
Fota: Jakub MikušPřes 10 tisíc lidí si během dvou festivalových dní nenechalo ujít špičkové jídlo, pití či hvězdy gastronomie. Více na straně 7
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INZERCE

Vodovod na Horní Paseky zase o krok blíž

Mši svatou následovanou 
slavnostním krojovaným pro-
cesím a lidovou slavností 
s pouťovými atrakcemi přines-
la oslava svátku patronky Va-
lašska sv. Anny.                Strana  6

Až do konce srpna probíhají na trase Kozinec-Horní Paseky práce na 
posílení vodovodního řadu pro dlouho připravovaný vodovod. Město se 
navíc dohodlo s vlastníky pozemků v jeho plánované páteřní trase.

Jakub Mikuš
jakub@spektrumroznovska.cz

Už deset let zastřešuje rožnov-
ské Seniorské centrum aktivity 
místních seniorů. Nejen ti si ku-
laté jubileum připomněli také 
s  bavičem a zpěvákem Vláďou 
Hronem.                                  Strana 7

Prvním krokem pro budoucí vodo-
vod na Horních Pasekách je přive-
dení vody novým řadem dlouhým 
téměř kilometr od vodojemu Ko-
zinec do toho stávajícího za hote-
lem Eroplán. Investorem stavby je 
Společnost Vodovody a kanalizace 
Vsetín, a. s. „V převážné části probí-
há stavba bezvýkopovou technologií. 
Trasa vodovodu kříží místní komu-
nikace, Kání potok a silnici I/58,” 
přiblížila Jarmila Karlíková z od-
boru správy majetku radnice. Díky 
bezvýkopové technologii se tak po-
dařilo zamezit úplným uzavírkám 
dotčených ulic.

Na zmíněnou stavbu pak naváže 
dlouho očekávaný projekt vodovo-
du Horní Paseky za odhadovaných 
80 milionů Kč. Vodou by mohl 
zásobovat až 1 700 obyvatel. „Po-
slední smlouvy na výkup pozemků 

Premiérový Garden Food Festival desetitisícový

v plánované páteřní trase vodovodu 
jsou podepsány. Na páteřní větvi se 
blíží i dohoda s majiteli o pozemku 
pro výstavbu důležité přečerpávací 
stanice. Pozemky pod nový vodo-
jem jsou rovněž připraveny. Jedná 
se o důležitý krok, bez nějž nebylo 
možné pokračovat v přípravných 
pracích,” uvedl starosta Radim Ho-
liš s tím, že: „V některých malých 

větvích vodovodu jsme se s majiteli 
pozemků ale nedohodli. Nemůžeme 
akceptovat všechny požadavky a ně-
kteří s námi ani přes opakované 
osobní prosby jednat nechtěli. Na ty 
už čekat nebudeme. To bychom neu-
dělali nic. V budoucnu si tyto větve 
vodovodu na svých pozemcích, po-
kud budou potřebovat vodu, zaplatí 
ze svého.”        Pokračování na str. 6

Začne se nejpozději v roce 2020

Foto: Jakub Mikuš
Díky moderní bezvýkopové technologii se podařilo část přivaděče 

pro budoucí vodovod realizovat bez výraznějších omezení dopravy.
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Děkan Kamil Obr odešel z Rožnova do Zlína
Rodák z Prostějova, rožnovský farář a valašskomeziříčský děkan Kamil Obr (46, na snímku), který ve městě 
působil od 1. září 2011, odešel po sedmi letech do Zlína. Jeho povinnosti nyní převzal farář Pavel Hofírek. 
Spektrum Rožnovska děkana Obra oslovilo a požádalo o krátké ohlédnutí za svým působením.

Foto: Jakub MikušJiž brzy bude opět možné vjet do areálu bez kličkování mezi dírami.

�� Jak�dlouho�jste�v�Rožnově�působil�
a�kam�nyní�povedou�Vaše�kroky?
Rožnovským farářem jsem byl sedm 
let a nyní přebírám správu farnosti 
Filipa a Jakuba ve Zlíně.
 

�� Byly� Vaše� začátky� v� Rožnově�
náročné?
Nastoupil jsem do živé farnosti, ve 
které mimo bohoslužby probíhá 
řada aktivit, takže jsem se nenudil. 
Když se však ohlédnu, nemohu říct, 
že by to byl pro mě nějaký šok. Před 
tím jsem působil na centru pro mlá-
dež v Rajnochovicích, kde jsem byl 
zvyklý na rychlé tempo života.
 

��Na�co�budete�vzpomínat?
Jsou to především vztahy s velkým 
počtem lidí, ať už zevnitř farního 
společenství nebo i z vnějšku. Do 

mého života přišlo mnoho lidí, kte-
ré si dnes troufnu nazvat přáteli, a ti 
zůstanou v mých vzpomínkách.
 

�� Co�se�Vám�na�rožnovské� farnosti�
povedlo�a�kde�jsou�podle�Vás�možnos-
ti�ke�zlepšení?
Z technických věcí se podařila 
především úprava prostoru kolem 
farního kostela a letošní úpravu 
interiéru. Za zmínku stojí výměna 
oken na faře a úprava Pastoračního 
centra – budovy mezi kostelem a fa-
rou. Zbývá řešit otázku starých a ne-
pohodlných kostelních lavic a také 
opravu Kostnice na farní zahradě. 
Toto místo se v posledních letech 
stalo místem několika uměleckých 
výstav a potřebuje opravu střechy.
Z těch duchovních věcí se podaři-
lo podpořit a rozšířit velký počet 

skupinek věřících, kteří se scházejí 
mimo bohoslužby ke společným 
modlitbám, čtení Bible, nebo i pra-
covním aktivitám. Myslím, že se 
také povedlo udržet a prohloubit 
vztahy s místními politiky, městem, 
Charitou, Valašským muzeem v pří-
rodě, Iskérkou a dalšími subjekty 
v našem městě. Výzvou stále zůstá-
vá hledání cest k lidem v problema-
tických životních situacích, kterým 
bychom jako věřící mohli být blízko 
se svou pomocí.
 

�� Kdo�Vás�v�Rožnově�nahradí?
Mým nástupcem ve funkci rožnov-
ského faráře a valašskomeziříčského 
děkana bude P. Pavel Hofírek, který 
uplynulých sedmnáct let spravoval 
farnost a děkanát Přerov.

Text a foto Jakub Mikuš

Vjezd do Tesly prochází rozsáhlou opravou
Konec kličkování mezi kanály a dírami přinese už brzy oprava komunikace na ulici 1. máje - vjezd do areálu 
Tesly od Valašského Meziříčí. Nových povrchů se dočkají také další komunikace města.

Od pondělí 23. července probíhají 
stavební práce na ulicích Tyršovo 
nábřeží, Průkopnická a 1. máje. 
„Oprava všech komunikací spočívá 
v odfrézování obrusné vrstvy, opra-
vách kanalizačních šachet, uličních 
vpustí a v uložení nového povrchu,“ 
vypočítal Drahomír Janíček z od-
boru správy majetku radnice. Prá-
ce mají být ukončeny nejpozději 
do 23. srpna. „Prosíme řidiče o re-
spektování přechodného dopravního 

značení a zvýšenou opatrnost při 
projíždění opravovanými úseky,“ do-
plnil Janíček.

Od poloviny července probíhá 
také oprava ulice Bezručova. Zde 
dojde nejen k rekonstrukci vodovo-
du, ale také opravě chodníků v ma-
jetku města a předláždění vozovky, 
jejímž vlastníkem je Zlínský kraj. 
Řidiči a také chodci musí počítat 
s částečnou uzavírkou silnice i při-
lehlých chodníků.               (jp, jm)

Náměstí čekají úpravy a nový vodní prvek
Na náměstí dochází opakovaně 
k drobným úpravám. Patří mezi 
ně i založení trvalkových záhonů 
za sochou T. G. Masaryka auto-
ra Ondřeje Nečaského. „Poslední 
koncept podoby náměstí byl přitom 
schválen v druhé polovině 90. let 
v souvislosti s jeho tehdejší rozsáh-
lou rekonstrukcí. Proto jsme se nyní 
sešli nejen s památkáři, ale i další-
mi odborníky, abychom stanovili 
jasná pravidla dalšího rozvoje ná-
městí. Mimo jiné jsme řešili výmě-
nu cyklostojanů či stav zeleně,” 
nastínila místostarostka Kristýna 
Kosová s tím, že dokument má 
být dokončen během léta. „V roz-
počtu již máme vyčleněnu částku 
900 tisíc korun na nákup nového 
mobiliáře. Počítáme také s poříze-

ním vlastních prodejních stánků 
pro menší akce nebo osazením pla-
kátovacích ploch pro reklamu na 
místní kulturní, sportovní a další 
společenské akce,” vyjmenovala 
místostarostka Kosová.

Masarykovo náměstí by se navíc 
mělo dočkat i nového vodního prv-
ku. „Zpracováváme projekt, v rámci 
nějž dojde k odstranění stávající 
kašny. Nahrazena bude tryskami 
s dynamickým režimem umístěnými 
v úrovni terénu. Ty bude navíc mož-
né v případě pořádání kulturních 
a společenských akcí vypnout, čímž 
dojde ke zcelení plochy,” doplnila 
Kristýna Kosová.                    (jm)

Kašnu nahradí zapuštěné trysky

Jak by mělo v budoucnu vypadat Masarykovo náměstí? Tuto otázku si nyní položilo 
vedení Rožnova ve spolupráci s památkáři, architekty, ale i zahradníky.
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Místostarostka Kosová je na mateřské
Od 16. července nastoupila místostarostka Kristýna Kosová (na 
snímku) na mateřskou dovolenou. Její povinnosti dočasně pře-
vzali starosta Radim Holiš s místostarostou Janem Kučerou.

„S manželem očekáváme v průběhu 
několika málo dnů první přírůstek 
do rodiny, na což se oba moc těšíme. 
Díky vcelku bezproblémovému těho-
tenství jsem navíc mohla vykonávat 
funkci místostarostky až do poslední 
možné chvíle,” svěřila se Kristýna 
Kosová (34), která nyní čerpá ma-
teřskou dovolenou. „Tu samozřejmě 
nelze spojit s výkonem funkce uvol-
něného zastupitele - místostarostky. 
Mé pracovní povinnosti proto převzali 
starosta a druhý místostarosta,“ vy-
světlila Kosová, která teď samozřej-
mě nepobírá ani odměnu za výkon 
funkce. Do práce by se však, dle 
svých slov, ráda brzy vrátila: „Závi-
set to bude zejména od potřeb našeho 
dítěte. Zatím je tedy zbytečné předjí-
mat nějaký termín.” Zároveň se 
místostarostka Spektru Rožnovska 
svěřila, že stejně jako její kolegové 
hodlá v říjnových komunálních vol-
bách znovu kandidovat.          (jm)

Bytová výstavba v Rožnově má jasný řád
Rožnov je stále atraktivnějším městem k žití, do nějž se stěhují nejen mladé rodiny z širokého okolí. 
Město však nemá dostatek bytů, které by jim mohlo nabídnout, a tak vítá snahu soukromých investorů. 
Zároveň však radnice nesmlouvavě dohlíží na to, aby výstavba nevznikala živelně.

V červnu byla zahájena výstavba 
v lokalitě Písečná. Zejména oby-
vatelům přilehlého sídliště se ale 
projekt nelíbí. „Zničí krásné a klid-
né místo, kam chodily rodiny s dět-
mi pouštět draky, lidi na procházky 
s pejsky a srnky se pást,” neskrývala 
rozladění Jana Porubová. Kritice 
čelí také napojení z ulice Horská. 
„Projekt I. a II. etapy výstavby čítá 
96 bytů ve zděných tří až čtyřpodlaž-
ních domech. Nově vybudovaná pří-
jezdová komunikace bude napojena 
na ulici Horskou prostřednictvím 
nevyužívaného městského pozem-
ku, aby nebyla budována v těsné 
blízkosti domů,” reagovali nedávno 
zástupci investora. Odpůrci a za-
stánci výstavby se přitom dělí na 

dva téměř shodné tábory. „Mladé 
rodiny, ale i staří a jednotlivci potře-
bují někde bydlet. I když se Rožnov 
rozrůstá, stále je zde spousta krás-
ných míst na procházku zelení,” my-
slí si Lukáš Kamas. 

Bytovou výstavbu vítá také vedení 
Rožnova. „Město momentálně ne-
může realizovat bytovou výstavbu 
podobného rozsahu vlastními silami 
zejména proto, že nevlastní tak velké 
pozemky. Přitom všichni víme, že 
Rožnov nové byty potřebuje. Chceme 
zachovat rozvoj města a tyto projekty 
teď řeší hlad po nových bytech. Tím 

se trh oživí a řada bytů se uvolní 
i pro mladé rodiny,” uvedl starosta 
Radim Holiš a pokračoval: „Vítáme 
snahu soukromých investorů, díky 
nimž v Rožnově byty vznikají. Za 
město jsme stanovili jasné podmín-
ky v rozvoji těchto lokalit. Například 

u lokality Písečná jsme s develope-
ry jednali rok a půl, až zapracovali 
námi požadované podmínky. Výstav-
ba neprobíhá živelně a měla by vhod-
ně doplnit dané lokality tak, jak už 
s nimi 15 let územní plán počítá pro 
hromadné bydlení.”                  (jm)

Starosta Holiš: Rožnov nové 
byty potřebuje

Architekt Horký: Území musí mít hlavu a patu
Redakce Spektra Rožnovsko ob-
držela množství dotazů na pod-
mínky, které si město pro novou 
bytovou výstavbu stanovilo. Oslo-
vili jsme proto městského archi-
tekta Jana Horkého. Podle něj 
radnice při jednáních s většími 
developery požaduje vypracová-
ní komplexní územní studie. „Ta 
má řešit nejen záměr investora na 
jeho pozemcích, ale prokáže, že 
území jako celek bude mít, lidově 

řečeno, hlavu a patu. Jde zejména 
o dopravní obslužnost, kapacity 
inženýrských sítí, vztah k okolí 
i ke krajině, řešení dešťových vod 
a podobně. Zabývá se i podobou ve-
řejných prostranství a prostupností 
územím tak, aby nevznikaly velké 
uzavřené enklávy, kudy se nedá ani 
projít,” přiblížil podmínky města 
architekt Horký, podle nějž stejně 
postupovala radnice i v případě 
lokality Písečná: „Ve spolupráci 

s investorem jsme zmíněnou územ-
ní studii pořídili. Veřejně jsme ji 
projednali a upravili na základě 
mnoha připomínek. Studie je řád-
ně evidována v centrální státní da-
tabázi a je podkladem pro územní 
rozhodování. Nutno dodat, že do 
jejího pořízení bylo území zastavi-
telné prakticky čímkoli a jakkoli. 
Nyní máme jasně daná a veřejně 
dostupná pravidla zástavby, který-
mi se musí stavebníci řídit.”       (r)

Nádoby na bioodpad se odvážejí 
vždy v lichou středu. Musí být 
přistaveny nejpozději v 6.00 ho-
din ráno. Svozovým místem je 
stejné stanoviště jako pro nádobu 
na komunální odpad. Více infor-
mací poskytne Lenka Němcová, 
telefon: 571 661 138 nebo e-mail: 
nemcova.osm@roznov.cz.

Svoz popelnic na bioodpad

KRÁTCE

Celé letní prázdniny, tedy až do 
31. srpna, je každý pátek agenda 
registru vozidel Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm pro ve-
řejnost uzavřena. Úřední hodiny 
u ostatních agend odboru dopra-
vy zůstávají nezměněny: pondělí 
a středa 8.00-11.00 a 12.00-17.00 
hodin, úterý, čtvrtek a pátek 
po předchozí domluvě pouze 

Registr vozidel má pátky zavřeno

u agendy silniční 
správní úřad 8.00-
11.00 a 12.00-14.00 
hodin.

Více zde:

V pátek 10. a sobotu 11. srpna 
proběhne na Soláni již 12. ročník 
MFF Léto na Soláni, jehož sou-
částí bude u příležitosti 90. výročí 
úmrtí Leoše Janáčka také festival 
Janáček na Soláni. V rámci něj 
proběhne v pátek od 14.00 hodin 
také vystoupení na Masarykově 
náměstí v Rožnově. Více informa-
cí na: www.zvonice.eu.

Janáčkovy tóny rozezní náměstí

Od července lze řidičské průkazy 
i průkazy profesní způsobilosti či 
paměťové karty digitálního tacho-
grafu vyřídit na kterémkoliv úřadu 
obce s rozšířenou působností. Při 
podání žádosti o vydání dokladu 
nebo jeho výměně už žadatel nemu-
sí předkládat papírovou fotografii, 
skončila i povinnost měnit doklad 
při změně bydliště. 
Platí zásada: Kde si 
o vydání/změnu do-
kladu zažádám, tam 
si ho vyzvednu.     (r)

Novinky pro řidičské průkazy
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Cesta přes Pindulu - řidiči, obrňte se trpělivostí

Dvě omezení dopravy vyžadující 
zvýšenou pozornost řidičů probí-
hají v těchto dnech na Pindule. Od 
pátku 20. července zahájilo město 
kompletní opravu mostu Pod Pindu-
lou. „Po celou dobu stavby bude most 
pro veřejnost uzavřen. Prosíme řidiče 
i chodce o respektování přechodného 
dopravního značení. Práce mají být 
ukončeny nejpozději do 30. října,“ 
sdělil Drahomír Janíček z odboru 
správy majetku rožnovské radnice.

Částečná uzavírka se týká také 
hlavní silnice I/58 přes Pindulu 
v Moravskoslezském kraji. Ředitel-
ství silnic a dálnic zde provádí kom-
pletní opravu víc jak čtyřkilometro-
vého úseku komunikace za zhruba 
20 milionů Kč. Doprava je řízena 
semafory a ve špičce musí řidiči po-
čítat se zdržením i 45 minut. Práce 
mají být dokončeny v říjnu.     (jm)

Pokud cestujete přes Pindulu, připravte se až do konce října na dopravní omezení. Na staré silnici ulice Pod Pindulou 
je totiž kvůli rekonstrukci uzavřen most a na hlavní trase silnice I/58 směr Ostrava probíhá oprava komunikace.

Dny sociálních služeb klepou na dveře

Poskytovatelé sociálních služeb 
se sejdou, aby si v rámci besed 
vyměnili zkušenosti s dobrou 
praxí a řešením problémů či 
hledali prostor pro spolupráci. 
„Součástí akce bude i rožnov-
ská noc venku – zážitková forma 
upozornění na problematiku bez-
domovectví. Chybět nebude ani 
beseda se seniorskou tematikou,” 
nastínila program Hana Cábová 
z rožnovské radnice a dodala: 
„Ve středu 5. září se uskuteční již 

počtvrté Jarmark neziskových or-
ganizací v sociální oblasti. Jejich 
poskytovatelé, kteří v Rožnově pů-
sobí, představí na Masarykově ná-
městí své služby. Jarmark pak od 
17 hodin doprovodí skupina Gipsy.
cz.” Se sociálními službami se 
celé středeční odpoledne budou 
moci pomocí her a dalších aktivit 
seznámit také děti. Součástí akce 
budou i dny otevřených dveří 
v sociálních službách a další do-
provodný program.                 (r)

Od pondělí 3. do pátku 7. září pořádá město Rožnov Dny so-
ciálních služeb. Jejich cílem je nejen předávání dobré praxe 
mezi odborníky, ale také zapojení široké veřejnosti a její se-
známení s problematikou například bezdomovectví.

Práce mají být hotovy v říjnu

Foto: Jakub MikušŘidiči musí počítat se zdržením v řádech desítek minut.

Kaple na Radhošti oslavila jubileum novým obrazem
Žáci Výtvarné dílny v Rožnově věnovali v uplynulých dnech 
Matici Radhošťské umělecké dílo k výročí 120 let kaple 
sv. Cyrila a Metoděje.
Obraz předal architekt Ondřej Ho-
zák (na snímku vpravo), vedoucí 
výtvarné výuky, které se ve městě vě-
nují žáci všech věkových kategorií. 
„Radhošť je místo neobyčejné duchov-
ní, ale také kulturní a architektonické 
hodnoty. Věříme, že toto poselství pod-
poříme také prostřednictvím našeho 
výtvarného díla,“ uvedl Hozák s  tím, 
že obraz vznikl kombinovanou 
technikou za použití hlíny, pastelů, 
pastelek i klasické malby. Výtvarné 
dílo, které bude nyní zdobit prosto-
ry radnice v Trojanovicích, převzal 

Drahomír Strnadel, předseda Mati-
ce Radhošťské. Činnost výtvarných 
dílen dlouhodobě podporuje v rám-
ci kulturních grantů také rožnovská 
radnice. „Těší mě, že pokaždé nějaké 
dílo ozdobí veřejné budovy. Možná 
poprvé se obraz dostává k našim ko-
legům na druhou stranu Radhoště 
a věnovat jej Matici Radhošťské za její 
činnost, byla skvělá volba,“ zhodnoti-
la místostarostka Rožnova Kristýna 
Kosová, v jejíž kanceláři také jeden 
obraz z výtvarné dílny visí.  (jp, jm)

Foto: archiv účastníků

Mikroregion má schválený závěrečný účet
S rozpočtem téměř 12 milionů Kč hospodařilo loni Sdruže-
ní Mikroregionu Rožnovsko (dále jen Sdružení). Nejen tuto, 
ale také mnoho dalších zajímavých informací najdete na 
www. roznovsko.cz.

V uplynulých dnech proběhlo jed-
nání valné hromady, na kterém 
starostové devíti obcí také schválili 
závěrečný účet a zprávu o hospoda-
ření Sdružení. „Mikroregion hospo-
dařil v oblasti příjmů s 11,7 miliony 
a výdajů s 11,3 milionu korun. Přeby-
tek hospodaření přesahující 378 tisíc 
zůstává na účtu Sdružení a bude užit 
na další akce připravované v letoš-
ním roce,“ uvedl předseda Sdružení 
Radim Holiš.

Chcete vědět, jaké akce letos 
Sdružení chystá, co se podařilo, 

nebo na čem devět v něm zastou-
pených obcí spolupracuje? Všech-
ny důležité informace najdete 
na oficiálních stránkách www.
roznovsko.cz. Sdružení si totiž 
klade za cíl mimo jiné rozvoj sa-
mosprávy obcí, školství, sociální 
a zdravotní péče, kultury a dalších 
oblastí včetně cestovního ruchu 
a dalšího rozvoje obcí. Vedle těch-
to informací naleznete na webo-
vých stránkách sdružení také kata-
log volnočasových a dalších aktivit 
na území mikroregionu.         (jm)

Do rožnovských základních škol půjde přes 36 milionů
Nové bezbariérové učebny fyziky, 
chemie, přírodopisu, počítačů či 
pracovní výchovy na základních 
školách Pod Skalkou, Videčská 
a 5. května, nejen to přinese 

projekt za více než 36 mil. Kč, 
jehož realizaci podpoří město 
částkou přes 3,6 milionu. „Cílem 
je modernizace výuky technických 
předmětů na zmíněných městem 

zřizovaných školách. Zároveň bu-
deme mít díky projektu v Rožnově 
také plně bezbariérovou základní 
školu Videčská, za což jsme rádi,” 
řekl místostarosta Jan Kučera 

a pokračoval: „Nyní chceme řád-
ně připravit soutěž na dodavatele 
s tím, že k realizaci dojde během 
letních prázdnin 2019, abychom co 
nejméně narušili výuku.”        (jm)

Bezbariérový přístup, vybavení technických učeben a zajištění konektivity, tedy přístupu k internetu. Všechny tyto ob-
lasti obsáhne projekt, na který získala radnice dotaci téměř 32,5 milionu Kč z Integrovaného operačního programu.



Foto: Jitka PorubováSlavnostní vernisáže výstavy se kromě dalších hostů zúčastni-
lo i 50 členů družebního souboru Körmend z Maďarska.
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Letošní Cena města pro manžele Dobrovolné
Galaprogram k oslavě 70. výročí VSPT Radhošť byl spojen ještě s jednou významnou událostí. Tou bylo předávání 
historicky druhé Ceny města, kterou na základě rozhodnutí zastupitelů obdrželi manželé Helena a Petr Dobrovolní.

Helena Dobrovolná, rozená Ha-
rabišová, se narodila v Novém 
Jičíně a dětství prožila v Příboře. 
Petr Dobrovolný v Žalhosticích 
a dětství strávil v Litoměřicích. 
Jejich společným zájmem byl li-
dový tanec, při kterém se poznali, 
když působili ve Vysokoškolském 
souboru Zdeňka Nejedlého při 
VŠE v Praze. Po absolutoriu přišli 
v roce 1972 za prací do rožnovské 
Tesly. Zde také našli příležitost 
věnovat se svému koníčku v Sou-
boru valašských písní a tanců 
Radhošť. Helena postupně pře-
vzala roli choreografky a vedoucí 
taneční složky souboru. Petr byl 
v roce 1991 jedním z iniciátorů 
založení Spolku přátel souboru 
Radhošť, jehož je nyní předsedou. 

Jeho nemalou zásluhou je i to, že 
typický mužský taneční projev 
- valašský odzemek byl v roce 
2012 zapsán do Seznamu nema-
teriálních statků tradiční lidové 
kultury České republiky. „Oceně-
ní, kterého se nám dostalo, si velice 
vážíme. Chápeme je také jako oce-
nění pro celé folklorní hnutí, které 
je důležitou součástí společenského 
života v Rožnově,“ shodují se man-
želé Dobrovolní (na snímku).

Cenu města pro rok 2018 pře-
vzali laureáti z rukou starosty Ra-
dima Holiše a místostarosty Jana 
Kučery. „Jsem rád, že jsme man-
želům Dobrovolným mohli ocenění 
předat a poděkovat jim tak za skvě-
lou celoživotní práci,“ uvedl starosta 
Holiš. „Manželé Dobrovolní jsou 

VSPT Radhošť slaví sedmdesát let existence
Valašský soubor písní a tanců Radhošť si letos připomíná vý-
znamné jubileum své existence. V Rožnově působí od roku 
1948 a během té doby nejen udržuje stále živé valašské tradi-
ce, ale nemalou měrou se podílí také na kulturním životě města.

prakticky celoživotně spjati se sou-
borem Radhošť a také prací s dětmi 
a mládeží. Vedou je k vzájemnému 
respektu, přátelství a soudržnosti, 

což jsou dnes velmi potřebné hodno-
ty,“ doplnil místostarosta Kučera.

(tg, jm) Foto: Josef Bosák, 
Fotoklub R9

Přesně před 70 lety se Miloš Ku-
lišťák a Věra Otevřelová zaslouži-
li o vznik Valašského krůžku při 
Muzejním a národopisném spolku 
v Rožnově. Známější je však pod 
názvem Soubor valašských písní 
a tanců Radhošť, který nese od 
roku 1954. U příležitosti oslav vý-
znamného jubilea proběhl v sobotu 
7. července galaprogram s novým 
pásmem Valašský muzigál. „Osla-
vy zakončíme na podzim setkáním 
současných i bývalých členů souboru 
Radhošť. Poté už se začneme připra-

vovat na další souborovou sezonu,“ 
nastínil plány předseda spolku Petr 
Dobrovolný.

Součástí oslav je také výstava 
Na Radhošťu sa svítá, která je 
k vidění až do čtvrtka 27. září 
v Galerii Na Radnici. „Jejím pro-
střednictvím chceme nechat ná-
vštěvníky nahlédnout na některé 
momenty z bohaté historie soubo-
ru. Nemůžeme samozřejmě obsáh-
nout celých sedmdesát let, ale to 
ani není ambicí výstavy,” připojil 
s úsměvem Dobrovolný.    (tg, jm)

Obyvatelé Hážovic diskutovali 
nejen o bezpečnosti v dopravě
Na tři desítky občanů si ve středu 11. července nenechaly 
ujít příležitost sdělit vedení Rožnova podněty a návrhy ke 
zlepšení například dopravní situace nejen v Hážovicích.

Setkání inicioval místní osadní 
výbor a zúčastnil se jej také sta-
rosta Radim Holiš. „Reagovali 
jsme na připomínky občanů, kteří 
požadovali například instalaci zr-
cadel na vybraných křižovatkách, 
nových svodidel kolem potoka či 
radarů a častějšího měření rych-
losti ze strany policie. Cílem je 
primárně zvýšení bezpečnosti,” 
přiblížil průběh jednání Petr 
Kulišťák, předseda osadního vý-
boru. Na přetřes přišla i otázka 
zřízení autobusové zastávky na 

horním konci místní části. „Ba-
vili jsme se také o možnosti re-
konstrukce hřiště na návsi a jeho 
doplnění dalšími prvky,” pokra-
čoval Kulišťák s tím: „Jsme rádi, 
že na otázky odpovídal přímo sta-
rosta Radim Holiš a seznámil ob-
čany s možnostmi řešení. Už nyní 
přitom došlo například k opravě 
veřejného osvětlení či místních 
komunikací. Je dobře, že se 
město k problémům staví čelem 
a snaží se je v rámci svých mož-
ností odstraňovat.”               (jm)

Rožnovští senioři mají vlastní kartu
Projekt slevové karty s cílem zapojit seniory do dění ve 
městě spustila v červenci radnice. Určen je pro obyvatele 
Rožnova ve věku nad 65 let.

Příjem žádostí o Rožnovskou seni-
orskou kartu je už v plném proudu. 
„Žádost je k dispozici v budovách 
městského úřadu na Palackého ulici 
a Masarykově náměstí, ke stažení je 
také na www.roznov.cz,“ uvedla ko-
ordinátorka projektu Hana Cábo-
vá. Na základě odevzdané žádosti 
pak město slevové karty vydává. 
„Po předložení karty získají senioři 
snížené vstupné na festivaly Valašské 
folkrockování nebo Hlasy. Dále na 
programy Kruhu přátel vážné hudby, 
bezplatný jednorázový vstup na Jur-
kovičovu rozhlednu a slevy na služby 
či zboží v místních provozovnách a re-
stauracích,“ přiblížila nabídku Cá-
bová s tím, že od září budou moci 
senioři využít za zvýhodněných 
podmínek i službu Senior taxi.

„Naším cílem je aktivizace seniorů. 
Nechceme prostřednictvím karty 
pouze nabízet slevy na zboží. Její 
součástí mají být především služ-
by, které seniorům umožní sociál-
ní interakce s okolím a aktivizaci 
v rámci jejich denního režimu. Kar-
ta bude platná minimálně do roku 
2019 a rozsah nabízených slev se 
bude měnit. Stále totiž oslovujeme 
jejich nové poskytovatele,“ popsal 
smysl slevové karty pro seniory 
místostarosta Jan Kučera.

Kontaktní osobou pro zájemce 
o poskytnutí slev je Hana Cábová, 
telefon: 571 661 172, e-mail: hana.
cabova@roznov.cz.            (tg, jm)

Nabídka slev se stále mění
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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

Anenskou pouť poprvé vedl farář Pavel Hofírek

Hřiště u Vakuovky zdarma pro veřejnost
Celé prázdniny, ale také v září a říjnu mohou děti a dospělí 
opět využívat venkovní víceúčelové hřiště u Střední školy 
informatiky, elektrotechniky a řemesel (dále jen SŠIEŘ).
Na bezplatném přístupu veřejnosti 
na hřiště se stejně jako vloni do-
hodlo vedení města s ředitelem 
školy. Sportoviště bude bezplatně 
otevřeno v červenci a srpnu denně 
od 9 do 11 a od 16 do 20 hodin, 
především k hraní míčových her. 
V září a říjnu jej může veřejnost 
využít denně kromě úterků od 16 
do 20 hodin a o víkendech od 9 do 
11 hodin. „Město dle smlouvy zajistí 
po celou dobu provozu přítomnost 
správce hřiště. Ten bude dohlížet 

na dodržování bezpečnosti a kázně, 
dbát na předcházení poškozování 
hřiště či dodržování čistoty a pořád-
ku. Zájemci musí také respektovat 
provozní řád hřiště,“ popsal starosta 
Radim Holiš a dodal: „Za otevření 
hřiště veřejnosti patří poděkování 
vedení SŠIEŘ, zejména řediteli 
Miroslavu Trefilovi. Město i škola 
tak společně přistoupily k zajištění 
využití volného času dětí a mládeže 
v rámci prevence sociálně patologic-
kých jevů.“                          (tg, jm)

Vodovod na Horní Paseky zase o krok blíž
Pokračování ze strany 1
Podle starosty má být ještě letos 
dle aktuálních souhlasů dokonče-
na také dokumentace pro územní 
rozhodnutí. „V rozpočtu pak máme 
vyčleněnu částku na projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení. 
Zpracována by měla být příští rok 
s tím, že zahájení výstavby vodovodu 

na Horní Paseky předpokládáme nej-
později v roce 2020,” doplnil Holiš. 
V budoucnu tak má vzniknout na 
konci ulice Frenštátská přečerpáva-
cí stanice, díky níž bude možné vy-
tlačit vodu z vodojemu Kozinec až 
nad Sladské do výšky 480 m n. m. 
Ta pak gravitačními větvemi poteče 
do připojených domácností.    (jm)

Město původně plánovalo, že 
novou službu pro občany starší 
65 let, kteří jsou zároveň držiteli 
Rožnovské seniorské karty, zavede 
v červenci. Dosud však vybíralo 
vhodného provozovatele. Senior 
taxi tak bude k dispozici od září 
a to vždy v pracovní dny mezi 
6. a 14. hodinou. Více informací 
naleznete na www.roznov.cz.

Senior taxi vyrazí do ulic v září

KRÁTCE

Jedenáct exponátů vytvořených na 
téma vše okolo moře ze 190 tun 
písku je k vidění na ulici Palacké-
ho. V areálu umístěném jen 200 
metrů od Valašského muzea v pří-
rodě, směrem do centra, je vytvo-
řila akademická sochařka Dagmar 
Hrabalová s kolegy. Nechybí ani 
velké pískoviště pro všechny. Sochy 
budou k vidění až do září.        (jm)

Sochy z písku letos podruhé

V hážovických Končinách po novém

Oprava probíhala jednou z nejkva-
litnějších metod, aby byla zaručena 
dlouhá životnost silnice. „Rekonstruk-
ce devíti set metrů komunikace byla re-
alizována metodou studené recyklace 
na místě. Jsou zde nová podkladní sou-
vrství a živičný povrch,“ uvedl Draho-

mír Janíček z odboru správy majetku 
rožnovské radnice s tím, že: „Oprava 
za 2,29 milionu korun byla plně hra-
zena z rozpočtu města. Zbývající úsek 
komunikace plánujeme opravit stejnou 
metodou příští rok.“

Text a foto Tomáš Gross

Rožnov dokončil opravu silnice v lokalitě Hážovice-Končiny. 
Za rekonstrukci téměř kilometru cesty zaplatilo město téměř 
2,3 milionu Kč.

Neděle 22. července patřila oblíbené 
valašské patronce svaté Anně. S os-
lavou jejího svátku byla opět spojena 
tradiční krojovaná Anenská pouť.

Akci, která se každoročně těší 
zájmu stovek návštěvníků, uspořá-
dalo Valašské muzeum v přírodě ve 
spolupráci s Římskokatolickou far-
ností Rožnov. V její režii byla také 
Mše svatá ve farním kostele Všech 
svatých, kterou premiérově vedl fa-
rář Pavel Hofírek, jenž v Rožnově 
vystřídal děkana Kamila Obra (více 
na straně 2). Po mši zamířil průvod 

nejen krojovaných účastníků pouti 
v čele se soškou sv. Anny do areá-
lu Dřevěného městečka. Zde akce 
pokračovala před kostelem zasvě-
ceným právě valašské patronce. 
„V areálu muzea byl připraven celo-
denní program. Nechyběly pouťové 
atrakce pro děti, kejklíři a akrobaté 
Vlčkovi, loutkové divadlo Milady Ku-
bicové, folklorní skupina Podžiaran 
a k poslechu zahrála Dechová hudba 
Rožnovanka,” vyjmenoval ředitel 
muzea Jindřich Ondruš.

Text a fota Jakub Mikuš



programem, který přilákal přes 
10 tisíc návštěvníků, pak prová-
děla herečka a zapálená kuchařka 
Markéta Hrubešová.

Velkou návštěvnost a poklidný 
průběh akce si pochvalovalo také 
vedení Rožnova. „Zabývali jsme 
se především přípravou parku, ob-
chůzných tras nebo informováním 
veřejnosti o rozsahu akce. Hlavním 
úkolem pro nás ale bylo zajištění bez-
problémové dopravy včetně dostatku 
parkovacích míst,” přiblížil starosta 
Radim Holiš s tím, že ve spolupráci 
s městskou policií radnice připravi-
la přes 1 300 míst pro osobní vozi-

dla: „Nyní víme, že dočasné zjedno-
směrnění některých ulic a vytvoření 
parkovacích míst je reálné. Dá se tak 
využít i pro další velké akce organi-
zované v Rožnově. Děkuji všem, kteří 
na přípravě a zdárném průběhu festi-
valu participovali.“

Organizátoři přitom nezapomněli 
ani na potřebné. Přebytky jídla 
proto předali humanitární orga-
nizaci Potravinová banka ve Zlín-
ském kraji. Jídlo z Garden Food 
Festivalu tak mimo jiné putovalo 
i do noclehárny pro lidi bez do-
mova v Rožnově a celkem pomoh-
lo asi 120 osobám.

Text a fota Jakub Mikuš

Garden Food Festival sklidil obrovský úspěch
První ročník Garden Food Festivalu, který proběhl v rožnovském městském parku na přelomu června 
a července, hostil přes deset tisíc návštěvníků. Přilákaly je nejen mimořádné gastronomické lahůdky 
a osvědčené valašské speciality, ale také hvězdní hosté a atraktivní kuchařské show.
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Speciality si pro milovníky dobré-
ho jídla a pití připravilo přes 80 
restaurací a regionálních vystavo-
vatelů. Největší zájem byl o pštro-
sí speciality, burgery, netradiční 
zmrzliny či domácí buchty a další 
regionální pochutiny. „Už zájem lidí 
na sociálních sítích naznačoval vy-
sokou návštěvnost, což se potvrdilo,“ 
uvedl za organizátory festivalu Pa-

vel Vysloužil a dodal: „Jsme rádi, že 
se nám v Rožnově podařilo uspořádat 
akci, která zde dosud chyběla, a že 
sklidila takový ohlas.“ Výrazným lá-
kadlem vedle jídla byla také účast 
špičkových kuchařů Radka Kašpár-
ka, Pavla Sapíka či cukrářky Ivety 
Fabešové. Nejvíc však samozřejmě 
táhl oblíbený šéfkuchař Zdeněk 
Pohlreich. Nabitým dvoudenním 

K návštěvnicky nejúspěšnějším programům, jimiž provázela Markéta Hrubešová, pa-
třil kuchařský souboj Zdeňka Pohlreicha s Petrem Novotným. Ten si nenechal ujít 
ani István Bebes (vlevo), starosta rožnovského družebního města Körmend, jehož 
doprovázeli starosta Radim Holiš (vpravo) a místostarosta Jan Kučera (uprostřed).

Nový systém parkování se v os-
tré zkoušce městu osvědčil

Festival pobavil a také pomohl

Rožnovské seniorské centrum slavilo jubileum
Desáté výročí existence Seniorského centra v Rožnově si na konci června připomněli účastníci oslav 
na Tesláckém náměstí. Vedle dne otevřených dveří byl pro návštěvníky připraven také program, 
v němž vystoupil zpěvák Vláďa Hron či místní taneční skupina Line Dance (na snímku).

Seniorské centrum vzniklo před 
10 lety jako neformální sdružení 
rožnovských neziskových orga-
nizací, které zastupuje největší 
z nich, a to Klub seniorů Rožnov. 
Činnost centra podporuje z roz-
počtu město s cílem zvyšování 
kvality života a aktivizace seniorů. 

„Díky tomu máme příjemné zázemí 
pro volnočasové aktivity, vzděláva-
cí a zdravotní prevenci, pohybové, 
kulturní či společenské aktivity. Se-
niorské centrum přispívá také k pěs-
tování a udržování mezilidských 
i mezigeneračních vztahů,” uvedla 
předsedkyně Klubu seniorů Anne-

liese Přikrylová. Že je zmíněná 
činnost úspěšná, dokládá ocenění 
Nejlepší Klub seniorů v republi-
ce, které místní klub získal v roce 
2016. Rok nato navíc Spolek rož-
novských žen, sdružený pod Se-
niorským centrem obdržel Cenu 
starosty města Rožnov. „Úspěšná 

spolková činnost stojí vždy na ochot-
ných a pracovitých lidech, kteří svůj 
čas nezištně věnují ostatním. Nejen 
jim, ale také dalším občanům, kteří 
Seniorské centrum navštěvují, byl 
pak určen program k 10. výročí,” 
připojila Anneliese Přikrylová.

Text a fota Jakub Mikuš
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Už zavařujete okurky? Zelinář 
z Tiché je na rožnovské tržnici 

prodává již nejméně 
čtrnáct dní a k nim 
návdavkem zralý kopr. 
O čem to svědčí? I ne-

dovtipa se dovtípí, že okurková 
sezona je v plném proudu a média 
strádají nedostatkem inspirace pro 
zajímavá témata.

Co tedy udělat s touto výzvou 
v rámci psaní o knihovně? Psát 
bez ohledu na okolnosti (a okurky) 
o  tom, co se v uplynulých dnech 
a týdnech událo a případně infor-
movat o akcích chystaných? Bude 
to pro někoho zajímavé? Snad.

Začněme vycházkami do historie 
Rožnova s knihovnou, které tradič-
ně (již desátým rokem) připravují 
členové tvůrčího týmu seniorů při 
projektu Město v mé paměti. V le-
tošním roce proběhly ve dvou vl-
nách. První vlna procházek probíha-
la v průběhu května a června a byla 
určena žákům rožnovských škol 
a zájem o ně projevily ZŠ Sedmik-
ráska a Střední zemědělská škola. 
Zaměřovala se na průběh osvobo-
zení Rožnova v roce 1945 a podobu 
rožnovského náměstí v minulosti. 
O těchto jsem však již psal v květno-
vém čísle Spektra Rožnovska.
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Předčítání v zahradním altánu nedaleké restaurace. Foto: archiv knihovny

Ve dne obyčejná je, v noci však rybou rak

Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Už zavařujete okurky? Zelinář z Tiché je na rožnovské tržnici prodává již nejméně čtrnáct dní 
a k nim návdavkem zralý kopr. O čem to svědčí? I nedovtipa se dovtípí, že okurková sezona 
je v plném proudu a média strádají nedostatkem inspirace pro zajímavá témata.

Amfiteátr rozezní také rytmy reggae v podání TiNG

na události a osoby, jež by upadly 
do zapomnění a řada dalších, méně 
patrných výstupů. A to vše bez fan-
fár, nabubřelých ovací a zbytečného 
patosu. Jen jako stopa, kterou lze sle-
dovat a s úžasem poznávat, že tohle 
bylo, je a třebas i do budoucna bude 
město, kterému svým životem a prací 
dáváme každý z nás svou tvář. A to je 
zázrak, nemyslíte?

Jedním z rizik, které jsme v minu-
losti před započetím projektu řešili, 
byla možná vzájemná nevraživost či 
antipatie mezi účastníky projektu. 
Navzdory obavám jsem s překvape-
ním zjistil, že s přibývajícím věkem 
a životní moudrostí jsou tyto ma-
lichernosti zapomenuty, společný 
zájem a cíl dokážou stmelovat lidi 
s často protichůdnými názory. Řada 
mladších a ambicióznějších jedinců 
by se zde mohla učit naslouchání, 
dialogu a vstřícnosti.

A napadá mne, že vlastně stáří, 
moudrost, nadhled, zkušenost (za-
žitá a získaná), zaznamenaná a ne-
zapomenutá minulost (se všemi od-
stíny krve, protože ta je životem) lidí 
jsou vlastně bonanzou, která v  sobě 
ukrývá nesmírné bohatství. Jsem 
rád, že jsme na ni s knihovnou nara-
zili a její bohatství dokážeme sdílet 
s ostatními.

Druhá vlna probíhá tradičně 
v průběhu prázdnin a je určena 
pro nejširší veřejnost. V červenci 
se uskutečnily procházky po ná-
městí, zajímavých ulicích a par-
ku. Věřím, že jejich návštěvníci 
odcházeli spokojeni, obohaceni 
a historie znalejší.

Přestože výše zmiňované pro-
cházky vyznívají v činnosti knihov-
ny jaksi automaticky, je nutné 
právě v tomto kontextu vyzdvih-
nout jejich důležitost pro činnost 
knihovny a v rámci Rožnova vůbec. 
Je tomu právě deset let, kdy záměr 

vytvořit průvodce pamětí města s po-
mocí dobrovolníků z řad seniorů 
dal vzniknout projektu Město v mé 
paměti. A nebýt nezištné spolupráce 
těchto lidí byl by Rožnov o  mnoho 
ochuzen. Může Vám to připadat 
jako nafoukané tvrzení, avšak opak 
je pravdou. Za těch deset let se po-
dařilo uspořádat bezpočet besed 
s regionální tematikou, tématem 
osobní historie, vyšla řada tisků ať už 
pod hlavičkou knihovny či vlastními 
náklady z řad účastníků projektu, 
vznikly rožnovské questy, byly zma-
povány a zaznamenány vzpomínky 

VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ 
Sobota 11. srpna 2018
Amfiteátr Na Stráni ve Valašském 
muzeu v přírodě

V minulém čísle jsme představili 
Tata Bojs, tentokrát se podíváme 
na dalšího zajímavého interpreta 
letošního Folkrockování. TiNG 
jsou poměrně neznámou kapelou 
a rozhodně by si zasloužili větší 
pozornost. Osmičlenná meziná-
rodní banda z Prahy kombinuje 
mnoho stylů a jejich hudba čerpá 
ze zdrojů, jako je ska, rock, reggae, 
drum´n´bass, dancehall, swing 
a hip hop. Smícháním všeho do-
hromady si kapela vytvořila vlastní 
styl, kterému říkají  „Praggamuf-
fin“. Frontmanem kapely je zpě-
vák a  multi-instrumentalista MC 
Turner (USA), který po několika 
letech strávených na cestách po 
světě (Jamajka, Island, Francie) 
zakotvil v České republice. Společ-
ně s jeho bratrem Millerem (USA) 
a bubeníkem Omarem (Mex) tvoří 
zbytek kapely čeští muzikanti. Na 
otázky Spektra Rožnovska odpoví-
dal za celou skupinu kytarista Dan.

��O�čem�je�vlastně�vaše�kapela?
Právě teď je o „chlastafariánství“, 
dokonce jsme to vytiskli i na limi-
tovanou edici triček! O víkendech 
spolu trávíme dost času a myslím, 
že jsme víc kamarádi než spolu-
hráči. Všichni se shodujeme, že 
především nás to všechny hodně 
baví, a to je to hlavní. Nejsme žádní 
umělci, ale dáváme do vystoupení 
energii, a vždy nám ji diváci vrací, 
to je krásný pocit.
 

�� Jak�se�měnila�v�průběhu�let�sestava?
Prvopočátek kapely byl ve složení 
čtyř muzikantů, a postupně jsme se 
rozrostli až na současných osm čle-
nů. Nejvíce nás asi baví přítomnost 

dechové sekce, s klukama je to sice 
práce, ale když to rozjedou, zní to 
parádně.

�� Ve� vaší� hudbě� je� asi� nejvíce� cítit�
reggae�-�jaké�na�vás�chodí�publikum?
Z reggae naše hudba jistě vychá-
zí, ale hodně do ní mícháme, co 
nás baví, takže aktuálně například 
balkan, swing nebo ska. Reggae je 
okrajový žánr a nikdy to mainstre-
am nebude, musíme ale říct, a jsme 
za to rádi. Ať přijedeme kamkoli, 
naše hudba zaujme široké publi-
kum. Podpisy píšeme do deníčků 
dětí, na ruce náctiletých i mami-
nek, ale děkovný e-mail jsme dosta-
li třeba i od sedmdesátileté paní.

��Hrajete� i� koncerty� v� zahraničí.�
Jak�k� tomu�došlo� a� považujete� to�
za� přínos� pro� kapelu,� námahu,�
nebo�něco�jiného?
Zase tak moc venku nehrajeme, 
většinou je to přes nějaké známé 
či kamarády. Jelikož je Turner 
(zpěvák) přátelský světoběžník, 
mohli bychom takto objet celý 
svět. Vlastně nevím, proč už jsme 
to dávno neudělali. Každopádně 
vždy je to jedna velká náročná 
párty, radost z poznávání nových 
lidí, muzikantů a kultur.

�� Loni�jste�vydali�třetí�album,�kte-
ré�se�na�fyzickém�nosiči�dá�dostat�
pouze� na� vašich� koncertech.� Je�
to�tak?�Pro�ty,�co�si�vás�chtějí�po-
slechnout�online�nebo�stáhnout,�je�
samozřejmě� i� váš� bandcamp.� Sta-
hují� si� lidé� od� vás� placenou� verzi�
nahrávky?
Ano, nejvíce cédéček se prodá 
právě na koncertech. Digitálních 
nahrávek prodáváme ve srovná-
ní s cédéčky mnohem méně. Asi 
se nepropagujeme nejlépe, ale 
děláme to všechno sami, včetně 
nahrávek, produkce nebo desig-
nu. Velkou zásluhu na tom má 
frontman Turner a jeho brácha 
Miller, díky, kluci!

Foto archiv kapely



Foto: archiv Galerie CrearsVernisáže výstavy se zúčastnili také oba autoři.
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Studenti gymnázia se zúčastnili Dnů Anny Frankové

Igor Kitzberger a Ivan Pavle vystavují v Galerii Crears

Výjezd do zahraničí s sebou nese 
mnohá očekávání. Procvičení ja-
zyka, seznámení s novými lidmi, 
poznávání cizích míst, kulturní 
obohacení. To vše slibovaly Dny 

Anny Frankové, neboli Anne 
Frank Friedenstage, kterých jsme 
se zúčastnili. Tato událost se díky 
působení Ivany Novákové stala 
téměř tradicí, a proto se do part-

nerského města Bergen tentokrát 
pod vedením Magdy Brodové vy-
dali Barbora Koláčková (7. A8), 
Johanka Butorová (3. A), Mi-
chaela Masarová (6. A8) a Jonáš 
Vala (5. A8)

Tématem letošních Dnů Anny 
Frankové byla média. Proto jsme 
byli rozděleni do pěti workshopů 
zabývajících se touto tematikou. 
Losování, na jehož základě jsme 
byli rozděleni do skupin, zprvu 
mohlo působit nemilosrdně, jeli-
kož každý z nás byl ve své sku-
pině jediným Čechem. Později 
jsme ale zjistili, že to s sebou 
nese mnohá pozitiva, třeba v pro-
cvičení jazyka nebo navazování 
kontaktů.

Každá ze skupin, tím pádem 
i každý z nás, se zaměřoval na 
něco jiného – Jonáš byl součástí 
fotografické skupinky, cílem týmu 
Johanky bylo natočit o Dnech 
Anny Frankové krátký film, Míša 
a její workshop měly na starost 
tvorbu webu a já jsem se svou sku-
pinkou, po vzoru Anny Frankové, 

psala deník. Poslední skupina 
dokumentovala průběh akce na 
sociálních sítích.

Kromě společné práce jsme měli 
i jiný program. Čekala nás návštěva 
koncentračního tábora Bergen-Bel-
sen či výlet do Berlína. 

Vrcholem týdne se stala závěreč-
ná prezentace, na níž se představily 
všechny workshopy. Tato prezenta-
ce byla veřejná, zúčastnili se jí na-
příklad rodiče německých studentů, 
starosta města či další lidé zabýva-
jící se touto tematikou. Celotýdenní 
úsilí se vyplatilo, výsledky naší práce 
byly překvapující. Je až k neuvěření, 
kolik se toho dá za týden stihnout.

Děkujeme paní Brodové za mož-
nost účastnit se tohoto skvělého 
projektu, který nás obohatil nejen 
po stránce jazykové. Za podporu pa-
tří poděkování také městu Rožnov 
pod Radhoštěm. Zároveň bychom 
chtěli vzkázat všem ostatním, že se 
výjezdu do zahraničí vůbec nemusí 
bát a naopak si mohou vyzkoušet 
mnoho nového.

Barbora Koláčková, 7. A8

Spojení špičkových umělců v rámci výstavy Blízké světy 
nabízí návštěvníkům rožnovská Galerie Crears. K vidění 
bude až do soboty 25. srpna.
Obraz a socha jako paralelní pro-
středky k dosažení obdobných 
intencí nabízí výstava prací sloven-
ského akademického malíře Ivana 
Pavle a rožnovského akademického 
sochaře Igora Kitzbergera. „Vzájem-
ný respekt k odlišnosti formy sebevy-
jádření a jeho plné uznání, jako stej-
ně platného a správného, je jedním 
ze styčných bodů, ve kterém se setká-
vají malby Ivana Pavle a bronzové 
plastiky Igora Kitzbergera,” popisu-
je galeristka Ingrid Kitzbergerová 

a pokračuje: „Rukopis a vyjadřovací 
forma obou umělců kladou důraz 
především na zachycení hlavních 
linií a obsahu námětů. Díla tak 
působí jistou tvarovou a výrazovou 
lehkostí. Určité zjednodušení a zvý-
raznění tvaru má své významné 
opodstatnění a je výsledkem zra-
lých tvůrčích procesů.” Výstava je 
k vidění až do soboty 25. srpna od 
středy do pátku v době 10.00-12.00 
a 14.30-17.00 hodin a v sobotu od 
9.30 do 12.00 hodin.               (jm) 

INZERCE

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

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.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, prosíme zašlete co nejdříve, ale 
nejpozději do 16. 9. 2018, na e-mail konkurz@sedmikraska.cz:

DRUHÁ VÝZVA

- strukturovaný životopis,
- vizi rozvoje školy a Vaší role v ní.

Nástup a předání agendy je flexibilní, dle možností a dohody v průběhu druhé poloviny roku 2018.
Na zaslané materiály budeme reagovat a odpovídat průběžně.

http://www.sedmikraska.cz/pracovni_nabidka_02.htm

Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte prosím ředitele školy Mgr. Pavla Sumce
na telefonu 571 117 317 nebo e-mailem pavel.sumec@sedmikraska.cz.
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přijme pro školní rok 2018/2019
učitele/učitelku 1. stupně ZŠ.

ZŠ VALAŠSKÁ BYSTŘICE

Kontakt: 571 751 891, 571 751 881
zsvalbystrice@zsvb.cz

Vzpomínka, podobá se kytici
svěžích květů, jež provoní chvíle krásné,
nesmazatelně prožité.

Svou silou uplynulý čas překračuje 
beze spěchu, vstupuje tiše, lehounce
tvých citů se dotkne.

Dne 9. srpna si připomínají zaměstnanci firmy myonic s.r.o.
již 6. výročí úmrtí pana ředitele Ing. Pavla Onheisera.

Nominujte kandidáty na ocenění 
Osobnost sociální oblasti 2018
Rožnov pod Radhoštěm vyzývá veřejnost k podání návrhů na 
ocenění osobností sociální oblasti na území města u příleži-
tosti Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti 2018.

Ocenění bude uděleno ve dvou kategoriích:
I.�kategorie�–�Výrazná�osobnost�sociální�oblasti
Ocenění za výrazný přínos v sociální oblasti.

II.�kategorie�–�Ocenění�za�dlouhodobý�přínos�sociální�oblasti
Pro osobnost, která v sociální oblasti působí (působila) nejméně 15 let.

Podaný návrh musí obsahovat:
- kategorii pro ocenění
- jméno, příjmení, titul, bydliště,
  telefon, e-mail nominovaného
- popis působení v sociální oblasti
- zdůvodnění podávaného návrhu
- souhlas a podpis nominovaného 
- jméno, příjmení, titul, telefon,
  e-mail a podpis navrhovatele

- osoby, které v sociální oblasti
  působí nebo působily
- zaměstnanci sociálních služeb
- pracovníci vykonávající sociální
  práci na úřadech, ve zdravotnických, 
  školských a podobných zařízeních
- lidé působící ve prospěch osob 
  ohrožených sociálním vyloučením
 v rámci neziskových aktivit
  (dobrovolnictví)
- osoby pečující

Nominováni mohou být: Nominace mohou podávat:
- fyzické i právnické osoby

Návrhy doporučujeme podávat na příslušném formuláři, který najde-
te na www.roznov.cz. Zdůvodnění je stěžejní součástí návrhu a musí mít 
dostatečnou vypovídací hodnotu, proto žádáme o co nejvýstižnější popis 
a konkrétní údaje o činnosti nominovaného kandidáta v sociální oblasti. 
Odůvodnění�vycházející�z�věcných�argumentů�je�hlavním�kritériem�při�výběru�
kandidáta�na�osobnost�sociální�oblasti.

Došlé návrhy vyhodnotí pracovní skupina ve spolupráci se Sociálním od-
borem MěÚ Rožnov. Při posuzování návrhů může být uděleno Mimořádné�
ocenění, za mimořádný čin v sociální oblasti. Ocenění v kategorii I. a II. 
nemusí být uděleno. Slavnostní ocenění se uskuteční u příležitosti Jarmar-
ku neziskových organizací v sociální oblasti 2018.

Návrhy na ocenění osobností sociální oblasti je možno podat do datové 
schránky města Rožnova p. R. (epqbwzr), osobně na podatelně MěÚ - Ma-
sarykovo náměstí 128 nebo písemně na adresu Městský úřad Rožnov p. R., 
Palackého 480, 756 61 Rožnov p. R. do�15.�srpna�2018.

Kontaktní�osoba�pro�případné�dotazy:
Mgr. Hana Cábová, Městský úřad Rožnov p. R., Palackého 480, telefon: 
571 661 172, e-mail: hana.cabova@roznov.cz.

Není třeba připomínat neblahý 
vliv billboardů a jiných reklamních 
zařízení na bezpečnost silničního 
provozu a pozornost řidičů. Zdálo 
se, že diskuze je u konce. Z ochran-
ného pásma dálnic a silnic prvních 
tříd měly do loňského 1. září podle 
zákona zmizet billboardy a další re-
klamní zařízení – a to i dříve povo-
lená. V Česku to jde ale ztuha, a tak 
městský architekt požádal Zlínský 
kraj, aby prověřil umístění reklam 
v ochranném pásmu kolem silnice 
I/35 také v Rožnově. V zákonem 

definovaných případech existuje 
totiž ochranné pásmo i uvnitř obce 
a přece nechceme, aby byl průjezd 
Rožnovem lemován reklamami 
jako na obrázku výše.

Podnikatelé mají ale i nadále 
možnost umístit reklamní zařízení 
v ochranném pásmu silnice I. třídy, 
ale jen pokud bude sloužit k ozna-
čení provozovny ve vzdálenosti 
200 m od reklamního zařízení a ta-
kové zařízení bude řádně povoleno 
silničním správním úřadem.

Jan Horký, architekt města

Odstraňování billboardů kolem silnic
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Pekaři a skláři se sešli ve valašském muzeu
Již po 25. areál Dřevěného městečka v sobotu 14. července patřil mistrům cechu pekařského. 
O den později v neděli 15. července ožil areál Mlýnské doliny Sklářskou nedělí.

Foto: Jakub MikušSoučástí oblíbené Pekařské soboty byl také trojboj pekařských mistrů v netradičních disciplínách. Neděle pak představila sklářské řemeslo.

Od roku 1994 slaví každoročně pe-
kařští mistři svůj svátek ve Valašském 
muzeu v přírodě. Nejinak tomu bylo 
i v sobotu 14. července. Vedle špič-
kových pekařských výrobků byl pro 
návštěvníky připraven také bohatý 
kulturní program, v němž vystoupila 

i Lenka Filipová. Chybět nemohl ani 
trojboj pekařských mistrů v netradič-
ních disciplínách a soutěž o nejlepší 
chleba i rohlík. „V rámci jubilejního 
ročníku Pekařské soboty jsme také slav-
nostně představili třetí vydání knihy Li-
dová strava na Valašsku, která vychází 
v reedici po 21 letech. Kniha Jaroslava 
Štiky pojednává o Valašsku a Valaších, 

jejich životosprávě, názorech a obyče-
jích, radostech a strastech,“ uvedl Jin-
dřich Ondruš, ředitel muzea.
 

Mlýnská dolina pak v neděli 15. 
července připomněla tradici výro-

by skla na Valašsku. U venkovní 
pece pracovali mimo jiné vyuču-
jící ze Střední průmyslové školy 
sklářské Valašské Meziříčí. Umě-
lecké předměty vznikaly při prá-
ci na kahanu pod rukama sklářů 
Jana Bechného a Karla Sobotky. 
Broušení skla předvedl zájemcům 
Tomáš Horák.                                  (jm)

Muzeum provonělo pečivo

Sklářská neděle přiblížila jedno 
z nejstarších řemesel

Valašské zkušebny rozhýbaly Teslácké náměstí
Již podruhé byl Rožnov svědkem setkání nejen lokálních kapel na ploše před bývalým 
ředitelstvím Tesly. Na své si tak opět přišli zejména milovníci rocku, punku či metalu.

Druhý ročník Valašských zkušeben 
nabídl pro každého něco - klasický 
hard rock v podání Stopy, autentický 
současný punk Lucifer Efekt, rocker-
ský metal Baro Chandel, „námoř-
nický“ countryrock Stern či textově 
skvělý Chorobopop (na snímku). 
„Vystoupil i guru české experimentální 
alternativní scény Mikoláš Chadima se 
skupinou ExExtempore a asi největší 
ohlas měla osmdesátiprocentně ženská 
kapela Zuby Nehty. Byla to doslova 
nová vlna se starým obsahem,” při-
blížil Martin Valášek z pořádajícího 
T klubu - kulturní agentury a pokra-
čoval: „Kapely se činily, děti tancovaly, 
dospělí se pohupovali a všichni se dobře 
bavili. Festival ukázal, že v Rožnově je 
zásobárna skvělých kapel. Prostě vy-
dařená akce, která bude mít doufejme 
příští rok pokračování.”                   (r)Fota: Jakub Mikuš

Na Radhošť znovu přijel nejen tatíček Masaryk
Letošní svatojánské ohně na Rad-
hošti měly slavnostnější nádech než 
obvykle. Jejich součástí byla totiž 
i dobová rekonstrukce návštěvy pre-
zidenta T. G. Masaryka na památné 
hoře před 90 lety. Tu připravili pra-
covníci firmy Městské lesy Rožnov 
ve spolupráci s Maticí Radhošť-
skou. V historických uniformách 
prezidenta přivítali například čet-
níci, hasiči, sokolové nebo černí 
myslivci. Na Pustevnách byla také 
znovuodhalena pamětní deska, při-
pomínající návštěvu z roku 1928. 

(jm) Fota Veronika Polášková
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Město ocenilo házenkáře za úspěšnou sezonu
ZUBŘÍ • Házenkářský klub Zubří 
má za sebou úspěšnou sezonu, v níž 
A tým mužů ovládl základní část ex-
traligy a nakonec vybojoval bronz. 
Opět se dařilo také mládežnickým 
družstvům, která patří mezi špičku 
nejen v ČR. Představitelé města Zub-
ří se proto rozhodli házenkářům za 
výbornou reprezentaci poděkovat. 
„Jsem rád, že jsme se mohli setkat po 
tak úspěšné sezoně. Zubří je dlouho-
době spojováno s výbornou házenou, 

na čemž má zásluhu také současný 
A tým mužů. Pro mě je však ještě pod-
statnější, že jsou jeho hráči vzory pro 
mládež, s níž naši házenkáři odvádějí 
skvělou práci,” uvedl starosta Lubo-
mír Vaculín. „Podpory města Zubří 
si opravdu vážíme. I díky ní můžeme 
vychovávat mladé hráče, kteří nám po-
máhají v extralize a reprezentují město 
v jiných klubech i zemích,” navázal 
manažer klubu František Baláš. (jm)

 Foto Lukáš Španihel

Poděkování v podobě odměny pro extraligový celek mužů a financí na nákup sportovního 
vybavení pro mládežnické týmy obdrželi v uplynulých dnech zuberští házenkáři od města.

Lesana Zubří slavila výročí, je tu už půl století
Házenkářský oddíl TJ Lesana Zubří si letos připomíná půl století, které uplynulo od jeho založení. Významné 
jubileum si zasloužilo také velkou oslavu, kterou si nenechali ujít současní ani bývalí hráči, hráčky a další hosté.

Slunečné počasí, dobrá nálada, 
kvalitní házená a také další zajíma-
vý program či bohaté občerstvení. 
To vše a ještě mnohem víc nabíd-
ly oslavy 50 let házené TJ Lesany 
Zubří, které proběhly v sobotu 30. 
června. „Na hřišti Lesany Zubří se 
sešla spousta příznivců tohoto sportu. 
Přišli buď jako aktivní hráči, kteří 
svůj házenkářský um předvedli v jed-
notlivých zápasech, nebo jako diváci 
fandící házené,” uvedla za pořádají-
cí oddíl Simona Palátová. K vidění 
tak byla utkání minižactva, mlad-
ších a starších žáků či bývalých hrá-

čů starších a mladších. Tým mužů 
pak změřil síly s celkem Bystřice 
pod Hostýnem a nechybělo ani me-
zinárodní utkání žen. O pomyslnou 
sportovní tečku dne se postarali 
old boys Lesany a Hlohovce. „Sta-
rosta Zubří Lubomír Vaculín také 
v průběhu dne ocenil zakládající 
členy, hráče a funkcionáře oddílu, 
kteří svůj volný čas věnovali tomuto 
krásnému sportu,” zmínila Simoná 
Palátová a dodala: „Celá sobota tak 
byla opravdu vydařenou oslavou pa-
desátiletého výročí existence oddílu 
házené TJ Lesana Zubří.”         (jm)

Letošek se ve Valašském muzeu 
v přírodě nese v duchu hesla Muze-
um pro děti. Jim byl také věnován 
speciální večerní program v pátek 
20. července. Mlýnská dolina se 
tak po setmění změnila v rejdiště 
pohádkových bytostí, mezi nimiž 
nechyběli čert, vodník, loupežníci 
nebo slibky. O program byl velký 
zájem a dvacetičlenné skupinky, kte-
ré do Mlýnské doliny během večera 
postupně vyrážely, byly naplněny 
dlouho dopředu. Dětem, ale také 
rodičům a prarodičům pak nevšední 
zážitek zprostředkovali zkušení prů-
vodci.    Text a foto Jakub Mikuš

Večerní Mlýnská dolina patřila dětem a pohádkám

Fota: archiv oddílu
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Závod kočárků pomohl Matýsku Šulákovi
Zábava, zdravý pohyb dospělých i dětí, ale také pomoc potřebným, to vše s sebou letos znovu přinesl oblíbený 
závod kočárků. V rožnovském městském parku se na trati dlouhé 100 kroků závodilo už popáté.

Díky nové střelnici rozšiřují biatlonisté z Rožnova své řady.

Foto: Jakub Mikuš a archiv pořadatelůJiž pátý ročník závodu kočárků v Rožnově nabídl nejen napínavá klání, ale také pomáhal.
Město se tak opět připojilo k celo-
republikovému klání, které má už 
sedmiletou tradici. „Přestože nás 
počasí na začátku zase napínalo, 
po celý závod nám svítilo sluníčko. 
Zaregistrovalo se 46 závodníků, kte-

ří soutěžili v kategoriích maminky, 
tatínci a děti,” řekla hlavní organi-
zátorka Hanka Jantačová. 

Výtěžek akce ve výši 6 000 Kč vě-
novali pořadatelé na nákup trampo-
líny pro Matýska Šuláka, který trpí 

dětským autismem. „Matýsek tram-
polínu zbožňuje, navíc ho dostává do 
pohody a klidu. Částku jsme předali 
mamince, která moc děkuje. Setkání 
s ní bylo pro mne velmi obohacující 
a odcházela jsem s pocitem, že celá 

akce měla smysl,” uvedla Hanka Jan-
tačová a dodala: „Letošní ročník zá-
vodů hodnotím pozitivně i díky ohlasu 
zúčastněných. Velké díky si pak za-
slouží všichni, kteří závody kočárků 
v Rožnově podpořili.”                  (jm)

Do práce nejen na kole vyrazilo na 150 zaměstnanců
Rožnov patřil mezi 29 českých měst 
zapojených do kampaně. „Učinili 
jsme tak poprvé a aktivně se zapojili 
také zaměstnanci městského úřadu, 
což mě těší. Propagovat dopravu na 
kole, pěšky nebo třeba na bruslích 
se povedlo jak pro soutěživé lidi v tý-
mech, tak pro vytrvalce, kteří šli třeba 
každý den pěšky. Děkuji účastníkům 
a doufám, že se zase potkáme v dal-
ším ročníku,“ řekla místostarostka 
Kristýna Kosová, která se jako ak-
tivní cyklistka do akce také zapojila. 

Tématem letošního ročníku při-
tom bylo Zachraň město, tedy 

upozornit na to, že víc cyklistů 
či chodců může ulevit ulicím od 
automobilové dopravy. Nejen 
cyklisté v Rožnově a okolí k tomu 
přitom mají skvělé podmínky pře-
devším díky cyklostezce Bečva. 
„Do kampaně se ve městě aktivně 
zapojilo 146 jezdců, běžců i chod-
ců. Podle oficiálních výsledků se 
jim podařilo najet a nachodit přes 
44,6 tisíce kilometrů a tím ušet-
řit téměř šest tun škodlivého CO

2 
v ovzduší. Mnozí z účastníků si 
navíc odnesli i zajímavé ceny,“ do-
plnila Hana Ondruchová, která 
měla organizaci akce v Rožnově 
na starosti.                            (jm)

Zdravé město Rožnov pod Radhoštěm se letos připojilo ke kampani Do práce na kole, jejíž 8. ročník se uskutečnil v květnu. 
Akce si kladla za cíl motivovat co nejvíc lidí, aby se po městě pohybovali na kole či jinou bezmotorovou formou dopravy.

O šest tun škodlivého CO2 méně

Foto: archiv MěÚ RožnovÚčastníci se na závěr kampaně sešli k vyhlášení výsledků.

Na Pustevnách křtili nový speciál pro Nezastavitelnou

Akce putuje napříč republikou. Její 
součástí je také nafukovací brána 
s počítadlem. Za každého návštěv-
níka, který jí projde, přispívá česká 
značka nealkoholického piva 5 Kč 
na konto Nezastavitelných. „Lidé 
tak pomáhají svým pohybem. Na 
Pustevnách se podařilo vybrat téměř 
90 tisíc korun. Výtěžek jde na spor-
tovní vybavení, jako jsou upravená 
kola, handbiky a jiné speciální po-

můcky,” popsal za organizátory pro-
jekt Ondřej Coufal. Nezastavitelné 
na Pustevnách přitom podpořili 
také zpěvák Martin Chodúr, bývalý 
skokan na lyžích Jakub Janda a šer-
míř Aleš Depta. „Loňské účastnici 
projektu Věře Křenkové zde navíc 
farář Vítězslav Řehulka pokřtil nové 
speciálně upravené kolo, které z pro-
jektu získala,” doplnil Coufal.

(r) Foto archiv pořadatelů

Návštěvníci Pusteven měli o svátcích 5. a 6. července mož-
nost podpořit 21 osob z projektu Nezastavitelní. Ten ve spo-
lupráci s Kontem Bariéry už pátým rokem pomáhá hendike-
povaným vrátit se k oblíbenému sportu.
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Se třemi medailemi se vrátila z mistrovství České republiky ve skocích na trampolíně 
výprava z Rožnova pod Radhoštěm, která si na šampionátu v Odoleně Vodě v polo-
vině června vybojovala dva bronzy a jedno stříbro.

Rožnované přivezli z MČR ve skoku na trampolíně tři medaile

Fota: archiv oddíluRožnovská synchronní dvojice Naďa Palacká (vlevo) - Kateřina Solanská získala stříbrné medaile. Úspěšná rožnovská výprava (vpravo)
na mistrovství republiky včetně čtyř medailí, které získaly páry Krhutková – Vachníková (bronz) a Palacká – Solanská (stříbro).

Jako první bylo na programu klá-
ní juniorek, do kterého se kvalifi-
kovaly dvě rožnovské závodnice. 
Lépe se v jednotlivcích dařilo 
Natálii Krhutkové, která ve finále 
obsadila 4. místo. Méně spokojená 
byla Šárka Vachníková, jíž účast 
ve finále těsně unikla a skončila 

devátá. V kategorii jednotlivkyň 
se mistryní stala Barbora Ryšavá 
ze Sokola Kampa. Rožnovský pár 
Krhutková - Vachníková pak ale 
zaslouženě získal bronz. Junior-
skými mistryněmi ČR 2018 jsou 
Natálie Huslarová a Aneta Hrudo-
vá (Kampa/Liberec).

V kategorii žen se nejlépe dařilo 
olympioničce Zitě Frydrychové, 
která si doplnila sbírku mistrov-
ských titulů. „Do finále se probojo-
valy také tři závodnice z TJ Rožnov. 
Pro bronzovou medaili v kategorii 
jednotlivkyň si doskočila Naďa Pa-
lacká. Kateřina Solanská skončila 

šestá a Šárka Vachníková osmá. 
Synchronní dvojice Naďa Palacká - 
Kateřina Solanská získala stříbro,“ 
uvedla trenérka rožnovského oddí-
lu Petra Juříčková. Pro úplnost do-
dejme, že mistryněmi ČR 2018 jsou 
Denisa Lichtágová a Karolína Siko-
rová (obě Sokol Kampa).     (mha)

Trampolinisté se chystají na říjnový vrchol sezony v Dolní Bečvě
Dobře si zatím vedou v Českém poháru ve skocích na trampolíně členové rožnovského oddílu. 
V jarní sezoně se účastnili tří závodů, a to v Liberci, Litoměřicích a v Praze-Žižkově.

Mezi žákyněmi se daří Micha-
ele Juříčkové, která sice v prv-
ním závodě chybovala a zranila 
se, nicméně další dva závody již 
s přehledem vyhrála. Zatím je 
v celkovém pořadí na třetím místě. 
Svými výkony se tak kvalifikovala 
na Světové hry věkových skupin 

2018 (WAG), které proběhnou 
v listopadu po letošním MS v Pe-
trohradu. V kategorii juniorek si 
nejlépe vedla Natálie Krhutková, 
která uzavírá TOP 5. Šárka Vach-
níková je zatím 11., T. Šnyrychová 
13., D. Rottrová 22. a A. Juříč-
ková 23. V kategorii juniorů jsou 

průběžně J. Einšpígl na 18. místě 
a  F. Křenek na 20. místě. V ka-
tegorii žen je Kateřina Solanská 
zatím druhá a těsně za ní je Naďa 
Palacká. Synchronu dospělých vé-
vodí rožnovský pár Palacká-Solan-
ská. „Po prázdninách bude série ČP 
pokračovat opět v Praze a vše vyvr-

cholí 20. října na Dolní Bečvě, kde 
rožnovský oddíl uspořádá poslední 
finálový závod Českého poháru. 
Srdečně zváni jsou všichni příznivci 
akrobatických sportů,“ pozvala na 
velký závod do Dolní Bečvy tre-
nérka rožnovského oddílu Petra 
Juříčková.                          (mha)

Stolní fotbalisté v Rakousku znovu potvrdili vysokou kvalitu
Další parádní úspěchy ve světě nejlepšího stolního fotbalu má na kontě rožnovský Foosforlife Teamu 
Czech Republic. Kluci opět ukázali, že patří mezi absolutní špičku, když se jim dařilo na podniku světové 
série Garlando Tablesoccer World Series v rakouském St. Pöltenu.

Turnaje se zúčastnili sportovci ze 14 
zemí světa a všichni ve čtyřdenním 
maratonu bojovali o cenné kovy. 
Nejlepší výsledky si odvezl juniorský 
národní tým ČR, který po skvělém 
výkonu obsadil třetí místo v sestavě: 
Jakub Crusher Ondryáš, Ladislav 
Škrobák, Ondra Chovanec, Oliver 
Ladra, Jakub Zavřel a trenér Radek 
Drda. Čeští reprezentanti předvedli 
skvělý výkon a týmového ducha, 
což se projevilo především v klíčo-
vých momentech nejtěžších zápasů. 
„V klání s favorizovaným Německem 
kluci potvrdili, že patří ke světové špič-
ce. Za vzornou reprezentaci a výkon 
ČR patří juniorům velká pochvala,“ 
řekl trenér týmu Radek Drda.

Mužská reprezentace ČR narazila 
v kvalifikaci taktéž na favorizova-
né Německo, Švýcarsko i Ma-
ďarsko a postup nevybojovala. 
V kategorii dvojic se dařilo Hon-
zovi Žantovi a Petru Pospěchovi, 
kteří obsadili 9. místo, Radek 
Drda a Vojta Holub skončili na 
17. příčce a 4. pozici vybojoval 
Jakub Crusher Ondryáš v soutěži 
jednotlivců junior. „Děkuji všem 
klukům za výbornou reprezentaci 
našeho týmu i naší země, stejně tak 
našim partnerům a sponzorům, bez 
jejichž pomoci by to nešlo,“ dodal 
trenér Drda.                      (mha)

Foto Foosforlife Team Czech 
Republic


