnov.
mostí,” nastínila za pořadatele Soňa
„Tradice Světového týdne respektu
Matějíčková. Více informací k akci
k porodu vznikla před několika lety
naleznou zájemci na www.respektjako reakce na stále přetechnizovakporoduroznov.cz.
(r)

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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Máj - naslouchat, diskutovat, seznamovat se
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Z květnového programu městské knihovny se v dnešním psaní v prvé řadě zaměřím na besedu s Fedorem Gálem, která se bude konat ve čtvrtek 3. května. Nebude však přímo v knihovně a jejím podkroví, ale
v prostorách 3. Etáže. Důvody přesunu jsou ryze praktické, protože ten, kdo v podkroví knihovny zažil některou z hojněji navštívených besed v průběhu jara a léta, jistě ví, že po půl hodině je zde jako ve skleníku.

Fedor Gál je člověk velmi zajímavý, ať už svým
životním příběhem, nebo
také myšlením a tvorbou, které jako sociolog, bývalý
politik a publicista nabízí veřejnosti
k seznámení či konfrontaci. Mladší
generaci jeho jméno asi nebude natolik známé, avšak lidé středního
věku a starší jej jistě ve své paměti
mít budou. Narodil se v Terezíně
v roce 1945, kam byla jeho rodina
na sklonku války deportována. Je
autorem a spoluautorem několika
knih: Násilí (1994), O jinakosti
(1998), Vize a iluze (2000), Lidský
úděl (2004), Trojí svědectví (2000),
Několik dnů (2012) a dalších. Dále
bych rád připomněl multimediální
projekt Krátká dlouhá cesta, který
je velmi sugestivním pátráním po
smrti vlastního otce, který zahynul
při pochodu smrti. „Můj táta žil pětatřicet let. Byl to krátký život. Jeho poslední cesta však byla delší, než dokázal zvládnout. Třiašedesát let od jeho
smrti jsem po ní vykročil já,” říká na
úvod projektu, který je online aplikací, dokumentárním filmem a knihou - www.kratkadlouhacesta.cz.

Knihovna zve na besedu s Fedorem Gálem. Foto: archiv knihovny
Rožnovská beseda bude o depozvání na v Rožnově již pátý ročmokracii, hodnotách a současném
ník Noci literatury. Pro návštěvnísvětě. Rozhodně bych ji doporučil
ky této bezesporu zajímavé akce
všem, kteří si všímají svého okolí
jsou připraveni tři předčítači ve
a není jim lhostejné, kam se naše
třech čtecích místech. Letos mospolečnost ubírá. Besedu pořádá
hou zájemci a posluchači o nové
městská knihovna ve spolupráci
knihy evropských autorů, které
s Fujaré, z. s.
vyšly v českých překladech, na
O týden později ve středu
prvním „čtecím“ místě navštívit
9. května od 18 hodin mi dovolte
Pastorační centrum, kde bude

číst „domácí“ P. Mgr. Kamil Obr
z knihy italského spisovatele Paola Cognettiho Osm hor. Druhým
místem v pořadí je kavárnička
Domova seniorů, kde bude tiskový mluvčí městského úřadu
Mgr. Tomáš Gross číst z knihy Ve
jménu otce slovenského autora
publikujícím pod jménem Balla.
Posledním, avšak tradičním předčítačem je Ctib, který v prostorách bývalé Čajovny na konci
trati (červená vila naproti služebně Policie ČR) bude číst z knihy
Potíže s empatií britského autora
Gavina Extence.
Novinkou letošní „noci” je závěrečné losování. Tři posluchači
(na každém čtecím místě jeden),
kteří navštíví všechna čtecí místa,
budou vylosováni a obdrží knihu,
ze které se četlo.
Literatura a čtení dokážou ledacos. Třebas krátit dlouhou chvíli,
nastolovat otázky či přinášet odpovědi, strhnout a pohltit příběhem,
přivádět do povznesené nálady...
ale ať už to bude ve Vašem případě jakkoli, troufám si tvrdit, že to
není promeškaný (májový) čas.

Michal Dlouhý jako kouč pěti žen v Janíkovce
Martin Valášek
tka@tka.cz

CRY BABY CRY
Středa 2. května 2018
19.00 hodin - Janíkova stodola
Koučink se v současnosti stává
běžnou součástí života široké
společnosti. Může nás ale vůbec
někdo naučit, jak žít a jak být
šťastný? To je otázka. Inscenace
Švandova divadla zaujme nejen
mnoha vtipnými replikami, ale
i lehce absurdním pohledem na
problémy dnešních (nejen) žen.
Přestože je každá ženská postava
svým způsobem extrémní případ
ve svém oboru trápení a problémů, mohou alespoň všechny
dámy ukázat, v jak nelehké životní situaci se ocitají. Komediální
scény jsou zdařile prolínány těmi
vážnějšími, které inscenaci vždy
na chvíli ztiší a dají nahlédnout
do nitra postav. Na hře je poznat
kolektivní dílo, které se navíc
trefně věnuje současné prázdnotě lidských životů, jež člověku
brání chovat se přirozeně a přiznat si jediné východisko, kterým je vzít své bytí jen a jen do

Nenechte si ujít inscenaci CRY BABY CRY. Foto: archiv TKA
svých rukou. Někteří návštěvníci
mohou při představení dokonce
i pochopit, kde je v jejich životě
problém.
Kouče
ztělesňuje
Michal
Dlouhý, kterého dozajista znáte
z mnohých filmových rolí nebo
jako „kapitána Exnera“ z televize. Změnit svůj život přijdou
Klára Cibulková, Réka Derzsi/
Eva Vrbková, Kristýna Frejová,
Bohdana Pavlíková a Blanka
Popková. A to vše pod režijním
dohledem Martiny Krátké.

GET YOUR GUN (DK),
INSECT ARK (USA)
Pátek 18. května 2018
19.30 hodin - T klub
Když jsme v roce 2015 museli odvolat
koncert GET YOUR GUN, jelikož
jejich zpěvák Andreas ztratil dočasně hlas, slibovali jsme, že přijedou
jindy. A teď po téměř třech letech se
to podařilo. Dánové mezitím vydali
druhou dlouhohrající desku, která se
jmenuje Doubt Is My Rope Back To
You, stali se jedním z headlinerů praž-

ského festivalu United Islands (2016)
a pilně koncertovali po celé Evropě.
S temným srdcem pro blues a stonerovými momenty jsou ideálním
nástrojem, jak vklouznout do nekonečného prostoru. Kapela vytváří
ohromující atmosféru hudbou, která
má podobnou náladu jako eroticky
nabité černé duše Nicka Cavea nebo
Gun Club.
V intenzivním a nekompromisním
živém vystoupení, ve kterém jsou každý tón a nota zahrány, jako by byly poslední, vás dovedou do své specifické
atmosféry, od temna ke světlu. Rock,
metal, folk a country se v jejich hudbě
přirozeně potkávají, jako by k sobě patřily od začátku.
Zvukový záznam podivné lidské
nátury? INSECT ARK, tehdy ještě
jednočlenný projekt Dany Schechter,
zahrál v Rožnově před několika lety
a teď se vrací jako duo s mnohem větší náloží. Jejich psychedelický doom
spočívá v rozhozené, rozvrstvené
krajině, bezhvězdné noci osvětlené
světlem a bleskem. Ženské duo splétá
dohromady delay, bubny, zkreslenou
basu a syntezátor a vytváří tak zvukovou hradbu, která je jak nepříjemně
intimní, tak ledově chladná. Zkrátka
něco pro fanoušky Earth, Tangerine
Dream, Oranssi Pazuzu nebo Swans.
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Žáci nocovali s Andersenem v ZŠ Záhumení
V pátek 23. března proběhl v celé
naší republice už 18. ročník projektu Noc s Andersenem. Naše
škola se letos zúčastnila už popáté. Ve druhé třídě jsme jen
malinko pozměnili noc na den,
protože na spaní ve škole si ještě
chvilku počkáme. Ale užili jsme
si letošní ročník báječně! Vyhlášené téma Povídání o pejskovi a kočičce bylo jako šité na míru všem
dětem. Kdo chtěl, přišel v kostýmu, některé kočičky se spokojily

jen s čelenkou s kočičíma ušima.
A začali jsme od bříšek… Ano,
čtete správně… od bříšek. Podle
pohádky o tom, jak pejsek s kočičkou pekli dort jsme si ve dvojicích taky jeden dortík „upekli“.
Než se v lednici pořádně vychladil, počítali jsme, vyplňovali pracovní listy a dokonce i tělocvik
jsme měli jako kamarádi z knížky.
Den to byl báječný a příští rok,
prý už budeme ve škole spát. Už
aby to bylo. Hanka Vavrečková

Bleší trh a jarní tvoření v tylovické Ekoškolce
MŠ Tylovice získala před dvěma
lety titul Ekoškola, jenž letos obhajuje. Děti se tak již několik let věnují
i tématům ekologie a udržitelného
rozvoje. Ekotým tylovické školky
uspořádal 14. a 15. března bleší trh
s heslem Pošli to dál. Celkem doneslo oblečení, hračky a sportovní
potřeby 26 prodejců a obrat blešího
trhu dosáhl necelých 16 000 Kč.
Ekotým měl ovšem i plán, co udělat
s věcmi, které se na „blešáku“ neprodají. Aby mohly ještě dál posloužit,
souhlasili někteří prodejci, že je děti
předají Charitě a ta potřebným. Děti
z Ekotýmu se tak s krabicemi oblečení na Charitu vypravily, popovídaly si se zaměstnanci i seniory o tom,
co ve školce dělají, přednesly básnič-

ku o Ekoškolce a nepotřebné oblečení „poslaly dál“. Jarní akce nebyla
jen ve znamení nakupování a prodávání, ale zároveň s Bleším trhem
proběhla ve školce i jarní dílna. Na
té si děti za pomoci rodičů vyráběly
zajíce z dřevěných špalíků a velikonoční přáníčka. Společné tvoření
dětí a rodičů je oblíbenou aktivitou,
proto budou děti z tylovické školky
v tomto školním roce ještě s rodiči
vylepšovat zahradu. Ekotým ale na
letošek naplánoval i další akce. Ve
školce se tak bude ve velkém kompostovat a před koncem roku se děti
podívají do sběrného dvora a navštíví ekologické hospodářství.
Zuzana Cholastová,
Za rodiče a Ekotým MŠ Tylovice

Nádherný zážitek v podání Petrof Piano Trio
V úterý 1. dubna jsem byla mezi diváky v sále ZUŠ v Rožnově p. R. na
koncertě Petrof Piano Trio. Byl to tak
nádherný zážitek, že se o něj musím
podělit. Už se mi dlouho nestalo,
abych při poslechu hudby najednou

měla pocit, že začínám chápat, čím
hořela skladatelova duše při komponování, že s jeho pocity souzním, že
mé srdce tuší, co chtěl v tónech říct
světu. V tom je nádhera hudby, že
dokáže sdělit i to, co je slovy nevyslo-

vitelné. Když se genialita tvůrce díla
umocní genialitou interpretů, je tady
v té úžasné chvíli rozechvělý posluchač se slzami v očích z dojetí, z doteku krásy. Zároveň chci poděkovat
rožnovské kulturní agentuře, že i ta-

kové špičkové umělce zvou k nám na
hostování. Ráda bych také vzkázala
všem, kteří v hledišti scházeli, že mají
čeho litovat a příště aby si takovou
mimořádnou příležitost rozhodně
nenechali ujít.
Alena Valová

Kvetoucí město
Již 12. ročník soutěže Kvetoucí
město vyhlásil T klub – kulturní
agentura, Spolek rožnovských
žen, ve spolupráci se Stavebním
bytovým družstvem a městem
Rožnov. „Nejkrásnější květinovou
výzdobu hledáme v kategoriích
- Balkony a okna v bytových domech, Balkony a okna v rodinných
domech a Zahrádky před bytovými domy. Hodnotit se bude celkový vzhled květinové výzdoby oken,
případně balkonů a sladění zeleně
i květin s domem,“ přiblížila dramaturgyně T klubu – kulturní
agentury Romana Rusková a dodala: „Termín odevzdání přihlášek
je do 29. června. Hodnocení bude
probíhat 14. srpna, kdy v každé
kategorii budou vybráni tři vítězové, kteří obdrží ceny. Ty si oficiálně
převezmou 19. září v obřadní síni
Městského úřadu v Rožnově pod
Radhoštěm.”
(jm)
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RETIGO s. r. o.,
společnost zabývající se výrobou gastronomických
zařízení, se sídlem v Rožnově p. R.,

přijme do zaměstnání
„Servisního manažera“
Pokud Vás baví technika, domluvíte se anglicky,
chcete cestovat, odborně se rozvíjet,
pak to může být zajímavá možnost
ke změně zaměstnání.
Více informací uvádíme na stránkách www.retigo.cz
Děkujeme za zájem.
Kontakt: personalni@retigo.cz, tel.: 571 665 546
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Žáci hledali možnosti ke zlepšení ve školách
Na Základních školách Videčská a Pod Skalkou proběhla
premiérově Školská fóra. Smyslem akce bylo zapojit žáky
do veřejného dění, tedy aby si všímali nedostatků, dokázali
je obhájit a demokraticky přijmout většinový názor.
Radnice už loni organizovala Veřejné fórum pro občany. Jedním
z jeho výstupů bylo také určení
deseti priorit města. „Obdobou
této akce jsou Školská fóra, v rámci nichž žáci vytipovali priority ve
škole, museli je obhájit a hlasovali
o jejich důležitosti. Abychom ukázali, že jejich snaha není marná,
alokovali jsme v rozpočtu částku 50

tisíc korun pro každou školu na realizaci vybraných priorit,” přiblížil
akci místostarosta Jan Kučera.
Žáci tak na obou školách určili
deset problémů, které nyní potvrdí
anketa napříč školou. Ty nejpalčivější by pak měly být odstraněny.
„Je důležité dát dětem najevo, že na
jejich názoru záleží. Dostali signál,
že má smysl být aktivní a zajímat se

o věci kolem sebe. Navržené opravy
záchodů v pavilonech G a F či šaten
v tělocvičně jsou myslím realizovatelné,” uvedl Lumír Ondřej (na
snímku), ředitel ZŠ Pod Skalkou.
Žáci měli za úkol poukázat také
na problémy, které vnímají ve městě. „Už dříve například v rámci žákovského parlamentu mne překvapilo, jak si děti všímají svého okolí.
Věřím, že tyto aktivity povedou také
k většímu zapojení jejich rodičů do
rozhodování o veřejném dění v Rožnově,” doplnila místostarostka
Kristýna Kosová.
(jm)

Jubilejní ročník festivalu Jeden svět měl úspěch
Rožnovské kino Panorama hostilo od pondělí 9. do čtvrtka
12. dubna již 20. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět.

Projekce byly určeny také žákům základních a středních škol. Foto: archiv TKA

Festival slavnostně zahájil starosta města Radim Holiš, za společnost Člověk v tísni programový
ředitel pražského festivalu Ondřej Moravec a editor katalogu Oldřich Vágner. Oba zdůraznili, že
Rožnov je tradičním festivalovým
městem, jedním z nejdéle festival
organizujících.
Festival se tradičně těší dobré
návštěvnosti. Na odpolední projekce přišlo za čtyři festivalové
dny 335 diváků, na dopolední
projekce pro žáky základních
a středních škol z Rožnova a okolí
dorazilo 1 335 diváků.
Součástí festivalu byly také dvě
doprovodné výstavy ve vestibulu
kina. Multukulti challenge: Accepted - tedy výstava z prací středoško-

láků, kteří se přihlásili do stejnojmenné soutěže. Její účastníci měli
za úkol vytvořit libovolný výstup
(studentský časopis, blog, povídku,
projekt), ve kterém představili své
názory na migraci a menšiny žijící v České republice a především
v místě jejich bydliště. Druhou pak
byla výstava Ženy bez hranic, která komiksovou formou představila
umělecké zpracování čtyř skutečných životních příběhů žen původem z Tuniska, Sýrie, Čečenska
a České republiky. Komiksy odhalily některé z aspektů života žen, které nevzdávají svou cestu, a navzdory hranicím ve fyzickém prostoru
i v myšlení lidí stále hledají lepší
budoucnost pro sebe a některé i pro
své děti.
Pavel Jakubík

Benefice pro Strom života vynesla sedm tisíc Kč
Je každoroční dobrou tradicí, že smíšený pěvecký soubor
Rosénka, působící při rožnovském Klubu seniorů, podporuje potřebné. Letošní benefiční koncert byl věnován mobilnímu hospici Strom života.
Benefici předcházela přednáška
vystoupili členové smíšeného pěveckého
v Klubu seniorů, v rámci níž byli služsouboru Rosénka (na snímku), kteby mobilního hospice představeny
rý 9. dubna oslavil osmé výročí svého
veřejnosti. Koncert proběhl v kostele
fungování,” řekla předsedkyně Klubu
Všech svatých za přítomnosti vzácseniorů Anneliese Přikrylová a doplných hostů Dany Kruyerové (housle),
nila: „V rámci benefice se letos podařilo
Dominika Kruyera (varhany) a Pavlívybrat částku přesahující sedm tisíc
ny Slezákové (zpěv), kteří se postarakorun, kterou jsme předali zástupcům
li o úvodní část programu. „Následně
mobilního hospice.”
(jm)

Miloš Šimurda chystá květnovou výstavu na Soláni
Výstavní prostory informačního centra Zvonice Soláň budou od soboty 12. května zdobit obrazy z dílny akademického malíře Miloše Šimurdy (na snímku). Nenechte si ujít
vernisáž, která proběhne od 15.00 hodin.
Po 70 letech malování Valašska
a šesti desítkách samostatných
výstav představí rožnovský malíř
své dílo také na Solání. „S kamarádem Jaroslavem Frydrychem
jsme v obrazech zmapovali Valašsko - od Bečev přes Soláň, Karlovicko, Nový Hrozenkov, Zděchov

a přes Karpaty až po katastr Makova,” vzpomíná letos 94letý Miloš Šimurda a zároveň popisuje
obsah chystané výstavy: „Mé obrazy nejsou jen zpodobněním mizející dřevěné architektury a zanikajícího života pasekářů, hospodářů
či malých rolníků. Mapují změnu

krajiny v proměnách času a ve spojení s údělem i životní zkušeností
člověka. Malování je také ovlivněno
mou básnickou tvorbou a náměty
lidových písní.” Nenechte si ujít
výstavu, která bude ve Zvonici Soláň k vidění od soboty 12. května.
Text a foto Jakub Mikuš
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Stavba multifunkčního areálu může začít v květnu
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

ZUBŘÍ • Poté, co 1 904 Zubřanů
hlasovalo NE v otázce „Jste pro
krytý bazén ve městě Zubří?”, stálo
vedení radnice před nelehkým rozhodnutím. Do přípravy projektu
za téměř 160 milionů Kč už totiž
investovalo na 7 milionů.
Na stole byla trojice variant.
Realizovat projekt dle původního
návrhu, zrušit celou zakázku nebo
uzavřít s dodavatelem dodatek
smlouvy o výstavbě bez vnitřního
bazénu. V posledně jmenované
variantě by sice došlo k odstranění části plánovaného objektu, ve
zbývající by však vzniklo nové fitcentrum spolu s wellness. „První
varianta by byla v rozporu s názorem
občanů, kteří hlasovali v referendu. V případě zrušení zakázky pak

Projekt Multifunkčního areálu Zubří pokračuje, avšak bez krytého
bazénu, který občané zamítli v referendu. Usnesli se na tom během
dubnového jednání zastupitelé.

hrozilo, že dodavatel stavby bude po
městu požadovat až 10 milionů jako
náhradu ušlého zisku. Proto se nakonec zastupitelé rozhodli podpořit
pokračování v projektu Multifunkčního areálu bez vnitřního bazénu,”
nastínil starosta Lubomír Vaculín
s tím, že odhadované náklady na
upravený projekt činí 107 mil. Kč
bez DPH.

Opozice navrhla jiné řešení
„Schválením pokračování v projektu
město nejedná s péčí řádného hospodáře. Navíc se ignoruje vůle občanů
vyjádřená v referendu, neboť krytý
bazén není jen díra v zemi, ale celá
budova s bazénem včetně nové kuželny. Pokud bude soud rozhodovat,

o čem lidé v referendu hlasovali, jistě
uzná, že se jednalo o celou stavbu,”
kritizoval opoziční zastupitel Vladimír Krupa. Jeho kolega Vlastislav
Janků k tomu doplnil: „V případě,
že bychom realizovali rekonstrukci
koupaliště i kuželny a dále výstavbu lékařského domu a komunitního domu pro seniory zvlášť, mohli
bychom financování rozložit. Město
by si nemuselo brát úvěr, získalo by
navíc budovu kuželny a dle našich
propočtů ušetřilo téměř 50 milionů.”
Vášně ale mírnil radní Milan Zeman: „Musíme si uvědomit, že díky
vývoji ekonomiky ceny ve stavebnictví
rostou. Pokud bychom celý projekt
zrušili a vyhlásili novou soutěž na dodavatele, stál by nás pravděpodobně
mnohem víc než projektovaných 107

milionů. Je třeba si také ujasnit, co
v Zubří opravdu chceme a komu to
bude sloužit. Projekt má hlavu i patu
a věřím, že s odstupem času bude
sloužit většině našich občanů.”

Město osloví odborníky
Část zejména opozičních zastupitelů se pak také obávala, že se město
uzavřením dodatku smlouvy vystavuje pokutě od Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže (ÚOHS) kvůli
nedodržení zákona o zadávání veřejných zakázek. „Rozhodnutí zastupitelstva budeme konzultovat se zmíněným
úřadem i státním zastupitelstvím, abychom se ujistili, že je vše v pořádku,”
řekl starosta Vaculín a doplnil, že
stavět by se mohlo začít už v květnu.

Moderní sportovní hala Zubří je plně v provozu
Velký svátek sportu zažilo Zubří u příležitosti otevření moderní
sportovní haly. Ta prošla rekonstrukcí za 60 milionů Kč.
Budova, která sloužila nejen
sportovcům nepřetržitě 22 let, už
potřebovala nutně opravit. „Příprava rekonstrukce započala už v roce
2014. Podařilo se nám získat dotaci
od Zlínského kraje a Ministerstva
životního prostředí přesahující 13,3
milionu korun. Nyní čekáme, zda získáme také dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši
13,1 milionu. Celkové náklady na
rekonstrukci dosáhly 60 milionů,”
popsal starosta Lubomír Vaculín
s tím, že: „Nyní už je rekonstrukce

zdárně za námi. Hala opět slouží
nejen házenkářům, ale také škole
a dalším sportovním i zájmovým oddílům a skupinám. Přál bych si, aby
to tak bylo na dalších minimálně
20 let.” Moderní halu si pochvalují
také místní extraligový házenkáři.
„Děkujeme městu Zubří, na kterém
ležela veškerá tíže náročné rekonstrukce. Vše se ale zdárně podařilo
a rádi jsme se vrátili na domácí palubovku,” řekl předseda HC ROBE
Zubří Jaroslav Dořičák.
Během slavnostního otevření se
na nové zuberské palubovce utkaly
v přátelském zápase také reprezentační výběry házenkářů České
republiky a Polska.
(jm)

Slavnostního přestřižení pásky se ujali zleva zástupce generálního sponzora HC Zubří
Josef Valchář, předseda klubu Jaroslav Dořičák, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek,
starosta Zubří Lubomír Vaculín a zástupce dodavatele Martin Polášek. Foto: Jakub Mikuš
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Květnová Valašská zahrada bude letos rekordní!
Tento rok, mimořádně v rekordní
prodloužené verzi, se budou konat
v Campu Sport v Rožnově oblíbené

zahradnické trhy VALAŠSKÁ ZAHRADA a to od pátku 4. května až
do státního svátku, úterý 8. května
denně 8-17 hodin za každého počasí.
Po celou dobu konání nabídne na
120 prodejců širokou nabídku květin,
okrasných dřevin, sadby zeleniny, bylinek, balkónovek i trvalek. Majitelé
zahrádek si budou vybírat ovocné
keře a stromy. Poradna pro zahradkáře a bylinkáře bude otevřena v sobotu, neděli a úterý 10-16 hod.
Elektrické nářadí a zahradní
techniku představí firma Těsmat cz
z Valašského Meziříčí, která jako
vždy nabídne výstavní slevy na veškerou techniku, můžete se těšit i na
praktické ukázky. Navíc se v jejich
expozici v pondělí 7. května představí se svým uměním Martin Bořuta –
umělecký řezbář s motorovou pilou!
Určitě zajímavou expozicí bude

i představení široké nabídky automobilů zn. Hyundai.
Návštěvníci si pochutnají na nejrůznějších krajových specialitách.
Můžete nakoupit třeba slavné Bystrovačické kyselé zelí.
Pro děti i dospělé je připraven doprovodný program. Kromě dětského
koutku se skákacím hradem vystoupí
v sobotu a v neděli, vždy v 10 a 14
hodin kouzelnice Radana se svým
programem. V úterý 8. května se děti
mohou těšit na klauna Brdíka, který
je bude bavit také od 10 hod. Pro
dobrou pohodu bude hrát o víkendu
Duo Gaspary, které v pondělí a úterý
vystřídá rožnovský Navalentym. Po
celou dobu budou probíhat soutěže
pro děti a i dospělé o vstupenky do
ostravské zoo.
Nezapomeňte, že všechny zakoupené vstupenky jsou slosovatelné!

Hlavní cenou je poukaz na zahraniční zájezd z nabídky CK JOKRATOUR v hodnotě 10 000 Kč! Další
ceny jsou zahradní technika a poukaz k nákupu do Zahradního centra
ve Valašském Meziříčí.
Valašská zahrada nabídne pět dnů
nabitých programem, zaníceným
zahrádkářům množství novinek do
zahrady, hospodyňkám nákupy koření a bylinek, hospodářům novou
techniku a dětem nezapomenutelné
zážitky.
Návštěvníci mohou využít velkokapacitního parkoviště přímo před
areálem campu, dále pak zaparkovat naproti v Campingu Rožnov,
příp. před nedalekým Valašským
muzeem.
Přijďte, u nás máte vždy otevřeno!
Petr a Taťána Míčkovi,
Valašské nemovitosti!
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Svaťa Božák je sportovcem roku Rožnova
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

Ze všech oceněných byl Sportovec
roku 2017 vyhlášen ultramaratonský
cyklista Svatopluk Božák. „Může se
zdát, že je cyklistika o jednotlivci. Za
své výsledky však vděčím nejen sponzorům, ale zejména rodině a realizačnímu týmu, kteří se mnou zažívají to
martýrium během závodů,” řekl po
převzetí ocenění s dojetím v hlase
Svaťa Božák.
Cena starosty města pak byla
v zastoupení udělena Danielu Mičolovi. Ten je několikanásobným světovým rekordmanem v počtu uběhnutých maratonů a ultramaratonů
za rok v různých zemích světa.

Ocenění sportovci:
Jednotlivci - mládež do 15 let:
Nela Fiurášková a Kristýna Hegarová (obě biatlon), Michaela Juříčková (gymnastika, skoky na trampolíně), Vendula Krupová (tradiční
karate), Jan Lušovský a Nela Lušovská (oba biatlon), Alexandr
Pelc a Viktor Pelc (oba sportovní
gymnastika), Ota Repák (3D lukostřelba) a Daniel Škarka (skoky na

Město již podesáté ohodnotilo úspěšné sportovce uplynulé sezony. V kině Panorama
tak v úterý 17. dubna převzalo ocenění 18 jednotlivců, šest kolektivů, pět trenérů, sedm
osobností rožnovského sportu a udělena byla i Cena starosty Rožnova.

lyžích, severská kombinace). Cenu
pro nejlepší sportovce v této kategorii si odnesli Michaela Juříčková
a Ota Repák.
Jednotlivci - dorostenci a junioři:
Štěpán Fryšara (lední hokej), Barbora Nováková (alpské lyžování),
Vojtěch Holub (stolní fotbal),
Martin Pokorný (alpské disciplíny) a Vladimír Kozlovský (běh na
lyžích) - zároveň nejlepší sportovec
v této kategorii.
Jednotlivci - senioři (sportovci nad
21 let):
Naďa Palacká (skoky na trampolíně), Petr Šlachta (házená) a Svatopluk Božák (cyklistika) - zároveň
nejlepší sportovec v této kategorii.
Kolektivy - mládež do 15 let:
žákyně A - letní biatlon Klub biatlonu Rožnov, starší žáci - oddíl házené TJ Rožnov, žáci - oddíl Skoky
na lyžích a severské kombinace TJ
Rožnov - zároveň nejlepší družstvo
v kategorii.

Oceněno bylo i družstvo žen soutěžících ve skocích na trampolíně. Foto: Jakub Mikuš
Kolektivy - dorostenci a junioři:
(skoky na lyžích a severská kombijunioři - stolní fotbal FoosForLife
nace), Adéla Zedníčková (sportovTeam, z. s., a starší dorostenci ní gymnastika) a Lubomír Lušovoddíl házené TJ Rožnov - zároveň
ský (biatlon) - zároveň trenér roku.
nejlepší družstvo v kategorii.
Osobnosti rožnovského sportu:
Kolektivy - senioři:
Arnošt Boršek, Danuše Boršková,
ženy - skoky na trampolíně TJ Rožnov.
Marta Kubáčková, Marie Vaňurová
(všichni KČT), Miroslav Klimeš
Trenéři: Michal Bitala a Zdeňka
(basketbal), Lubomír Poruba (lední
Holišová (oba biatlon), Jan Pavlica
hokej) a Jaroslava Smočková (SPV).

Rožnovští biatlonisté pořádají v květnu nábor
Jeden úspěch za druhým sbírají mladí biatlonisté z Rožnova.
Pomáhá jim k tomu i nová střelnice v areálu Bučiska. Vyzkoušet
si tento populární sport mohou zájemci ve středu 2. května.

Díky nové střelnici rozšiřují biatlonisté z Rožnova své řady. Foto: Lukáš Španihel

Dětský tenisový turnaj se vydařil

Již třetí ročník dětského tenisového
turnaje ZPV KIDS proběhl v sobotu 14. dubna v Synot Tip Hall
v Rožnově pod Radhoštěm. Byli
osloveni všichni rožnovští trenéři,
kteří nominovali začínající tenisty
a tenistky ve věku 7-10 let. Turnaje
se zúčastnilo 25 hráčů. Ti se utkali

ve třech skupinách a někteří z nich
si poprvé vyzkoušeli dvojhru a také
čtyřhru. Ceny všem účastníkům
turnaje předali starosta Rožnova
Radim Holiš a ředitel turnaje Jindřich Bartošek. Pro hráče bylo
připraveno celodenní občerstvení
a doprovodný program.
(r)

Klub má dlouholetou úspěšnou
tradici, kterou nyní prohlubuje pod
vedením Lubomíra Lušovského,
Radka Žitníka a Michala Bitaly.
Jejich cílem je zejména výchova nadějných sportovců od žákovských
až po seniorské kategorie. „Od 21
let už totiž naši odchovanci trénují
sami, přesto je nadále podporujeme,”
nastínil místopředseda klubu Radek Žitník a pokračoval: „Skladba
tréninků v žákovských kategoriích
je pak taková, aby se děti mohly věnovat i jiným aktivitám. U nás navíc
dostanou kompletní výbavu, tedy lyže
a zbraně. Klub mimo jiné zajišťuje
i dopravu a startovné na závodech.”

V uplynulých dvou letech se navíc biatlonistům ve spolupráci
s TJ Rožnov a za podpory města
Rožnov p. R., Zlínského kraje,
sponzorů a také rodičů podařilo
vybudovat novou střelnici v areálu Bučiska. „Díky tomu, že zde
nyní máme 13 nových střeleckých
stavů, můžeme přistoupit k náboru
žáků. Ten proběhne 2. května,” řekl
Radek Žitník a připojil: „Zveme
všechny děti ve věku do 10 let, ale
i starší. Přijďte se podívat na náš
trénink a vyzkoušet si, zda vás bude
biatlon bavit.” Přihlášky a více informací najdou zájemci také na
www.biatlonroznov.cz.
(jm)

aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

www.spektrumroznovska.cz
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Stolní fotbalisté váleli doma, v Polsku i v Las Vegas
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Obrovskou šňůru úspěchů za sebou v posledních týdnech mají stolní fotbalisté z rožnovského
FoosForLife Teamu Czech Republic, kteří opět ukázali, že patří mezi absolutní světovou špičku.
Borci z Rožnova si vedli výborně mezi nejlepšími hráči světa na podnicích v Polsku, doma v Česku a také v americkém Las Vegas.

V polské Kwidzyni odstartovali
Rožnované svoji úspěšnou sérii
velkých výsledků. V Polsku bodovali hned v několika kategoriích.
Největší úspěch bylo finále dvojic,
kde zářily české barvy. Mistry Polska 2018 v Open i Profi dvojicích
se stali Radek Drda a Vojta Holub.
„Další placku zajistili Honza Žanta
a Jozef Kuchta v open dvojicích,“
komentoval úspěšný polský výjezd
jeden z aktérů, hráč i trenér klubu Radek Drda. Kromě týmových
úspěchů v Polsku brali Rožnované
ještě další pěkná umístění v jednotlivcích: 9. Radek Drda a Vojta Holub, 5. Honza Žanta.
FoosForLife Team Czech Republic poté nechyběl ani na mistrovství
ČR 2018. „Šampionátu se zúčastnili
hráči ze dvanácti zemí Evropy a juniorští jednotlivci klubu FoosForLife
Team Czech Republic opět dokázali,
že patří mezi špičku. Soutěžilo se o tituly Mistrů ČR 2018 a sportovci z Rož-

Stolní fotbalisté FoosForLife Team Czech Republic si z polského
Foto: archiv týmu
města Kwidzyn přivezli cenné poháry.
nova nemohli chybět. Do klubové
brankářů,“ hodnotil skvělý domácí
sbírky se nám podařilo přidat několik
šampionát Radek Drda, jenž sám
cenných úspěchů. Vojta Holub a Criszabodoval 9. místem v open jedtina Ciuban se stali vicemistry ČR ve
notlivců. Kromě něj ještě bodovali
smíšených dvojicích, David Navrátil
junioři Vojta Holub a Honza Žanta,
vybojoval cenné druhé místo v soutěži
kteří se probili do top 16.

FoosForLife Team Czech Republic měl svého vyslance Radka
Drdu také v hlavním městě hazardu v americkém Las Vegas. Zde se
začátkem dubna konal nejprestižnější turnaj v USA – Hall of Fame
Classic 2018. Radek Drda a Felix
Droese se společně umístili na druhém místě v kategorii expert dvojic
ze 142 týmů, když ve finále prohráli o pouhé dva míče. V kategorii
„Pro dvojic“ skončili Radek Drda
a Tamas Csige na pěkném 7. místě
z celkových 147 týmů světa. „Velká
gratulace patří také týmu Evropy,
který fantasticky zvítězil proti výběru
USA v penaltovém rozstřelu. Evropané
se vůbec na turnaji v USA rozhodně
neztratili a potvrdili své kvality a dravost po vítězství. Byl skvělý zážitek být
ve Vegas a zažít tento legendární turnaj na vlastní kůži. Děkuji všem našim partnerům a sponzorům za jejich
podporu, bez které by tohle všechno
nebylo možné,“ dodal Radek Drda.

Florbaloví Sršni vyhráli play off Národní ligy
Fantastická jízda florbalistů 1. FbK
Rožnov play off Národní ligy má
šťastný konec. Sršni, kteří postoupili do vyřazovacích bojů z posledního 8. místa, ovládli třetí finále play
off, když doma porazili Náchod
10:5. Celou finálovou sérii se suverénem základní části Sršni vyhráli
3:0 na zápasy. V Rožnově se tak na
konci skvělé sezony právem hodně
slavilo. „Sérii jsme vyhráli, protože
jsme to lépe zvládli v hlavách. Máme
zkušenější a starší tým a jsem rád, že
jsme to dokázali prodat,“ shrnul hrající kouč Rožnova Pavel Barabáš.
(mha), foto Jakub Mikuš

Zubří je v semifinále play off, teď vyzve Plzeň
Nejlepším možným způsobem vstoupili do play off bojů házenkáři HC Robe Zubří, kteří ve čtvrtfinále ve třech
zápasech vyřadili Frýdek-Místek. V semifinále čeká Zubří loňský vicemistr z Plzně. První dva zápasy se hrají
v Zubří v sobotu 28. a v neděli 29. dubna, vždy v tradičním čase od 18 hodin.
Oba domácí úvodní zápasy vyhráli Zubřané shodně o pět branek. Zatímco v prvním duelu šlo
všechno hladce po celý zápas,
v neděli to bylo pro favorita
o trošku těžší. Po poločase totiž
Zubří prohrávalo o dvě branky.
„V první půli jsme byli nervózní,
nepřesní v koncovce. Umožnili
jsme soupeři přecházet do rychlého útoku. Spoustu minut jsme
odehráli v oslabení, ztratili jsme

tempo,“ uvedl kouč Zubří Andrej
Titkov. Po změně stran zvládli
Zubřané také druhé utkání a do
Frýdku-Místku si jeli o následujícím víkendu pro postup. Ten
také vybojovali, když po pořádném dramatu vyhráli o jediný
gól 25:24. Vítěze základní části
ze Zubří nyní čeká v boji o finále Plzeň, která vyřadila ve třech
dramatických duelech úřadujícího mistra Duklu Praha.

Výsledky čtvrtfinále play off:
1. zápas: HC ROBE ZUBŘÍ - FRÝDEK-MÍSTEK 28:23 (15:10), stav
série: 1:0. Nejvíce branek: Hrstka
12/7, Douda 4, Klíma 4, Šustáček 3
- Kocich 7/6, Petrovský 6, Gřešek 3.
2. zápas: HC ROBE ZUBŘÍ - FRÝDEK-MÍSTEK 30:25 (12:14), stav
série: 2:0. Nejvíce branek: Klíma 8,
Pich 6, Janíček 3/2, Šustáček 3, Přikryl 3 – Petrovský 9, Kocich 5/2.

3. zápas: HC ROBE ZUBŘÍ FRÝDEK-MÍSTEK 24:25 (10:15),
konečný stav série 0:3. Nejvíce
branek: Kocich 10/3, Petrovský 4,
Gřešek 4, Strack 4 – Hrstka 6/1,
Douda 4/2, Polášek 3, Zeman 3.
Další výsledky čtvrtfinále play off:
Lovosice – Kopřivnice 3:1 na zápasy, Plzeň – HC Dukla Praha 3:0,
Karviná – Jičín 3:0. Semifinálové
dvojice: Zubří – Plzeň, Karviná –
Lovosice.
(mha)
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