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Červen se v Rožnově nesl ve znamení dětského smíchu, radosti
a pohybu. Na menší, ale také
větší děti čekala řada zajímavých
programů a pořadů. Strana 7, 13 a 14
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Ani o prázdninách nebudou volení představitelé města zahálet.
Na úterý 10. července je totiž naplánováno další jednání zastupitelstva města.
Strana 5

Rožnov hledal cestu z kalamity
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

Co bude po smrku? Tuto v dnešní době stále skloňovanější otázku si položili zástupci společností Lesy ČR, Městské lesy Rožnov, CHKO Beskydy, zástupci odborů životního prostředí radnice a Zlínského kraje, které
na společné jednání pozval starosta Radim Holiš. Hledali řešení nejen
pro kůrovcovou kalamitu, která decimuje lesy v našem regionu.

Problém dlouhodobého sucha
a přemnožení kůrovce spolu s dřevokaznými houbami se týká všech
smrkových porostů v okolí Radhoště. „Situace je kritická. Vznikají nám
zde obrovské holiny. V návaznosti na
to jsou ohroženy také zdroje pitné vody,
která se z krajiny stále rychleji vytrácí.
Naším cílem bylo najít možnosti spolupráce a podpory mezi všemi dotčenými
organizacemi při řešení této problematiky,” zmínil starosta Radim Holiš.
Podle Zdeňka Floriána, vedoucího oddělení lesního hospodářství
Zlínského kraje, přitom rychlé řešení neexistuje. „Přesto se musíme
pokusit zastavit kůrovce, seč to jde.
Každá dřevina zastoupená v krajině
z více jak 30 % může být za jistých
okolností problematická. Smrk přitom
ve Zlínském kraji pokrývá více než
43 % plochy lesa.”

Brouk decimuje i mladé porosty
Problém se výrazně dotýká i městských lesů. „Hospodaříme na rozloze
1 000 hektarů. Smrk je napadán ve
všech výškových polohách. Zachovat
se jej zřejmě podaří jen v některých
lokalitách. Přesto jsem optimista
a věřím, že se nám díky přirozené obnově buku, jedle, modřínu a dalších
dřevin podaří lesy obnovit,” reagoval
na problematiku Rostislav Polášek,
jednatel Městských lesů Rožnov.
S kalamitou mimo jiné pomocí lapačů, insekticidních sítí a dalších
prvků bojují také Lesy ČR, které
spravují většinu lesních porostů
v okolí Rožnova, Zubří, Zašové
a Poličné. „Výrazným hendikepem
Rožnova je už od přelomu století fakt,
že zde až 80 % lesní plochy pokrývá
smrk. To se v dnešní kůrovcové ka-

lamitě výrazně projevuje, když brouk
napadá i mladé porosty,” řekl za
státní podnik Lesy ČR Jaromír Válek, lesní správce LS Rožnov p. R.
a pokračoval: „Na problém se snažíme reagovat dlouhodobě. Zejména
se jedná o vyšší procento výsadby listnatých dřevin. Přesto již nyní víme, že
nedokážeme zalesnit všechny plochy
v zákonem stanovených dvouletých
lhůtách. Důvodem je zejména nedostatek sazenic a pracovních sil. Věřím
ale, že se dokážeme s kalamitou
vyrovnat.”
Pokračování na str. 5

Město hostilo olympiádu i olympioniky

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

Uplynulý měsíc byl v Rožnově plný sportovních akcí a hvězd. Nejprve do města v rámci závodu Night trail run zavítal stříbrný olympijský biatlonista Michal
Krčmář (vlevo). Toho vystřídal dvojnásobný zlatý kanoista Martin Doktor (vpravo), který přijel podpořit účastníky Rožnovské olympiády dětí a mládeže. Více na straně 15 Fota: Jakub Mikuš
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Maturanti převzali vysvědčení také na radnici
Závěr května a začátek června patřil v Rožnově ”zkoušce dospělosti“ a předávání
maturitních vysvědčení úspěšným středoškolským studentům.

Na třech krajských středních školách v Rožnově letos k maturitě
přišlo 241 žáků. Nejvíce jich bylo
na Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel (110), následovalo Gymnázium Rožnov (77)
a Střední škola zemědělská a přírodovědná (54).
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení probíhalo mimo
jiné také v obřadní síni rožnovské
radnice, kde je převzali studenti gymnázia. „Maturitní zkouška
byla pro studenty první velkou
zkouškou. Naší snahou bylo připravit studenty nejen na vysokou
školu, ale ukázat jim, že i pravidla
a řád mají v životě význam. Věřím,
že se nám to podařilo,” zhodnotila
Alena Gallová, ředitelka Gymnázia Rožnov.
(jm)

Žáci převzali maturitní vysvědčení a vyrazili na prázdniny. Foto: Jakub Mikuš

Město stříbrné v soutěži o Keramickou popelnici
Ocenění a šek na 20 tisíc Kč si ze slavnostního vyhlášení
výsledků 12. ročníku krajské soutěže o Keramickou popelnici odnesli zástupci města.
V roce 2017 vytřídili obyvatelé Rožnova v průměru 54,6 kg odpadu na osobu, což je o téměř 8,9 kg více, než činí

průměr ve Zlínském kraji. „Rožnov se
v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel
umístil za Uherským Hradištěm na

druhém místě, stejně jako loni a předloni,“ radoval se z dosaženého výsledku starosta Radim Holiš. „V Rožnově
mohou obyvatelé třídit papír, plast, sklo,
kovy, textil, nápojové kartony, vysloužilé elektrospotřebiče a také rozložitelný
bioodpad. Na území města je přes 310

kontejnerů na tříděný odpad,“ doplnila
Lenka Němcová, která za tuto oblast
na radnici zodpovídá. „Velké poděkování patří samozřejmě Rožnovanům.
Přístup drtivé většiny obyvatel města je
vzorový,“ shodli se Radim Holiš a Lenka Němcová.
(tg, jm)

Sledujte aktuální zpravodajství, fotogalerie, komentujte a diskutujte. www.spektrumroznovska.cz

Na Masarykově náměstí se vztyčil červený vykřičník
Rožnov se v červnu připojil k celorepublikovému protestnímu happeningu Jednou provždy! Akci, které se zúčastnilo 170 nespokojených občanů, uspořádal spolek Fujaré.
Účastníci setkání na Masarykově
náměstí podpořili myšlenky iniciativy a petice Milion chvilek pro
demokracii, která mimo jiné požaduje, aby se Andrej Babiš vzdal
funkce. „Pokud je demokracie zneužívána, selhávají ústavní činitelé
i další političtí reprezentanti, vytváří
se nová, dosti děsivá garnitura pod-

píraná i extremisty, jsou zpochybňovány hodnoty polistopadové společenské smlouvy, je třeba, aby se
občanská společnost ozvala,“ myslí
si Honza Petružela z pořádajícího
rožnovského spolku Fujaré, z. s.
Pomyslnou tečkou happeningu pak
bylo vytvoření červeného vykřičníku. Text a foto Jakub Mikuš

Rožnované jsou na špici v recyklaci elektrospotřebičů
Certifikát Environmentálního vyúčtování společnosti Asekol obdržel v uplynulých dnech Rožnov. Opět se jeho
prostřednictvím potvrdilo, že město patří již několik let mezi nejpilnější tříditele odpadu ve Zlínském kraji.
Občané Rožnova loni vytřídili téměř
44,5 tuny elektrozařízení, tedy televizí, monitorů či drobných spotřebičů.
„Tím jsme dle přepočtů uspořili 502,85
MWh elektřiny, 26 tisíc litrů ropy, 2,3

tisíce m3 vody a 21,3 tun primárních
surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 108 tun a produkci
nebezpečných odpadů o 481 tun,“ vyjmenovala přínos třídění pro životní

prostředí Lenka Němcová z odboru
správy majetku rožnovské radnice.
Jen pro zajímavost - například množství ušetřené vody by vydalo na 31 tisíc
sprchování a zmíněná úspora ropy by

vystačila na ujetí téměř 400 tisíc km
běžným osobním automobilem. „Občanům města za jejich přístup k ochraně
životního prostředí patří velké poděkování,“ doplnila Němcová.
(jm)
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Hejtman Jiří Čunek přislíbil Rožnovu pomoc
Jak by mohl Zlínský kraj pomoci Rožnovu s velkými, ale i drobnějšími investičními akcemi? To byl hlavní smysl červnové
schůzky vedení radnice s hejtmanem Jiřím Čunkem. Spolupráce už započala na opravě komunikace v ulici Bezručova.

„Hejtmanu Jiřímu Čunkovi jsme
chtěli ukázat, jaké investiční akce ve
městě chystáme. Jednali jsme s ním
o podpoře kraje pro výstavbu kulturního centra či přístavbu knihovny. Dále
o opravě krajského majetku, jimiž
jsou komunikace na ulici Bezručova,
Hradišťko či most u hotelu Eroplán,”
popsal starosta Radim Holiš.
Nejvyšší představitel kraje přislíbil Rožnovu spolupráci. „Kraj může
pomoci tím, že na cestách, které vlastní, bude s městem synchronizovat
jejich opravu. Jedná se především
o ulici Bezručova,” řekl Spektru
Rožnovska Jiří Čunek. Zabývat se
dle svých slov bude také možností
krajské dotační podpory pro výstavbu kulturního centra a přístavbu
knihovny v Rožnově. „Po nástupu do

funkce jsem nechal zpracovat mapu
všech 307 obcí a měst ve Zlínském
kraji s výší obdržených krajských
dotací od roku 2000. Obce, které
obdrželi méně, jsou nyní upřednostňovány. Uvidíme, kde se nachází Rožnov,” řekl hejtman a doplnil: „Velkým
rozvojovým plánům významným nejen pro dané město se však snažíme
pomoci, protože vytváří synergii pro
plány okolních obcí.”
Hejtman Jiří Čunek (na snímku
vpravo) se společně se starostou Radimem Holišem (uprostřed) a místostarostou Janem Kučerou (vlevo)
zúčastnili také slavnostního otevření
moderního IT centra firmy ON Semiconductor v Rožnově. Centrum
má globální působnost a obsluhuje
jej přes 100 zaměstnanců.
(r)

Díry z ulice Bezručova zmizí do konce srpna
Pořádnou dávku zručnosti museli dosud prokázat řidiči jedoucí
ulicí Bezručova, aby zvládli tamní ”tankodrom“. Městu se však
konečně podařilo domluvit se Zlínským krajem její opravu.
Rekonstrukce ulice Bezručova
mezi knihovnou a kinem byla prioritou vedení Rožnova dlouhodobě. „Po složitých jednáních jsme se
dohodli se Zlínským krajem, který
je vlastníkem komunikace, a společ-

ností Vodovody a kanalizace Vsetín.
Dojde tak nejen k opravě povrchu
vozovky, ale také vodovodu a město
se jako vlastník postará o rekonstrukci chodníku,” přiblížil starosta
Radim Holiš.

Školáci z Podskalky se vzdělávali
v protidrogové gramotnosti

Již 16. ročník Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog projel
v úterý 12. června také Rožnovem.
Organizátorem akce je občanské
hnutí Řekni ne drogám - řekni ano
životu, které tentokrát navštívilo
žáky ZŠ Pod Skalkou. „Cyklo-běh
chce upozornit na dlouhodobě zanedbané vzdělávání na poli drogové
prevence. Za 16 let intenzivní proti-

drogové kampaně jsme vyškolili přes
sto tisíc dětí,” řekl Lukáš Bechyně,
ředitel projektu a pokračoval: „Díky
správným informacím se děti mohou
rozhodnout drogy nebrat nebo je
v případě nabídky odmítnout.” Trasa
letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu vedla přes 40 měst Moravy
a Čech v délce 1 200 kilometrů.
Text a foto Jakub Mikuš

Opravená silnice, která bude během prací částečně uzavřena, by
podle vedení Rožnova měla sloužit
po dobu pěti let. „Naším záměrem
je opravit Bezručovu komunikaci ve
stávajících parametrech - po obou
stranách vyvýšený chodník s dvousměrnou komunikací. Po výstavbě
kulturního centra a přístavbě knihovny se chceme k ulici Bezručově vrátit.

Po převzetí do majetku města, což podle dohody s krajem bude za pět let
ji poté upravíme tak, aby splňovala
nové potřeby,” pokračoval starosta
Holiš a dodal: „Práce by měly být
dokončeny do konce srpna. Využíváme maximálně měsíce, kdy by měla
být doprava díky prázdninám na této
ulici nejklidnější, i tak žádáme občany o trpělivost a ohleduplnost.” (jm)

Zástupci měst si vyměňovali zkušenosti
Prestižní konferenci Letní škola Zdravých měst s více než
140 účastníky hostil Rožnov. Součástí akce byl také seminář zaměřený na ochranu klimatu a udržitelný rozvoj, jehož se zúčastnil také zástupce Evropské investiční banky
Andreas Piontek.
Rožnov je členem mezinárodní
sítě Zdravých měst, která má
v České republice silnou základnu, cirka rok. „Národní síť
Zdravých měst je úžasná platforma, která nám pomáhá zlepšovat
fungování města a úřadu, lépe
zapojovat občany do plánování
a celkově zvyšovat kvalitu života.
Nemusíme vymýšlet už vymyšlené
– často se najde město nebo obce,
která už daný problém vyřešila na
jedničku, poradí nám a my se můžeme zlepšovat rychleji,“ přiblížil
místostarosta Jan Kučera. „Snažíme se dělat nové věci, na které
město dříve nebylo zvyklé. Prestiž
Rožnova jde nahoru. Jsme dává-

ni za příklad u jiných měst. Výsledkem je několik ocenění, mezi
nimi Skokan roku v Národní síti
Zdravých měst,” doplnil starosta
Radim Holiš.
V rámci akce proběhl také
workshop evropského sdružení
Energy cities. „Sdružujeme obce,
které jsou aktivní v oblasti ochrany klimatu a místního udržitelného energetického rozvoje stejně
jako Rožnov. Workshopu se navíc
účastnil i Andreas Piontek, zástupce Evropské investiční akce, který
přiblížil možnosti podpory investic
pro uvedené oblasti,” řekla Jana
Cicmanová, zástupkyně sdružení Energy cities.
(jm)
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O zdravou stravu roste zájem i mezi rodiči
Přednášku pro širokou veřejnost zaměřenou na zdravé stravování dětí uspořádala
radnice. Zájemci zjistili, jak vařit dětem zdravě a chutně doma i ve školní jídelně.
Přednáška navázala na druhý ročník úspěšné akce, díky níž v květnu
nabídly jídelny městem zřizovaných škol stejný jídelníček. „Loni
jsme vařili vegetariánská jídla a vydali speciální kuchařku, která měla
velký úspěch. Letos jsme se zaměřili
na osvětu v oblasti sezonních a regionálních potravin,” řekl místostarosta
Jan Kučera a pokračoval: „Těší mě,
že byl mezi rodiči a občany o přednášku zájem. Dokládá to, že zdravá
strava táhne, a to je dobře.”

Účastníci přednášky se tak mimo
jiné dozvěděli, že největší problém ve stravování představuje
vysoká spotřeba soli a cukru,
nesprávná skladba tuků či nedostatek ovoce a zeleniny. Zjistili
také, jak nastavit nejen dětem
vhodný jídelníček. „Smyslem
celého stravování má být - jezme
střídmě z pestře prostřeného stolu,”
připojila jednoduchou radu Ivana
Lukašíková z Krajské hygienické
stanice Zlínského kraje.
(jm)

Kostel Všech svatých září opět novotou

Rozsáhlou rekonstrukcí interiérů prošel od dubna do června
kostel Všech svatých v Rožnově, který stojí v bezprostřední
blízkosti Masarykova náměstí.
Současný svatostánek byl postariéru proběhla v roce 1993, a proto
ven v letech 1748-1752 a vysvěcen
bylo třeba ji zopakovat. „Rozsah
v roce 1764. Poslední výmalba inteprací musel být rozšířen o výměnu

Skončil projekt rozvoje vzdělávání
Závěrečnou konferencí skončil v Rožnově dvouletý úspěšný
projekt zaměřený na rozvoj vzdělávání. Zapojily se do něj mateřské a základní školy z celého mikroregionu Rožnovsko.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v obci s rozšířenou působností
Rožnovsko je název projektu realizovaného od 1. června 2016 Místní
akční skupinou Rožnovsko. „Cílem
projektu bylo mimo jiné nabídnout
další vzdělávání pracovníkům mateřských a základních škol či si vyměnit
zkušenosti mezi pedagogy,“ přiblížil
Dušan Vrážel, odborný garant projektu a vedoucí odboru školství rožnovské radnice. Pracovní skupiny
se podle něj věnovaly například čtenářské a matematické gramotnosti,
podpoře dětí ohrožených školním
neúspěchem, inkluzivnímu vzdělávání či zdravému životnímu stylu.

„Na celý projekt jsme získali dotaci
5,7 milionu korun. Pro účastníky měl
velký přínos. Nad rámec činnosti jsme
také proškolili 1 756 osob, uskutečnili
17 dnů otevřených dveří v mateřských
školách, pět přednášek pro rodiče, včetně té Marka Hermana nebo jsme do
Rožnova přivezli protidrogový vlak,“
netajil spokojenost s projektem místostarosta Jan Kučera a pokračoval:
„Chceme školy a školská zařízení podpořit v oblasti účetnictví, administrativy
nebo při čerpání dotací. Mimo jiné tak
pomůžeme se snížením administrativní
zátěže vedení škol, aby se ředitelé mohli víc zabývat dalším zvyšováním kvality výuky.“
(tg, jm)

rozvodů elektroinstalace včetně
rozvaděčů. Také zastaralé osvětlení
interiéru kostela bylo třeba nahradit novým – úspornějším. Pro tyto
a další nezbytné práce muselo být
postaveno náročné prostorové lešení,” přiblížil farář P. Kamil Obr
s tím, že: „Náklady na rekonstrukci kostela proto přesáhly 2 miliony
korun. Interiér ale dnes září novotou a stojí za zhlédnutí.“
Díky štědrosti farníků ve sbírkách a sponzorským darům se na
opravy zatím podařilo vybrat cirka
880 tisíc Kč. „Na úhradu vysokých
nákladů nám přispějí po 150 tisících
Zlínský kraj a město Rožnov, 62 tisíc získáme z programu Ministerstva
kultury a dalších 20 tisíc od Arcibiskupství olomouckého,” vypočítal

člen ekonomické rady farnosti Jaromír Koryčanský a doplnil: „Velice
si vážíme zejména daru regionální
firmy, která vyrobila a nainstalovala
moderní úsporné osvětlení interiéru
kostela v hodnotě cirka milion korun. To zvýší atmosféru a atraktivitu prostředí nejen při bohoslužbách,
ale i koncertech a kulturních akcích.
Všem dárcům a příznivcům děkujeme za finanční dary i odpracované
hodiny.” Více o rekonstrukci na
www.spektrumroznovska.cz.
Dál probíhá i sbírka na dofinancování obnovy duchovního a kulturního stánku. Transparentní účet:
Římskokatolická farnost Rožnov pod
Radhoštěm - číslo účtu:
000000-5205277399/0800
(r) Foto: archiv farnosti

Zloděj uvízl v kontejneru

Lidská hloupost nezná mezí. Tak by se dal jednoduše
popsat případ Rožnovana (63), kterého museli z kontejneru na elektroodpad zachraňovat strážníci městské
policie ve spolupráci s místními hasiči.
Případ se odehrál v pondělí 11.
června odpoledne na Kramolišově. Všímavý občan přivolal hlídku
strážníků na pomoc Rožnovanovi, který nedokázal z červeného
kontejneru vylézt. „Jak se do něj
obézní muž úzkým otvorem dostal,
je záhadou. Vzhledem k tomu, že
se v rozpáleném kontejneru nacházel několik hodin, zahájili jsme záchrannou akci za asistence hasičů,”
popsal událost Aleš Pilař, ředitel
Městské policie Rožnov. Zachráněný působil zmateně a dezorientovaně, proto byl svěřen do
péče lékaře. „Ten u něj zjistil úžeh,
dehydrataci a potíže s diabetem,”
doplnil Pilař s tím, že: „Poberta,
který se chtěl obohatit o trochu
mědi, zaměstnal celý IZS. Protože
kontejner poškodil, byl oznámen za
přestupek proti majetku správnímu
orgánu.”
(jm)
Foto: archiv MP Rožnov

ZPRAVODAJSTVÍ

STRANA 5 / 28. ČERVNA 2018

Rožnovem projela v červnu Recyklojízda
Druhou zastávkou týmu Recyklojízda 2018 na trase dlouhé přes 800 kilometrů napříč Českou republikou byl
Rožnov. Tříčlenná skupinka nadšenců na elektrokolech zde upozornila na nutnost třídění starých baterií.
Zástupci projektu zastavili na Masarykově náměstí, kde se setkali
s dětmi z Mateřské školy Na Zahradách 644 a také představiteli
města. „Největší radost nám lidé ve
městě vždy udělají, když přinesou
použité baterie,“ řekla Eva Gallatová, členka týmu Recyklojízdy
a zástupkyně neziskové společnosti ECOBAT, která projekt zastřešuje. Jen zaměstnancům rožnovské
radnice se přitom podařilo vytřídit 36 kg použitých baterií, které
zástupcům Recyklojízdy předali.
Radnice pak v rámci akce obdržela
pro občany bezplatně také krabičky ECOCHEESE na třídění baterií
v domácnostech.
(jm)

Boj s kůrovcem bude dál pokračovat
Pokračování ze strany 1
Účastníci několikahodinového jednání se shodli na společném postupu
při řešení kalamity. „Ve všech činnostech je nutné přistoupit k jinému náhledu na les, na jeho ekonomické vazby

z minulosti. Nesouhlasíme s plošným
vysazením jakkékoliv rychle rostoucí
dřeviny pomocí semenných výsevů ve
velkých plochách. Dále je nutné jednat
se státem o stejnou podporu, jakou
poskytuje například v době neúrody

zemědělcům,” shrnul starosta Holiš
s tím, že: „Hlavní ale je boj s kalamitou na smrku nevzdávat. Proto jsme
apelovali na státní orgány, které v lese
dělají kontrolu hospodaření. Znovu se
sejdeme v září.”
(jm)

Město zjišťuje zájem o dětská hřiště

Veřejným projednáváním a aktuálně také anketou na www.roznov.cz zjišťuje radnice zájem
rodičů o vybudování nových dětských hřišť. Výsledky budou zahrnuty do akčního plánu rozvoje Rožnova a návrhu rozpočtu na příští rok.
V květnu diskutovali rodiče s vedením města o možnostech zřízení nových hřišť. Nyní vypsala
radnice také anketu. „V ní se ptáme veřejnosti na názor, jaká nová,
případně obnovu kterých starších
hřišť zejména na sídlištích by občané chtěli realizovat. U vybraného
existujícího hřiště by byl vytvořen
nový povrch, vybavení pro míčové
hry a sloužilo by pravděpodobně

větším dětem,“ popsala důvod
ankety místostarostka Kristýna
Kosová s tím, že: „Návrhy na obnovu starých hřišť v sídlištích nebo
výstavbu nových zahrneme do akčního plánu rozvoje města a část
také do návrhu rozpočtu na rok
2019.“ Rožnov přitom již několik
let navyšuje částky na údržbu stávajících dětských hřišť. „Počítáme
také s tím, že rekonstruovaná škol-

ní hřiště budou sloužit široké veřejnosti. To se aktuálně týká školního
hřiště ZŠ Videčská, kde má být
oprava zahájena na podzim,“ uzavřela Kosová.
(tg, jm)
Chcete podpořit
obnovu stávajících
hřišť v sídlištích, hlasujte v anketě zde:

Svaťa Božák láká: Rožnov žije sportem!
Adrenalinový sjezd na horském kole, lanové centrum, víceúčelové a další hřiště, projížďka
po Cyklostezce Bečva, na všechny tyto zejména sportovní akce láká Rožnov v novém propagačním videospotu.
provází známá rožnovská osobpřinášel spoustu podnětů, vylepšení
nost. „Loňské video, jímž provázela
a byl skvěle nápomocný a vstřícný.
herečka a rožnovská rodačka KrisVelký dík patří také Kristýně Podtýna Podzimková, ukázalo většinu
zimkové, která se významně podílela
hlavních atraktivit města. Druhý
na scénáři.“ Zhruba čtyřminutové
díl s ultramaratonským cyklistou
video je adresováno turistům a náSvaťou Božákem se zaměřil na akvštěvníkům města, ale také Rožnotivní trávení volného času a široké
vanům. „Rožnov je jedinečný a takomožnosti sportovního vyžití pro cevým způsobem ho chceme turistům
lou rodinu,“ představuje videospot
i místním v novém spotu ukázat,“
místostarosta Jan Kučera.
doplnil Kučera. (jm)
Autor spotu, rožnovský fotograf
Foto: archiv MěÚ
Stejně jako předchozím videem
a kameraman Ryszard Perzynski,
Rožnov žije! i novým klipem nasi spolupráci se Svaťou pochvaloNové propagační video
zvaným Rožnov žije sportem!
val: „Ukázal velké zapálení pro věc,
města zde:

KRÁTCE
Město hospodařilo s přebytkem
Na svém posledním jednání zastupitelé Rožnova schválili také
závěrečný účet města za rok 2017.
Radnice hospodařila s příjmy téměř 630 milionů a na straně výdajů
s částkou přes 611 mil. Kč. Hospodaření města za uplynulý rok tak
skončilo v plusu téměř 18,4 mil.
Kč. Radnice zatím většinu přebytku spoří na plánované velké investiční akce.

Policie varuje Rožnovany
Stále častěji řeší Policie ČR krádeže věcí ze zahrad, neuzamčených
vozidel a rodinných domů na území Rožnova. Upozorňuje proto
majitele, aby odstranili nedostatky
v jejich zabezpečení. „Prosíme občany, aby si lépe chránili svůj majetek
a všímali si v nočních hodinách podezřelých osob,” vzkazují policisté.

Zastupitelé zasednou i v červenci
Také během letních prázdnin v úterý 10. července se sejdou rožnovští
zastupitelé. Zasedání bude probíhat od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti radnice na Masarykově
náměstí. Jednání je přístupné veřejnosti. Na programu má být mimo
jiné přijetí úvěru na financování rekonstrukce šaten a dalšího zázemí
krytého bazénu.

Bytová výstavba v plném proudu
Na území Rožnova probíhá aktuálně několik velkých projektů soukromých developerů, jejichž cílem
je mimo jiné vybudování nových
bytových domů. Zatím poslední
projekt tohoto typu započal v půli
června soukromý investor v lokalitě
nad ZŠ 5. května, kde vznikne na
100 bytů. V příštím čísle Spektra
Rožnovska přineseme detailnější
informace nejen o problematice
bytové výstavby v Rožnově.
(r)
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Dobrovolní dárci krve převzali ocenění v obřadní síni

Jednačtyřicet bezpříspěvkových dárců krve ocenila ve čtvrtek 14. června rožnovská radnice. Byl mezi nimi také Petr Bártek,
který od Českého červeného kříže získal Zlatý kříž I. třídy za 160 odběrů.
Kromě poděkování a dárku obdrželi všichni dárci z rukou starosty
Radima Holiše drobné finanční
ocenění, kterým radnice odměňuje
od roku 2008.

Seznam oceněných dárců krve
Zlatý kříž ČČK 1. třídy (160 odběrů): Petr Bártek. Zlatý kříž ČČK 2.
třídy (120 odběrů): Miloslav Lichnovský, Jaroslav Lorenc, David
Pokorný, Josef Románek, Eva Šteinigerová, Stanislav Vilím, Dušan
Vojtíšek. Zlatý kříž ČČK 3. třídy
(80 odběrů): Marek Bojda, Jaroslav Hlaváček, Pavel Kosík, Václav
Kroupa, Miloslav Mikunda, Martin
Mizera, Anna Trčková, Miroslav
Třeštík. Zlatá medaile (40 odběrů):
Michal Bártek, Radek Dopater,
Radim Dřevojánek, Petr Košárek,
Zdeňka Kuželová, Radek Nohavi-

Oceňování dobrovolných dárců krve probíhalo v obřadní síni radnice. Foto: archiv MěÚ Rožnov
ca, Daniela Pokorná, Petr Procházbomír Petrík, Ivana Punčochářová,
Naďa Palacká, Věra Pavlátová, Ivaka. Stříbrná medaile (20 odběrů):
Alžběta Štreichlová. Bronzová mena Procházková, Tereza RománkoVlasta Deáková, Petr Hejný, Katadaile (10 odběrů): Daniel Bártek,
vá, Lenka Třeštíková, Pavel Urda,
rína Mendelová, Pavel Pechal, LuDaniel Círek, Martina Kopecká,
Zuzana Vodičková.
(jm)

Rožnov nezapomíná ani na jubilanty, obnovil tradici
Rožnované, kteří letos dosáhli
významného životního jubilea, se
sešli ve čtvrtek 21. června v jednom z místních hotelů. T klub
- kulturní agentura pod záštitou
místostarosty Jana Kučery pro
ně přichystala obnovenou tradici
v podobě svátečního odpoledne.
Zpříjemnil jej klarinetový soubor
Woodband pod vedením Zdenka
Valy ze ZUŠ Rožnov.
Text a foto Jakub Mikuš
Sledujte aktuální zpravodajství, fotogalerie, komentujte a diskutujte. www.spektrumroznovska.cz

Město zahájilo opravy silnic a chodníků
Ve středu 20. června začala oprava komunikace na ulici 5. května (jednosměrka) a úseku před křižovatkou U Janíka (naproti
Policii ČR). Dokončení je plánováno na úterý 10. července.
„Součástí prací na přibližně třísetmetřidiče o respektování přechodného dorovém úseku bude odfrézování povrchu
pravního značení a o trpělivost při realia uložení nového asfaltového koberce,“
zaci potřebné opravy,“ doplnil Janíček.
uvedl Drahomír Janíček z odboru
Zároveň město realizuje opravu
správy majetku rožnovské radnice
chodníků na ulicích Julia Fučíka
s tím, že náklady opravy přesáhnou
a Partyzánská za 900 tisíc Kč. Zde
1,1 milionu Kč. „Po dobu opravy bude
je ukončení prací plánováno do
silnice průjezdná jen částečně. Prosíme
konce srpna.
(tg, 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

Raky v Bečvě decimuje mor
Ani dlouhotrvající sucho či toxické látky ve vodě nemají na
svědomí hromadný úhyn raků v Rožnovské Bečvě. Ohrožené živočichy napadá vysoce infekční plíseň.
Na konci dubna řešil odbor životního prostředí rožnovské radnice
společně s hasiči a rybáři úhyn
raků v Rožnovské Bečvě. Původní informace ukazovaly na souvislost s dlouhodobým suchem.
„Město nechalo provést několik
rozborů povrchových vod kvůli
přesnému zjištění rozsahu znečištění, které se však nepotvrdilo,“
uvedla Marie Hrabovská, vedoucí
odboru životního prostředí radnice. Na základě požadavku města
a na jeho náklady pak CHKO
Beskydy odeslalo uhynulé raky
k analýze na katedru ekologie
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Výsledky ukázaly,
že raci uhynuli na plíseň Aphanomyces astaci, česky hnileček račí,
což je vysoce infekční onemocnění.

Způsobuje masivní úhyn našich
původních druhů raka říčního
a raka kamenáče,“ doplnila Hrabovská. Důvodem šíření nákazy
je nedostatečná imunita raků.
„Plíseň na jejich těle roste a do
vody uvolňuje pohyblivé spory,
kterými se rozmnožuje. Prorůstá
do celého račího těla a postupně
zvířata zahubí. Zatím neexistuje
účinný prostředek, kterým by se
dali raci vyléčit,“ popsal Miroslav
Kubín z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO
Beskydy.
V případě nálezu mrtvých raků
kontaktujte AOPK ČR, Správu
CHKO Beskydy na telefonu 606
699 381, beskydy@nature.cz
nebo odbor životního prostředí
rožnovské radnice.
(tg, jm)
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Ondrášova valaška nabídla klasický folklor i moderní pojetí
Druhý červnový víkend se v Rožnově a zejména na pódiu Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě nesl v duchu
druhého ročníku přehlídky folklorních a uměleckých souborů. Ta nabídla i benefiční koncerty, které vynesly 16,6 tisíce Kč.

Benefiční pořad VUS Ondráš nazvaný Náš svět v sobě skloubil mimo jiné prvky lidového a současného tance. Foto: Jakub Mikuš
Koncerty, taneční workshopy a prozhlédli zájemci nejen v muzeu, ale
Náš svět a o den později galavečer
provoz denního centra a noclehárgramy vynikajících folklorních
také na Masarykově náměstí. Hlavve spolupráci s Poddukelským uměny v Rožnově, které zajišťuje Elim
souborů včetně profesionálních těním hostem festivalu byl Vojenský
leckým lidovým souborem PUĽS
Vsetín, o. p. s., se tak vybralo 5,6
les z České i Slovenské republiky.
umělecký soubor ONDRÁŠ z Brna.
z Prešova. Vstup na oba vrcholné
tisíc Kč a na obnovu kostelíka sv.
Takový byl program letošní OndráTen v pátek 8. června představil alpořady festivalu byl zdarma. ZároAnny z Větřkovic v Dřevěném měsšovy valašky. Atraktivní vystoupení
ternativní tanečně-hudební pořad
veň se však konaly jako benefice. Na
tečku 11 tisíc Kč.
(jm)

Základní umělecká škola Rožnov roztančila Janíkovu stodolu
Vyprodaná Janíkova stodola v červnu zhlédla Závěrečná vystoupení
tanečního oboru Základní umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm.
a tři desítky choreografií nacvičili
pro diváky učitelka tanečního oboru Jana Hofmanová a ředitel školy
Petr Hofman, ve spolupráci s Janou Hofmanovou mladší a žákyněmi. „Na pódiu se představilo 120
dětí. Dopolední program byl určen
pro školy a odpolední pro veřejnost.
Těší nás velký zájem návštěvníků
a věříme, že se jim závěrečné vystoupení líbilo,” zhodnotil Petr Hofman,
ředitel ZUŠ Rožnov.
Text a foto Jakub Mikuš

Děti si v městském parku vyzkoušely lezení na strom i střelbu
Uplynulý víkend byl v Rožnově plný atraktivních akcí. Zařadila se mezi ně mimo jiné jízda
historickým vlakem a zábavné dopoledne pro děti v městském parku.

Prostranství kolem hudebního altánu
tak v rámci akce Kdo si hraje, nezlobí
nabídlo malým návštěvníkům parku
zajímavé aktivity. „Připravena byla
stanoviště pro malé i velké děti. Největší zájem byl o malování na obličej,”

V rámci akce Kdo si hraje, nezlobí se bavily děti bez rozdílu věku. Foto: Jakub Mikuš
uvedla Jarka Křenková z rožnovskéhrad a prohlédly si techniku Hasičho střediska volného času, které akci
ského sboru města Rožnov p. R. „Přiuspořádalo ve spolupráci s městem.
vezli jsme cisternovou automobilovou
Vedle zmíněné aktivity si děti vyzkoustříkačku a 27 metrů vysokou plošinu.
šely také paintballovou střelnici, lanoDěti měly o prohlídku obrovský zájem,”
vé centrum, střelbu z luku či skákací
přiblížil velitel směny Jiří Šin. V rám-

ci Rožnovského parního léta zavítala
do města také parní lokomotiva Matěj, která táhla historickou soupravu.
Projížďku vlakem, jímž se vozily naše
babičky a prababičky, si opět nenechali ujít malí, ani velcí.
(jm)
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Brose CZ – myslíme také na vaše děti
Brose Kids Club – firemní školka i odpolední klub
Společnost Brose CZ v letošním
roce získala již dvě ocenění za
společensky odpovědné aktivity
a péči o zaměstnance. Coby rodinná firma, společnost trvale podporuje aktivity, které napomáhají
zaměstnancům lépe sladit pracovní
a rodinný život. Jednou z takových

aktivit bylo v roce 2014 otevření
Brose Kids Clubu pro děti zaměstnanců ve věku od 1 roku do 15 let.
Odborní pracovníci zde poskytují
dětem kvalitní pedagogickou péči
spolu s rozmanitou nabídkou vzdělávacích, ale také volnočasových
programů.

Prázdniny? Žádný problém, BKC nabízí tábory

Technický týden v Brose – vyzkoušet mohou i vaše děti
Pro holky a kluky ve věku 15 – 20
se zájmem o techniku jsme připravili od 9. do 13. července 2018
Technický týden v Brose. Na každý den máme připravený aktivní
a netradiční program, prostřednictvím kterého se účastníci seznámí
s firmou, ale hlavně si prakticky
vyzkouší technické vymoženosti,
které používáme. Ať už jsou to

naše zkušební laboratoře, nebo nejsofistikovanější logistický koncept
v Evropě, či třeba COBOT a 3D tiskárny v akci. K tomu navíc příprava
na pracovní pohovor a setkání s vedením společnosti. To vše zdarma.
Ale pozor, máme místo jen pro 16
prvních zájemců.
Přihlašování a program na
www.brose.com/technickytyden

Během letních prázdnin pracující
rodiče často řeší, jak se postarat
o své ratolesti. Také v tomto případě společnost Brose vychází svým
zaměstnancům vstříc. Jednak mají
všichni zaměstnanci týden dovolené
nad rámec stanovený Zákoníkem
práce, ale také mohou své děti přihlásit na některý z interních nebo
externích příměstských táborů. Letošní nabídka zahrnuje například taneční tábor, kde se dětí naučí zákla-

dům street dance nebo třeba swingu.
Sportovní tábor bude zase zaměřen
na pohybové aktivity a foto tábor poskytne dětem základy fotografování,
práci s Photoshopem, a dokonce
si popovídají s dětmi z foto tábora
v německém Coburgu. Dětem, které si chtějí vyzkoušet programování
nebo svou manuální zručnost, se
bude líbit Technický tábor a nadšencům do komiksů a superhrdinů zase
tábor s názvem Avengers.

Na Letenské je Atletické hřiště Dany Zátopkové
RETIGO s. r. o.,
společnost zabývající se výrobou
gastronomických zařízení,

přijme do zaměstnání
Vedoucí útvaru servisu
Náplň práce:
vedení týmu, tvorba dokumentace, poskytování
technické podpory zákazníkům,
školení servisních techniků
Očekáváme:
vzdělání technického nebo ekonomického směru, nutností je výborná znalost AJ, analytické a
prezentační schopnosti, ochotu cestovat
Nabízíme:
zázemí rychle rostoucí stabilní české firmy
orientované na zahraniční trhy a představující
špičku v oboru, profesní rozvoj, firemní benefity.
Zájemci mohou zasílat svoji nabídku a životopis
v ČJ a AJ na e-mail: personalni@retigo.cz

tel.: 571 665 546
Více na www.retigo.cz

Moderní sportoviště na ulici Letenská nese jméno olympioničky
Dany Zátopkové, která se loni
v září ujala jeho slavnostního otevření. Rozhodli o tom v červnu rožnovští zastupitelé. „Už vloni jsem
požádal paní Danu o to, aby nové
hřiště mohlo nést její jméno. Jsem
moc rád, že s tím souhlasila, protože

ne vždy podobné návrhy akceptuje.
Je pro nás ctí, že mladí sportovci
i široká veřejnost mohou sportovat
na moderním Atletickém hřišti Dany
Zátopkové,“ netajil spokojenost starosta Radim Holiš. Slavnostní přejmenování je plánováno na zářijový půlmaraton Běh rodným krajem
Emila Zátopka.
(jm)

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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Červnová knihovna pro malé a také větší děti
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Letošní Večerníčky na kamenech máme úspěšně za sebou, a pokud bychom je měli
nějak zhodnotit, tak nejvhodnější chvíle je právě teď.

Letošní Večerníčky na kamenech
máme úspěšně za sebou, a pokud
bychom je měli nějak zhodnotit,
tak nejvhodnější chvíle
je právě teď.
Nuže nejprve všeobecně, tedy od počasí.
Přestože se jednalo o „bouřkový”
týden, kdy jsme neustále trnuli,
aby od pěti do šesti nesprchlo
(s očima přilepenýma na radar),
nakonec nám posloužil zahradní altán nedaleké restaurace jen
jednou, a to v pondělí. Dále už to
bylo podle našich představ, ani vedro, ani zima a hlavně bez deště.
Program každý den rozjížděli
knihovníci čtenou pohádkou. Letošní výběr padl na spisovatelku
a výtvarnici Daisy Mrázkovou, četlo se z knih Neplač, muchomůrko
a Haló, Jácíčku. Troufnu si tvrdit,
že to byla dobrá volba. Neboť autoři a jejich tvorba, stojící stranou
masového zájmu čtenářů, musí být
lidem připomínáni a přibližováni.
Jedině tak dostane prostor jemná
poetika jejich příběhů, v nichž ožívá fantazie a dětský svět.
A pak už jsme u divadel. V pondělí nás divadlo Toy Machine v pohádce o Třech prasátkách zavedlo
do Prasíkova a přesvědčili jsme
se, že s prasátky to je jako s lidmi.
V úterý se rozhodl Otesánek diva-

Předčítání v zahradním altánu nedaleké restaurace. Foto: archiv knihovny
dla Kvelb sežrat celý svět a nebýt
i strašpytel dokáže přemoci svou
oné proslulé babky s motyčkou, asi
slabost a pro lásku k princezně
by se mu to i podařilo. Ale to by
zdolat zdánlivě nezdolatelné.
potom nenastala středa, kdy děti
Suma sumárum? Pět dní, pět
s malířem a ilustrátorem Adolfem
čtených pohádek, pět divadelních
Dudkem procestovaly celý svět.
představení a denně zhruba dvě
Ve čtvrtek doletěli na návštěvu
stovky dětí a rodičů. Dovolili byste
Brumda s Čmeldou, a protože
si označit takovouto akci za povezrovna neměli do čeho píchnout,
denou? Já ano. Samozřejmě je důtak s dětmi rádi zavzpomínali na
ležité zmínit podporu Ministerstva
řady prožitých dobrodružství.
kultury ČR a partnerství nedaleké
A pak už tu byl pátek a s divadlem
restaurace, za které děkujeme.
Tramtárie si to dohasil princ BajaU dětí zůstaňme. V průběhu
ja, aby ukázal všem divákům, že
června tradičně probíhá pasování

prvňáčků na rytíře-čtenáře. V letošním roce bude takto pasováno
téměř 160 žáků prvních tříd rožnovských škol, k tomu potom žáci
prvních tříd okolních obcí spadající pod metodické vedení rožnovské knihovny. Děti se tak stanou
(se souhlasem rodičů ) regulérně
registrovanými čtenáři knihovny
s vlastní průkazkou, dostanou odznak čtenáře a navíc vlastní knihu
z projektu Knížka pro prvňáčka.
Na oplátku musí přesvědčit knihovníky o tom, že již v průběhu
první třídy zvládli umění číst.
A jak to celé probíhá? Hlavními
aktéry pasování jsou samozřejmě
prvňáčci, ale také Pejsek s Kočičkou a paní Čapková, kteří se
přesvědčí, že upéci dort není žádná legrace, zvláště když neumíte
číst, abyste si mohli postup ověřit
v kuchařce. V hravém hodinovém
pořadu, který probíhá v dětském
oddělení knihovny, je každý malý
čtenář pasován za přítomnosti pohádkových postav a svého třídního
učitele na rytíře-čtenáře. Od této
chvíle je na něm - čtenáři a jeho
rodičích, jak se k jedné z nejdůležitějších lidských dovedností
postaví. Na knihovně a knihovnících potom je, aby jim v tom byli
co nejvíce nápomocní a od cesty
čtenáře je neodradili.

V parku zahraje basák od Lou Reeda Fernando Saunders
Martin Valášek
tka@tka.cz

FERNANDO SAUNDERS
S KAPELOU (USA)
Pátek 13. července 2018
20.00 hodin - pódium, městský park
Pokud jste jste viděli koncert k poctě
Lou Reedovi v Praze v roce 2014,
mohli jste si všimnout v sestavě
Plastic People of the Universe výrazného basisty. Byl to Fernando
Saunders, který má za sebou 11 řadových desek s Lou Reedem (z let
1982-2008). Tvoří i sólově, první
sólové album „Cashmere Dreams“
vyšlo v roce 1989, následovalo „The
Spin“ (1993). „I Will Break Your
Fall“ - třetí sólové album - bylo v Německu a ve Švýcarsku v TOP 10,
v USA a v Kanadě se poté umístilo v žebříčku TOP 40! V roce 2011
vydal čtvrté sólové album s názvem
„Plant a Seed“, na kterém se mimo
jiné podílel i člen skupiny Čechomor
Karel Holas. O dva roky později
(2013) pak vyšlo uznávané album
„Happiness“ (hosté Lou Reed, Suzanna Vega, Jan Hammer). Podílel
se také na albu „Srdcebeat“ (2015)
od Kryštofů. Jeho angažmá u Lou

Reeda, kterým se proslavil, začalo
jeho slovy takto: „Byl jsem takový vegetariánský kluk, co pije mrkvový džus,
pracoval jsem s lidmi jako Eric Clapton, Jeff Beck a pak mi zavolal můj
známý a řekl mi, že Reedův manažer
shání nové muzikanty, aby Louovi pomohli nastartovat nový začátek.“ Bylo
to v době, kdy Lou Reed po svých

divokých sedmdesátkách chtěl změnit radikálně styl a Fernando do této
koncepce výborně zapadl. Přijďte si
do pěkného prostředí parku poslechnout muzikanta, který slovy kritiky
dokáže svým nástrojem promlouvat.
Bude to taková malá rocková oslava.
VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
Sobota 11. srpna 2018
Amfiteátr Na Stráni ve Valašském
muzeu v přírodě
Asi nejočekávanějším interpretem
z letošního Valašského folkrockování jsou TATA BOJS. Slovensko
mělo Bez Ladu a Skladu, my jsme
měli své dětské rockery v podobě
bigbítu z Hanspaulky, jehož dva
členové, Bublina a Mardoša, se
znali už od školky, kterou na konci
sedmdesátých let společně navštěvovali. Důležitou roli u nich hrálo hudební zázemí, což zajišťoval
Mardošův otec Čestmír Huňát,
jinak člen vedení Jazzové sekce,
„Organizace“, která měla v názvu slovo jazz spíše jako zástěrku
a zabývala se šířením neoficiální
hudby a kultury v totalitním Československu. Dnes bohužel její
jméno kazí někteří zbylí členové, ale s tím asi nic nenaděláme.

Ale zpátky k Tatáčům, jak se jim
taky přezdívá. Osvěžme si tehdejší sestavu a nástrojové obsazení:
Milan „Bublina“ Cais (ds, voc,
harm), Marek „Mardoša“ Huňát
(bg, voc) a Marek „Mareček“ Padevět (g, voc). Vystupovat začali
na konci roku 1988, většinou jako
předkapela zvučnějších jmen. Zahráli si kupříkladu Na Chmelnici,
Na Petynce, na Hanspaulském
festivalu, nebo na legendárním sochařském sympoziu. Tata Bojs ve
své činnosti samozřejmě pokračovali i v 90. letech a svá vystoupení
stále zdokonalovali, hlavně po výtvarné stránce. Začali spolupracovat s Caisovými (sám je výtvarník)
spolužáky, kteří svými výtvarně-divadelními prvky pomohli vytvořit
mýtus Tatabojs jako jakéhosi multimediálního projektu. Na konci
dekády se dokonce díky spojení
svého kytarového bigbítu s elektronikou Tata Bojs dočkali i velkého
úspěchu na taneční scéně. V současné době vystupují s nadupanou
světelnou šou a jejich koncerty
patří k vizuálně-sluchovým slastem, a jsou povětšinou zaslouženě
vyprodány. Tak jsme zvědavi, co
předvedou u nás, v rožnovské noci
by mohli skutečně zazářit.

PÍŠETE S NÁMI NOVINY

STRANA 10 / 28. ČERVNA 2018

Branný den jinak na ZŠ Koryčanské Paseky
V naší škole jsme letos Den dětí
oslavili s jednodenním náskokem
– již ve čtvrtek 31. května. Přijeli
za námi instruktoři z koupaliště
v Příboře. Když děti přicházely na
8 hodin do školy, na školním hřišti
a zahradě se již tyčily velké barevné
nafukovací hrady. Pro děti to bylo
velké překvapení, nevěděly, co je
tento den přesně čeká.
Vedoucí akce Radim Korčák zahájil celé dopoledne sirénou a nástupem, vysvětlil dětem, co je čeká
a jak mají dbát na svou bezpečnost.
Poté už se třídy rozešly na jednotlivá stanoviště. Na každém stanovišti
třída nejen probíhala v co nejkratším čase danou překážkou, ale děti
se také dozvěděly zajímavosti z ob-

lasti branné výchovy. Jen namátkou: proč má náš stát armádu, co
je úkolem vojáků, jak se chránit při
chemickém poplachu, jak vypadá
a funguje protiplynová maska, jak
se ochránit před velkým mrazem,
co je to teroristický útok a jak se
v takové situaci zachovat.
Děti bojovaly a povzbuzovaly
se ze všech sil. Po absolvování
všech překážek se instruktoři
krátce poradili a celá akce byla
ukončena nástupem s vyhlášením
výsledků. Na 3. místě se umístili
naši nejmladší žáčci – prvňáčci,
na 2. místě naši nejstarší – páťáci a 1. místo zápalem do hry
a ohromným povzbuzováním vybojovali žáci 3. B. Gratulujeme.

Všem dětem i učitelům se akce
moc líbila, počasí nám přálo, instruktoři byli prostě super. Doufejme, že se nám podaří tuto bezva
akci zopakovat. Děkujeme ochot-

nému týmu z Příbora a jejich veliteli Radimu Korčákovi za to, že nám
umožnili zažít bezva sportovní dopoledne. Stanislava Bardoňová,
ZŠ Koryčanské Paseky

Velký úspěch studentky rožnovského gymnázia
Na konci května proběhlo v Praze celostátní kolo Soutěže v jazyce anglickém. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – III. A pro 1.-3. ročník středních
škol a III. B pro žáky 1.-3. ročníků
středních škol, kteří mají trvalou
možnost komunikovat v daném
jazyce mimo samotnou jazykovou
výuku. V každé kategorii soutěžilo
14 vítězů krajských kol. Rožnovské
gymnázium reprezentovala v kategorii III. A Eliška Vavrečková ze
třídy 7. A8. V moderně vybavených
prostorách Národního institutu dalšího vzdělávání, kde se dopoledne
účastníci shromáždili, zněla téměř
výhradně angličtina s vybroušeným
britským přízvukem. Od začátku
bylo zřejmé, že konkurence bude
obrovská. Po absolvování náročného

testu zaměřeného na poslech a čtení
přišla na řadu konverzační část soutěže, kde členové poroty hodnotili
především slovní zásobu, výslovnost,
gramatickou správnost a respektování tématu, které bylo soutěžícím
zadáno. Poté, co své jazykové dovednosti předvedli všichni soutěžící, následovala oddechová část – účastníci
byli pozváni k prohlídce Karolina.
V reprezentačních prostorách Vlasteneckého sálu Univerzity Karlovy
byly v odpoledních hodinách slavnostně vyhlášeny výsledky. Eliška
podala obdivuhodný výkon a umístila se na vynikajícím 4. místě. Upřímně jí blahopřejeme a děkujeme za
skvělou reprezentaci školy.
Kateřina Turzová,
Gymnázium Rožnov

Exkurze na záchrannou službu a první pomoc pro děti
Ve Středisku volného času funguje již třetím rokem kroužek Zdravotník-záchranář. V rámci něj se děti učí poskytnout
první pomoc, zjišťují jak funguje IZS (integrovaný záchranný systém), co dělat v situaci, kdy sami potřebují pomoc.
Ve školním roce 2017/2018 se otevřely tři kroužky - v ZŠ Prostřední
Bečva, ZŠ Hutisko-Solanec a ZŠ
Dolní Bečva, které navštěvovalo
20 dětí. Jako každý rok jsme se na
závěr jeli podívat na záchrannou
službu v Rožnově. Děti provedla
zkušená sestřička Jana Kolečková
a záchranář Vojta Danihel. Ukázali jim vozový park, ale také krční
límce, vakuové dlahy, EKG, nosítka a další vybavení, které potřebují
k záchraně života. I když máme
hodně pomůcek k výuce první
pomoci, tak od záchranářů je povídání vždy jiné a přínosné. Děti se
dozvěděly, jak vypadá výjezd, kdo
jej hlásí, jak se orientují na místě
nehody a jak postupují při ošetřování zraněných. Dalším přínosem
pro děti byla víkendová akce, kde
jsme si společně vytvořili různé

situace a museli na ně reagovat např. nůž v ruce, otevřená zlomenina či odřeniny. Děti si zopakovaly
kardiopulmunární resuscitaci, co
vše mají říct dispečerovi do telefonu a jak se mají zachovat. Hodně
lidí neví, jak má poskytnout první
pomoc. Bohužel se stále setkávám
s názory, že si to pamatují z autoškoly nebo že oni to nikdy nebudou potřebovat. Poskytnout první
pomoc je ale povinností pro každého. Pravidla první pomoci pro
laiky se navíc mění a upravují, proto je důležité je sledovat, abychom
zraněnému neublížili. V SVČ pořádáme kurzy i pro dospělé, můžeme
proškolit zaměstnance firmy nebo
udělat kurz na míru či uskutečnit
výukový program pro školy. Přála
bych si, aby si lidé uvědomili důležitost správného rozhodování

při poskytování první pomoci, ale
i to, že jednou ji mohou potřebovat sami. Příští školní rok se kroužek rozšíří například i o doprav-

ní výchovu a další nebezpečí, se
kterým se děti mohou potkat na
ulici, doma i na hřišti.
Jitka Proroková, vedoucí kroužků

STRANA 11 / 28. ČERVNA 2018

INZERCE

INZERCE

STRANA 12 / 28. ČERVNA 2018

Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa: FYZIOTERAPEUT
Pracoviště: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm
Náplň práce: provádění komplexních fyzioterapeutických postupů a kineziologické vyšetření včetně diagnostiky funkčních poruch pohybového systému;
analýzy běžných denních aktivit z hlediska fyzioterapie; vypracování krátkodobých a dlouhodobých fyzioterapeutických plánů.
Platová třída: 10 dle přílohy k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pracovní poměr: na dobu určitou, při oboustranné spokojenosti možné prodloužení pracovní smlouvy, nástup dle dohody.
Požadavky:
- min. SŠ vzdělání v oboru požadované práce, odborná způsobilost dle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních,
- pozitivní vztah k sociální problematice a cílové skupině uživatelů,
dobré komunikační dovednosti,
- schopnost týmové práce, flexibilita, odpovědnost,
- samostatnost, cílevědomost, empatický přístup,
- zdravotní způsobilost,
- občanská a morální bezúhonnost,
- dobrá znalost práce na PC (MS Office)
Písemné nabídky doplněné:
- životopisem s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
- úředně ověřenou kopií dokladu o požadovaném vzdělání, originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
zasílejte na kontaktní osobu: Mgr. Magdalena Stejskalová, vedoucí Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm mail: stejskalova@sluzbyvsetin.cz

výběrové řízení na obsazení pracovního místa: VŠEOBECNÁ SESTRA
Pracoviště: Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm
Náplň práce: poskytování ošetřovatelské péče prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
Platová třída: 10 dle přílohy k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Pracovní poměr: na dobu určitou, při oboustranné spokojenosti možné prodloužení pracovní smlouvy, nástup dle dohody.
Požadavky:
- min. SŠ vzdělání v oboru požadované práce, oborná způsobilost dle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních,
- pozitivní vztah k sociální problematice a cílové skupině uživatelů,
- dobré komunikační dovednosti,
- schopnost týmové práce, flexibilita, odpovědnost,
- samostatnost, cílevědomost, empatický přístup,
- zdravotní způsobilost,
- občanská a morální bezúhonnost,
- dobrá znalost práce na PC (MS Office)
Písemné nabídky doplněné:
- životopisem s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
- úředně ověřenou kopií dokladu o požadovaném vzdělání, originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
zasílejte na kontaktní osobu: Mgr. Magdalena Stejskalová, vedoucí Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm mail: stejskalova@sluzbyvsetin.cz

výběrové řízení na obsazení pracovního místa: PRACOVNÍK/PRACOVNICE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
Pracoviště: Centrum bydlení pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení Rožnov pod Radhoštěm,
Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm
Náplň práce: výkon přímé obslužné péče - realizuje základní činnosti při poskytování sociální služby dle individuálních potřeb uživatelů služby v rozsahu
dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhl. č. 505/2006 Sb. v platném znění a dle individuálních potřeb uživatelů podle individuálního plánu a plánu péče.
Platová třída: platová třída 4 dle Přílohy k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platném znění, v rozpětí stanoveném Vnitřním platovým předpisem organizace,
rozpětí tarifu 17.800,- až 19.690,- Kč/měs. + příplatky za práci vykonávanou v nepřetržitém pracovním režimu.
Pracovní poměr: na dobu určitou, při oboustranné spokojenosti možné prodloužení pracovní smlouvy, nástup dle dohody.
Požadavky:
- min. SŠ vzdělání s výučním listem nebo maturitou v oboru požadované práce (možno uznat obor všeobecná setra, zdravotnických asistent),
- případně vzdělání mimo obor požadované práce a odborná způsobilost – akreditovaný kurz Pracovník v sociálních službách,
nutno splnění odborné způsobilosti do 18 měsíců od výkonu činnosti,
- pozitivní vztah k sociální problematice a cílové skupině uživatelů,
- zdravotní způsobilost,
- občanská a morální bezúhonnost,
- základní znalost práce na PC
Písemné nabídky doplněné:
- životopisem s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
- úředně ověřenou kopií dokladu o požadovaném vzdělání, originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce
zasílejte na kontaktní osobu:
Mgr. Ivana Krčmářová Tomanová, vedoucí Centra bydlení pro osoby se zdravotním postižením mail: tomanova@sluzbyvsetin.cz
Mgr. Magdalena Stejskalová, vedoucí Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm mail: stejskalova@sluzbyvsetin.cz
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Den dětí oslavili nejmenší zdravým pohybem
Na 300 dětí, rodičů a prarodičů zaplnilo park a náměstí
u příležitosti oblíbené akce
Rozhýbejme Rožnov pořádané místním střediskem
volného času. Ta u příležitosti oslavy dětského dne opět
nabídla pohyb v různých podobách.
Na děti čekalo přes 10 stanovišť, na
nichž si vyzkoušely jízdu na in-line
bruslích, skok z místa, překážkovou
dráhu či fotbálek na nafukovacím
hřišti. Nechyběla ani lukostřelba,
bumprebally nebo kinball. „Novinkou byly lanové atrakce na stromech,
které nám pomohli zrealizovat kamarádi z Outdoor naplno. K dispozici byla velká houpačka - bigswing, lezení po stromě a žebřík mezi stromy.
Děti tak zkusily něco nového. V SVČ
máme také kroužek lezení a snad

Fotogalerie na www.spektrumroznovska.cz

Kolem rožnovského náměstí závodilo 65 dětí bez rozdílu věku či dopravního prostředku. Foto: archiv SVČ Rožnov
jsme přilákali nové talenty,“ řekla
do nějž se zapojilo 65 dětí. „Třešla,“ zhodnotila Proroková s tím,
Jitka Proroková, organizátorka akce
ničkou se pak stalo vypouštění
že: „Děkuji všem, kteří se podíleli
a vedoucí lezeckého kroužku.
balónků. Rozdali jsme přes 200
na organizaci a zdárném průběhu
Závěr oslav patřil velkému závobalónků a přesto chybělo, což mě
celého odpoledne. Už se těším na
du - kolem rožnovského náměstí,
mrzí. Celkově se však akce vydařipříští rok.“
(jm)

Skútraři si opět dali dostaveníčko v Rožnově
Již po sedmé se do Rožnova sjeli milovníci skútrů ze všech koutů nejen naší republiky.
Začátek června totiž patřil vyhlášené akci Po Valašsku na skútru.

Fotogalerie na www.spektrumroznovska.cz
Skútr-akrobacie Martina Knechta měla velký úspěch. Foto: Jakub Mikuš

Ta se letos nesla v duchu oslav
100letého výročí založení Československa. Trasa hlavní vyjížďky
tak vedla z Masarykova náměstí
přes Bumbálku, Velké Karlovice,
Kasárna a Makov zpět do Rožnova. „Na náměstí, kde proběhla také
skútr-akrobacie Martina Knechta,
se nás sešlo kolem 800 skútrařů,”
řekl hlavní pořadatel Radek Rebroš
a doplnil: „S akcí jsem opravdu
spokojený. I přes deštivé počasí si
ji účastníci maximálně užili. Chtěl
bych také poděkovat městu a městské policii, kteří nám maximálně
vyšli vstříc a pomohli s organizací.”
Na závěr pak účastníci předali Valašskému muzeu v přírodě sbírku,
kterou zorganizovali na restaurování a sanaci donátorských kamenů
kostela sv. Anny z Větřkovic. (jm)

Sledujte aktuální zpravodajství, fotogalerie, komentujte a diskutujte. www.spektrumroznovska.cz

Dětský dvorek v Dřevěném městečku je otevřen
Valašské muzeum v přírodě se letošní rok rozhodlo věnovat
zejména nejmenším návštěvníkům. Nejen že pro děti připravilo
zajímavé programy, ale vyřádit se mohou i na novém dvorku.
V rámci oblíbeného programu
Slabikář devatera řemesel, který nabídl možnost vyzkoušet si
tradiční řemesla, muzeum slavnostně otevřelo také nové dětské
hřiště. „Letošní rok jsme zasvětili
dětem a nese se v duchu hesla Muzeum pro děti. Proto jsme se rozhodli vytvořit také prostor, kde se
děti po návštěvě muzea budou moci
proskočit, a rodiče si zde zároveň
odpočinou,” uvedl Jindřich On-

druš, ředitel Valašského muzea
v přírodě. Design dětského dvorku vychází z prvků tradičního
hospodaření na Valašsku a návštěvníci jej najdou za Heřmanickou sýpkou v areálu Dřevěného
městečka. Autorem návrhu a realizátorem je Lukáš Gavlovský.
Slavnostního přestřižení pásky
se symbolicky ujaly právě děti,
kterým bude nový dvorek sloužit
k zábavě i vzdělávání.
(jm)
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Čokoládová trepka přiblížila báječný svět zvířat
Na dvě stovky dětí do 12 let změřily v sobotu 16. června síly v již 6. ročníku atletického víceboje Čokoládová trepka.
Součástí akce byl premiérově také 0. ročník vytrvalostního závodu pro starší sportovce Běh Tomáše Štveráka.

Letošní dětský sportovní den, který tradičně pořádá město Zubří, se
na polyfunkčním hřišti nesl nejen
ve znamení sportu, ale propojen
byl také tématem Báječný svět
zvířat. Malí, ale i velcí návštěvníci
tak procestovali světové kontinenty a mimo jiné si prohlédli úchvatné snímky cestovatele Jaroslava

Jindry. Hlavní však bylo sportovní
klání, které nabídlo oblíbené disciplíny jako hod zuberskou metlou,
skok z místa a sprint na 60 metrů. Mezi malými sportovci pak
dle počtu získaných bodů nejvíce
zazářili Natálka Žáčková (ročník
2011) a Jiří Divín (2013), kteří ve
svých kategoriích vyhráli všechny

třech disciplínách. Chybět nemohl
ani bohatý doprovodný program,
v rámci nějž se představila také psí
škola Mustikka či místní myslivci.
Akci nově doplnil i vytrvalostní
závod Běh Tomáše Štveráka pro
odrostlé děti a dospělé. Běžeckou
výzvu, jejímž patronem se stal
mladý zuberský ultramaratonec,

si nenechalo ujít 13 odvážlivců,
kteří vyrazili na 3,6 km dlouhou
trať. Z vítězství se mezi dívkami
do 18 let radovala Klára Petřeková, mezi chlapci do 18 let Petr
Škrobák, kategorii žen ovládla
Lucie Kalafutová a v mužích dominoval Aleš Kocián, který těsně
porazil Marka Treteru.
(jm)

Zuberští žáci pomohli onkologicky nemocným dětem
ZUBŘÍ • V předvečer Dne dětí se
zuberský Klub zaplnil nejen dvěma
stovkami diváků, ale také desítkami
dětí od šesti do patnácti let, které
hrály, zpívaly a recitovaly pro Krtka.
Jedná se o Nadační fond dětské onkologie v Brně, který pomáhá léčbě
a rodičovské péči o dětské pacienty
nejen z celé Moravy. Ve dvouhodinovém programu se vystřídaly
scénky žáků dramatické výchovy
2. stupně, pohádka třeťáků či písně
vítězů všech kategorií pěvecké soutěže Rožnovský slavíček. Nechyběly
ani básně vítězů 1.-9. tříd ve školní
recitační soutěži a zazněly také muzikálová i španělská píseň v podání
třetích tříd. Celým večerem se nesla
radost a obdivuhodná dětská energie. Diváci ji ocenili dlouhým potleskem a hlavně velkým finančním
příspěvkem, protože se pro dobrou
věc vybralo 16 tisíc Kč.
Kateřina Gazdová
Foto archiv ZŠ Zubří

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Rožnov zváží posunutí hranic na vjezdech do města
Zvýšit bezpečnost v okrajových částech města chce radní
Martin Drápal (Nezávislí Rožnováci). Přispět k tomu má posunutí dopravních značek na vjezdu a výjezdu z Rožnova.
Zaměstnanci radnice budou nyní
posuzovat, zda posunutí značek určujících hranice města v lokalitách
Horní Paseky, Kramolišov/Uhliska
a na příjezdu od Valašského Meziříčí, pomůže zklidnit dopravní situaci. „Cílem má být zvýšení bezpečnosti

v okrajových částech města snížením
nejvyšší povolené rychlosti na 50
km/h. Jedná se o lokality s obytnou
zástavbou, chybějícími chodníky a nebezpečným odbočováním i vyjížděním
ze soukromých pozemků,” zdůvodnil
Martin Drápal. Vedoucí rožnov-

ského oddělení Policie ČR Roman
Navrátil však upozornil, že ani
případné realizace takového opatření nemusí mít požadovaný efekt.
„I když je rychlost jedním z faktorů
závažných dopravních nehod, významný vliv má také nepozornost
řidičů či nedání přednosti. Okamžitý
vliv na snížení rychlosti mají radary,
které používá například Valašské Meziříčí,” myslí si Navrátil. To podpo-

řil i zastupitel Jaromír Koryčanský
(KDU-ČSL): „Na Horních Pasekách
bydlím. Již za hotelem Eroplán pro
řidiče rychlost 50 km/h neplatí. Bez
radarů a sankcí nemá posunování
hranic města význam. V lokalitě, kde
není tak velký pohyb chodců, je to zbytečné a pro dopravu nevyhovující. Jde
o prodloužení téměř o jeden kilometr.”
O výsledcích posudku dopravní situace vás budeme informovat. (jm)
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V Rožnově se tentokrát běhalo ze všech sil
Hned dva velké běžecké závody hostil v uplynulých dnech Rožnov. Nejprve se malí a velcí sportovci
utkali v klání Night trail run, aby následně změřili síly v T-mobile Olympijském běhu.

Night trail run přinesl také Rodinný charitativní běh tentokrát pro Kubíka Guryče (vlevo). V rámci T-mobile Olympijského běhu bojovali o medaile stovky závodníků. Foto: Jakub Mikuš
Opět po roce zavítal do Rožnova
oblíbený běžecký závod Night trail
run, kterému předcházel Rodinný
charitativní běh. Jeho výtěžek byl věnován na pomoc Kubíkovi Guryčovi,
jenž trpí vzácným Toriello-Carey syndromem. Vybrat se podařilo 24 tisíc
Kč, které rodina využije na speciální

delfinoterapii. Sportovce podpořil
i stříbrný olympionik, biatlonista
Michal Krčmář. Z vítězství v hlavním závodě se radoval Pavel Dvořák, jenž doběhl v čase 22 minut
a 12 vteřin. Stříbro bral Marek Tretera
a bronz Tomáš Minařík. V kategorii
Tandem MIX (muž a žena) zvítězili

s časem 29:11 starosta Radim Holiš
s manželkou Petrou.
Velký zájem byl také o T-mobile
Olympijský běh. I do něj se zapojily
stovky sportovců. Na tratích délky
200, 300, 680 a 1 100 metrů bojovali
mladí běžci ročníku narození 2003
a mladší. Na dospělé čekala 5km

trať vedoucí parkem a podél Bečvy.
Zlato ukořistil Václav Bitala v čase
16:20.29. Stříbro bral Aleš Kocián (17:07.29) a třetí skončil Marek
Tretera (17:51.39). Ženám dominovala Helena Kovařčíková (20:58.54),
před 2. Lucií Kalefutovou (22:40.55)
a 3. Ivonou Bajarovou (24:17.80). (jm)

Olympiádu ovládly MŠ Zubří-Sídliště a ZŠ Videčská
V osmi sportovních disciplínách se v polovině června utkalo v Rožnově téměř 1 320 mladých
sportovců. Město opět hostilo Rožnovskou olympiádu dětí a mládeže s mezinárodní účastí.

Malí sportovci od mateřinek až po druhý stupeň základních škol bojovali nejen v atletických disciplínách naplno. Foto: Jakub Mikuš
Součástí osmého ročníku oblíbemendu. „Rožnov se tak opět stal
ce. Mladé sportovce vedle předstaVÝSLEDKY
né akce, kterou město pořádá pod
centrem sportující mládeže. O 92
vitelů města podpořili také generálMateřské školy: 1. MŠ Zubří-Sídliště,
hlavičkou Českého olympijského
sad medailí bojovalo 1 319 mladých
ní sekretář Českého olympijského
2. MŠ Radost Rožnov, 3. MŠ Val.
výboru, byly individuální, kolektivsportovců, kteří se utkali v lehké atlevýboru Petr Graclík a dvojnásobný
Bystřice Pramínek, Základní školy
ní a také paralympijské sporty. Síly
tice, plavání, malé kopané, vybíjené,
olympijský vítěz Martin Doktor.
I. stupeň: 1. ZŠ Videčská Rožnov,
v nich změřili nejen děti a mládež
basketbalu, malé házené či volejbalu
Na pořádání VIII. RODM získal
2. ZŠ Zubří, 3. ZŠ Koryčanské Pasez celého mikroregionu Rožnovsko,
a paralympiádě,“ uvedl hlavní orgaRožnov grant z International Viseky Rožnov, Základní školy II. stupeň:
ale také hosté z partnerských měst
nizátor olympiády Dušan Vrážel
grad Fund téměř 21 tisíc euro (víc
1. ZŠ Pov. Bystrica, 2. ZŠ Pod SkalŚremu, Považské Bystrice a Körz odboru školství rožnovské radnijak 500 tisíc Kč).
(jm)
kou Rožnov a 3. ZŠ Hutisko-Solanec

Vítězství v závodě všestrannosti pro ZŠ 5. května
Sedmáci opět změřili síly v oblíbeném Závodě všestrannosti mládeže, do nějž se zapojila závodní
družstva základních škol z mikroregionu Rožnovsko.
Na čtyřčlenné týmy žáků 7. tříd
čekala 5,5 km dlouhá trať s deseti
soutěžními stanovišti. „Družstva
musela zvládnout náročné stoupání ke zřícenině hradu Rožnov, jízdu
zručnosti na kolech, biatlonovou
střelbu, sjezd na lanovce ze skály

nebo jízdu na raftech,“ popsal průběh závodu Aleš Pilař, ředitel pořádající Městské policie Rožnov
pod Radhoštěm. Té se zdárným
průběhem akce opět pomohli
také Policie ČR, Hasiči města
Rožnova, Zdravotní škole Vsetín
a mezinárodní policejní asociace
IPA. Zlato vybojovala ZŠ 5. května A, stříbro ZŠ Vidče a bronz
ZŠ Videčská A.
Text a foto Jakub Mikuš
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V Rožnově se dařilo také domácím historickým šermířům
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Silná konkurence se sešla na jarním turnaji v historickém šermu, který se na sklonku května
uskutečnil ve velké tělocvičně Základní školy Videčská. Síly tam změřili šermíři a šermířky
Nového Jičína, Brna a také domácí borci.

Turnaje v historickém šermu se účastnili šermířky a šermíři ze tří moravských oddílů. Foto: Jakub Mikuš
Účastníků se nakonec sešlo sedmmoval za pořadatele Lubomír Pečiturnaje. Poděkování patří také orgaBartoň (všichni SVČ Fokus NJ),
náct a konkurence byla na místní
va. Druhou soutěžní disciplínou byl
nizačnímu týmu za skvělé technické
Dorost - Dlouhý meč: 1. Tadeáš Ovpoměry opravdu vysoká. Soutěžilo
šerm měkčeným jednoručním mezázemí, které přispělo k profesionální
sený, 2. Matouš Krhutek, 3. Adrise v již zmíněném historickém šerčem a štítem. V této disciplíně paúrovni turnaje,“ poděkoval za domáan Machýček (všichni Rožnovský
mu, železným případně plastovým
tří zlato v mladší skupině Mojmíru
cí Rožnovský šermířský klub (RŠK)
šermířský klub), Dospělí - Meč
dlouhým mečem. „V této kategorii
Kořenkovi. V kategorii starších zísLubomír Pečiva.
a štít: 1. Jan Němec (SVČ Fokus
se za mladší účastníky umístil první
kal vítězství Jan Němec (oba SVČ
NJ), 2. Jan Kejhar, 3. Dário BiTadeáš Ovsený z Rožnovského šermířFokus Nový Jičín). „Chtěli bychom
lic (oba RŠK), Dospělí - Dlouhý
Výsledky
ského klubu. V konkurenci dospělých
poděkovat všem zúčastněným za špičmeč: 1. Jan Štětina, 2. Jiří Čermák
šermířů zvítězil Jan Štětina z brněnkový fair play přístup, podporu, spoluDorost - Meč a štít: 1. Mojmír
(Dobrovolný šerm Brno), 3. Jan
ské skupiny Dobrovolný šerm,“ inforpráci a bezproblémový průběh celého
Kořenek, 2. Tomáš Rýc, 3. Alois
Pečiva (RŠK).
(mha)

Hornet´s cup nabídne
tři dny nejen florbalu
Již devátý ročník Hornet´s cupu – obřího florbalového turnaje
v Rožnově pod Radhoštěm se blíží. Setkání všech vyznavačů
bílého děrovaného míčku se uskuteční od pátku 13. do neděle
15. července. Účastnit se bude 26 týmů v hlavní kategorii muži
PRO, osm ženských družstev a největší počet týmů má kategorie hobby - 28. Celkem se tedy ve městě představí 62 družstev.
Do Rožnova se sjedou florbalisté a florbalistky z celé republiky
a také fanoušci, kteří na letní akce
jezdí s týmy. Dohromady to bude
kolem 800 hráčů a hráček, chybět
nebudou ani borci z nejvyšší extraligové soutěže či reprezentanti
a krajánci hrající v zahraničních ligách. Všichni se budou chtít pobavit florbalem, ale také získat trofej
v podobě nádherného putovního
poháru a prize money – finanční
odměny pro nejlepší, které jsou
opět lákavé. „Odměny pro nejlepší
týmy všech tří kategorií mají celkovou hodnotu bezmála 40 tisíc korun.
Největší odměna připadne vítězi
hlavní mužské kategorie, a bude to
rovných 10 tisíc korun. Oceněny budou vždy tři nejlepší týmy ve třech kategoriích – muži PRO, muži Hobby

a ženy. Kromě samotných florbalových klání se bude soutěžit také v dovednostních soutěžích, které taktéž
budou zajímavě ohodnoceny,“ zve na
atraktivní podívanou jeden z organizátorů Zbyněk Macura z pořádajícího oddílu 1. FbK Rožnov.
V Rožnově se bude o druhém
červencovém víkendu hrát na několika místech. „Připraveno bude
pět hracích ploch - naše domácí
Hornets aréna v hale SŠIEŘ vedle krytého bazénu, zimní stadion,
v hale Synot, v Zubří a na Dolní
Bečvě,“ přiblížil Macura široký
záběr Hornet´s cupu. Třídenní
klání však nebude jen o florbale.
Připraven je bohatý a pestrý doprovodný program. Vše k němu
a také k celému turnaji najdete na
webu www.hornetscup.cz. (mha)

Nenechte si ujít jubilejní
60. ročník poháru starosty

TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl skoku na lyžích a severské kombinace, pořádá v pátek 29. června a v sobotu 30.
června mezinárodní závody ve skoku na lyžích a severské
kombinaci – jubilejní 60. ročník o Pohár starosty města.
Fanoušci se mohou těšit na parádBučiskách v Rožnově, běžecká
ní obsazení včetně reprezentantů
část pak v okolí Radhoště. Soutěněkolika zemí. „Asi největším tahážit se bude v kategoriích dorost,
kem bude účast kompletního A týmu
junioři, muži a ženy.
reprezentace ČR ve skoku na lyžích
Skoky na lyžích:
včetně například domácího Tomáše
Pátek 29. června: 9.30-11.30,
Vančury či české jedničky Romana
13.00-17.00 volný trénink
Koudelky. Dále zde budou i závodSobota 30. června: 10.30-12.00
níci Polska, Slovenska či Slovinska.
volný trénink K70, 14.00 - začáNapříklad v ženské kategorii budetek závodu, zkušební kolo + dvě
me na závodech mít dvě Slovinky,
soutěžní kola.
které skončily letos v únoru na olymSeverská kombinace:
piádě v Koreji na čtvrtém a sedmém
Pátek 29. června: 9.30–11.30
místě,“ navnadil sportovní fandy
volný trénink na K70, 16.00: běh
Jan Pavlica, předseda organizační(kros) do Radhoště: start 16.00
ho výboru. Svá želízka v ohni bude
hodin od autokempu Rožnov,
mít i domácí pořadatelský Rožnov.
kategorie: dorost starší, junio„Po roční pauze se vrátil ke skákání
ři, muži (5 km), dorost mladší
Honza Michálek, představí se také
a ženy (3 km).
Míša Rajnochová, v dorostu budeme
Sobota 30. června: 9.00 hodin:
spoléhat na Daniela Škarku nebo
1. kolo trénink + dvě soutěžní
Filipa Křenka,“ dodal Jan Pavlica
kola ve skoku na lyžích. Vyna adresu domácích borců. Skoky
hlášení výsledků půlhodiny po
se budou odehrávat v areálu na
skončení.
(mha)
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