
Foto: Jakub MikušMěsto na údajně dlužném nájemném ušetřilo téměř 3,75 milionu Kč.
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Město ušetřilo miliony za nájem

V květnu hostilo kino Panorama 
oblíbenou pěveckou soutěž Rož-
novský slavíček. Již 19. ročník si 
nenechaly ujít desítky dětí, které 
podaly skvělé výkony.            Strana 7

Rožnov pod Radhoštěm uspěl v další části sporu se společnosti Immo-
bilien Pirker reality, s. r. o., (dále jen IPR). Nemusí jí platit údajné dlužné 
nájemné za užívání objektů MŠ Koryčanské Paseky a ZŠ Záhumení. 

Jakub Mikuš
jakub@spektrumroznovska.cz

Už loni v červnu Krajský soud v Os-
travě rozhodl, že je město vlastní-
kem obou uvedených budov. Přesto 
dál trvala žaloba IPR z roku 2012, 
v níž se firma u vsetínského okres-
ního soudu domáhala, aby jí město 
zaplatilo 730 tisíc Kč ročně jako 
dlužné nájemné za užívání základní 
školy a  mateřinky. Nyní se ale situa-

ce změnila. „Žalobkyně (IPR, pozn. 
red.) vzala žalobu zpět v celém rozsa-
hu s odůvodněním, že si je vědoma své 
procesní neúspěšnosti ve sporu za situ-
ace, kdy rozsudkem Krajského soudu 
v Ostravě bylo určeno, že žalovaný 
(město, pozn. red.) je vlastníkem ne-
movitostí. Soud proto řízení zastavil,” 
uvedla soudkyně Hana Kohoutková.

Kuchyně všech městských zá-
kladních a mateřských škol vaři-
ly podle stejného jídelníčku. Jak 
zajistit dětem zdravé stravování 
se dozví také rodiče.      Strana 4 a 6

Maminky oslavily svůj den s Lam Triem

Foto: Jakub Mikuš
Druhá květnová neděle se opět nesla v duchu oslav Dne matek. T klub - kulturní agentura pro ně tedy pod záštitou místostarosty Jana 

Kučery připravila speciální program v kině Panorama. Ke svátku jim zahrál prvorepublikový swing band Lam Trio.

Rozhodnutí soudu kvitoval starosta 
Radim Holiš. „Náš boj se společností 
IPR o nemovitosti na území města 
má za sebou další vítěznou bitvu. 
V okamžiku, kdy Krajský soud v Os-
travě rozhodl, že město je vlastníkem 
budov školky a školy, jsme očekávali, 
že nebudeme povinni platit nájemné 
ve vlastních objektech,” uvedl staros-
ta Holiš a pokračoval: „To se nyní 
potvrdilo. Z rozpočtu města tak ne-
musíme vynakládat téměř 3,75 mili-
onu za nájemné po dobu, kdy byla 
soudem jako vlastník budov určena 
společnost IPR.“ 

Vzhledem k tomu, že se IPR ve 
sporu o vlastnictví školy a školky 
odvolala k Nejvyššímu soudu, spor 
dál sledujeme a budeme přinášet 
aktuální informace.

Další vyhraná bitva Rožnova
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V městském parku se poprvé snídalo férově
Také Rožnov se v květnu připojil ke Světovému dni pro fair trade happeningem Férová 
snídaně. Návštěvníci městského parku měli jedinečnou možnost dozvědět se řadu uži-
tečných informací a ochutnat fairtradové i lokální potraviny.

Obyvatelé Dolních Pasek o dopravu nepřijdou

V uplynulých třech letech připra-
vovala akci ZŠ Pod Skalkou. Le-
tos se k organizaci připojila také 
radnice. „Jako zdravé město jsme se 
rádi přidali a postupně budeme  za-
pojovat další organizátory. Letos při-
ložily ruku k dílu ještě ZŠ 5. května 
a Středisko volného času,” přiblížila 
místostarostka Kristýna Kosová. 
V rámci Férové snídaně se účastníci 
mimo jiné dozvěděli, za jakých pod-
mínek vzniká káva, čokoláda, čaj, 
květiny, boty, oblečení či elektroni-
ka. „Ekologické a bezpečnostní dopa-
dy jsou někdy neveselé, a to nemlu-
vím o dětské práci. Kromě přemýšlení 
o etické stránce výroby je akce také 
příležitostí se potkat, ochutnat kávu, 
za kterou pěstitel dostal férovou cenu, 
zakousnout něco z místní produkce 
a užít si pěkné dopoledne. Nápad 
uspořádat snídani v  parku klapl na 
jedničku,” pochvalovala si místosta-
rostka Kristýna Kosová.           (jm)

Radnice za roční provoz zmíněné 
linky zaplatí 460 tisíc Kč. „Linka je 
dle zástupců Zlínského kraje dlouho-
době ztrátová a má spíše charakter 
MHD. Příspěvek tedy plně pokrývá 
ztrátu této linky,” popsal situaci 
vedoucí finančního odboru rad-
nice Martin Hrnčárek a doplnil: 
„Problematika financování veřejné 

dopravy může v budoucnu zvýšit ná-
klady města, pokud bude zavedeno 
zákonné opatření v oblasti slev pro 
seniory a studenty. Není jasné, zda 
slevy bude financovat plně stát nebo 
s participací měst a obcí.”

Na zachování linky se pak zastu-
pitelé jednomyslně shodli. „Linku 
využívají také děti ze Základních 

Stejně jako v předchozích letech bude město i v roce 2018 
plně financovat provoz autobusové linky Dolní Paseky, kte-
rou zajišťuje Zlínský kraj.

Foto: Jakub MikušÚčastníci akce si v košíku přinesli fairtradové a lokální potraviny, o které se pak podělili.

Mikroregion Rožnovsko rozdělil miliony na sociálních grantech
Starostové obcí v rámci Sdružení Mikroregion Rožnovsko 
(dále jen Sdružení) rozhodli o rozdělení více než 4,6 milionu 
Kč mezi poskytovatele sociálních služeb.

Ve čtyřech vyhlášených progra-
mech předložili poskytovatelé 
zmíněných služeb 50 žádostí o do-
taci. „Požadovali v nich přes sedm 
milionů korun. Vzhledem k tomu, 
že mikroregion Rožnovsko měl k dis-

pozici pouze 4,633 milionu, musela 
odborná hodnotící komise přistoupit 
ke krácení požadavků,“ uvedl před-
seda Sdružení Radim Holiš. 

Žádosti posuzovala komise 
složená z členů sociální komise 

Nezapomeňte do konce června zaplatit za komunální odpad
Radnice rozesílá složenky na plat-
bu za svoz komunálního odpadu. 
Částka se za posledních třináct let 
nezměnila a činí 492 Kč za osobu 
a rok. Složenku obdrží přes šest ti-
síc plátců. Radnice očekává příjem 
osm milionů. Pro majitele bytových 

jednotek je důležitá povinnost platit 
i v okamžiku, kdy v bytě v osobním 
vlastnictví nebo domě není hlášena 
žádná osoba k trvalému pobytu. Po-
vinnost platit poplatky za odpad mají 
také cizinci s trvalým nebo přechod-
ným pobytem na dobu delší než 90 

dnů. Od poplatku jsou v Rožnově 
osvobozeni občané, kteří nebydlí na 
území města více než 300 dnů v roce, 
děti do jednoho roku a slevu 50 % 
mají studenti studující mimo měs-
to nebo obyvatelé bydlící v lokalitě 
vzdálené víc jak 300 metrů od svozo-

vého místa. Krajní termín platby za 

Podrobné
informace zde:

svoz komunálního 
odpadu je do 30. 
června 2018.      (r)

škol 5. května a Pod Skalkou, proto 
na jejím zachování mají zájem i rodi-
če. Je to příspěvek pro občany,” uve-
dl zastupitel a ředitel ZŠ 5. května 
Miroslav Kokinopulos (Nezávislí 
Rožnováci). Ještě dál šel Jaromír 
Koryčanský (KDU-ČSL): „Město 
plánuje zavést úsekové měření rych-
losti. Měli bychom zvážit zda takto 
vybrané peníze poté neinvestovat do 
zavedení malé MHD zajištěné mikro-
busem. Došlo by k pokrytí preferova-
ných částí města a pro Rožnov by to 

byl výrazný posun.” Podle místosta-
rostky Kristýny Kosové (Zdravý 
Rožnov) vedení Rožnova myšlenku 
vlastní MHD zvažuje: „Hromadná 
doprava po městě nám opakovaně 
vychází jako téma, které je třeba 
komplexně zpracovat. Také proto je 
součástí aktuálně připravovaného 
Plánu udržitelné mobility města 
(více na str. 3). Na základě prů-
zkumů chceme zjistit potřeby ob-
čanů a nastavit systém, aby pokryl 
vytipované lokality.”                  (jm)

města Rožnov a zástupců delego-
vaných obcemi mikroregionu. „Le-
tos jsme systém přerozdělení financí 
opět zpřesnily. Prostředky jsou přidě-
lovány podle toho, kolik služeb naši 
občané čerpají a budou čerpat. Ne-
mohli jsme však podpořit žadatele 
v maximální míře dle klíče a dopo-
ručení komise, ale v rámci možností 
rozpočtu mikroregionu,” přiblížil 

člen hodnotící komise a místosta-
rosta Rožnova Jan Kučera, který 
zároveň dodal: „Jsme rádi, že se 
nám rozšiřují služby pro občany, to 
ale nese vyšší náklady. Stejně jako 
zvýšení mezd pracovníkům v soci-
álních službách. Se starosty obcí 
z Rožnovska jsme proto diskutovali 
o navýšení celkové alokace v rozpoč-
tu Sdružení.“                      (tg, jm)
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Den zdraví znovu pobavil, poradil i pomohl
Již 2. ročník akce věnované zdraví, zdravému životnímu stylu a první pomoci proběhl ve čtvrtek 
10. května na náměstí. Den zdraví uspořádalo Středisko volného času s městem Rožnov, pod 
záštitou MA21, ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR a dalšími organizacemi.

Dopoledne bylo vyhrazeno školám. 
Na 150 dětí si vyzkoušelo obvazová-
ní ran, použití dlah, rozlišovalo zdra-
vou a nezdravou stravu či pronikalo 
do základů kondičního cvičení. Od-
polední program byl věnovaný širo-
ké veřejnosti. Návštěvníci ochutnali 
bio produkty, prakticky si vyzkou-
šeli kardiopulmunární resuscitaci 
a zopakovali základy poskytování 
první pomoci. S velkým zájmem se 
setkala ukázka práce Zdravotnické 
záchranné služby Zlínského kraje. 
Nechybělo měření tlaku, cholestero-

lu, cukru a fyzické kondice. Program 
obohatily ukázky cvičení a přednáš-
ky. „Díky krásnému počasí a možnosti 
uspořádat akci na náměstí dostal Den 
zdraví nový nádech a  atmosféru. Už 
teď mě napadají další aktivity, kte-
ré bych chtěla zahrnout do příštího 
ročníku,” pochvalovala si Jitka Pro-
roková ze SVČ Rožnov a doplnila: 
„Děkuji všem pomocníkům, ale také 
subjektům, které se na akci prezen-
tovaly. Jsem ráda, že se letos zapoji-
lo více organizací i jednotlivců, kteří 
nám představili něco nového.”    (jm)

Foto: Jakub MikušZájemci si mohli nechat také změřit množství cukru v krvi.

Školky a školy pod drobnohledem odborníků
Bezpečnostní audity na čtyřech mateřských a pěti základních 
školách včetně Střediska volného času zřizovaných městem 
realizuje radnice.
Od loňska zpracovávala odborná 
firma audity u Mateřských škol 
1.  máje, 5. května, Na Zahradách 
a Radost. „Výstupem je návrh opat-
ření vedoucích ke splnění moder-
ních požadavků na bezpečnost škol. 

Část drobných nedostatků, způso-
bených zejména provozní situací, 
se již podařilo odstranit. Na každé 
z mateřských školek budeme reali-
zovat další opatření, jako je zřízení 
videotelefonů u vchodů, požárních 

čidel či lepší zabezpečení objektů 
s náklady od 50 do 200 tisíc Kč 
na budovu,” popsal místostarosta 
Jan Kučera. „Bezpečnostní audit 
vítám. Drobné nedostatky už jsme 
odstranili sami. V případě zbývají-
cích tak učiníme za pomoci a v sou-
činnosti s městem,” řekla Dalimila 
Čechová, ředitelka MŠ 1. máje.

Nyní probíhají bezpečnostní 
audity také na Základní školách 
5. května, Koryčanské Paseky, 
Pod Skalkou, Videčská, Záhume-
ní a v SVČ Rožnov. „Na základě 
jejich výsledků pak v příštím roce 
dojde k realizaci nejdůležitějších 
opatření u budov škol základních,” 
uzavřel Kučera.                      (jm)

Náměstek Sukop jednal v Rožnově o investicích
Hovořilo se například o dostavbě 
knihovny a výstavbě kulturního 
centra. „Náměstku Sukopovi jsme 
představili náš plán řešení dvou 
velkých investičních akcí města 
v návaznosti na dopravu i parkování 
v lokalitě. Jedním z úkolů starosty 
je zajistit finance na realizaci do-
stavby knihovny a výstavby kultur-
ního centra. Zlínský kraj by nám 
mohl pomoci. Kromě toho je vlast-
níkem důležité propojovací komuni-
kace - ulice Bezručova, která je ve 
špatném stavu a už loni nám bylo 
přislíbeno její předláždění,“ popsal 
průběh jednání Radim Holiš, kte-
rý náměstka Sukopa dotčenými 
místy provedl. „Diskutovali jsme 
také o vybudování kruhového ob-
jezdu na problematické křižovatce 

ulic Nádražní, Videčská a Pionýr-
ská. I zde nám náměstek Sukop 
přislíbil pomoc, protože dvě ze tří 
komunikací vedoucích do křižovat-
ky patří kraji,“ doplnil starosta. To 
Spektru Rožnovska potvrdil i  Jiří 
Sukop. „Obnovený záměr vybudovat 
kruhový objezd na zmíněné křižo-
vatce a oprava komunikace Bezru-
čova se neobejdou bez koordinace 
a spolupráce se Zlínským krajem,” 
řekl náměstek hejtmana a doplnil: 
„Ambiciózní plán na vybudování 
Kulturního centra včetně řešení 
dopravní obslužnosti a parkova-
cích ploch pak zaslouží zařadit do 
seznamu významných investičních 
akcí Zlínského kraje, který si na 
výjezdním zasedání 5. března vy-
žádala vláda.”                 (tg, jm)

Připravované investiční akce města, stav krajských komuni-
kací v Rožnově či spolupráce na výstavbě okružní křižovatky 
ulic Nádražní, Videčská a Pionýrská. I o těchto tématech dis-
kutovali náměstek hejtmana Zlínského kraje pro finance, roz-
počet a majetek Jiří Sukop se starostou Radimem Holišem.

Důležitý dokument řešící všechny 
druhy dopravy v Rožnově, který záro-
veň poslouží jako podklad pro získá-
vání dotací, připravuje radnice. Plán 
udržitelné mobility se bude zabývat 
osobní, nákladní, veřejnou, pěší, ale 
i cyklistickou dopravou a parková-
ním. „Jedná se o strategický dokument 

s přesahem až do roku 2035. Jeho 
součástí bude mimo jiné posouzení 
možnosti zřídit v Rožnově městskou 
hromadnou dopravu. V rámci přípravy 
dojde také ke sčítání dopravy na 10 
křižovatkách či dotazníkovému šetření 
mezi minimálně 10 % obyvatel města,” 
uvedl městský architekt Jan Horký. 

Za přípravu strategického plánu do-
pravní mobility by měla radnice za-
platit asi milion Kč. „Tento dokument 
je mimo jiné podmínkou pro úspěšné 
žádání o dotace. Pokud tyto směřují na 
určité podpory, i my - města musíme na 
to reagovat,” nastínil starosta Radim 
Holiš. „Dopravní situace patří v Rož-

nově mezi největší problémy, a proto je 
třeba ji řešit koncepčně. Plán dopravní 
mobility by měl vzniknout v  celospole-
čenské a politické shodě. Zastupitelé 
byli vyzváni, aby nominovali odborníky 
do výrobního výboru, který bude na 
průběh zpracování dohlížet,” doplnil 
místostarosta Jan Kučera.          (jm)

Město chystá plán udržitelné mobility. Řešit má i MHD

Starosta Radim Holiš (vlevo)
představil náměstku hejtmana

Jiřímu Sukopovi také projekt dostavby 
knihovny. Foto: Tomáš Gross 
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Školní jídelny vařily z regionálních potravin

Polévka jarní pohanková, jako 
hlavní jídlo libové vepřové kúsky 
s bramborovým točem a valašským 
zelím s povidly nebo jemné zeleni-
nové krupoto se sýrem a jako dezert 
babiččin domácí krém s  čerstvými 
jahodami. Tak vypadal jídelní lís-
tek ve všech městských základních 
a  mateřských školách v Rožnově. 
„Letos jsme chtěli zdůraznit význam 
regionálních a sezonních potravin. Je 
to trend, protože co roste tady a teď, 
má vyšší nutriční hodnoty,“ řekl mís-
tostarosta Jan Kučera s  tím, že: 
„Naším cílem je nabídnout dětem 
moderní, zdravou, ale i chutnou stra-
vu. Novinkou letošního roku je kromě 
zaměření na regionální a sezonní po-
traviny také přednáška pro kuchařky, 
vedoucí školních jídelen a veřejnost 
(pozvánka na str. 6, pozn. red.). 
Rodiče se tak mohou dozvědět více 

Podle stejného jídelníčku vařily ve středu 16. května kuchyně ve všech městských ško-
lách. Rožnov tak pokračuje v projektu zdravé stravy v jídelnách, který zahájil v roce 2016.

o moderních trendech ve zdravé stra-
vě pro děti.” Z receptů, které kuchař-
ky ze školních jídelen letos zaslaly, 

město opět vydá sborník. „Za recep-
ty i skvělé zvládnutí vaření personálu 
školních jídelen moc děkuji. Každá 

úprava byla jiná, ale všechna jídla 
byla výborná a dětem chutnala,“ uza-
vřel místostarosta.                    (jm)

Foto: Jakub MikušPo bezmasých pokrmech z minulých let čekal letos na děti oběd z regionálních a sezonních potravin.

Radnice zavede Senior taxi
Další krok ke zkvalitnění života seniorů se rozhodla učinit 
rožnovská radnice. Nejpozději do září plánuje zavést služ-
bu Senior taxi.

Město zvažovalo tři varianty pro-
vozu, a to ve vlastní režii, prostřed-
nictvím městské společnosti či ex-
terním dodavatelem. „Na základě 
porovnání provozu v jiných městech, 
která Senior taxi již zavedla, nám 
vyšlo jako nejlepší objednat si službu 
u  externího dodavatele,” řekl mís-
tostarosta Jan Kučera a pokračo-
val: „Senioři budou mít k dispozici 
měsíčně šest jednosměrných jízd na 
úřady, k lékaři či na poštu. Za jednu 
jízdu zaplatí 20 korun a cenu za ki-
lometr pak uhradí město. Z  výběro-

vého řízení vzešlý provozovatel bude 
vést detailní evidenci jízd a předkládat 
městu ke kontrole. Senioři se při ná-
stupu prokáží pouze nově vydávanou 
Senior card, jejíž součástí bude i sleva 
na zmíněnou službu. Tu plánujeme 
spustit během prázdnin, nejpozději 
v září.” Senior taxi by mělo jezdit 
vždy v pracovní dny od 6.00 do 
14.00 hodin. „Služba bude sloužit 
nejpotřebnějším občanům, kteří ne-
jsou příliš mobilní a  nemají nebo už 
nemohou řídit auto,” míní předseda 
Rady seniorů Ján Tomčík.        (jm)

Proti plánovanému rozpočtu muse-
la radnice přesunout část investic 
do roku 2019. „Jedná se o rekon-
strukci ulice Plynárenská, parkovací 
stání ulice 5. května, výhybny ulice 
Pod Chlácholovem, přechod u Ja-
noštíka a sportoviště ZŠ 5. května. 
Není totiž časově reálné, aby letos 
došlo k realizaci těchto akcí. Přesto 
se dál pracuje na jejich přípravě,” při-
blížil Martin Hrnčárek, vedoucí fi-
nančního odboru. V návaznosti na 
to se představitelé Rožnova mimo 
jiné rozhodli modernizovat veřej-
né osvětlení na ulicích Rybníčky 

a Záhumení, opravit asfalt v ulicích 
- areál Tesly, 5. května, Hážovice-
-Končiny, Průkopnická a chodníky 
- Obránců míru, Svazarmovská či 
přípravu projektu Senior taxi.

Na přechod u Janoštíka se čeká

„Byla nám předložena tabulka plá-
novaných investičních akcí, z nichž 
mnohé v letošním rozpočtu vůbec 
nebyly. Naopak přechod u Janoštíka, 
tedy na jednom z nejnebezpečnějších 
míst v Rožnově, se odkládá na rok 
2019. Proto jsem navržené změny 

Vedení Rožnova upravilo investice, opozice byla proti
Během posledního jednání schválili zastupitelé rozpočtové 
opatření za víc jak 21 milionů Kč. Ve městě se bude investovat 
do nového veřejného osvětlení, povrchu silnic a chodníků.

nepodpořila,” uvedla zastupitelka 
Markéta Blinková (ODS). „Sna-
žíme se dělat maximum. V případě 
přechodu u Janoštíka se potýkáme 
s problémem pozemků ve vlastnictví 
státu a vysokou cenou za projekty. 
Navíc pro nás ne ve vhodném termí-
nu. Oslovujeme proto jinou projekční 
společnost. Přechod je jedním z nej-
horších ve městě, ale bohužel bude-
me ještě muset počkat,” reagoval 
starosta Radim Holiš (ANO).

Opozice změny odmítla

Ještě kritičtější byl ale Václav Mi-
kušek (KDU-ČSL): „Schválením 
tohoto rozpočtového opatření se do-
pouštíme podvodu na občanech. Ti 

se mohou vyjadřovat k rozpočtu pou-
ze před jeho schválením. Ale nemo-
hou se již vyjadřovat k rozpočtovému 
opatření, v jehož rámci čtyři měsíce 
po schválení rozpočtu pokoutně pře-
suneme 11 milionů korun na příští 
rok.” Tento názor ale nesdílí mís-
tostarostka Kristýna Kosová (Zdra-
vý Rožnov). „Je neradostné zjistit, že 
některé investiční akce letos nejsme 
schopni zvládnout. Nejde o pokout-
ný přesun prostředků, ale mimo jiné 
máme problém vysoutěžit projekč-
ní práce a začít s jejich přípravou,” 
řekla Kosová a doplnila: „Majetek 
města s sebou nese obrovský vnitřní 
dluh. Proto má oprava komunikací 
a  chodníků smysl a není něčím, co 
by občané odsoudili.”                (jm)

Kříž v Tylovicích září novotou
Kamenný kříž z roku 1888 na 
hřbitově v Tylovicích nechala za 61 
tisíc Kč opravit radnice. „Především 
kvůli hloubkově působícímu biologic-
kému znečištění a negativním vlivem 
klimatických podmínek byl kámen 
v podstavci kříže narušen. Také liti-
nový korpus Krista byl natřen něko-
lika nátěry a zaniklo jeho původní 
zlacení,“ popsala poškození Petra 
Glumbíková z odboru správy ma-
jetku radnice. Kříž prošel kompletní 
obnovou. „Došlo také k obnově textů 
a zlacení plastiky Krista, čímž historic-
ká památka získala původní podobu,“ 
uvedl kamenosochař Alan Doupal.

(jm) Foto: archiv MěÚ Rožnov
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Maminky diskutovaly o dětských hřištích
Mají si rožnovské děti kde hrát? Takové bylo téma veřejné diskuze o stávajících i připravovaných 
dětských hřištích, která se v pondělí 21. května uskutečnila v hudebním altánu městského parku.

Rodiče tak měli jedinečnou příle-
žitost seznámit se s plány radnice 
v oblasti rozvoje herních ploch 
a prvků určených nejen nejmen-
ším Rožnovanům. Diskutovali tak 
například o připravovaném hřišti 
v přírodním stylu, které vznikne 
v dolní části městského parku. „Na 
základě diskuzí na sociálních sítích 
jsme se rozhodli nad problematikou 
dětských hřišť sejít a podněty probrat 
nad mapami. Zároveň jsme chtěli li-
dem představit projekty, které už jsou 
připraveny k realizaci – ať už se jed-
ná o hřiště pro malé děti v parku, pro 

větší u mostu na Kramolišov nebo 
opravy sportovišť u škol,” uvedla mís-
tostarostka Kristýna Kosová, podle 
níž bude radnice sbírat podněty 
také elektronicky: „Cílem je připra-
vit podklady pro tvorbu akčního plá-
nu a rozpočtu, kam je třeba zanést 
rozvoj stávajících hřišť nebo tvorbu 
nových. Čeká nás ale také diskuze 
o tom, jaké funkce mají plnit sídliště, 
aby v nich mohly žít všechny věkové 
skupiny, či úvaha nad tím, že kromě 
hřišť jsou pro dětskou hru důležité 
i volné plochy.”

Text a foto Jakub Mikuš

Roman Chmelař vede odbor rozvoje
Městský úřad v Rožnově má od května nového vedoucího důležitého odboru rozvoje a strategic-
kého plánování, který se stará například o přípravu projektů a realizaci investičních akcí města.

jmenovat Romana Chmelaře (na 
snímku). „Jsme rádi, že je pozice 
vedoucího odboru rozvoje a strate-
gického plánování obsazena. V běhu 
je spousta připravovaných projektů 
a investic, včetně rozvojových plánů, 
které je nutno pomalu přetvářet do 
skutečnosti. Nepochybuji, že byl vy-
brán nejlepší uchazeč,“ řekl starosta 
Radim Holiš.

Roman Chmelař je expertem 
v oblasti strategického plánování 
a regionálního rozvoje. Naposledy 
působil na Magistrátu města Brna, 
zkušenosti má i z práce v soukro-
mé sféře či spolupráce s minister-

stvy místního rozvoje a školství 
či Univerzitou Palackého v Olo-
mouci. „Rožnov píše novou kapitolu 
v oblasti strategického řízení rozvoje 
města a jsem rád, že mohu být její 
součástí. Zahrnutí oblastí strategic-
kého plánování, projektového řízení 
i realizace investic pod jeden odbor 
je rozumným řešením, jak efektivně 
řídit rozvoj samosprávy,” řekl Roman 
Chmelař a připojil osobní poznám-
ku: „Práce v Rožnově je pro mne vel-
kou výhrou. Vždy jsem se chtěl vrátit 
s rodinou na Valašsko a na město 
mám mnoho krásných vzpomínek 
z  dob studia střední školy.”       (jm)

Výběrová komise hodnotila ve dvou 
kolech šestici uchazečů, z nichž 
nakonec doporučila rada města 

Dne 9. a 10. května proběhly 
zápisy do mateřských škol zři-
zovaných městem Rožnov pod 
Radhoštěm. Rádi bychom infor-
movali rodiče, že některé mateř-
ské školy mají stále volné kapa-
city. V MŠ 5. května 1527 jsou 
k dispozici 2 volná místa, do 
MŠ 1. máje 1153 může být při-
jato ještě 7 dětí do běžné třídy 
a 5 dětí do specializované třídy 
pro dvouleté děti na detašova-
ném pracovišti MŠ 1. máje 864. 
V případě zájmu se obracejte 
na ředitelky - MŠ 1. máje 1153: 
Dalimila Čechová – 739 589 
087, MŠ 5. května 1527: Alena 
Maňáková – 737 355 597.     (r)

Poslední volná místa 
v mateřinkách

 

„Oprava vozovky bude realizová-
na metodou studené recyklace 
na místě. Výsledkem bude nová 
komunikace včetně podkladních 
souvrství a živičného povrchu. 
Jedná se o nejkvalitnější možnou 
opravu s životností v řádech desí-
tek let,“ uvedl Drahomír Janíček 
z odboru správy majetku rad-
nice a doplnil: „Po celou dobu 
rekonstrukce bude komunikace 
omezeně průjezdná pro osobní 
a zcela uzavřena pro nákladní vo-
zidla. Prosíme proto o pochopení 
a respektování zákazu.“       (jm)

Hážovické Končiny 
čeká dopravní omezení Rožnov hostil prestižní Leaderfest

Mezinárodní setkání 450 zástupců samospráv z České a Slovenské republiky, Polska 
i Rakouska, ministerstev a krajů proběhlo na konci května v Rožnově.

Odborná konference Leaderfest fi-
nancovaná Celostátní sítí pro venkov 
se mimo jiné zaměřila na podnikání, 
udržitelné životní prostředí či spolu-
práci na venkově. „Možnost uspořádat 
tak významnou konferenci v Rožnově 

je pro nás velkou ctí. Účastníci Leader-
festu z celé střední Evropy, ale také zá-
stupci ministerstev a krajů se účastnili 
nejen přednášek, ale v rámci neformál-
ního programu poznávali také město. 
Akce tak významně přispěla k další 

propagaci Rožnova,” pochvaloval si 
místostarosta Jan Kučera. Slavnost-
ního zahájení akce v městském parku 
se ujali také na snímku zleva starosta 
Radim Holiš a hejtman Zlínského 
kraje Jiří Čunek.                         (jm)

Od pondělí 11. do pátku 22. 
června bude v místní části 
Hážovice–Končiny z dů-
vodu rekonstrukce komu-
nikace omezena doprava 
pro osobní vozidla a pro 
nákladní zcela uzavřena.
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Web města:

Facebook:

Lepší místo:

Strategie Rožnov:

Usnesení Rady

Usnesení Zastupitelstva

Kulturní kalendář:

http://www.roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm - město 

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

http://www.strategieroznov.cz/

http://www.roznov.cz/usneseniRM

www.roznov.cz/usneseniZM

http://www.roznov.cz/kalendar

Město každoročně posílá přes tři 
miliony Kč na provoz sportovišť 
a činnost mládežnických oddílů 
Tělovýchovné jednoty Rožnov pod 
Radhoštěm. Chce mít proto větší 
přehled o dění v této organizaci. Za-
stupitelé schválili nominaci Martina 
Hrnčárka, který je zároveň vedou-
cím finančního odboru radnice, do 
kontrolní komise TJ. „Město ročně 
přispívá TJ částkou 3,5 milionu korun, 
a proto chceme mít přehled, kam tyto 
finance skutečně plynou,” zdůvodnil 
tento krok starosta Radim Holiš 
(ANO). Martin Drápal (Nezávislí 
Rožnováci) podotkl, že město sice 
nominanta navrhlo, ale jeho zvolení 
je v rukou valné hromady TJ. „Na 
základě dohody se starostou Rožnova 
jsme učinili prvotní kroky v tom smys-
lu, že město navrhlo svého nominanta. 

Jeho jmenování by měla potvrdit kon-
ference TJ, která proběhne v červnu,” 
řekl Jan Fiedler, předseda TJ Rož-
nov. Opoziční zastupitelku Marké-
tu Blinkovou (ODS) zajímalo, zda 
se vedení města chystá pomoci 
sportovcům i jinak: „TJ spravuje 
majetek ve značné hodnotě, na který 
mu chybí finance. Zajímalo by mě, 
zda stále platí záměr města pomoci 
tělovýchovné jednotě také v  této ob-
lasti?” Podle starosty představitelé 
Rožnova čekají na ustanovení no-
vých orgánů TJ. „Poté, co si TJ zvolí 
nové vedení a pokud bude mít zájem 
o pomoc ze strany města, budeme 
moci zahájit jednání. Během dvou 
posledních let nepřišla ze strany TJ 
nabídka na převzetí majetku měs-
tem. Situaci v TJ sledujeme,” uzavřel 
Radim Holiš                            (jm)

Radnice dohlédne na finance TJ



Dětský dvorek, jehož design vychází z prvků tradičního
hospodaření na Valašsku, se otevře v sobotu 2. června. Foto: Pavlína Polášková, VMP

V Rožnově soutěžili ve zpěvu malí slavíčci

Oblíbeného klání se zúčastnili 
zpěvačky a zpěváci nejen z rožnov-
ských základních škol, ale například 
i Zubří či Hutiska-Solance. Kinem 
se tak nesly melodie populárních 
písní, které mnozí účinkující dopl-
nili stylovými kostýmy. „O soutěž je 
každoročně velký zájem, za což jsme 
rádi. Děti předvedly krásné výkony. 
Sám bych na pódiu nevystoupil, takže 
mají můj velký respekt,” zhodnotil za 
pořadatele Jan Trlica. 

Předškolní děti a mladší školní děti: 
1. Tereza Jaroňová (skladba Tři kří-
že), 2. Kateřina Závadová (Červená 
karkulka), 3. Emma Pavlicová (Pra-
men zdraví z Posázaví), 1. stupeň ZŠ, 
jednotlivci: 1. Antonín Křenek (Ezop 

a Brabenec), 2. Michaela Drápalová 
(Schody do nebe), 3. Lucie Ryšková 
(Jablčko), cena poroty: Ivana Diví-
nová (O šípkových růžích), 2. stupeň 
ZŠ, jednotlivci: 1. Adéla Mitášová 
(My heart will go on), 2. Nikola 
Pavlištíková (Voda živá), 3. Marie 
Kantorová (Radioactive), Skupiny 
zpěv: 1. Ellen Randusová a Iva Kru-
ntorádová (Cups), 2. Johana Černo-
tová a Markéta Strakošová (Hello), 
3. Sára Řezníčková a Dominika 
Cabáková (Babičko, nauč mě char-
leston), Skupiny zpěv a choreografie: 
1. Magdalena Jancová a Vendula Ku-
bjátová (Žijeme len raz), 2. Libuše 
Krausová a Tereza Smočková (Pět 
ježibab), 3. Tereza Sítková a Nina 
Zbranková (Námořníci). 

Text a foto Jakub Mikuš

Již po 19. se v kině Panorama uskutečnila tradiční soutěž ve zpěvu Rožnovský 
slavíček, kterou pořádalo Středisko volného času Rožnov. Letos přilákala 45 
soutěžících, z nichž mnozí poprvé vystupovali před plným sálem.
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Výsledky

Pravidla nejsou povidla byl nejen 
název přednášky, ale také její hlavní 
sdělení ve smyslu hledání základního 
opěrného bodu zdravé rodiny. „Žije-
me v náručí liberální výchovy, která je 
fajn, ale není pro každého a nedá se 
používat vždy. Nelze totiž dítě posadit 
doma na trůn, protože to je cesta do 
pekla a mimo jiné vede k agresivitě 
dětí,” myslí si Marek Herman, který 
pobavil a také přiměl k zamyšlení 
plný sál Janíkovy stodoly.

Text a foto Jakub Mikuš

Netradiční přednášku pro 
širokou veřejnost připravili 
v květnu členové realizač-
ního týmu Místní Akční Plán 
Rožnovsko. Do Janíkovy 
stodoly totiž pozvali uzná-
vaného lektora a spisovate-
le Marka Hermana.

Marek Herman vysvětlil, proč pravidla nejsou povidla

Muzeum otevře dětský dvorek a chystá novinky
Sezonu plnou oblíbených akcí, ale také novinek přichystalo 
na letošek pro návštěvníky Valašské muzeum v přírodě.

„Tento rok chceme věnovat nejmenším 
návštěvníkům. Největší novinkou bude 
otevření dětského dvorku, jehož design 
vychází z prvků tradičního hospodaření 
na Valašsku a jeho autorem je Lukáš 
Gavlovský. Otevření dětského hřiště 
proběhne v sobotu 2.  června v 10.30 
hodin, a to v rámci programu Slabi-
kář devatera řemesel,” uvedl ředitel 
muzea Jindřich Ondruš. V objektu 
Sušáku jsou k vidění také výstavy 
Hračky nejmilejší aneb Jak jsme si 
hráli a Dílna lidové umělecké výroby. 
Pro děti školou povinné a zájmové 
skupiny bude od 19. do 21. června 

probíhat program Jakpak si hráli 
Valášci malí… O druhém červno-
vém víkendu muzeum ožije oblíbe-
ným pořadem Ondrášova valaška.
„Pokračujeme také v rekonstrukcích 
objektů a investičních akcích. V kos-
tele svaté Anny probíhá restaurová-
ní a sanace donátorských kamenů 
v  podezdívce. V areálu Valašské 
dědiny mají návštěvníci unikátní 
příležitost zhlédnout dostavbu ka-
menného chléva a objektů nového 
areálu Kolibisek,“ vyjmenoval Ond-
ruš. Zdárně pokračuje také oprava 
chaty Libušín na Pustevnách.  (jm)
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Brose CZ se pyšní titulem Top Employer
za mimořádnou péči o zaměstnance

OCENĚNÍ BROSE CZ

Mnoho stavebníků v Rožnově milu-
je Valašsko, svahy, paseky, domky, 
lesy, průhledy do krajiny. A záro-
veň sní svůj sen o malém domečku 
– bungalovu. Takovou stavbou ale 
krajinu poškozují. Bungalov, staveb-
ní typ z monzunových oblastí, je 
zde naprosto cizí. Široký roztahaný 
půdorys se vymyká tradičním obdél-
níkovým domům dobře usazeným 
v terénu. V kombinaci s domněn-
kou, že šikmá střecha automatic-
ky zařadí dům do kategorie „to se 
sem hodí“, pak vznikají kompliko-
vané zalomované valbové střechy 
s minimálním sklonem jen proto, 
aby byly šikmé. Kvůli nevyužívání 
podkroví pak ale mají co nejmenší, 
opět zcela cizí, sklon. Tyto domy 
jsou stavební zhoubou pro maleb-

nou Valašskou krajinu opakovanou 
ve stovkách kusů. Nepodlehněme 
hned lobby katalogů: při rozhovo-
ru se stavebníky se ukazuje, že jim 
nejde ani tak o  bungalov, jako spíše 
o pohodlné bydlení v jedné výškové 
úrovni, tedy ne na patro. A je to na-
prosto přirozené – tak se ale přece 
vždycky stavělo! V přízemí pokoje, 
pod sedlovou střechou se sklonem, 
který dobře odváděl vodu i sníh, 
seno. Zamysleme se proto ještě jed-
nou nad tím, proč vlastně chceme 
„bungalov“, a jestli na náš svažitý 
pozemek nebude lépe sedět něco 
valašského. Výlety po zdejší krajině 
poslouží jako dobrý kurz toho, jak 
stavět v  souladu s terénem a přitom 
pohodlně, v jedné výškové úrovni.

Jan Horký, městský architekt

Valašsko? Na bungalov zapomeňte Farmářské trhy i Den pohody v Rožnově
Pěší zóna ulice Lázeňská ožila ve středu 23. května far-
mářskými trhy, které se tak po delší odmlce opět vrátily 
do Rožnova pod Radhoštěm.

Zájemci měli jedinečnou možnost 
nakoupit produkty od lokálních 
výrobců. V nabídce byly například 
domácí sirupy, sýry, ale také kroje 
či řezbářské výrobky. Souběžně 

s  trhem probíhala v městském 
parku také akce Den pohody, 
které si mimo jiné kladla za cíl na-
bídnout návštěvníkům zklidnění 
v dnešní uspěchané době.      (jm)

Začátek roku 2018 přinesl pro Brose CZ jednu ohromnou radostnou novinu – zisk prestižního mezinárodního ocenění 
Top Employer. To je každoročně udíleno firmám, které vytváří mimořádné podmínky pro své zaměstnance. Firmy však 
musí k získání tohoto ocenění splnit přísné certifikační podmínky a projít nezávislým auditem, proto ho v České re-
publice dosud získalo jen dvanáct firem včetně Brose CZ. Přečtěte si na toto téma rozhovor s personálním ředitelem 
Brose CZ, Petrem Kulíkem (na snímku).

 � Co pro vás znamená zisk ocenění 
Top Employer?
Naplňuje nás to velkou hrdostí, ob-
zvláště proto, že oproti naší konku-
renci, která tento certifikát získala, 
u nás neprobíhal audit v mateřské 
firmě v zahraničí, ale přímo u nás 
v Brose CZ. Rozhodující roli při 
získání ceny Top Employer pak se-
hrálo zázemí rodinné firmy. Jsme 
čtvrtou největší rodinnou firmou 
na světě. A právě ta rodina, která 
vlastní firmu Brose, klade důraz na 
sociální výhody a důležité perso-
nální procesy, jako je plánování za-
městnanců, strategie nástupnictví, 
rozvoj talentů, které se v rámci této 
certifikace hodnotí. Samozřejmě 

musím ocenit velmi náročnou práci 
a nasazení všech zaměstnanců HR 
oddělení. Zisk certifikátu tedy beru 
i jako ocenění práce mého týmu, 
kterou jsme tu za posledních deset 
let udělali.

 �Ocenění Top Employer se uděluje 
za mimořádnou péči o zaměstnan-
ce. V České republice jej získalo jen 
dvanáct firem. V MSK a Zlínském 
kraji je Brose CZ jedinou takto oce-
něnou společností. Čím se Brose CZ 
odlišuje od jiných firem v regionu?
Osobně jsem přesvědčený, že je 
v našem regionu více renomova-
ných firem, které velmi dobře pe-
čují o své zaměstnance. V čem se 
ale od nich výrazně odlišujeme, je 
šířka portfolia sociálních výhod. 
Myslím tím například nadstan-
dardní stravování, naši školku 
a jesle nebo organizování výletů 
a táborů až pro 700 dětí našich 
zaměstnanců.

 � Které benefity jsou nejoblíbeněj-
ší u zaměstnanců Brose CZ?
Když to vezmu z pohledu, kolik 
lidí využívá daný benefit, tak 
na prvním místě je určitě stra-
vování, které je dostupné pro 
všechny zaměstnance. V naší 

f irmě se vaří od pondělí do so-
boty, a to i v noci. Dalším oblí-
beným benefitem je určitě také 
autobusová doprava, kterou or-
ganizujeme pro více než 1 000 
zaměstnanců. A pro zaměst-
nance mimo svozové trasy jsme 
zavedli příspěvek na dopravu. 
A na třetím místě bych uvedl 
penzijní připojištění, které vy-
užívá více než polovina našich 
zaměstnanců.

2015 Národní cena za spo-
lečenskou odpovědnost

2016  Cena hejtmana MSK za 
společenskou odpovědnost

2016 Podnik podporující zdraví

2018 Top Employer Česká 
republika

2018  Cena hejtmana MSK za 
společenskou odpovědnost

www.brose.cz
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Pro ty z Vás, kteří Noc 
literatury neznáte, nej-
prve pár informací. 
Noc literatury (NL) je 

literární happening, který se snaží 
o propagaci do češtiny nově pře-
ložené současné evropské prózy 
prostřednictvím veřejných hlasi-
tých čtení a to na místech, která 
nejsou až tak úplně běžně dostup-
ná a  často bychom si je s literatu-
rou nespojovali. Pořadatelem jsou 
Česká centra a  partnery jsou Na-
kladatelství Labyrint a mezi jinými 
i Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků, jeho prostřednictvím 
potom knihovny v různých měs-
tech ČR. Letos se tedy četlo v 52 
městech ČR, v 36 evropských měs-
tech a v  New Yorku. 

V Rožnově tradičně pořádala 
NL městská knihovna a při výbě-
ru míst a také protagonistů pro 
letošní ročník jsme měli, troufám 
si tvrdit, šťastnou ruku. Návštěvní-
ci tedy mohli navštívit pastorační 
centrum a vyslechnout P. Kamila 
Obra, jak předčítá ukázky z knihy 
Osm hor Paola Cognettiho. Poté se 
mohli přesunout do cvičné kuchyň-
ky SŠZP (v nedávných letech zde 
sídlila Čajovna na konci trati), kde 
Daniel Stibor alias Ctib předčítal 
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Ctib četl ve cvičné kuchyni SŠZP. Foto: archiv knihovny

Dál, hloub a také výš s městskou knihovnou

Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Ohlédnout se sluší za pořady městské knihovny také někdy zpětně, protože veskrze se v posledních 
měsících mého psaní většinou zabývám pozváními na pořady či aktivity, které teprve budou. Dovolte 
mi tedy zkraje zhodnotit letošní Noc literatury, která proběhla v Rožnově již popáté.

Americké alternativní country zazní v T klubu 

procházek s názvy Tenkrát v pět-
ačtyřicátém (Ta seznamuje s mís-
ty, kde 5. května při osvobozová-
ní Rožnova probíhaly boje nebo 
zde zahynuli místní obyvatelé.) 
a Rožnovský historický místopis 
(seznamující se zajímavými místy 
nedávné rožnovské historie očima 
pamětníků, kteří přiblíží studen-
tům a žákům, jak vypadal Rožnov 
před 80 lety či jak se v Rožnově 
žilo před 60 lety).

Myslím si, že je určitě důležité 
a užitečné tyto znalosti a zkuše-
nosti předávat mladším, neboť 
vztah lidí k místu (ať už se zde 
narodili, nebo zde jenom pobýva-
jí) je nutné utvářet. S tímto vzta-
hem pak dáváme základ dobrému 
povědomí o místě, ve kterém žije-
me. Třebas jim pak přestanou být 
lhostejné věci, které se jich bez-
prostředně dotýkají a s životem 
města/místa úzce souvisejí.

A úplně na závěr malá noticka 
k blížícímu se programu. V červnu 
se malí i velcí mohou těšit na Ve-
černíčky na kamenech za knihov-
nou. Takže pokud si děláte v ka-
lendáři puntíky, v týdnu od 4.  do 
8. června si tam udělejte čáru. Ka-
ždý den v tomto týdnu, vždy od 17 
hodin se na Vás budeme těšit.

z knihy britského autora Gavina 
Extenze Potíže s empatií. Do třeti-
ce bylo možno navštívit kavárničku 
Domova seniorů, kde Tomáš Gross 
otevíral knihu Ve jménu otce slo-
venského prozaika Bally. Na úvod 
bylo vždy krátké představení místa, 
kde se čte a krátké seznámení s au-
torem.

A tak přestože počasí nebylo pro 
procházky po městě tím nejlepším 
(však v tom letošním suchu díky 
za každou kapku), necelá stovka 

návštěvníků si určitě na své přišla. 
Všem, kteří se na letošní NL podí-
leli, ať jako diváci, či jako protago-
nisté patří poděkování.

Městská knihovna ve spolupráci 
s účastníky projektu Město v mé 
paměti nabízí v průběhu května 
a června procházky s pamětníky 
pro žáky středních škol či 9. tříd 
ZŠ. Připraveny jsou dva okruhy 

HILL DUNES (USA)
TOMÁŠ PALUCHA (CZ)
Úterý 19. června 2018
20.00 hodin - T klub

Tim Remis zavítá do Rožnova už po-
druhé. Basák a zpěvák chicagských 
hardcorových Sweet cobra u nás 
zahrál už sólově s banjem. Hill Du-
nes je výsledek plánů vydat desku 
vycházející z jeho sólových vystou-
pení. Na jejím nahrávání se s Timem 
podílela i jeho sestra Elizabeth, jinak 
též houslistka Pillars & Tongues 
a Jacob Levee, kytarista punkových 
Canadian Rifle. My Body, Deprived 
and Polluted vyšlo v roce 2016 u Sle-
ep Recording a z jejich spolupráce 
vznikla regulérní kapela. Remisovy 
křehké písně, vycházející z nejza-
prášenějších tradic americké lidové 
hudby, znějí v podání Hill Dunes 
jako hymny z nejpustších míst USA. 
Hudba kapely Tomáš Palucha je sice 
postavena na rockových základech, 
ambientní plochy a proměnlivá 
struktura skladeb i kapely ale dává je-

jich hudbě meditativní charakter. Pů-
vodně drone dvojice (matoucí název 
je složenina jejich příjmení), která 
má za sebou minulost mj. v kapelách 
Thema eleven a Mother, se během 
několika málo let svojí existence ani 
na okamžik nezastavila ve vývoji 
a  proměňuje se každým okamžikem. 
Různé spolupráce vyvrcholily v ado-
rovanou desku Guru z roku 2016. 
Čtyřčlennou sestavu, kterou české 
publikum mělo možnost vidět na (vy-
prodaném) lednovém společném tur-
né s Lvmen, tvořili kromě ústřední 
dvojice bubeník Regál (Priessnitza) 
a Tomáš Vondra (Orient, Lavra). 
Ovšem na tomto turné se představí 
v triu s bubeníkem Alexem Hallem 
z Grails, který se podílel právě na 
nahrávce Guru.

Teď z jiného soudku

ANETA RUČKOVÁ – ZPĚV
JOSEF KRATOCHVÍL – VARHANY
Úterý 3. července 2018
19.00 hodin - kostel Všech svatých
 
Vzhledem k rekonstrukci rožnov-
ského kostela Všech svatých jsme 
přesunuli koncert valašských ro-
dáků na červencový termín, místo 
plánovaného května. Aneta (na 
snímku) je mladá a nadějná sopra-

nistka pocházejí z Hutiska-Solan-
ce a již jako malá se věnovala zpě-
vu. Nejdříve se jednalo o duchovní 
skladby v kostele na Hutisku, poté 
se zaměřila i na folklorní písně. 
Úspěšně se zúčastňovala celostát-

ních soutěží a společně s cimbá-
lovými muzikami jako Světlina, 
Radegast nebo Soláň nahrála 
sólově několik lidových písní. Po 
úspěšném absolvování konkurzu 
v Oper Leipzig byla vybrána jako 

sólistka v rámci mezinárodního 
programu na roční stáž v této 
opeře. Aneta se představí napří-
klad v rolích: Frasquita (Carmen: 
G. Bizet), Kuchtík (Rusalka: A. 
Dvořák), Contessa Ceprano (Ri-
goletto: G. Verdi) nebo První 
chlapec (Kouzelná flétna: W. A. 
Mozart). Také bude sólově vystu-
povat s orchestrem na Operním 
bále v Lipské opeře. Josef je na-
dějný varhaník a klavírista mladé 
generace pocházející z Valašského 
Meziříčí. Vystudoval ZUŠ v oboru 
hra na klavír a hra na varhany ve 
Valašském Meziříčí u Bohumíra 
Kratochvíla. Bakalářská studia ab-
solvoval na Akademii múzických 
umění v Katovicích ve varhanní 
třídě prof. Juliana Gembalskeho 
a v klavírní třídě prof. Roberta 
Marata.  Magisterská studia po-
kračuje na Hochschule für Musik 
und Theater v Lipsku ve varhanní 
třídě profesora a světově známé-
ho německého varhaníka - prof. 
Martina Schmedinga a v klavírní 
třídě prof. Jacquese Ammona. 
Pravidelně koncertuje sólově jako 
varhaník, klavírista, a také jako ko-
repetitor na mnoha zahraničních 
festivalech po celé Evropě.
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Zubřanka Jana Šišková je ve finále České Miss

Jana vyrostla jako každé sídlišt-
ní dítě z malé obce, i když hodně 
času trávila u babičky na nedaleké 
zahradě nebo s rodiči sportováním 
a  výlety. Do 3. třídy se věnovala 
sportovní gymnastice, ale pak ji oslo-
vilo kouzlo biatlonu a přestoupila na 
sportovní školu v Rožnově. Biatlon 
a závodění byly její náplní téměř až 
do ukončení střední hotelové školy. 
A právě na přelomu dospělosti se 
nechala přemluvit a kamarádi ji při-
hlásili do soutěže Maturantka roku 
2014, kterou vyhrála. Po roce studia 
na vysoké škole přišla životní nabíd-
ka, která se neodmítá. Agentura ji 

nabídla letenku do Bangkoku, kde 
Jana poprvé okusila profesionální 
modeling. Po několika měsících se 
vrátila zpět a od té doby nebylo o na-
bídky focení nouze. Střídavě tak dva 
roky žila v zahraničí a České repub-
lice, vyzkoušela si práci na zajíma-
vých projektech a fotila či natáčela 
pro prestižní značky. 

Janička však zjistila, že všude 
dobře, ale doma nejlépe. Profesi-
onální modeling je náročná práce 
plná cestování a lepší pro ni bylo 
najít si stálou práci, začít žít trochu 
normálně. Letos začala pracovat 
pro českou módní značku a dnes 

žije v Olomouci, nicméně na rodné 
Valašsko se ráda vrací. Když se jí 
zeptáte, jaký je její životní vzor, tak 
vám prozradí, že jsou to tři nejsil-
nější ženy, které zná – její babička, 
maminka a starší sestra. 

Pokud je vám Jana sympatická, 
můžete ji podpořit v online hlasová-
ní na www.ceskamiss.cz nebo fandit 
při přímém přenosu slavnostního 
Galavečera. Hlasy z online hlasová-
ní se započítávají do celkového po-
řadí a mohou Janě pomoci k titulu 
České Miss a účasti na mezinárodní 
soutěži.                           Jiří Baroš

Foto: archiv Jany Šiškové

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 do-
mech, Balkony a okna v rodinných 
domech a Zahrádky před bytový-
mi domy. Hodnotit se bude celko-
vý vzhled květinové výzdoby oken, 
případně balkonů a sladění zeleně 
i květin s domem,“ přiblížila dra-
maturgyně T klubu – kulturní 
agentury Romana Rusková a do-
dala: „Termín odevzdání přihlášek 
je do 29. června. Hodnocení bude 
probíhat 14. srpna, kdy v každé 
kategorii budou vybráni tři vítězo-
vé, kteří obdrží ceny. Ty si oficiálně 
převezmou 19. září v obřadní síni 
Městského úřadu v Rožnově pod 
Radhoštěm.”                          (jm)

Kvetoucí město

Rodačka ze Zubří Jana Šišková je jednou z deseti dívek, které se v sobotu 2. června utkají 
o titul v soutěži krásy - Česká Miss 2018. Po dlouhé době má Valašsko reprezentantku ne-
jen v celonárodním finále, ale především šanci získat zastoupení ve světových soutěžích 
Miss Universe nebo Miss Earth.

Čtvrťáci a páťáci se zúčastnili 
akce SVČ Úklid Rožnova. Po sva-
čině jsme se vydali na Skalku, ke 
knihovně a přes Energetik, Výslu-
ní až k hotelu Relax. Z Veřmířov-
ského potoka jsme vytáhli kolo, 
žehličku, část rotopedu, tenisovou 
raketu, deštník, kusy železa a dal-
ší věci, které do potoka nepatří. 
Žehlicí prkno nám paní učitelka 
zakázala vytahovat, že bychom tam 
spadli. Lesík Skalka byl hodně zne-
čištěn. Co nás překvapilo? Lesík 
nad Energetikem k Výsluní byl cel-
kem čistý. Nejtěžší úlovek byl nález 
kbelíku s betonem u Relaxu. Práce 
byla namáhavá, ale užitečná. Vrátili 
jsme se do školy unavení, žízniví, 
ale spokojení. Jsme rádi, že jsme 
pomohli s úklidem našeho města.

Valča a Filda z ekotýmu 5.A

Žáci Základní školy Pod Skalkou uklízeli Rožnov
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Novojičínské diagnostické centrum spustilo 
do ostrého provozu unikátní mamograf
Váháte, kdy a jestli mamografické vyšetření podstoupit? 
Neváhejte. Doporučení odborných společností zmiňují 40. 
rok života jako vhodný start pro mamografický screening.

Novojičínské diagnostické cent-
rum, s. r. o., člen skupiny AGEL, 
poskytuje specializovanou radio-
diagnostickou péči. Nyní také 
odborné pracoviště představilo 
a do ostrého provozu spustilo 
unikátní mamografický přístroj. 
Zdejší lékaři jako jediní v České 
republice provádějí kombinované 
vyšetření kontrastní mamografie 
s  následným odběrem podezřelé-
ho okrsku tkáně metodou SVAB 
(stereotaktická vakuová biopsie). 
Výjimečnost tohoto vybavení spo-
čívá v nadstandardní funkci kon-
trastní mamografie, přičemž tento 
modul byl na pracovišti uveden 
do pilotního provozu v prosinci 
loňského roku a ostrý start za-
počal v měsíci dubnu 2018. Tato 
metoda poskytuje další informace 

nad rámec klasické mamografie 
a dokáže v některých případech 
částečně, a v některých úplně, 
nahradit magnetickou rezonanci 
prsu, proti které je rychlejší a také 
levnější. Pořízením nového ma-
mografu s  kontrastní mamografií 
si Novojičínské diagnostické cen-
trum udržuje pověst progresivní-
ho pracoviště s nadregionálním 
přesahem. Ročně se zde provede 
zhruba 25 tisíc mamografických 
vyšetření. Pořizovací cena unikát-
ního mamografického přístroje 
byla v  hodnotě 8 milionů korun.

Metoda kontrastní mamografie 
není určena k primárnímu záchytu 
karcinomu prsu, nýbrž ke stanove-
ní a zpřesnění rozsahu onemocně-
ní. Dosud nejspolehlivější známá 
metoda k odhalování nádorů prsů 

je mamografie. Mamografický 
screening znamená pravidelné pre-
ventivní vyšetření žen bez jakých-
koli příznaků onemocnění s cílem 
zachytit rozvíjející se zhoubný ná-
dor prsu v co nejčasnějším stádiu.

Novojičínské diagnostické cen-
trum disponuje celkem třemi ma-
mografickými přístroji a čtyřmi 
ultrazvukovými přístroji. Kromě 
Nového Jičína působí společnost 
také ve Frenštátu pod Radhoštěm 
a ve Vsetíně.

V našem Novojičínském diagnos-
tickém centru na vás čeká tým od-
borníků, který vám rád vaše dotazy 
zodpoví. Nebojte se vyšetření u nás 
a v případě jakýchkoli nejasností či 
dotazů nás neváhejte kontaktovat!
Kontakt pro objednání
Telefon: +420 800 266 666
E-mail: recepce@ndc.agel.cz
https://mammocentrum.agel.cz
Adresa: Novojičínské diagnostic-
ké centrum, s. r. o., Dvořákova 
2211/27, 741 01 Nový Jičín

9. ročník Valašské zahrady se vydařil!

Největší zahradnické trhy v regionu 
navštívily opět tisíce lidí! Na 120 
prodejců nabídlo nejen bohatý vý-
běr květin a stromků, ale také řeme-
slné výrobky, od ručně vyráběných 
vařeček po nejrůznější dekorace do 
domu. Samozřejmostí se již staly 
i dobré pochutiny, připravované 
s domácí péčí, ať již to byly uzeniny, 
sýry, med nebo frgály.

Zejména mužskou část návštěvní-
ků zaujala expozice zahradní techni-
ky, ale i možnost vyzkoušet některý 
z  nových typů vozů Hyundai.

Pořadatelé mysleli i na děti a kro-
mě louky pro děti se skákacím 
hradem a hrami připravili vystou-

pení kouzelnice Radany a klauna 
Brdíka. Děti tak nadšeně kouzlily, 
tančily, soutěžily a také vyráběly 
obrovské bubliny.

Pořadatelé se již těší na pod-
zimní část Valašské zahrady. Ta je 
spojena se Svatováclavským jar-
markem, který je oslavou sklizně, 
a tedy i dobrého jídla a pití. „Po-
slední víkend v září, od pátku 28. do 
neděle 30. září pro vás připravujeme 
bohatou nabídku, kde nebude chybět 
burčák, klobásy, sýry a mnoho dob-
rého pro vaše mlsné jazýčky,“ láká 
návštěvníky a čtenáře Spektra Rož-
novsko pořadatel Petr Míček z RK 
Valašské nemovitosti.
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Foto: Jakub MikušJednoduchou společnou choreografii si vyzkoušeli nejen tanečníci, ale také diváci.

Heart2Beat a Static Breakers roztančili náměstí
Oslavit Den tance, jak jinak 
než pohybem a tancem, se 
opět po roce rozhodli čle-
nové Heart2Beat a Static 
Breakers. Také pro zájemce 
z řad široké veřejnosti tedy 
připravili atraktivní program.

Masarykovo náměstí tak opět pa-
třilo tanečníkům všech věkových 
skupin. Na pódiu se představily ze-
jména taneční skupiny Heart2Beat 
a Static Breakers. Letos premiérově 
jako hosté také rožnovské mažoret-
ky. Speciální vystoupení představi-
la hostující taneční skupina Hard 
Core ze Zlína. Vedle tance byly 
zejména pro děti připraveny také 
hry o sladkou odměnu. Účastníci 
se pak napříč náměstím naučili 
společnou choreografii.           (jm)

Sedmikráska hledá ředitele
- Odbornou kvalifikaci pro pedagogickou činnost, 4 roky pedagogické praxe (učitel, 

lektor, řídící nebo výzkumný pracovník) - viz zákon 563/2004, v platném znění.

- Odhodlání navázat na hodnotové a koncepční pilíře školy
(http://www.sedmikraska.cz/pilire.htm).

- Chuť a schopnost utvářet a vést tým.

- Empatii a komunikační dovednosti.

- Znalost příslušných právních předpisů.

- Dobrý zdravotní stav a čistý rejstřík trestů.

- Výhodou je zkušenost v oblasti neziskového sektoru a fundraisingu.

President Tomáš G. Masaryk přijede na Radhošť
Naše republika si letos připomíná sté výročí vzniku Českoslo-
venska. Do oslav se zapojí také památná hora Radhošť, kterou 
v roce 10. výročí samostatné republiky v čase svatojánských 
ohňů navštívil President Osvoboditel Tomáš G. Masaryk.

„Matice Radhošťská ve spolupráci 
s Městskými lesy Rožnov, Pohorskou 
jednotou Radhošť a dalšími organi-

zacemi připravuje na sobotu 23. červ-
na od 17.00 hodin rekonstrukci této 
návštěvy. Předpokládáme, že kočár 

s T. G. Masarykem v doprovodu skau-
tů, legionářů, portášů, Orlů a  Soko-
lů přijede na Pustevny v 18.00 hodin. 
Věříme, že jej zde přivítají nejen účin-
kující krojovaní Valaši a portáši, ale 
také široká veřejnost, kterou na le-
tošní svatojánské ohně tímto zveme,“ 
uvedl předseda Matice Radhošťské 

Drahomír Strnadel. Po zastávce 
na Pustevnách se průvodem vydá 
na vrchol Radhoště, kde ve 21.15 
hodin proběhne zapálení svato-
jánských ohňů. Následovat bude 
koncert Zašovského chrámového 
sboru, cimbálové muziky Javořina 
a zpěváka Františka Segrada.     (r)

Co od zájemců o ředitelskou pozici očekáváme?

Co nabízíme?
- Možnost vést odborně zdatný, motivovaný, spolupracující a přátelský tým.

 - Rodinné prostředí menší školy se spolupracujícími rodiči.
- Podporu při uvedení do funkce stávajícím ředitelem.

- Pracovní smlouvu na plný úvazek s odpovídajícím mzdovým ohodnocením.

Předpokládaný nástup je 27. 8. 2018, případně dle dohody i později.
Pokud pro Vás tato nabídka představuje zajímavou výzvu, prosíme zašlete do

15. 6. 2018 na e-mail konkurz@sedmikraska.cz:
strukturovaný životopis, vizi rozvoje školy a Vaší role v ní.

První termín osobních pohovorů bude 21. 6. a druhý 28. 6. 2018. Čas a místo upřes-
níme do odpovědi na Vaši e-mailovou adresu. 

www.sedmikraska.cz/pracovni_nabidka.htm
Kontakt: Mgr. Pavel Sumec, 571 117 317

Filatelisté se sešli na radnici
Rožnov hostil již 54. filatelistickou burzu, kterou uspořádal 
místní klub filatelistů. K dostání byly již tradičně poštovní 
známky, pohlednice, či mince a bankovky.
Velkou zasedací místnost radnice 
tak opět zaplnili sběratelé. „Burzu 
pořádáme od 80. let. Posledních 20 let 
pak díky dobré spolupráci s  městským 
úřadem na radnici,” uvedl předseda 
rožnovského klubu Vladimír Vysta-
věl, který se filatelii věnuje od pěti let. 
I když byl o burzu zájem, sběratelů 

stále ubývá. „Je to celoevropský trend. 
Sami máme dnes kolem 15 členů 
a mládež přichází na naše schůze jen 
sporadicky. Přitom příští rok v červnu 
oslaví Klub filatelistů v  Rožnově 60 let 
od svého založení a v  dobách největší-
ho zájmu měl přes 100 členů,” zavzpo-
mínal Vystavěl.                            (jm)

Den dětí, ale také pohyb pro všechny
Dvě atraktivní akce proběhnou v pá-
tek 1. a v sobotu 2. června na náměs-
tí, v městském parku a na Jurkovičo-
vě rozhledně. Pátek na Mezinárodní 
den dětí se od 15.00 hodin ponese 
v  duchu tradiční sportovní akce Roz-
hýbejte Rožnov. Na Masarykově 
náměstí a v parku se tak sejdou zá-

jemci všech věkových skupin, aby si 
vyzkoušeli nízké lanové překážky, ta-
nec či kolečkové brusle. Sobotní do-
poledne se ponese v duchu Dětského 
dne v parku, kde budou připraveny 
aktivity pro děti. Odpoledne přijde 
na řadu Pohádkový les, jehož trasa 
končí na Jurkovičově rozhledně. (jm)



ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

ZUBŘÍ • Na návštěvu do Zubří 
přijeli nejen představitelé Rosdorfu, 
ale také zástupci tamních hasičů 
nebo sportovců. Společně si pro-
hlédli město, uctili památku zesnu-
lých položením věnců u pomníku 
obětem obou světových válek a  zú-
častnili se programu Zubří pro Ros-
dorf. V rámci něj pak byly osobnosti 
a  spolky oceněny za přínos k part-
nerské spolupráci obcí. „Tak jako 
každé setkání zástupců partnerských 
spolků Zubří a Rosdorfu, i toto kona-
né u příležitosti výročí 25 let od ofici-
álního podepsání partnerské smlouvy, 
se neslo v přátelském, neformálním 
a bezprostředním duchu. Spolky na-
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Zubří utužovalo společné vztahy s Rosdorfem
O druhém květnovém víkendu hostilo Zubří vzácnou návštěvu spolků z partnerské 
obce v německém Rosdorfu. Konala se u příležitosti 25. výročí spolupráce obou obcí.

Metlářský jarmark měl znovu úspěch

vázaly nová přátelství a během diskusí 
u pohodové hudby a bohatého občer-
stvení se domluvily na dalších společ-
ných akcích,” zhodnotil tajemník 
zuberské radnice Petr Pleva.    (jm)

Slavnostního programu Zubří pro 
Rosdorf se zúčastnili také zleva: 

exstarosta Jan Ondřej, exmístostarosta 
Vincent Krupa, exmístostarostka Lud-

mila Jaroňová, exstarosta Jiří Randus, 
extajemnice a exmístostarostka Alena 

Dobšová, exmístostarosta Vladimír 
Krupa, zástupkyně Česko-německého 

fondu budoucnosti Soňa Dederová 
a místostarosta Stanislav Petružela.

Foto: Lukáš Španihel  

ZUBŘÍ • Sobota 19. května patři-
la v Zubří opět po roce oblíbenému 
Metlářskému jarmarku s tradičním 
kácením máje. Celodenní jarmareč-
ní program odstartovala Dechová 
hudba Zubřanka a zpřístupněny 
byly také expozice Muzea Zubří. 
K tanci a poslechu hráli Swing band 
Zubří Jindřicha Dořičáka, Faraon, 
Lososi či Elubic. Soubor písní a tan-
ců Beskyd se ujal programu s káce-
ním máje a chybět nemohla ani Dět-
ská folklorní přehlídka.

Text a foto Jakub Mikuš

ZUBŘÍ • V květnu začaly prá-
ce na výstavbě koupaliště včet-
ně přilehlého objektu. Zubří se 
tak dočká Multifunkčního are-
álu, avšak bez krytého bazénu. 
Součástí první etapy projektu 
je také nová kuželna, wellness 
či fitcentrum. „Započaly boura-
cí a další práce. Na dokončení 
této části projektu má dodavatel 
ze smlouvy 15 měsíců. Věříme, 
že pro příští sezonu už bude kou-
paliště otevřeno veřejnosti,” řekl 
starosta Lubomír Vaculín. (jm)

Za rok na koupališti

Policie ČR otevřela dveře veřejnosti
Ve středu 9. května se na obvodním oddělení Policie ČR Rož-
nov pod Radhoštěm konal Den otevřených dveří spojený 
s náborovou kampaní.

Hledáme nové policisty - takový 
je název akce, jejímž prostřednic-
tvím chce policie rozšířit své řady. 
Zapojilo se do ní také rožnovské 
obvodní oddělení. Za účasti per-
sonalistky a tiskového mluvčího se 
účastníci seznámili nejen s náplní 

služby u Policie ČR, ale také s pod-
mínkami pro přijetí nebo atraktiv-
ními benefity. Zájemci si pak mohli 
prohlédnout moderní techniku či 
výstroj a výzbroj policie. Náborová 
kampaň přitom dál pokračuje. 

Text a foto Jakub Mikuš

Rožnov si připomněl osvobození města
Položením kytic u Památníku obětí válek v městském 
parku uctili představitelé radnice oběti 2. světové války 
a zároveň vzpomněli na konec války v Rožnově.

Intenzivní osvobozovací boje 
trvaly ve městě a v okolních 
obcích přes 42 hodin. Obce 
Hážovice a Tylovice byly osvo-
bozeny 4. května odpoledne, 
Rožnov až v  ranních hodinách 
6. května 1945. V rámci vzpo-

mínkového aktu pak starosta 
Radim Holiš (uprostřed) a rad-
ní Martin Drápal (vlevo) a Petr 
Jelínek (vpravo) položili kytici 
u Památníku obětí válek v měst-
ském parku.

Text a foto Jakub Mikuš
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Zdeněk Pohlreich zve na Garden Food festival
Velká premiéra čeká Rožnov na přelomu června a července, kdy se poprvé v městském parku uskuteční 
velký dvoudenní festival dobrého jídla a pití - Garden Food Festival. Jeho tváří a hlavní hvězdou bude zná-
mý šéfkuchař Zdeněk Pohlreich, kterého jistě znáte mimo jiné i z pořadu Ano, šéfe.

Podle reakcí Rožnovanů i dle vel-
kého ohlasu na sociálních sítích 
se očekává v sobotu 30. června 

a v neděli 1. července skutečně 
plné město milovníků dobrého jíd-
la, pití i pohody. Přesně tak to vidí 

také Zdeněk Pohlreich. „Garden 
Food festival je vždycky dobrá zábava 
a dobře strávený čas. Spousta dob-

Díky nové střelnici rozšiřují biatlonisté z Rožnova své řady.

rého jídla pití, dobrá organizace. Co 
si přát víc,“ zve všechny Pohlreich, 
jenž zdatně a znalecky odvětil také 
na dotazy kolem typických valaš-
ských propriet nejen v oblasti vaře-
ní. „Kyselica, frgále a podobně. A taky 
dost slivovice, řekl bych,“ pousmál se 
známý kuchař, jenž je moderátorem 
a hlavní hvězdou pořadů Ano, šéfe!, 
Na nože!, Šéf na grilu, Česko vaří 
s Pohlreichem nebo Už dost, šéfe.

Svůj smysl pro humor nezapřel 
ani při otázce, co si jako první 
vybaví, když se řekne Rožnov 
pod Radhoštěm. „Vybaví se mi Jiří 
Raška, i když vím, že je to špatně,  
pocházel z Frenštátu,“ odpověděl 
Pohlreich, jenž loni na podzim na-
táčel jeden z nadcházejících dílů 
pořadu „Ano, šéfe“ v rožnovských 
Pohádkových lázních. 

Ještě dříve ovšem přijde na řadu 
premiérový rožnovský Garden Food 
Festival, na kterém se v městském 
parku můžeme potkat již za měsíc – 
v sobotu 30. června a v neděli 1. čer-
vence 2018.                            (mha)

Městský park bude hostit napínavé Závody kočárků

„Závodit se bude tradičně v rychlo-
chůzi s kočárkem na trati dlouhé 100 
kroků. Jako každý rok budeme mít 
kategorii maminek, tatínků a dětí, ty 
budou rozděleny dle věku do dalších 
tří kategorií,” vyjmenovala za po-
řadatele Hana Jantačová. Součástí 
závodů bude bohatý doprovodný 

program a na závodníky čekají 
atraktivní ceny. Výtěžek z akce 
bude věnován na dobročinný účel. 
Bližší informace a registrace na 
www.zavodykocarku.cz, nebo Hana 
Jantačová - tel.: 725 613 903 a e-mail:
hana.jantacova@strollering.cz. 

(r) Foto: archiv pořadatelů

Již počtvrté se v neděli 24. června od 14.00 hodin u altánu 
v rožnovském městském parku uskuteční oblíbené celore-
publikové Závody kočárků pro rodiče s dětmi.
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Výborná umístění si z  Rakouska přivezly sportovní gymnastky ze Zubří. Na podniku světového poháru 
juniorek a seniorek v estetické skupinové gymnastice v Grazu. Jeho součástí byl i mezinárodní závod 
dětských kategorií ”Steiermark CUP“ a trojice zuberských družstev bodovala finálovými umístěními.

Zuberské gymnastiky uspěly na světovém poháru v Rakousku

Zuberskou výpravu tvořila tři druž-
stva: kategorie 8-10 let se skladbou 
„Rio“, kategorie 10-12 let se sklad-
bou „Nirvana“ a kategorie 12-14 let 
se skladbou „Andělé & démoni“. 
Nejprve soutěžila nejmladší děvča-
ta. „Nervozita z prvního mezinárod-
ního startu a startovního čísla jedna 
by asi mnohým nahnala strach. 
Naše holky však v krásných nových 
trikotech na koberci zářily a zaslou-
ženě vybojovaly postup do sobotního 
finále,“ hodnotila trenérka oddílu 
a vedoucí výpravy Gabriela Cábo-
vá. Dobře si vedlo i družstvo „Ni-
rvana“ z kategorie 10-12 let. Jejich 
výrazová skladba zaujala i meziná-
rodní rozhodčí. Dvě družstva ve 
finálových bojích doplnil také tým 
„Andělé & démoni“ z kategorie 12-
14 let. I když kvůli zranění družstvo 
bohužel startovalo pouze v pěti. 
Ve finále se startovalo ve stejném 
pořadí jako v páteční kvalifikaci. 
Nervozita byla již tatam a děvčata 
z nejmladšího družstva ve slože-
ní Eliška Hrachovcová, Terezka 
Vašková, Natálka Benová, Eliška 
Kantorová, Míša Radová, Natálka 
Švecová, Adrianka Veselková, Ta-
marka Vagáčová a Klárka Závodná 
předvedla skladbu ještě lépe. Po 
součtu obou známek nakonec druž-
stvo obsadilo skvělé 5. místo a tre-
nérka Renata Bechná byla po prá-

vu na gymnastky hrdá. Družstvu 
„Nirvana“ se opět povedlo skladbu 
zacvičit bez chyb. Známku dostaly 
o bod a půl vyšší než v pátek, a tak 
se svěřenkyním trenérek Barbory 
Cábové a Adély Zedníčkové na 
tvářích objevil upřímný úsměv a ra-
dost ze skvělého výsledku. Druž-
stvo ve složení Adéla Fidlerová, 
Tereza Mizerová, Pavlína Žemlová, 
Nela Fidlerová, Saša Nečyporuko-
vá, Julie Mendelová a Štěpánka 
Cibulcová obsadilo 7. místo. Také 
holky z kategorie 12-14 let se ne-
nechaly zahanbit. Družstvo ve 
složení Terezie Románková, Bára 

Kachtíková, Taťána Nečyporuková, 
Michaela Šimurdová, Eliška Ju-
rajdová a Klára Mikulenková v sou-
čtu obou známek obsadilo cenné 
10. místo. Trenérkou družstva byla 
Hana Šírová, jejich trenér Kryštof 
Havel měl totiž v Rakousku jiné po-
vinnosti. Vyzkoušel si totiž poprvé, 
jaké to je rozhodovat mezinárodní 
závod takového formátu. Zuberský 
oddíl měl tedy kromě tří závodních 
družstev v soutěži také zastoupení 
v panelu rozhodčích. „Odpoledne se 
holky usadily v závodní hale už jako 
divačky a podívaly se na nejlepší ju-
niorské a seniorské sestavy týmů ze 

zemí jako Rusko, Finsko, Estonsko, 
Japonsko či Bulharsko,” řekla Gab-
riela Cábová a dodala: „Pro některé 
gymnastky byl závod první velkou 
mezinárodní zkušeností, o to více 
si ceníme, že svou premiéru zvládly 
skvěle. Zuberské gymnastky opět 
dokázaly, že se neztratí ani v kon-
kurenci světových celků, a my jim 
moc děkujeme za skvělou reprezen-
taci Zubří i České republiky. Díky 
si zaslouží také naši skvělí trenéři 
a organizátoři zahraniční cesty, dále 
Jaromír Randýsek za pohodovou 
a  bezpečnou cestu, rodiče závodnic 
za podporu a naši sponzoři.”

Děti soutěžily v miniduatlonu, příště se vrhnou také na plavání
Druhým kláním - miniduatlonem pokračovala série sportovních 
závodů Běháme, šlapeme, plaveme (BŠP), kterou pro děti při-
pravuje Středisko volného času Rožnov a Valašští bačové, o.s.

Děti na Ranči Bučiska a v jeho oko-
lí soutěžily v běhu a jízdě na kole 
v pěti věkových kategoriích a sbíra-
ly body do třídílné série Běháme, 
šlapeme, plaveme. Ta vyvrcholí tře-
tím závěrečným dílem - minitriatlo-
nem, který se uskuteční 22. června.

Kategorie A (roč. narození 2012 
a mladší) - Chlapci: 1. Matyáš Vašut 
(MŠ Sportovka), 2. Matyáš Bam-
bušek (AO SVČ R.p.R.), 3. Adam 
Pisárik (za rodiče). Průběžné pořadí 
BŠP: 1. Matyáš Vašut 100 bodů, 2.-3. 
Rostislav Pešek, Matyáš Bambušek 
46 b, Dívky: 1. Barbora Vičanová 
(MŠ Sportovka, 2. Agáta Aujezdská 
(MŠ Stonožky). Průběžně: 1. Barbo-
ra Vičanová 96 b, 2. Natálie Lušov-
ská 50 b, 3. Agáta Aujezdská 46 b.
Kategorie B (2010–2011) -  Chlapci: 
1. Filip Rotter (AO SVČ R.p.R.), 

2. Šimon Pisárik (MŠ Sportovka). 
Průběžně: 1. Filip Rotter 100 b, 2.- 3. 
Adam Horák, Šimon Pisárik 46 b. 
Dívky: 1. Tereza Kozlová (Gymnasti-
ka), 2. Natálie Drábková (AO SVČ 
R.p.R.), 3. Šárka Kornelová, 4. Zu-
zana Stillerová (obě ZŠ 5. května). 
Průběžně: 1. Tereza Kozlová 100 b, 
2. Šárka Kornelová 89 b, 3. Zuzana 
Stillerová 77 b.
Kategorie C (2008–2009) - Chlapci:
1. Marek Petřek (BTO Zašová), 
2. Matouš Kozel (Florbal), 3. Štěpán 
Skalka (FC Vigantice), 4. Tomáš Čer-
ný (ZŠ Zubří), 5. František Daněk 
(BTO Zašová). Průběžně: 1. Marek 
Petřek 90 b, 2. Štěpán Skalka 89 b, 
3. Tomáš Černý 77 b. Dívky: 1. Tatia-
na Hrůzková, 2. Amálie Koláčková, 
3. Nina Zbranková, 4. Adéla Aujezd-
ská, 5. Žofie Procházková (všechny 
AO SVČ R.p.R.), 6. Lada Kornelová 
(ZŠ 5. května), 7. Kristýna Těhanová 

Výsledky miniduatlonu:

(BTO Zašová). Průběžně: 1. Tatiana 
Hrůzková 96 b, 2. Amálie Koláčková 
89 b, 3. Žofie Procházková 87 b.
Kategorie D (2006–2007) - Chlap-
ci: 1. Alex Drábek (HC Černí vlci), 
2. Tomáš Pavelka (BTO Zašová), 
3. Marek Stodůlka (HC Černí vlci). 
Průběžně: 1. Tomáš Pavelka 89 b, 
2.-3. Vojtěch Pavlica, Alex Drábek 
50 b. Dívky: 1. Karolína Petřeková 
(BTO Zašová), 2. Lucie Tarackezy, 
3. Kristýna Jurajdová (obě AO SVČ 
R.p.R.). Průběžně: 1. Karolína Petří-

ková 100 b, 2. Lucie Tarackezy 89 b, 
3. Kristýna Jurajdová 83 b.
Kategorie E (2003–2005) - Chlapci: 
1.  Jakub Kornel (1. FBK R.p.R.), 
2. Thomas Majer, 3. Martin Jurajda 
(oba AO SVČ R.p.R.). Průběžně: 
1. Jakub Kornel 96 b, 2. Thomas 
Majer 89 b, 3. Martin Jurajda 83 b. 
Dívky: 1.  Barbora Marešová, 2. Mar-
kéta Skalková (obě AO SVČ R.p.R.). 
Průběžně: 1. Barbora Marešová 93 b, 
2. Markéta Skalková 80 b, 3. Vendula 
Kociánová 50 b.                     (mha)

Foto: Hana MajerováDěti si na Ranči Bučiska zasoutěžily v běhu a jízdě na kole.

Foto: archiv oddíluVšechny tři týmy zuberských děvčat získaly v Rakousku skvělá umístění.


