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Letos si připomínáme 70 let od nástupu KSČ k moci v únoru 1948 a 50 let od srpnového vpádu vojsk Varšavské 

smlouvy do tehdejšího Československa v roce 1968. Na tyto události bychom neměli zapomínat, a proto na Masaryko-
vě náměstí proběhla výstava Paměť národa Zlínského kraje a v městském parku happening Invaze68. Více na straně 2 a 6
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INZERCE

Nejen šatny na bazénu už brzy v novém

Jeden z vrcholů letošní kulturní 
sezony - Valašské folkrockování 
nabídlo stálice české hudební 
scény i méně známé interprety 
a roztančilo amfiteátr Na Stráni.              
Strana  13

Za plného provozu prochází rožnovský krytý bazén velkou rekonstruk-
cí s náklady téměř 12 milionů Kč bez DPH. Návštěvníci se od poloviny 
září mohou těšit například na nové šatny, sprchy, toalety či parní ko-
mory včetně ochlazovacích bazénků. V rámci nového odbavovacího 
čipového systému zde vyrostou i turnikety.

Jakub Mikuš
jakub@spektrumroznovska.cz

Letos v řijnu proběhnou v celé repub-
lice komunální volby do obecních za-
stupitelstev. Nejinak je tomu i v Rož-
nově pod Radhoštěm, a proto jsme 
pro čtenáře připravili speciální před-
volební přílohu.

Starosta Holiš: Pomocí úvěru 
šetří firma městské prostředky

Srpen připomněl také okupaci z roku 1968

Provoz bazénu není omezen

Senior taxi vyrazí do ulic 
v září                       Strana 3

Rožnov investuje do bezpeč-
nosti škol                 Strana 4

Na ulici Bezručova proběh-
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Starodávný jarmark poučil 
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Oslava 110 let Zubřanky 
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Hasiči se utkali o Pohár sta-
rosty města             Strana 15

NEPŘEHLÉDNĚTE

Krytý bazén je v provozu od roku 
1994. „Rekonstrukci takového rozsa-
hu jsme ještě nedělali. Prostory, které 
hojně využívá veřejnost, si ji už ale za-
sloužily,“ zmínil Stanislav Zlámal, 
jednatel městské společnosti Krytý 
bazén Rožnov. Investici za téměř 
12 mil. Kč bez DPH hradí firma 
prostřednictvím úvěru. 

I přes stavební práce je bazén ote-
vřen návštěvníkům. „Pro veřejnost 
používáme šatny a toalety v přízemí. 
Bazény, whirlpool i veškeré technolo-
gie fungují v normálním rozsahu. Za-
vřeno budeme mít pouze v rámci pra-
videlné technologické přestávky, od 
pondělí 20. srpna do neděle 2. září,“ 
doplnil Zlámal s tím, že rekonstruk-
ce bude dokončena nejpozději do 
poloviny září.

Práce navazují na kompletní zateplení 
vnějšího pláště objektu, které proběh-
lo před dvěma lety. „Zateplení finan-

covala městská společnost Krytý bazén 
Rožnov pomocí půjčky, kterou splatila 
během tří let. Obdobně bude v obdo-
bí přibližně šesti let splácet půjčku na 
nynější opravu interiéru,” řekl starosta 
Radim Holiš.

Budoucí podoba moderního zázemí bazénu. Vizualizace: archiv MěÚ Rožnov

Pokračování str. 5



STRANA 2 / 28. SRPNA 2018ZPRAVODAJSTVÍ

Bajer: Mládež musí vědět, co přinesl komunismus
V průběhu srpna hostilo Masarykovo náměstí putovní výstavu pod širým nebem 
Paměť národa Zlínského kraje. Ta prostřednictvím příběhů na velkoplošných pane-
lech připomněla útrapy také místních rodáků perzekuovaných minulým režimem.

coval jako údržbář rožnovského 
koupaliště a zasloužil se o vybu-
dování místního kempu. Po roce 
1989 byl plně rehabilitován.

Narodil se v Rožnově v roce 1947. 
Jeho otec měl hospodářství a byl po-
vozníkem, živnost mu ale komunis-
té po únoru 1948 vzali. K živobytí 
tak Bajerům zůstalo šest hektarů 
půdy, avšak povinné odvody byly 
likvidační. Otec Svatopluka Bajera 
byl nucen vstoupit do JZD, kde dřel 
téměř zadarmo. Následně Svato-
pluk vystudoval zemědělskou školu 
a rodina začala znovu hospodařit. 
Jejich půdu ale úřady postupně 
zabraly pro stavbu paneláků, a tak 
mu nezbylo než jezdit s traktorem 
a pracovat jako hlídač v Loaně. Jeho 
rodiče dožili v paneláku stojícím na 
půdě, která jim dříve patřila. „Původ-
ně jsem se do projektu nechtěl zapojit, 
vzpomínky jsou stále živé a bolestivé. 
Dnešní mládež ale musí vědět, co při-
nesl komunismus a jak vypadaly útra-

py běžných lidí, kterým chtěli všechno 
vzít. To se nesmí znovu opakovat,” svě-
řil se Svatopluk Bajer (na snímku). 

Narodila se v roce 1935 na Hutisku 
a s rodinou žila v tamním hostinci. 
„Výstava některé informace zkreslila, 
proto je chci uvést na pravou míru. 
Můj otec Josef Baroš na začátku 
2. světové války s přítelem učitelem 
Cyrilem Machem převáželi tatínko-
vým autem spojenecké letce (generá-
lové Fajtl či Mrázek a další, pozn. 
red.) na Bílou. Odtud další spojkou 
přecházeli přes Beskydy do Polska. 
Žili jsme v hospodě na Hutisku, kte-
rou jsme museli po válce opustit a ode-
jít s otcem do pohraničí. Pak jsme se 
ale na Hutisko vrátili a za otcem sem 
přijížděli i letci, jimž pomohl,” řekla 
Aloisie Lepaříková.                   (jm)

Radnice pomohla realizovat návrhy žáků škol
V dubnu proběhly na ZŠ Videčská 
a Pod Skalkou první Školní fóra 
dle metodiky asociace Národní sítě 
Zdravých měst ČR, do níž patří také 
Rožnov. „Cílem je učit mladé Rožno-
váky zajímat se o město a svět kolem 
sebe, učit je diskutovat o problémech 
a návrzích na zlepšení,“ vysvětlil 
místostarosta Jan Kučera. Během 
fóra tak žáci 5. až 9. tříd diskutovali 
o tom, co se jim na škole líbí a kde na-
opak vidí prostor ke zlepšení. „Mezi 
návrhy se objevily například požadav-
ky na opravu židlí, lavic, šaten tělesné 
výchovy nebo záchodků,” přiblížila 
Hana Ondruchová z rožnovské 
radnice s tím, že vybrané návrhy na 
školách prošly také dotazníkovým še-
třením k potvrzení vybraných priorit. 
Během fóra žáci hledali také možnos-
ti ke zlepšení ve městě a diskutovali 

o řešení s vedením Rožnova i škol. 
„Nejdůležitější je, že na konci 

školního roku jsme jako zřizovatel 
školám poskytli finance k realizaci 
prvního z podnětů vybraného žáky. 
Reálně tak vidí, že má smysl o vě-
cech mluvit a navrhovat řešení. Žáci 
ZŠ Videčská si ve fóru navrhli zřízení 
relaxačních koutků na jednotlivých 
patrech školy s moderními sedacími 
soupravami a stolními hrami. ZŠ 
Pod Skalkou pak určené prostředky 
přidala k vlastním financím připrave-
ným pro větší investiční akci,“ dopl-
nil k úspěšnému projektu místosta-
rosta Kučera s tím, že: „Budeme 
pokračovat nejen v organizaci dal-
ších školních fór, ale také v realizaci 
nejzajímavějších návrhů. Žáci určitě 
budou mít zpětnou vazbu, jak byly 
jejich podněty řešeny.“         (tg, jm)

Před letními prázdninami přispěl Rožnov k uskutečnění někte-
rých podnětů žáků ZŠ Videčská a Pod Skalkou. Ty vzešly ze 
školních fór a díky zapojení dětí pomohly ke zkvalitnění škol.

Výstavu, kterou realizovala nezis-
ková organizace Post Bellum, fi-
nančně podpořilo město Rožnov 
pod Radhoštěm. Jejím smyslem 
bylo připomenout důsledky ná-
stupu KSČ k moci v únoru 1948 
či vpádu vojsk Varšavské smlouvy 
do Československa v roce 1968. 
Své příběhy zde vyprávěla i trojice 
obyvatel našeho regionu. 

Narodil se v Rožnově roku 1927. 
V 36 letech jej obvinili z hospo-
dářské a protistátní trestné čin-
nosti. Vyšetřovatelé StB Jarmila 
Halamíčka týrali, hrozili mu tres-
tem smrti a byl odsouzen k 10 
letům odnětí svobody. Ve vězení 
trpěl v nelidských podmínkách 
nejen zimou a hladem. Propuštěn 
byl až po 91 měsících. Poté pra-

Jarmil Halamíček

Svatopluk Bajer

Aloisie Lepaříková

Foto: Jakub MikušV rámci Školních fór žáci nejen upozornili na nedostatky na 
školách, ale dočkali se také řešení těch nejpalčivějších z nich.

Piktogramy připraví cyklisty a řidiče na změnu
Radnice dlouhodobě zvažuje mož-
nosti, jak ulehčit dopravě v Průmys-
lovém areálu Tesla. Nyní se zaměřila 
na větší zapojení cyklistů. „V rámci 
areálu se připravuje projekt rozšíření 
komunikace o dva jízdní pruhy pro 
cyklodopravu. Chceme na něj navázat 
také na ulici 1. máje, která je k tomu 
dostatečně široká,“ uvedl starosta Ra-
dim Holiš. Po konzultaci a schválení 
Dopravním inspektorátem Vsetín ale 
město nejprve přistoupilo k vyznače-
ní tzv. cyklistických piktogramů. „Dle 

odborníků se jedná o vhodný způsob, 
jak účastníky provozu připravit na 
vznik cyklopruhů. Piktogramy využijí 
cyklisté a řidičům řeknou: Pozor, v těch-
to místech se pohybují i další účastníci 
silničního provozu,” popsal starosta 
a doplnil: „Zároveň je třeba, aby si 
řidiči uvědomili, že na této ulici je ma-
ximální povolená rychlost snížena na 
30 kilometrů v hodině.” K vyznačení 
zmiňovaných cyklopruhů má pak do-
jít příští rok. 

(tg, jm) Foto Jakub Mikuš

Řadu otázek vyvolaly cyklistické piktogramy, které se objevily na ulici 1. máje. Jejich smysl je přitom jednoduchý, mají 
upozornit na cyklodopravu a připravit nejen motoristy na vymalování cyklopruhů v příštím roce.



ZPRAVODAJSTVÍSTRANA 3 / 28. SRPNA 2018

Díky podjezdu po cyklostezce bezpečněji
Místo rizikového překonávání frekventované silnice na ulici Palackého slouží od srpna chodcům, 
bruslařům či cyklistům nový cyklopodjezd pod mostem u hotelu Eroplán. Cyklostezka Bečva je tak 
zase o něco bezpečnější a uživatelům nabízí větší komfort.

Vybudování nového 200metrového 
úseku cyklostezky stálo téměř 4,1 
mil. Kč a město na jeho realizaci 
získalo dotaci 3 mil. Kč ze Státní-
ho fondu dopravní infrastruktury. 
Součástí projektu je navíc zastřeše-
né odpočívadlo s informační tabulí 
a volně přístupnou pumpou pro 
cyklisty. „Podjezd převedl dopravu 
na cyklostezce mimo frekventovanou 
ulici Palackého. Zásadně jsme tak 
zvýšili bezpečnost v silniční dopravě 
v tomto úseku,“ pochvaluje si staros-
ta Radim Holiš a dodává: „Z reali-
zace cyklopodjezdu máme obrovskou 
radost. V rámci Cyklostezky Bečva 
teď už v Rožnově potřebujeme jen na-
jít lepší řešení přejezdu u takzvaného 
prostředního mostu.” 

(tg, jm) Foto Jakub Mikuš

Eva Cabáková střídá ředitelku Hanu Bosovou
Po 40 letech ve školství odchází 
do zaslouženého důchodu ředitel-
ka ZŠ Videčská Hana Bosová. Na 
škole působila od roku 1989. „Nej-
prve jako učitelka, od roku 2001 
jako zástupkyně a v roce 2005 jsem 
se stala ředitelkou. Teď už se ale tě-
ším do důchodu,” svěřila se Hana 
Bosová. Ve vedení školy ji vystřídá 
vítězka konkurzu a dosavadní zá-
stupkyně Eva Cabáková. „Konkur-
su se účastnili dva zkušení uchaze-
či. Jako lepší se ukázala dosavadní 
zástupkyně školy Eva Cabáková. 
Ta školu nejen zná, ale má zkuše-
nosti s řízením a podporu zevnitř 

školy,” řekl místostarosta Jan Ku-
čera a dodal: „Nové ředitelce přeji 
hodně úspěchů a odcházející děkuji 
za mnohaletou práci.” Eva Cabá-
ková na škole působí od začátku 
své kariéry. „Na ZŠ Videčská jsem 
nastoupila v roce 1987 jako učitel-
ka 1. stupně a od roku 2005 jsem 
byla zástupkyní,” uvedla Cabáková 
s tím, že: „Ve škole máme skvělý 
a dobře fungující kolektiv. Co nás 
čeká, je rekonstrukce venkovního 
sportoviště, vyřešení dopravní situa-
ce v okolí školy a příští rok také roz-
sáhlá rekonstrukce učeben včetně 
řešení bezbariérovosti školy.”   (jm)

Základní škola Videčská, kterou navštěvuje na 380 žáků, bude mít od 1. září nové vedení. Post ředitelky 
opouští Hana Bosová (na snímku vpravo), kterou nahradí dosavadní zástupkyně Eva Cabáková (vlevo).

Senior taxi vyrazí do rožnovských ulic v září
Rožnované starší 65 let mohou od září využívat novou službu Senior taxi. Díky ní se za sníženou cenu 
až šestkrát v měsíci dostanou snáze na městský úřad, poštu nebo třeba k lékaři.

Služba bude k dispozici držitelům 
Rožnovské seniorské karty, kterou 
vydává radnice. „Senior taxi má 
našim seniorům zajistit nezbytnou 
základní přepravu po městě na vy-
braná místa. Využít jej mohou šest-
krát měsíčně za jednotnou cenu 20 
korun za jednu jízdu. Ujeté kilome-
try pak hradí město,“ popsal novin-
ku místostarosta Jan Kučera s tím, 

že: „Službu na základě výběrového 
řízení zajistí zkušený poskytovatel, 
který už provozuje Senior taxi na-
příklad v Karviné či Prostějově.“ Už 
nyní se držitelé Rožnovské seni-
orské karty mohou objednávat na 
jízdy po Rožnově prostřednictvím 
telefonního čísla: 595 391 138. 
„Kapacity Senior taxi jsou omezeny, 
proto doporučujeme objednání den 

i více předem, především pro ranní 
návštěvy lékařů,“ radí místosta-
rosta. Město následně vyhodnotí 
efektivitu provozování Senior taxi 
a nevylučuje ani úpravu podmínek 
služby ve prospěch rožnovských 
seniorů. „Budeme rádi za zpětnou 
vazbu od Rožnovanů nejen v rámci 
využití Senior taxi, ale také další 
nové služby, kterou je Rožnovská 

seniorská karta,“ uzavřel Jan Ku-
čera. Rožnovskou seniorskou kar-
tu vydává, po předložení žádosti 
a aktuální fotografie, Hana Cá-
bová, Městský úřad Rožnov pod 
Radhoštěm, Palackého 480, kan-
celář č. 202, telefon: 571 661 172, 
mail: hana.cabova@roznov.cz. 
Bližší informace naleznete na 
www.roznov.cz.                    (tg, jm)

V pondělí 3. září začíná na školách 
nový školní rok 2018/2019. Známy 
jsou již také termíny prázdnin. Pod-
zimní připadnou na pondělí 29. 
a úterý 30. října, vánoční proběh-
nou od soboty 22. prosince 2018 
do středy 2. ledna 2019. Pololetní 

prázdniny se uskuteční v pátek 
1. února, jarní od pondělí 25. úno-
ra do neděle 3. března, velikonoční 
ve čtvrtek 18. a pátek 19. dubna. 
Vyučování v prvním pololetí kon-
čí ve čtvrtek 31. ledna, ve druhém 
v pátek 28. června.                        (r)

Organizace školního roku 2018/19Nové chodníky za téměř 900 tisíc Kč
Po dvou měsících a s náklady té-
měř 900 tisíc Kč dokončilo měs-
to opravy chodníků na ulicích 
Julia Fučíka a Partyzánská. Na 
obou došlo v délce asi 280 metrů 

mimo jiné k výměně obrubníků 
a veškeré plošné dlažby či bez-
bariérovým úpravám. Na ulici 
Partyzánská nahradila asfaltový 
povrch zámková dlažba.         (r)
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Vedení Rožnova řeší budoucnost územního plánu

Rožnov má nyní k dispozici územní 
plán z roku 2002, který prošel ně-
kolika změnami. „Pomalu dospívá-
me k závěru, že už je zastaralý. Proto 
věřím, že směřujeme k novému územ-
nímu plánu,” uvedla místostarostka 
Kristýna Kosová a pokračovala: 
„Vedou nás k tomu například zpra-
cované územní studie konkretizující 
využití velkých a dosud nezastavě-
ných ploch ve městě. Bavit bychom 
se měli také o tom, zda je v Rožnově 

ještě možný rozvoj průmyslu a v kte-
rých lokalitách.” Vedení města se 
zastupiteli a odborníky proto used-
lo ke kulatému stolu, kde budouc-
nost územního plánu probírali. 
„Je třeba zvážit všechna pro a proti 
změny či vytvoření nového územního 
plánu. Jedná se o proces, jehož pří-
prava může trvat i čtyři roky a určí 
směřování Rožnova na desítky let do-
předu,” řekl městský architekt Jan 
Horký.   Text a foto Jakub Mikuš

Změnit či vytvořit nový územní plán a kam směřovat rozvoj Rožnova na další desítky let dopředu? 
I tyto otázky řešili volení zástupci města s odborníky.

Zimák prochází opravou, pomůže dalším sportovištím
Na Zimním stadionu v Rožnově pod Radhoštěm je v těchto dnech pořádně rušno. 
V nové sezoně totiž čeká na hráče, diváky i návštěvníky větší komfort.

V uplynulých týdnech realizovala 
městská společnost Komerční domy 
Rožnov, která zimák vlastní a pro-
vozuje, opravu betonové plochy 
pod tribunou a v srpnu dokončila 
i rekonstrukci šaten pro veřejnost. 
„Jejich stav už byl nevyhovující. Nyní 
se hobby hráči, hostující týmy či veřej-
nost mohou těšit na modernizované 
zázemí. Obě investiční akce jsme hra-
dili z vlastních zdrojů s náklady téměř 
1,6 milionu korun,” nastínil Jindřich 
Žák, jednatel společnosti. Na konci 
srpna začala navíc i stavba nových 

sociálních zařízení za téměř 2,8 mil. 
Kč. „Práce budou probíhat za plného 
provozu s tím, že dokončeny mají být 
nejpozději 15. prosince,” uvedl Žák. 
Podle starosty Radima Holiše se 
jedná o důležité rozšíření služeb ne-
jen pro návštěvníky zimáku. „Nové 
sociální zařízení bude sloužit také 
přilehlému skateparku a v případě 
větších sportovních akcí i areálu sko-
kanských můstků Na Bučiskách. To 
byl také důvod, proč rada města rea-
lizaci této investiční akce podpořila,” 
doplnil starosta.                        (jm) Foto: Jakub MikušNová sociální zařízení využije i přilehlý skatepark a areál Na Bučiskách.

Město investuje do bezpečnosti mateřských a základních škol
Letos milion korun pro mateřské a další peníze v roce 2019 
také pro základní školy vyčlenila radnice na zabezpečení 
jednotlivých školských objektů.

Město si nechalo zpracovat audity 
bezpečnosti na budovách všech 
svých mateřských a základních 
škol. „Bezpečnost dětí je naší pri-
orita, a proto jí musíme věnovat 
pozornost. Chceme, aby se děti ve 

škole nejen bezpečně cítily, ale také 
vědět, že jsme pro jejich bezpečnost 
udělali maximum. Město zřizuje čty-
ři mateřinky a pět základních škol, 
z nichž některé mají více budov. Au-
dity nám ukázaly slabá místa v jejich 

zabezpečení,” přiblížil místostarosta 
Jan Kučera. Radnice tak podle něj 
nyní realizuje opatření vedoucí ke 
zvýšení zabezpečení jednotlivých 
objektů mateřinek za milion korun. 
„Podle doporučení auditů dojde na-
příklad k zabezpečení proti vniknutí 
neoprávněných osob do objektů škol, 
zřízení kamery u vstupu do budov, 
zabezpečovacích systémů či požár-

ních hlásičů a další opatření,“ vyjme-
noval místostarosta. 

V případě základních škol vedení 
města čeká na vyhodnocení auditů. 
„Radnice pak do konce roku rozhod-
ne, jaká opatření bude u základních 
škol realizovat. Potřebné peníze bu-
dou poté zahrnuty do návrhu rozpoč-
tu města na rok 2019,“ uzavřel Jan 
Kučera.                              (tg, jm)

Ulice 5. května má nový povrch, změna parkování nebyla možná

Rožnov na základě hodnocení sta-
vu komunikací z hlediska doprav-
ního významu a bezpečnostního 
rizika postupně opravuje silnice 
a chodníky v majetku města. Stej-
ně radnice postupovala i v případě 
rekonstrukce povrchu jednosměrky 
ulice 5. května. Zde jsou nejen míst-
ní zvyklí najíždět do šikmých parko-
vacích míst „shora” a při vyjíždění 
couvat. „Přesto nás během realizace 
oslovila část občanů s požadavkem 
otočení parkovacích míst, tak aby do 
nich nacouvavali a měli tak snazší 
výjezd,” řekl starosta Radim Holiš. 
Radnice proto změnu konzultovala 
s dopravním inspektorátem PČR 

Vsetín. „Bylo nám řečeno, že bychom 
museli zpracovat nový projekt podle 
aktuálních zákonných úprav. Vznik-
nout by zde musela nová parkovací 
místa pro osoby s tělesným postižením, 
které jsou rozměrově jiná než stávající 
místa. Z tohoto důvodu by musela být 
provedena další opatření jako vznik 
podélných stání. Tím pádem by došlo 
k celkovému úbytku zhruba deseti stá-
vajících míst,” upřesnil starosta a do-
plnil: „Zároveň je třeba si uvědomit, že 
vybudování deseti nových parkovacích 
míst stojí město hlavně kvůli různým 
přeložkám podzemních sítí zhruba 3,5 
milionu korun, které tak můžeme in-
vestovat jinde.”                             (jm)

V červenci realizovala radnice opravu jednosměrky ulice 5. května nad okružní křižovatkou. 
Silnice se dočkala nového povrchu i vyznačení parkovacích míst. Jejich pozice však i přes 
požadavek části občanů na změnu musela zůstat zachována.
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Chalupu z Prlova ošetřily unikátní termosanací
Speciální metodou tepelného ošetření prošla v srpnu Chalupa z Prlova, která je součástí expozice Valašská dědina ve 
Valašském muzeu v přírodě. Odborná firma tak bezpečně zahubila dřevokazné škůdce, kteří historickou stavbu ohrožují.

Na parkovišti u rožnovské polikliniky 
jsou namontovány nové parkovací 
automaty. V ostrém provozu budou 
spuštěny v průběhu září. Radnice si 
od jejich pořízení slibuje zamezení 
celodennímu parkování a uvolnění 
parkovacích míst pro klienty polikli-
niky. Více v příštím vydání.

Parkovací automaty u polikliniky

KRÁTCE

Unikátní metodu termosanace 
vyzkoušelo muzeum už dříve na 
budově radnice v Dřevěném měs-
tečku. Nyní přišla na řadu Cha-
lupa z Prlova. Objekt byl proto 
zvnějšku obalen igelitem, který 
zamezil úniku tepla, jež do cha-
lupy vháněly horkovzdušné agre-
gáty. „Prioritou bylo dosáhnout na 
všech konstrukcích teploty 55 °C po 
dobu jedné hodiny. Termosanace 
zaručuje, že byl každý kus dřevěné 
konstrukce řádně ošetřen a došlo 
tak k likvidaci dřevokazného hmy-

zu,“ popsal průběh prací Jindřich 
Ondruš, ředitel muzea. Chalupa 
z Prlova se dočkala také výměny 
nejvíce zasažených trámů či opra-
vy topeniště, komína a omítek.

Sanaci provedlo muzeum v rám-
ci projektu Kulturní dědictví Javor-
níků a Beskyd, který realizuje spolu 
se Slovenským národním muzeem 
v Martině. Valašské muzeum v pří-
rodě v rámci projektu opraví pět 
objektů s náklady 5,6 milionu Kč, 
přičemž 4,8 mil. pokryje dotace. 

Text a foto Jakub Mikuš

Nejen šatny na bazénu už brzy v novém
Pokračování ze strany 1
Podle starosty Radima Holiše měs-
to dlouhodobě podporuje činnost 
svých společností: „Způsob, kdy si 
společnost bere vlastní úvěr, se nám 
osvědčil. Šetříme tak městské pro-
středky, které můžeme využít na jiné, 
pro rozvoj města potřebné, investice.“ 

V plánu už jsou přitom další inves-
tice nejen na bazénu, ale také ven-
kovním koupališti, které městská 
firma provozuje. „Opravit potřebují 
spodní šatny včetně vstupního vesti-
bulu bazénu. Na rožnovském kou-
pališti pak chceme vybudovat systém 

pro ohřev bazénové vody, rekonstru-
ovat 50metrový bazén či vybudovat 

kvalitní venkovní tobogán,“ nastínil 
Stanislav Zlámal.                     (jm)

Chystají se další opravy i novinky

Foto: Jakub MikušI když se to nezdá, rekonstrukce probíhá za plného provozu bazénu.

V uplynulých dnech zahájila měst-
ská společnost Komerční domy 
Rožnov rozsáhlou rekonstrukci do-
sluhující kotelny v bytovém objektu 
na Lesní 2330 za téměř 2,9 mil. Kč. 
Do blížící se topné sezony tak už 
obyvatelé vstoupí s novým zdrojem 
tepla a teplé vody. Práce mají být 
dokončeny do 10. září.

Nová kotelna pro Lesní 2330

Od roku 2012 přispívá Rožnov no-
vým prvňáčkům na školní pomůc-
ky. Letos se jedná o částku 750 Kč 
na žáka. Do pěti městských škol 
přitom v pondělí 3. září nastoupí 
142 prvňáčků, kteří se mohou tě-
šit například na pastelky, barvy, 
pravítka a další školní potřeby. 
Celkem radnice na „pastelkovné” 
uvolnila 106 tis. Kč.

Město dá tisíce na pastelkovné

Projekty PROKOP (Prohlubování 
kompetencí pro zvýšení zaměstna-
telnosti) jsou primárně zaměřeny 
na pomoc dlouhodobě nezaměst-
naným, jimž brání v návratu na trh 
práce například dluhy. Jen na Rož-
novsku je dnes v exekuci cca 4,9 % 
obyvatel. Alarmující na tom je, že 
velká část jich je ve věku 18-29 let 
a téměř polovina z nich řeší 3-9 exe-
kucí. Projekt jim nabízí vzdělávání 
ve třech modulech: finanční a ob-
čanské gramotnosti a v měkkých 
dovednostech. Bližší informace na 
www.projektprokop.cz

Nezaměstnaným pomůže PROKOP

Více se o projektu
PROKOP dozvíte 

také zde:

Na ulici Bezručova proběhnou uzavírky

Jistě jste si už všimli, že na ulici 
Bezručova probíhá čilý pracov-
ní ruch. Dochází zde k opravě 
vodovodního řadu a pokládce 
optických kabelů. V plánu je 
také rekonstrukce chodníků ve 
vlastnictví města a v neposlední 
řadě předláždění celé ulice ve 

vlastnictví Zlínského kraje. To 
má proběhnout ve dvou etapách 
od pondělí 27. srpna do pátku 30. 
listopadu. V úseku od kina Pa-
norama po nábřeží Dukelských 
hrdinů tak bude ulice v tomto 
období pro dopravu postupně 
uzavřena. Objízdná trasa vede po 

nábřeží Dukelských hrdinů, ulici 
5. května a ulici Hradišťko. Za-
stávka MHD - Bezručova bude po 
celou dobu stavby přesunuta na 
zastávku MHD - Loana. Chodci 
by měli při pohybu po ulici dbát 
zvýšené opatrnosti a respektovat 
značení.                                   (r)

Foto: archiv MěÚ RožnovObjízdná trasa vede po nábřeží Dukelských hrdinů, ulici 5. května a ulici Hradišťko.
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www.spektrumroznovska.cz
aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

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

Veletrh sportovních aktivit poprvé v Rožnově
„Víme, že rodiče často řeší problém vý-
běru správného sportu či kroužku pro 
své děti. Letos poprvé reagujeme no-
vinkou, která jim má při výběru pomo-
ci – veletrhem volnočasových aktivit,” 
nastínil smysl akce místostarosta 
Jan Kučera. V areálu rožnovského 
fotbalového stadionu a víceúčelové 
Synot TIP HALL se tak rodiče i děti 
seznámí s individuálními či skupi-
novými sporty a aktivitami realizo-
vanými na území města. „Veletrh pro-
běhne ve čtvrtek 13. září od 14 do 18 
hodin. Naším cílem je, aby si co nejvíc 
návštěvníků vyzkoušelo a osahalo 

širokou škálu aktivit a tím podpořit 
jejich zájem o aktivní trávení volné-
ho času,“ popsala Petra Kafková ze 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

Účast potvrdili nejen místní orga-
nizátoři sportovních aktivit a krouž-
ků, ale také Český olympijský výbor. 
Ten dětem představí projekt Sazka 
Olympijský víceboj, jehož hlavní tvá-
ří je olympionička a mistryně světa v 

trojskoku Šárka Kašpárková.  (na 
snímku) Děti mohou získat tzv. 
olympijský diplom, který jim ukáže 
jejich silné sportovní stránky a do-
poručí vhodné aktivity, jimž by se 
mohly věnovat.

Připraven je i bohatý program ve 
společnosti známých sportovních 
osobností, soutěže a mnoho další-
ho. Tak neseďte doma a přijďte!

Více o akci se dozvíte 
na www.roznovsko.cz, 
facebookovém profilu 
Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko.               (r) 

Rožnov pod Radhoštěm a Sdružení Mikroregion Rožnovsko pořádají ve čtvrtek 13. září první 
ročník Veletrhu sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Nebojte se zlepšit život ve svém sousedství
Jak by mohl vypadat sídlištní vnitroblok či jak mohou obča-
né a město společně spravovat prostor na sídlišti? Nejen na 
tyto otázky odpoví workshop k čerpání komunitních grantů.

Město Rožnov pod Radhoštěm 
aktivně podporuje občany, kteří 
chtějí zlepšit život v sousedské 
komunitě. I to je cíl workshopu, 
který zároveň proběhne také jako 

diskuze s obyvateli domů ko-
lem vnitrobloku sídliště Písečná 
(mezi ulicemi Kulturní a Jaroňko-
va) na téma „adopce“ kousku vni-
trobloku s možností využití ploch 
navazujících na bytové domy. 
Workshop se uskuteční v pondělí 
24. září od 16.30 přímo v pro-
storu vnitrobloku Kulturní (u fi-
nančního úřadu). „Rožnov a jeho 
veřejný prostor nejsou úřadu a po-
litiků, ale také občanů. Chceme 
ukázat, jak jej můžeme zvelebovat 
společně. Představíme příklady, na 
nichž je vidět, jak město podporuje 
aktivní občany,” zve na workshop 
místostarosta Jan Kučera.        (r)

Vjezd do průmyslového areálu září novotou
Oprava kanalizačních šachet, povrchu a vytvoření nových 
parkovacích míst. Takový byl objem prací, které během 
prázdnin probíhaly ve vjezdu do Průmyslového areálu 
Tesly u tzv. služební brány.
Nejen konec kličkování mezi 
propadlými kanály a dírami při-
nesla oprava komunikace na uli-
ci 1. máje. „Kanalizační šachty 
na rozdíl od cesty nejsou ve vlast-
nictví města, ale soukromého sub-
jektu. Jednali jsme s jejich maji-
telem, který následně investoval 
do rekonstrukce šachet a provedl 
i další drobné opravy. Město poté 

opravilo zmíněnou komunikaci,” 
uvedl starosta Radim Holiš, po-
dle kterého má rekonstrukce sil-
nice ještě jeden zásadní přínos. 
„Umožní jízdu blíže středu komu-
nikace, díky čemuž může po kra-
jích reálně vzniknout minimálně 
třicet nových parkovacích míst, 
která průmyslový areál nezbytně 
potřebuje.”                     (tg, jm) 

Město si připomnělo události 21. srpna 1968
Na 130 měst napříč republikou, ale například také Brusel, Štrasburk, Bristol či Kolín nad Rýnem se v úte-
rý 21. srpna připojilo k happeningu Invaze68. Jeho smyslem bylo připomenout vpád vojsk Varšavské 
smlouvy do Československa, což před 50 lety vedlo k ukončení pražského jara a nástupu normalizace.

Iniciátory akce s mezinárodním 
přesahem byla Městská knihovna 
v Rožnově pod Radhoštěm a míst-
ní spolek Fujaré, z. s. Součástí ce-
lodenního happeningu bylo mimo 
jiné rozmístění 137 papírových 
vojáčků a tanků, jejichž autorem je 
Jan Pomykač, ve veřejném prostoru 
města. „U každé okupační jednotky 
ležela jedna symbolická oběť. Od 21. 
srpna do konce roku 1968 bylo za-
bito nebo zemřelo na následky stře-
tu s okupačními vojsky takzvaných 
bratrských armád v Československu 
137 lidí,” přiblížili organizátoři. Na 
Masarykově náměstí pak nechyběl 
propagandistický fotoateliér. „Tím-

to hravým happeningem jsme chtěli 
společně upozornit na ztrátu historic-
ké paměti i jiné současné okupace,” 
doplnil za pořadatele Honza Petru-
žela ze spolku Fujaré. 

Vrcholem akce pak bylo večerní 
připomenutí nejen srpnových udá-
lostí roku 1968 u hudebního altánu 
v městském parku. Účastníci zde 
zhlédli filmovou koláž Karla Čtve-
ráčka z fotografií Josefa Koudelky 
a dobových záběrů z okupace a při-
pomenuli si také jména obětí oku-
pace. Více o projektu na 
www.invaze68.cz.      (jm)

Více o akci také zde:
Foto: Jakub Mikuš

U městské knihovny vyrostla také „zahrádka zla“ - interaktivní instalace 
pro náhodné kolemjdoucí. Na snímku pořadatelé zleva: Alena Srovna-

lová, Pavel Trčka, Pavel Zajíc a Honza Petružela.

Foto: archiv pořadatelů
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Brose investuje do budoucnosti, tedy do svých zaměstnanců
Jedním z benefitů, který nabízí svým zaměstnancům a na který je firma Brose hrdá, je vzdělávání a další kariérní 
rozvoj. Jazykové kurzy nebo programy zaměřené na rozvoj tzv. soft skills jsou dnes již běžnou záležitostí. V Brose 
šli o krok dál a možnost kariérně růst nabízí také operátorům ve výrobě.

Při nástupu do Brose nového za-
městnance provází tzv. TWI tre-
nér, který nováčka zaškoluje. Těm 
zkušenějším, kteří by se rádi ve své 
kariéře posunuli dál, nabízí firma 
například účast v tzv. Akademii 
seřizovačů. Oddělení kvality si zase 
vychovává své budoucí pracovníky 
ve Škole kvality, kdy sází na zkuše-
nosti z praxe v závodě.

Nedostatek kvalitních pracovníků 
v technických oborech a vzrůsta-
jící technologickou náročnost 
a automatizaci ve výrobě se spo-
lečnost rozhodla řešit spuštěním 
pilotního projektu s prvky duální-
ho vzdělávání, který se zaměřuje 
na obor Elektrikář - Mechatronik. 

Již druhým rokem tak bude mít 
skupina středoškoláků možnost 
absolvovat pětiměsíční praxi 
v nově budovaném Středisku 
praktického výcviku Brose.

Rekonstrukce prostor středis-
ka si vyžádala investici ve výši 
10 mil. korun. Učebna střediska 
je již nyní velmi moderní a nabízí 
elektro-stoly, pneumatické a me-

chanické stoly a robotické praco-
viště. Samozřejmostí je vybavení 
počítačovou technikou. Žáci, 
kteří se do projektu zapojí, jsou 
motivováni zajímavým finančním 
stipendiem. Od projektu si firma 
slibuje sjednocení a zvýšení kva-
lity praxe s jasně stanoveným te-
matickým plánem navazujícím na 
školní osnovy.

Začíná to již ve škole

Uplatnění v Brose naleznou Partnerské školy

Chcete se o projektu dozvědět více?

- Mechatronik – elektrikář
- Elektrikář
- Mechanik – seřizovač
- Obráběč kovů
- Zámečník
- Mechanik - elektronik

- SPŠ Vítkovická, Ostrava
- SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm
- SOU Frenštát pod Radhoštěm
- Střední škola technická
  a zemědělská Nový Jičín
- SOU Kopřivnice

mojmir.kahanek@brose.com
www.brose.cz

Podzimní Valašská zahrada a Svatováclavský jarmark se blíží
vyhlásili soutěž o nejlepší zavařeni-
nu s názvem „Co jsme si zavařili, 
to si také sníme!“, která se setkala 
se zájmem, zejména hospodyněk. 
Proto i letos proběhne tato soutěž, 
zájemci mohou svá dílka přihlásit 
na www.valasskazahrada.cz.

Ochutnávka a vyhlášení vítě-
zů proběhne v sobotu 29. září od 
10 hodin, kdy hlavním porotcem 
bude slavný propagátor vychytá-
vek a autor levných receptů Láďa 
Hruška! Ke 100. výročí republi-
ky připravili pořadatelé speciální 
výstavu. „Návštěvníci budou moci 
zhlédnout velkou část připravované 
výstavy 1.  republika. Exponáty, které 
pocházejí ze soukromých sbírek, při-
blíží život v této době. Představíme i 
zajímavé osobní předměty slavných 
osobností,“ představila výstavu po-
řadatelka Taťána Míčková. Valaš-
ská zahrada nabízí zábavu pro děti 
i dospělé, nezapomeňte ji navští-
vit! Otevřeno je denně 8-17 hod. 
za každého počasí.

Petr a Taťána Míčkovi,
Valašské nemovitosti

Konec září bude v Rožnově ve zna-
mení babího léta a také Valašské za-
hrady a Svatováclavského jarmar-
ku. Ty proběhnou 28. - 30. září opět 
v kempu Sport. Valašská zahrada 
nabídne podzimní květiny a okras-
né dřeviny a jarmark je zaměřen na 

oslavu sklizně, a tak zde nalezneme 
spoustu dobrot. Od burčáku a vína 
dovezeného z jižní Moravy, také 
ovocná a jiná exotická vína. Okoš-
tovat můžete domácí pálenky, kro-
mě klasiky třeba i mišpulovici nebo 
kdoulovici. Nebude chybět bohatá 

nabídka uzenin, domácího špeku, 
sýrů, frgálů, ovocných nápojů a tak 
dále. Každý si jistě vybere. Pro děti 
je jako vždy připraven dětský kou-
tek se skákacím hradem. Hudební 
doprovod obstará Duo Gaspary 
z Val. Meziříčí. Vloni pořadatelé 
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SPECIÁLNÍ PŘEDVOLEVBNÍ PŘÍLOHA. INZERCE POLITICKÝCH STRAN V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Příprava podzimních voleb v Rožnově pod Radhoštěm
I v Rožnově se začátek října ponese v duchu voleb, a to nejen komunálních, ale také senátních. Ve dnech 5. a 6. října 2018 
budou občané rozhodovat o tom, kdo se pro nadcházející čtyři roky stane zastupitelem města Rožnov pod Radhoštěm. 
Současně budou mít možnost rozhodnout, kdo usedne na příštích šest let do senátorského křesla za volební obvod Vsetín.

SLOVO ŠÉFREDAKTORA

diduje devět stran a hnutí, jsou 
to (abecedně seřazeno): ANO 
2011, ČSSD, KDU-ČSL, Nezá-
vislí Rožnováci, Nezávislí a Sou-
kromníci, ODS, Piráti, SPD 
a Zdravý Rožnov. 

Do srpnového i zářijového 
čísla jsme pro Vás připravili pří-
lohu s přehledem nejdůležitějších 
informací týkajících se komunál-
ních voleb. Shodný prostor ke 
své prezentaci v ní dostaly také 
všechny v Rožnově pod Rad-
hoštěm kandidující subjekty. Za 
redakci Spektra Rožnovsko Vám 
přeji v hlasování, které rozhodne 
o směřování našeho města na dal-
ší čtyři roky, dobrou volbu.

Šéfredaktor Jakub Mikuš

Vážení čtenáři,
v pátek 5. a sobotu 6. října pro-
běhnou komunální volby do 
městského zastupitelstva. V Rož-
nově pod Radhoštěm letos kan-

Zatímco v roce 2014 se o členství 
v rožnovském zastupitelstvu uchá-
zelo jedenáct volebních stran, letos 
jich bude devět. K šestici volebních 
stran, které kandidovaly i v roce 
2014 (ANO 2011, ČSSD, KDU-
-ČSL, Nezávislí Rožnováci, ODS 
a Zdravý Rožnov), přibyly nově vo-
lební strany Nezávislí a Soukromní-
ci, Piráti a SPD. Vlastní kandidátku 
naopak již nepodaly do komunál-
ních voleb politické strany KSČM, 
Moravané, SNK Evropští demokra-
té, TOP 09 a politické hnutí STAN.

Až do 5. září budou mít zaregis-
trované volební strany možnost 
delegovat za svou stranu jednoho 
člena a jednoho náhradníka do 
tzv. okrskových volebních komisí 
(OVK). Území města je rozděleno 
na 14 volebních okrsků, do kterých 
jsou zařazeni občané Rožnova pod 
Radhoštěm podle adresy trvalého 
pobytu. Pro každý volební okrsek 
je příslušná samostatná OVK, která 
dohlíží nad řádným průběhem hla-
sování ve volební místnosti a sčítá 
hlasy. V letošních volbách se na sčí-
tání hlasů bude podílet minimálně 
150 členů OVK.

Členy OVK delegují registrované 
volební strany prostřednictvím 

svých zmocněnců. Občané, kteří 
by se rádi stali členy OVK, mohou 
oslovit zástupce jednotlivých vo-
lebních stran a dohodnout se, zda 
nemohou být do OVK delegováni 
přímo jejich volební stranou. Po-
kud občané tuto možnost nemají, 
mohou se obrátit na Městský úřad 
Rožnov pod Radhoštěm, odbor 
kanceláře starosty, který si vede 
seznam zájemců o členství v OVK. 
Pokud se na základě delegace vo-
lebních stran nenaplní minimální 
počet členů OVK, budou na volná 
místa starostou jmenováni zájemci 
zapsaní ve výše uvedeném sezna-
mu vedeném městským úřadem. 
Okrskové volební komise jsou pro 
komunální i senátní volby shodné. 
Své zástupce do OVK budou dele-
govat i volební strany či nezávislí 
kandidáti, kteří byli zaregistrováni 
do senátních voleb. Členové OVK 
se tak budou muset v sobotu 6. 
října vypořádat s dvojím sčítáním 
hlasů, jak pro senátní, tak pro ko-
munální volby.

První zasedání okrskových voleb-
ních komisí je plánováno na čtvr-
tek 13. září od 15 do cca 18 hodin. 
Místem konání bude nově budova 
ZŠ Videčská. Navržení členové 
OVK budou o konání prvního 
zasedání informováni vyvěšením 
„Oznámení o svolání prvního zase-

dání okrskových volebních komisí“ 
na úřední desce městského úřadu. 
Vyzýváme proto všechny budoucí 
členy OVK, aby během září sledo-
vali úřední desku městského úřadu. 
Kromě toho bude všem navrženým 
členům zaslána ze strany městské-
ho úřadu v rozmezí od 6. do 12. 
září poštou, popř. datovou schrán-
kou i písemná pozvánka na toto 
zasedání. Nedoručení pozvánky 
nemá vliv na povinnost člena OVK 
účastnit se prvního zasedání OVK, 
neboť oznámení o svolání prvního 
zasedání se pokládá za doručené 
okamžikem vyvěšení na úřední des-
ce. Členům OVK budou na prvním 
zasedání poskytnuty informace 
k organizaci a průběhu komunál-
ních a senátních voleb. Proběhne 
složení slibu a losování předsedy 
a místopředsedy. Školení předse-
dů, místopředsedů a zapisovatelů 
okrskových volebních komisí pak 
proběhne v pondělí 1. října od 13 
do cca 16 hodin v rožnovském kině 
Panorama. 

Členu OVK náleží za výkon funkce 
člena zvláštní odměna. Vzhledem 
ke skutečnosti, že se spolu s komu-
nálními volbami konají i volby se-
nátní, činí výše této zvláštní odmě-
ny (před zdaněním) pro předsedu 
OVK 2 500 Kč, pro zapisovatelky 
2 400 Kč a pro ostatní členy OVK 

1 700 Kč. V případě konání druhé-
ho kola voleb do Senátu (12. a 13. 
října) se odměna za výkon funkce 
všech členů OVK zvyšuje o 200 
Kč. Sociální ani zdravotní pojiště-
ní se ze zvláštní odměny neodvádí. 
Nelze vyloučit, že se výše zvláštní 
odměny ještě před konáním těchto 
voleb zvýší.

Při 100% účasti může k podzimním 
volbám dorazit téměř 13 800 opráv-
něných voličů. Hlasovací lístky pro 
tyto voliče musí být ze strany měst-
ského úřadu rozeslány do jejich 
poštovních schránek nejpozději do 
2. října. Stejně jako v předchozích 
volbách bude se vkládáním hlaso-
vacích lístků pro komunální i senát-
ní volby do doručovacích obálek 
a s razítkováním úředních obálek 
pomáhat Klub seniorů Rožnov pod 
Radhoštěm, z. s.    
 
Bližší informace ke komunálním 
i senátním volbám najdete na 
webových stránkách města Rožnov 
pod Radhoštěm. S jednotlivými 
kandidáty se můžete seznámit na 
webových stránkách Českého stati-
stického úřadu www.volby.cz. 
 

Veronika Janíková,
vedoucí odboru

kanceláře starosty

14 volebních okrsků ve městě

V Rožnově může volit 13 800 
občanů

Chcete být v komisi? Hlaste se

Členy OVK čeká povinné školení Odměna 1 700 - 2 500 korun



Tato plocha byla vyhrazena pro politickou inzerci





Tato plocha byla vyhrazena pro politickou inzerci







Foto: Ivan BajerPašerácké stezky 2017 - pomník TGM Na Horečkách.

Při pohledu do zářijových akti-
vit knihovny se zastavme nejprve 
v pondělí 10. září. Od 16 hodin je 
v podkroví knihovny připravena be-
seda s PhDr. Blankou Petrákovou, 
kurátorkou Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně, ke 150. výročí 
narození Dušana S. Jurkoviče, ar-
chitekta, urbanisty, designéra, et-
nografa, fotografa a Čechoslováka. 
Jurkovičova osobnost je Rožnova-
nům dozajista známá, avšak vždy je 
dobré zvědět trochu více o člověku, 
jehož stavby jsou výrazné, obdivo-
vané a některé se nacházejí v naší 
bezprostřední blízkosti. V případě, 
že Vám to čas nedovolí, chtěl bych 
upozornit na knihu Dany Bořutové 
Architekt Dušan Samuel Jurkovič, 
která je výpravnou monografií 
o jeho díle, obsahuje řadu fotogra-
fií, seznam děl a biografii. Kniha 
je dostupná v knihovně k prezenč-
nímu studiu v oddělení regionální 
literatury a určitě stojí minimálně 
za prolistování.

V září nejde nezmínit lampionový 
průvod Putování s broučky, který 
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Tradičně, a přesto jinak - kraulem na znak

Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Psát dopředu v čase bývá ošemetné. Autor/pisatel často předpokládá vývoj věcí příštích 
v těch lepších barvách, než jak se ve výsledku vybarví. Nicméně je to holý fakt, který 
platí u jakéhokoliv psaného projevu - od promo pozvánek na kulturní akce, přes politické 
komentáře až k hospodářským prognózám, ale více s tím autor nenadělá. Chce prostě 
v přítomnosti upoutat čtenářovu pozornost směrem, který mu do budoucna připadá po-
zoruhodný či důležitý. V případě, že se mu to podaří a prognóza je naplněna, je důvod 
k  oboustranné spokojenosti. V opačném případě pak buďme k autorům velkorysí. Myslí 
to dobře. Nejinak je tomu i v tomto případě.

Na rožnovském náměstí zahraje Gipsy.cz

na pátek 21. září od 18.30 u hudeb-
ního altánu v parku. Budete za něj 
vděční Vy i Váš špuntík.

Na konec září, konkrétně na 
neděli 30. září, jsou pak tradičně 
připraveny Pašerácké stezky. Oč 
se jedná? Člověku neznalému: Již 
drahnou řadu let se v tomto pořadu 
seznamují účastníci s historií a pří-
běhy míst, které nejsou vztaženy 
přímo k Rožnovu samotnému, ale 
nějakým způsobem s ním souvisí. 
V letošním roce jsme zvolili loka-
litu poněkud vzdálenější, nicméně 
s Valašskem stále související. Histo-
rik Daniel Drápala nás provede po 
pašeráckých stezkách portášských. 
Na procházce po trase Svatý Hos-
týn - Skalný - Klapinov - Rusava se 
dozvíte řadu skutečností ze života 
portášů, o nichž jste třeba ani ne-
tušili. Navíc, exkluzivní doprovod 
nám budou dělat členové Valašské-
ho sboru portášského. A to už, po-
kud má člověk čas, stojí za to.

Zkrátka, jak naznačuje název 
článku, i tradiční akce mohou být 
pokaždé jiné.

knihovna pořádá ve spolupráci 
s Valašským muzeem a ZUŠ již po 
třiadvacáté. V kontextu výše napsa-
ného si lze pouze přát hezké poča-
sí bez deště a mnoho dětí, rodičů 
a prarodičů. Skvělou atmosféru 

pak vytvoří padající soumrak, pro-
středí muzea, svítící lampiony, děti 
a nadcházející podzim. Některé 
věci se prostě do slov svazují ztěž-
ka a přenos atmosféry k nim patří. 
V kalendáři si tedy udělejte puntík 

GIPSY.CZ, ANTONIO HERMAN
v rámci Jarmarku neziskových orga-
nizací v sociální oblasti
Středa 5. září 2018
17:00 - Masarykovo náměstí
 
Bylo nebylo. V roce 1996 se par-
ta žižkovských Romů rozhodla 
sjednotit a založili hip-hopovou 
komunitu „Kalo Rikonos“. Věc 
hodně odvážnou, zvláště v kontex-
tu České republiky. Radek Banga 
se svým dvojčetem Patrikem se od 
mateřské crew odtrhli a společně 
s Djem Smogem (ex-Chaozz) vy-
tvořili formaci Syndrom Snopp. 
Dvojčata pochází z muzikantské 
rodiny Bangů, Oláhů a Halušků, 
jejichž cimbálovka byla po 2. svě-
tové válce tou nejvyhlášenější v teh-
dejším Československu. Následo-
valy různě úspěšné nahrávky, ze 
kterých vyčnívá anglicky zpívané 
album Ya favourite Cd-Rom, kte-
ré zaznamenalo úspěch u kritiky 
doma i v zahraničí. Obsahovalo 
totiž prvky romské hudby, které 
Radoslav míchal s hip-hopovými 
podklady. Právě to se stalo námě-
tem na mnohem hlubší fúzi, jež 

stála za vznikem skupiny Gipsy.cz 
v roce 2004, kdy se  Banga setká-
vá s Vojtěchem Lavičkou, rodákem 
z Rožnova pod Radhoštěm. To, co 
je na kapele výjimečné, čili spojení 
hiphopu a etnické hudby, jim po-
mohlo k širokému věhlasu, nejen 
u nás, ale i v zahraničí, kde sklízeli 
se svou originalitou úspěch na fes-

tivalech Pulse v Londýně, Szigetu 
v Budapešti, a dokonce i na jednom 
z nejslavnějších – Glastonbury. Po-
sun k novému zvuku ho nakonec 
přivedl ke třem výjimečným lidem 
–Tomáši Barošovi (jeden z nejlep-
ších kontrabasistů v ČR), skvělému 
akordeonistovi Honzovi Sochorovi 
a špičkovému slovenskému houslis-

tovi Viliamovi Didášovi, se kterými 
odehraje koncert na rožnovském 
náměstí. Druhým interpretem, 
kterého jsme pozvali na Jarmark 
neziskových organizací v sociální 
oblasti je mladý Rožnovan Antonio 
Herman. Skládá sympatické písnič-
ky a za doprovodu kytary a ukulele 
je s úspěchem hraje v klubech, ka-
várnách a účastnil se také televizní 
soutěže SuperStar. Jeho vlastní re-
pertoár doplňují převzaté skladby 
českých i zahraničních skladatelů.
 
Blíží se otevření klubu Vrátnice

Přelomovou událostí pro kulturu 
v Rožnově pod Radhoštěm se může 
stát otevření nového hudebního 
klubu, který jsme nazvali podle pů-
vodního určení budovy – Vrátnice. 
Ano, nachází se v místě, kterým 
spousta Rožnovanů procházela do 
práce v Tesle. Tomu bude částeč-
ně uzpůsoben interiér, kde kromě 
koncertního sálu bude i kavárna 
a bar s každodenním provozem. 
Čeká vás bohatý a různorodý pro-
gram, který připravujeme společně 
s provozovateli kavárny. Od kvízů, 
promítání, deskových her až po 
samotné gró klubu, jímž bude živá 
muzika. Na podzim se můžete tě-
šit mimo jiné na folkového rappera 

Ceschiho, americké deathmetalis-
ty Necrot, veterány české noisové 
improvizační scény Zabloudil(a) 
a taky Honzu Hrubého se speciál-
ním pořadem, který si nadělil ke 
svým sedmdesátinám. U mnoha 
zahraničních interpretů, kteří se 
na pódiu objeví, se jedná o exklu-
zivní českou zastávku na jejich 
evropských štacích. Bude tomu tak 
i v případě Nightingales, birming-
hamské kapely, která s  přestávkou 
působí od roku 1979 a  patří ke ge-
neraci prvních postpunkových ka-
pel. Dodnes je možno ji směle zařa-
dit k sortě zvláštní/originální a ne 
nadarmo nahráli session u Johna 
Peela z BBC1. Přijedou k nám 
i stálice české alternativní scény Už 
Jsme Doma a Midi Lidi. Chybět 
nebudou ani letošní čerství koně 
Povodí Ohře a Panenské Plameny, 
z nichž ti druzí deskou Poníčky 
doslova vytřeli kritikům zrak. Pro 
milovníky klidnější hudby zazpívá 
swingerka z Gdaňska Krystyna 
Durys nebo bývalý basker, dnes 
uznávaný zpěvák Thom Artway. 
Aktivní domácí scéna dostává pra-
videlně na akcích TKA prostor, 
takže nové kvalitní ozvučení si vy-
zkouší Innoxia Corpora, Duševní 
Otřes, Ctib a další ne-hvězdy.

Foto archiv TKA
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Studenti gymnázia vyrazili do Mettingenu
Dvě školy – Gymnázium Rožnov 
pod Radhoštěm a Gymnázium 
Františka Palackého Valašské 
Meziříčí vyslaly skupiny žáků na 
výměnný pobyt do německého 
Mettingenu. 

Po několikahodinové cestě na-
vštěvujeme v Drážďanech Hygie-
ne Museum, ve kterém je k vidění 
exhibice o člověku, jeho chová-
ní, myšlení a tak dále. Následně 
přijíždíme do Mettingenu, což 
je malé městečko uprostřed luk 
a polí posetých kukuřicí a obilím. 
Přes vyčerpání z osmnáctihodino-
vé cesty jsou všichni jako u vytrže-
ní. Má nám začít týden na nezná-
mé půdě, v neznámé krajině. Za 
chvíli už přijíždíme ke Gymnáziu 
Kardinal von Galen, kde jsme ne-
trpělivě očekáváni. 

Týden pro nás nestandardně za-
číná pátkem. Máme sraz před ško-
lou, první den je seznamovací, jsme 
rozděleni na skupiny (česko-němec-
ké pochopitelně), plníme úkoly na 
stanovištích, soutěžíme s ostatními 
skupinami. Den druhý jedeme do 
města Bremenhaven, kde navštěvu-
jeme tamní Klimahaus. V průběhu 

prohlídky jsme si na vlastní kůži 
vyzkoušeli podmínky od rovníku 
až po severní pól. V neděli pro-
gram organizují naši Němci, kteří 
naplánovali výlet na tamní „hory”. 
Pondělí bylo ve znamení vodáků. 
Úterý přineslo prohlídku Osna-
brücku, která vypadá trochu jako 
malá Praha. Klikaté uličky, cesty 
z kamenných kostek a domy jako 
by se zastavily v čase. Středa byl po-
slední den v Německu. Dopoledne 
jsme navštívili Gymnázium Kardi-
nal von Galeni. Co by každý čekal, 

materiální hodnoty, jako jsou výpo-
četní a jiná technika, byly mnohem 
vyspělejší než tady u nás, měli nové 
… no všechno. Kdybych ale měl po-
rovnat průběh jejich a našich před-
mětů, myslím si, že na jednom se 
shodneme všichni. Pokud má učitel 
na hodinu hodinu, musí zabrat, aby 
se něco smysluplného vůbec stihlo. 
Kdežto když má učitel na hodinu 
hodiny dvě, nenudí se nejen celá 
třída, ale i on sám. A abych pravdu 
řekl, kázeňsky jsme mnohem více 
cepovaní než oni.

Odpoledne jsme jeli domů. Sku-
pinová fota, poslední slova a slzy. 
Loučení bylo emotivní. Je zajíma-
vé, jak se za ten týden člověk doká-
že adaptovat na úplně neznámé lidi 
a porozumět si s nimi. Můj názor 
je, že přes všechno to, v čem jsme 
rozdílní, máme něco společného. 
Jsme přece lidé. Díky výměnnému 
pobytu v německém Mettingenu se 
mi potvrdilo, že hledat společnou 
cestu stojí za to. Celý článek na 
www.spektrumroznovska.cz

David Chýlek, Gymnázium

Setkání s lišajem lipovým přímo na zahradě
po naší „živé zahradě“, která právě 
díky rozmanitým druhům rostlin 
a živočichů obdržela toto oceně-
ní, zaujala ji světle zelená skvrna 
v trávě. Pomalu jsme se přiblížili 
k tomu místu blíže a z neznámé 
skvrny se stala nádherně sytě ze-
leně zbarvená housenka motýla. 
Dcerka pronesla: „Táto, jaký motýl 
se z této housenky vylíhne?“ Sám 
jsem nevěděl, a tak jsme společně 
otevřeli atlas přírody a nalezli tam 
odpověď. Housenka patřila lišaji 
lipovému (Mimas tiliae). Ten, kdo 
také objevuje krásy přírody, tak ví, 
že lišaj patří mezi noční motýly. 

Housenka má, jak jsem již uváděl, 
zelenou barvu, ta je však ozdobena 
sedmi šikmými nažloutlými pruhy 
po stranách, drobnými červenými 
tečkami a na horní straně zadečku 
má modrý růžek. Až se rozlousk-
ne jedno veliké tajemství přírody, 
stane se z této na první pohled 
„obyčejné“ housenky nádherný 
motýl s temnými skvrnami a roz-
pětím křídel až osm cm. Křídla 
tohoto motýla jsou zajímavá tím, 
že jsou zaoblená a tím dokreslují 
jeho vzhled. Samotný lišaj je velice 
nenápadný, jeho barva je převážně 
temně zelená a splývá s kůrou stro-

mů. Maskuje se tak dokonale před 
případnými nepřáteli. Zajímavé 
je, že velice rychle létá a saje nek-
tar z květů. Při sání se nezastaví 
a projevuje se tak u něho „stojatý 
let“, takže by nám na zahradě nebo 
v sadě připomínal ptáčka kolibří-
ka, který si podobným způsobem 
opatřuje svou potravu. Krásná a je-
dinečná je příroda Beskyd. Máme 
povinnost ji zachovat a chránit pro 
budoucí generace. Celý článek na 
www.spektrumroznovska.cz

Michal Šulgan,
pedagog volného času

Foto Vladimíra Šulganová

V těchto letních dnech můžete na 
své zahradě najít spoustu zajíma-
vých živočichů, kteří jsou běžnému 
pozorovateli přírody skryti. Když 
jsme navečer s dcerkou procházeli 

Starodávný jarmark ukázal historii zábavnou formou
Druhý srpnový víkend přivedl do Valašského muzea v přírodě kejklíře, šermíře, prodejce či hudební uskupení 
zvučných jmen. Jejich vystoupení si nenechaly ujít stovky návštěvníků Starodávného jarmarku.

I když sobotní deštivé ráno jarma-
rečnímu veselí zrovna nepřálo, na-
konec se vyčasilo a nejen koncert 
Hradišťanu s Jiřím Pavlicou se už 
koupal v záplavě slunečních pa-

prsků. Díky dešti nakonec na trať 
z Val. Meziříčí do Rožnova vyrazila 
také parní lokomotiva Matěj a zá-
jemci tak nepřišli o vrchol Rožnov-
ského parního léta. 

Po oba dny návštěvníky Dřevěné-
ho městečka bavila historická hudba 
BraAgas, kejklíři a žongléři ze skupi-
ny Agripa nebo šermíři. Nechyběla 
ani široká nabídka jarmarečního 

zboží. Děti si užily pohádky loutko-
vého divadélka Rolo, na kolotočích 
či v tvůrčích dílnách. Pomyslnou 
tečkou za nedělním programem bylo 
vystoupení kapely Poletíme?.     (jm)

Foto: Jakub MikušČlenové skupiny historického šermu Svobodní sedláci přiblížili divákům různé techniky středověkého boje.
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Kontakt: 571 751 891, 571 751 881
zsvalbystrice@zsvb.cz

Hudební festival Hlasy podruhé na rožnovské Stráni
Druhý ročník mezinárodního hudebního festivalu lidského 
hlasu – Hlasy se uskuteční v sobotu 1. září v amfiteátru Na 
Stráni Valašského muzea v přírodě. Jednodenní událost, 
pořádaná rožnovským kulturním spolkem Fujaré, předsta-
ví domácí i zahraniční sólisty, sbory a hudební skupiny nej-
různějších žánrů – folk, folklor, world music, alternativa, jazz, 
blues-rock, které spojuje unikátní hlasový projev. Hlavní fes-
tivalový program doplní dvoudenní hlasová dílna s jazzovou 
zpěvačkou Janou Koubkovou.

Na festivalu vystoupí horňácká 
cimbálová Musica Folklorica se 
zpěváky Martinem Hrbáčem, Ve-
ronikou Malatíncovou, Martinem 
Prachařem a ženským sborem 
Oskoruša. Z Polska přijede blues-
-rocková formace Gruff! se „špina-
vým“ hlasem zpěváka Bartka Przy-
tuły. Nestorka českého jazzového 
zpěvu Jana Koubková vystoupí se 
svou kapelou a povede i dvouden-
ní vokální dílnu. Šestičlenné Skety 
jsou rozverný voice-band z Prahy 
a slovenským hostem je mladá 
zpěvačka, skladatelka a klavíristka 
Katarína Máliková s Ansámblem, 
kteří zahrají artpopovou hudbu 

pramenící ve folklorní inspiraci.
Specifikem festivalu je výběr 
účinkujících – sólistů, sborů, 
hudební skupin – postavený na 
jedinečnosti jejich hlasového pro-
jevu, na hlasu jako „nejdokonalej-
ším hudebním nástroji“. Festival 
se již druhým rokem zapojuje do 
hudebních tradic regionu a je též 
součástí tzv. Valašského roku Va-
lašského muzea v přírodě, které je 
partnerem festivalu.

Výhodný předprodej vstupe-
nek na www.festivalhlasy.cz nebo 
v Knihkupectví Nohavica.

Honza Petružela, Fujaré, z. s.
Foto Marek Tihelka

Uschlé borovice nahradí nová výsadba
Pokud jste v posledních dnech procházeli městským parkem, 
jistě jste si všimli asi 30 nově vysazených borovic, které uschly. 
Město se nyní dohodlo s jejich dodavatelem na nápravě.

V roce 2017 prošla zeleň v městském 
parku revitalizací. Její součástí byla 
také výsadba nových borovic, kte-
ré však na počátku letošního roku 
uschly. „Na vině byly mimo jiné velké 
výkyvy teplot, zdejší původně říční pod-
loží a v neposlední řadě nedokonale 
vyvinutý kořenový systém dřevin. Bo-
hužel nepomohla ani naše důsledná 

zálivka. Uschlou výsadbu asi 30 kusů 
borovic jsme proto reklamovali u do-
davatele,” popsala Michaela Hanzl, 
vedoucí odboru správy majetku 
a doplnila: „Nejpozději do konce dub-
na roku 2019 dojde k výsadbě nových 
borovic s hlubšími výkopy, vhodnějším 
substrátem a dalšími opatřeními k za-
mezení jejich usychání.”             (jm)

Náměstím zněl Leoš Janáček

Lidé procházející v pátek 10. srpna 
přes Masarykovo náměstí měli je-
dinečnou možnost poslechnout si 
hudbu Leoše Janáčka. Interpreto-
valy ji zde pěvecký soubor Juventus 
z Gymnázia Rožnov, Instrumentál-
ní soubor Říkadla Frankfurt-Praha, 
dětský sbor Mifun Praha a mužský 

pěvecký sbor Láska opravdivá 
z Brna. Vystoupení bylo součás-
tí pozvánky na 11. mezinárodní 
folklorní festival Léto na Solání, 
letos s podtitulem Janáček na So-
láni. Realizaci akce podpořilo také 
město Rožnov pod Radhoštěm.

Text a foto Jakub Mikuš

Rozsáhlou opravou prochází od 
dubna kostel sv. Anny v Dřevě-
ném městečku Valašského mu-
zea v přírodě. Před zahájením 
prací byl kostel vyklizen a během 
prázdnin proběhla jedna z nej-
důležitějších částí rekonstrukce. 
Tou bylo odsolení donátorských 
kamenů a realizace dodatečné 
hydroizolace. Práce na opravě 

kostela budou pokračovat restau-
rováním kamenného soklu, vybu-
dováním odvodnění kolem celého 
objektu a stažením povrchové 
vody do dešťové kanalizace. Kos-
tel se dočká i dřevěných střešních 
žlabů. Jeho opětovné zpřístupně-
ní plánuje muzeum na předvánoč-
ní cyklus pořadů.

Text a foto Jakub Mikuš

Kostel sv. Anny prochází rekonstrukcí
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Valašské folkrockování přilákalo 1 200 návštěvníků
Slunečné počasí, skvělí interpreti a pohodová atmosféra provázeli letošní multižánrový festival 
Valašské folkrockování. Ten opět nabídl pestrou směsici hudebních stylů.

Jánošíkův dukát oslavil v srpnu již druhé kulatiny

Amfiteátr Na Stráni Valašského mu-
zea v přírodě přivítal stálice české 
hudební scény, ale také méně známé 
interperty, kteří dostali do varu na 
1 200 návštěvníků. V úvodu vystou-
pili oblíbení sourozenci Ulrychovi 
se skupinou Javory Beat, které na 
pódiu vystřídala pražská multikul-
turní kapela Ting čerpající ze stylů 
reggae, ska, swing či rock. Velký 
úspěch měl koncert zpěvačky Anny 
K s kapelou a zahanbit se nenechali 
ani Tata bojs, kteří letos slaví 30 let 
na hudební scéně. „S průběhem le-
tošního festivalu jsme maximálně spo-
kojeni, protože nás konečně nepotrápil 
déšť, což se odrazilo i na návštěvnos-

ti. Valašské folkrockování není jen 
o skvělé hudbě, ale také o setkávání 
a to nás těší,” svěřila se Lenka Viča-
rová, ředitelka pořádajícího T klubu 
- kulturní agentury a pokračovala: 
„Velké díky patří všem, především 
kolegům z agentury, kteří se podíleli 
na zdárné realizaci festivalu, včetně 
sponzorů. Speciálně děkuji paní Ireně 
Stavinohové, jejíž práce si asi každý 
všimne, ale většina ji bere jako samo-
zřejmost, neboť se nám každoročně 
s pečlivostí a ochotou, stará o úklid 
toalet.” Oblíbená akce proběhla za 
podpory města Rožnov pod Rad-
hoštěm a Zlínského kraje.

(jm) Fota TKA a Jakub Mikuš

Krásných 20 let hostí Rožnov pod Radhoštěm a Valašské 
muzeum v přírodě mezinárodní festival věnovaný sloven-
ské kultuře. I letos nabídl Jánošíkův dukát tři dny plné kla-
sického folkloru, jeho moderního pojetí či výstav a dalšího 
doprovodného programu.

Mezi hlavní taháky letošního festiva-
lu patřil program spojující worldmu-
sic s folklorem v podání Bandy a ta-
neční skupiny Partia či celovečerní 
představení folklorního souboru 
Hornád z Košic. „Na dvacátém Já-
nošíkově dukátu vystoupily téměř tři 
desítky folklorních souborů a skupin. 
Nechyběly mezi nimi ani slovenské 
krajanské soubory a lidové hudby ze 
Srbska, Maďarska a Polska,“ přiblí-
žil ředitel dukátu Vlastimil Fabišík. 
V programu nemohl chybět ani 18. 
ročník Mistrovství Valašského krá-
lovství ve stloukání másla. Výstavní 
sál Sušáku pak nabídl výstavu Re-
prezentativní seznam nehmotného 

kulturního dědictví Slovenska, kte-
rá je k vidění až do neděle 2. září. 
„Rožnov se u příležitosti Jánošíkova 
dukátu stal opět hlavním městem 
slovenského světa. Je fantastické, že 
se festival dožil dvacátého výročí, ne-
boť to už je celá generace. Právě díky 
tomu se zde podařilo vytvořit rodinu 
slovenského folkloru,” doplnil Vla-
dimír Skalský, předseda Světového 
sdružení Slováků v zahraničí. Zášti-
tu nad letošním ročníkem festivalu 
převzali předseda vlády ČR Andrej 
Babiš, předseda Úřadu pro Slováky 
žijící v zahraničí Ján Varšo a hejt-
man Zlínského kraje Jiří Čunek. 

Text a fota Jakub Mikuš
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Září láká na oslavu 110 let Zubřanky i Den města

ZUBŘÍ • U příležitosti 110 let exi-
stence Dechové hudby Zubřanka 
proběhne pod záštitou města atrak-
tivní program Odpoledne s dechov-
kou. První tóny zazní z pódia ve 
14.30 a postará se o ně DH Bystři-
čanka. „Další hudební blok bude pa-
třit Horňanům z Horní Bečvy a pozd-
ní odpoledne ozdobí naši oslavenci 
– Dechová hudba Zubřanka,” láká 
Lenka Přečková, vedoucí odboru 
kultury a sportu zuberské radnice 
a pokračuje: „Závěr večera obstarají 
krojovaní Žadovjáci, kteří v minulosti 
získali i Zlatou křídlovku. Vězte proto, 

že konec bude opravdovou třešinkou 
na dortu celého setkání příznivců de-
chové hudby pod lipami.”

Sobota 8. září pak od 13 ho-
din láká na 8. ročník Dne města, 
letos v duchu multikulturní ces-
ty kolem světa. „Indiánské týpí, 
fotografie s vůní dálek, ugandský 
čaj, orientální tanečnice a všudy-
přítomné rytmy a melodie z celého 
světa – to vše dotvoří cizokrajnou 
atmosféru celé akce. Mimo velkou 
porci exotiky se návštěvníci mohou 
těšit i  na domácí kapelu Elubic, 
tradiční táborák a závěrečný kon-

cert Lucie revival,” vyjmenovala 
Přečková. Vedle zmíněných účin-
kujících se na pódiu představí 
také Legendy se vrací, rodilé 
Uganďanky, Jumping Drums, Re-
ggay Zlín, Bombarďák nebo Sha-
harazad. Do akce se zapojí také 
knihovna a výstavní galerie Petro-
hrad. Pro děti je nachystán pro-
gram, v rámci kterého si vyzkouší 
hry a úkoly spojené s cestováním 
a cizími kulturami. Chybět nebu-
de ani dobré jídlo a pití.
Více na www.mesto-zubri.cz.

(jm) Fota archiv MěÚ Zubří

V uplynulých letech nabízely oblíbené Dny města Zubří dvoudenní program. Letos na návštěvníky Klidového centra 
čeká drobná změna. Pátek 7. září totiž bude patřit Odpoledni s dechovkou a sobota 8. září přinese Cestu kolem světa.

Soutěžte s knihovnou
Speciální soutěž pro malé výtvarníky do 15 let připravila 
v letošním osmnáctkovém roce Knihovna města Zubří.

ZUBŘÍ • Letos si připomínáme 
100 od vzniku Československé re-
publiky a k tomuto výročí se váže 
také téma soutěže. Úkolem dětí je 
ztvárnit, jak si myslí, že vypadalo 
Zubří právě kolem roku 1918. Inspi-
raci mohou výtvarníci hledat napří-
klad v letošním zuberském kalendáři, 

muzeu či v knize Cesta ke kořenům. 
Nejlepší práce budou odměněny po-
ukázkou do knihkupectví.

Uzávěrka soutěže je ve středu 
26. září. Vyhlášení nejlepších prací 
proběhne v pátek 5. října. Všechny 
odevzdané výtvory budou vystave-
ny v knihovně.                         (jm)

V Zubří kandiduje devět subjektů
Je jasno. O hlasy zuberských voličů se bude v říjnových 
komunálních volbách ucházet devět politických uskupení.

ZUBŘÍ • Registrační úřad 
v srpnu potvrdil správnost všech 
podaných kandidátních listin. 
O 21 míst v zuberském zastu-
pitelstvu se tak budou v pátek 
5. a sobotu 6. října ucházet, dle 
vylosovaného pořadí: 1. SNK-

-Společně pro Zubří, 2. ODS, 
3. SPO-Zemanovci, 4. SNK-
-ED, 5. KDU-ČSL, 6. Svobodní, 
7. KSČM, 8. ČSSD, 9. ANO 
2011. To je o dvě politická usku-
pení víc než v předchozích vol-
bách z roku 2014.               (jm)

Cesta z Rožnova do
Valmezu se protáhne

Jazzmenu slibuje čtveřici skvělých koncertů
Říjen do Rožnova opět přinese festival dobré hudby - Jazzmenu. Již 5. ročník bude nabitý jak do-
mácími, tak zahraničními interprety od folku, blues přes soul, jazz až k latinskoamerické hudbě.

Festival pořádá muzikant a produ-
cent Zbyněk Terner ve spolupráci 
s T klubem – kulturní agenturou. 
Už ve středu 3. října se mohou 
zájemci těšit na vystoupení Vilém 
Spilka Quartet v Brasserii Avion. 
„Smíchejte jazz, folk a další součas-
né vlivy, přidejte špetku experimentu, 
dochuťte zdejší melodikou, to vše na-
bízí kvarteto pod vedením předního 
českého kytaristy,” uvedl za pořada-
tele Zbyněk Terner. O týden pozdě-
ji 10. října se v prostorách hotelu 
Energetic představí projekt ekvá-
dorské skladatelky, zpěvačky, pia-
nistky Andrea Ruilova & Folhinha 
Band. V úterý 16. října pak tamtéž 
vystoupí mnoha cenami ověnčená 
americká zpěvačka rakouského 
původu v rámci uskupení Elisa-
beth Lohninger Quartet. „Elisabeth 

Lohninger (na snímku) je prováze-
na přívlastky jako emotivní, vzrušu-
jící, oslnivá či inspirující. S pianistou 
Walterem Phishbacherem spolupra-
cuje již osmnáct let a kromě pravi-
delného vystupování v prestižních 
newyorských hudebních klubech 
navštěvuje často i Evropu,” přiblížil 
tvář festivalu Terner. Pomyslnou 
tečkou za letošním festivalem pak 
bude koncert Alex Garnett Quartet 
ve čtvrtek 25. října v hotelu AGH. 

Všechny koncerty začína-
jí v 19 hodin. Bližší informace 
o festivalu na www.tka.cz nebo 
facebookovém profilu Jazzmenu. 
Rezervace vstupenek probíhá tam-
též či na e-mailu: info@jazzmenu.
cz. Vstupenky je možné zakoupit 
v T klubu od 11. září.

(r) Foto archiv pořadatelů

Se zdržením musí až do neděle 
23. září počítat řidiči jedoucí 
po hlavním tahu silnice I/35 
mezi Rožnovem a Val. Meziří-
čím. Probíhá zde oprava části 
komunikace od výjezdu ze 
Zubří po křižovatku do Stří-
teže. Doprava je řízena kyva-
dlově. Oprava, která je v gesci 
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
(dále jen ŘSD), se týká úseku 
dlouhého téměř 2,5 kilomet-
ru. „Dochází zde k odfrézování 
stávajícího a pokládce nového 
povrchu. V daném úseku od 
výjezdu ze Zubří po křižovatku 
do Stříteže provedeme také čiš-
tění krajnic a příkopů či nové 
vodorovné dopravní značení,“ 
vyjmenoval rozsah prací Pavel 
Pobořil, úsekový správce silnic 
I. třídy ŘSD.                    (jm)
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Tylovská dvacítka prověřila fyzičku běžců
Už potřetí se v Tylovicích sešli příznivci běžeckých klání všech věkových kategorií, aby změřili síly 
v Tylovské dvacítce. Letošní závod i přes tropické teploty přilákat téměř šest desítek sportovců.

Díky nové střelnici rozšiřují biatlonisté z Rožnova své řady.

„Opět nám přálo počasí a na start 
se postavilo na 40 dětských a 17 do-
spělých závodníků,” řekl pořadatel 
Zbyněk Solanský a pokračoval: 
„U dětských závodů vládlo čiré nadše-
ní z pohybu a každý si vyzávodil něja-
kou drobnost. Vždy tři nejlepší v dané 
kategorii obdrželi krásnou perníkovou 
medaili, diplom a drobné věcné ceny.” 
Po vyhodnocení výsledků dětských 
běhů bylo na řadě klání dospělých, 
kteří vyrazili na tratě délky 10 a 20 

km. „Díky pomoci dobrovolných ha-
sičů z Tylovic byla opět k dispozici 
občerstvovací stanice na Dílech, která 
přišla ve 30stupňových vedrech všem 
vhod. Do cíle ale dobíhali závodníci 
s úsměvem a hodnocením, že na Ty-
lovské dvacítce stačí 10kilometrová 
trať,” navázal s úsměvem Solanský. 
Dle jeho slov došlo také k překoná-
ní několika traťových rekordů, ale 
ten hlavní na 20 kilometrů dál drží 
Tomáš Štverák ze Zubří s časem 

1:41:25. „Děkuji všem partnerům zá-
vodu a městu Rožnov, které nás opět 
podpořilo a umožnilo konání závodu. 
V roce 2019 se těšíme opět na shleda-
nou,” uzavřel Zbyněk Solanský. 
 

Děti a rodiče: 1. Kryštof Orel, 
2. Jakub Solanský, 3. Veronika 
Gajdůšková. Děti: 1. Michal Zetek, 
2. Dominik Černý, 3. Šimon Pavli-
ca. Nejmladší přípravka: 1. Tomáš 

Holý, 2. Antonín Prstek, 3. Petr 
Hruška. Mladší přípravka: 1. Nela 
Štefková, 2. Jaroslav Mitáš, 3. Ště-
pán Skalka. Mladší žactvo: 1. Mar-
kéta Skalková, 2. Daniel Kamas, 
3. Michaela Štefková. Starší žac-
tvo: 1. Jakub Macura. Tylovská 10: 
1. Marek Tretera, 2. Martin Čme-
lík, 3. Jiří Mičkal. Tylovská 20: 
1. Ivan Stopka, 2. Lucia Priedlae-
derová, 3. Miloš Mikuda.

(jm) Fota Markéta Mikundová

Celkové výsledky: 

Nenechte si ujít Běh rodným krajem Emila Zátopka
V sobotu 22. září proběhne v Rožnově další ročník běžeckých závodů nesoucích jméno legendárního maratonce Emila Zátopka. 
O den dříve, v pátek 21. září dojde k slavnostnímu pojmenování multifunkčního hřiště na ulici Letenská po atletce Daně Zátopkové.

„Loni jsem požádal paní Danu, aby 
nové hřiště mohlo nést její jméno. 
Jsem moc rád, že s tím souhlasila, pro-
tože ne vždy podobné návrhy akceptu-
je,“ netajil před časem spokojenost 
starosta Radim Holiš. Slavnostní 
přejmenování moderního sportovi-
ště na Atletické hřiště Dany Zátop-

kové proběhne v pátek 21. září od 
13 hodin za účasti slavné atletky. 
Následně bude odhalena také in-
formační tabule Nadace ČEZ, kte-
rá zde podpořila výstavbu nového 
workoutového hřiště.

Den nato je na programu půlma-
raton Běh rodným krajem Emila 

Zátopka, jehož trasa vede z Kopřiv-
nice do Rožnova. Závod startuje v 11 
hodin před kopřivnickým Technic-
kým muzeem s cílem v Dřevěném 
městečku Valašského muzea v pří-
rodě, kde proběhne také slavnostní 
vyhlášení výsledků. Klání je určeno 
běžcům starším 18 let včetně a ukon-

čeno bude po třech hodinách od 
startu. Zájemci se mohou do závodu 
hlásit až do čtvrtka 20. září na www.
beh-roznov.koprivnice.
org. V areálu rožnov-
ského parku proběhnou 
v rámci akce také dět-
ské běhy. (jm) Více zde:

Hasiči se v parku utkali o Pohár starosty města
Sbor dobrovolných hasičů z Tylovic uspořádal v sobotu 18. srpna osmý ročník pohárové soutěže v požárním útoku mužů a žen 
o Pohár starosty města Rožnov pod Radhoštěm. Klání zároveň proběhlo jako 9. kolo Valašské hasičské ligy v požárním útoku.

Soutěž již tradičně hostil městský 
park. Letos si ji nenechalo ujít čtr-
náct družstev mužů, šest týmů žen 
a čtyři celky mužů nad 35 let. Slav-
nostní zahájení proběhlo za účasti 
starosty města Radima Holiše, ná-
městka starosty okresního sdružení 
hasičů Vsetín Pavla Solanského, 

člena výboru okrsku č. 3 Jaroslava 
Novotného a starosty pořádajícího 
sboru Jana Křenka. „V průběhu sou-
těže byla k vidění spousta krásných 
požárních útoků. Nejlepšího času 
v kategorii mužů docílilo družstvo 
Podhradní Lhoty. Za něj se zařa-
dilo mužstvo z Velké Lhoty a muži 

z Lešné. Domácím družstvům A i B 
štěstěna letos úplně nepřála. Ačko 
bralo čtvrtou a kluci z B týmu sedmou 
příčku,” uvedl Ondřej Jurča, jednatel 
pořádajícího SDH Tylovice. Ženám 
vládl tým z Velké Lhoty, před stří-
brnými Komárovicemi a bronzovým 
Loukovem. Kategorii mužů nad 35 

let opanovaly Vlčovice s první a třetí 
příčkou, přičemž se mezi ně ještě 
vměstnal tým Pozděchova. „Děku-
jeme všem zúčastněným, organizáto-
rům a také městu Rožnov pod Rad-
hoštěm za podporu. Už nyní se těšíme 
na další ročník,” uzavřel Jurča.

(jm) Fota Martin Jurajda

SDH Tylovice B zleva: Ivo Gregov, Jaroslav Bubnič, Stanislav Gajdůšek, Jindřich 
Mikel, Martin Solanský. Zády zleva: Michal Kulišťák, Dominik Opálka.

SDH Tylovice A zleva: Vojtěch Jurča, Ondřej Jurča, Dominik Holub, Michal 
Kulišťák, Stanislav Gajdůšek, Jan Solanský a Jiří Koláček.



STRANA 16 / 28. SRPNA 2018SPORT

SPEKTRUM ROŽNOVSKA – měsíční zpravodaj Rožnova pod Radhoštěm – MK ČR E 13228 • Periodický tisk územního samosprávného celku • Vychází 12x ročně v nákladu 7 900 kusů • Vydává TV Beskyd, 
s.r.o., 1. máje 1 000, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 25844334 • Šéfredaktor: Jakub Mikuš – tel.: 603 242 767 • Redakční rada: Honza Petružela, Alena Srovnalová, Jitka Urubová, Daniel Drápala, Lukáš Martinek 
• Tiskne: GRAFIA NOVA, s. r. o. • Distribuce: Česká pošta • Zdarma pro obyvatele města Rožnov p. R. a obcí rožnovského mikroregionu • Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje 
právo příspěvky neotisknout, upravit či krátit. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce.• Uzávěrka příštího čísla je 15. 9. 2018 • www.spektrumroznovska.cz

Marek Havran
zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Příprava házenkářů HC Robe Zubří na novou extraligovou sezonu je v plném proudu a poma-
lu se blíží ke svému finiši. Její důležitou součástí byl kvalitně obsazený turnaj v Novém Veselí. 
Zubří sice třikrát prohrálo, ale nasbíralo cenné herní minuty se silnými soupeři. Turnaj vyhrál 
domácí celek a extraligový konkurent Zubřanů. Nejvyšší soutěž startuje o druhém zářijovém 
víkendu, Zubří zahájí nový ročník v sobotu 8. září zápasem v Litovli.

Zubří finišuje v přípravě na nový extraligový ročník

Hokejisté začnou novou sezonu doma s Krnovem 
Domácím utkáním s Krnovem (v sobotu 22. září) vstoupí do nové sezony hokejisté Rožnova pod Radhoštěm. V krajské 
lize, ve které dochází k několika změnám v týmovém obsazení, bude v nadcházející sezoně bojovat celkem devět týmů.

Hned několik změn se událo v letní 
pauze v krajské lize Moravskoslez-
ského kraje, ve které tradičně hrají 
hokejisté Rožnova pod Radhoštěm. 
Oproti minulé sezoně nebudou 
v soutěži týmy Poruby B a Orlové, 
která získala licenci na druhou ligu 
od vítěze loňského ročníku krajské 
ligy Studénky, jež zůstává v kraji. 
Naopak novým účastníkem soutěže 
je celek HC Býci Karviná. Každý 
z devíti týmů bude hrát se svými 
soupeři celkem třikrát, to je 24 zá-
pasů v základní části, která končí 
na konci února. Poté přijde na řadu 

play off, do kterého půjde prvních 
osm týmů. Utkají se o vítězství 
v lize a právo účasti v kvalifikaci 
o druhou ligu.                      (mha)

Los hokejistů HC Rožnov p. R. 
v úvodu krajské ligy 2018/2019:
1. kolo: sobota 22. září
HC Rožnov p. R. – Krnov
2. kolo: pátek 28. září
HK Nový Jičín - HC Rožnov p. R.
3. kolo: neděle 30. září
Rožnov má volno
4. kolo: sobota 6. října
HC Rožnov p. R. – HC Bohumín

Na Memoriálu dr. Josefa Smékala, 
jak se turnaj v Novém Veselí ofici-
álně jmenoval, se Zubřané postup-
ně utkali s Veszprémi Kézilabda 
a  polským MKS Piotrkowianin 
Piotrkow. V prvním dopoledním 
utkání Zubřané podlehli dobře 
fyzicky vybavenému soupeři z Ma-
ďarska. V odpoledním duelu svě-
řenci trenéra Dušana Poloze pro-
hráli s polským celkem o pět gólů. 
V posledním souboji na turnaji do-
šlo i na zajímavou rošádu. „K utká-
ní o páté místo jsme měli nastoupit 
proti ŠKP Bratislava. Zároveň měla 
o třetí místo hrát dvě polská družstva 
Mielců a Piotrkowa. Ta to ovšem od-
mítla, a tak jsme nakonec hráli s dal-
ším polským družstvem Stal Mielec,“ 
uvedl sekretář zuberského oddílu 
Michal Balhárek. V konečném zú-
čtování turnaje nakonec obsadili 
Valaši páté místo. „Přestože jsme na 
turnaji třikrát prohráli, hodnotíme 
jej pozitivně. Odehráli jsme tři utkání 
se silnými soupeři. Na hřiště se do-
stali všichni hráči, kteří byli trenérovi 
k dispozici. Družstvo se neustále zdo-
konaluje a ukazuje svůj potenciál. 
Pochvalu zaslouží hlavně mladí klu-
ci, kteří se prezentují výborně,“ dodal 
Michal Balhárek.

HC ROBE Zubří - Veszprémi Ke-
zilabda 27:34 (11:15). Sestava 
a branky Zubří: Malina, Orság, 
Krůpa – Dokoupil 2, Weber 5, Ti-
ller 5, Přikryl 5, Janíček, Vlk 3, Ze-
man 1, Šustáček, Hrstka 3, Korbel 
1, O. Číž 1, Hybner, Pich 1.

HC ROBE Zubří - MKS Pitrkowia-
nin Piotrkow 24:29 (11:16). Sesta-
va a branky Zubří: Malina, Orság, 
Krůpa - Dokoupil 1, Weber 1, Tiller 
2, Přikryl 2, Janíček 1, Vlk, Zeman 
1, Šustáček 3, Hrstka 2, Korbel 
7, O. Číž 3, Hybner, Pich 1.

HC ROBE Zubří - Stal Mielec 
32:38 (18:17). Sestava a branky 
Zubří: Malina, Orság, Krůpa – 
Dokoupil, Weber 6, Tiller 4, Při-
kryl 2, Janíček, Vlk 3, Zeman 
1, Šustáček 4, Hrstka 1, Korbel 
4, Číž  O. 6, Hybner, Pich 2.

Konečné pořadí turnaje: 1. Nové 
Veselí, 2. Veszprémi Kézilabda, 
3. MKS Piotrkowianin Piotrkow, 
4. Stal Mielec, 5. HC ROBE Zubří, 
6. ŠKP Bratislava.                (mha)

První kolo se konalo na hřišti v Čes-
ké Lípě a druhé probíhalo nedaleko 
Rožnova na skvěle připraveném hři-
šti na Čeladné. Ženy nakonec po vel-
kém boji ve dvanáctičlenném startov-

ním poli urvaly devátou příčku a svou 
pozici v první lize jednoznačně obhá-
jily. Rožnovanky hrály v sestavě: Pet-
ra Bumbalová, Veronika Bumbalová, 
Naďa Zímová, Libuše Bretšnajdrová, 

Sabina Popelková, kapitán Radek 
Bumbala. Muži v silné konkurenci 
taktéž ve dvanáctičlenném startov-
ním poli obsadili krásné šesté místo. 
Sestava Valašského golfového klubu: 

hrající kapitán Jaroslav Zahradník, 
hráči - Vojtěch Vala, Vladimír Fárek, 
Libor Lacina, Zdeněk Horák, Petr 
Ondruch, Michal Kačmařík, Radek 
Bumbala.                                 (mha)

Obě družstva Valašského golfového klubu Rožnov pod Radhoštěm si v letošním 
ročníku první ligy družstev (druhá nejvyšší soutěž) vedla dobře. 

Krátce z golfu. Obě družstva Rožnova bodovala v první lize
Foto: Jakub MikušHokejisty Rožnova čeká v nové sezoně krajské ligy řada změn.

Výsledky HC Robe Zubří na 
turnaji v Novém Veselí:

Program HC Robe Zubří v úvodu extraligy:
1. kolo: sobota 8. září: Litovel – Zubří
2. kolo: sobota 15. září: Zubří – Nové Veselí (18 hodin)
3. kolo: sobota 22. září: Kopřivnice – Zubří
4. kolo: sobota 29. září: Zubří – Plzeň (18 hodin)     
5. kolo: neděle 7. října: Frýdek-Místek – Zubří
6. kolo: Dukla Praha – Zubří

Foto: Jakub MikušHázenkáři Zubří (bílé dresy) zahájí nový extraligový ročník v Litovli.


