ezen

MĚSÍČNÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO
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NEZAPOMEŇTE - Už v pátek 5. a sobotu 6.
října proběhnou nejen v Rožnově komunální
a také senátní volby. I tentokrát přinášíme čtenářům speciální předvolební přílohu, z níž se
například dozví, jak správně vyplnit hlasovací
lístek, aby jej volební komise uznala.

I

ROČNÍK XXVIII
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V Rožnově proběhl první ročník Veletrhu sportovních a volnočasových
aktivit, který dětem i rodičům přiblížil
aktivity organizované na území města. Úspěšná akce přilákala stovky návštěvníků. Strana 7

Hudební Vrátnice tepe životem
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

V září se poprvé otevřely brány dlouho očekávaného hudebního klubu a kavárny Vrátnice. Místo nebezpečné herny tak město na adrese
1. máje 1 000 získalo důstojný kulturní stánek.

Administrativní budova Komerčních domů, prostory bývalé vrátnice Tesly, se během prázdnin proměnila k nepoznání. „Město uvolnilo
na rekonstrukci prostor bývalé herny a baru na kavárnu s hudebním
klubem částku 2,1 milionu korun,
v níž je zahrnuto i vybavení novou
zvukovou a světelnou aparaturou.
Rekonstrukce byla náročná zejmé-

na z důvodu koordinace prací všech
dodavatelů v omezeném čase tak,
abychom dodrželi plánovaný harmonogram otevření klubu. Zejména
v době, kdy firmy prakticky nemají
volné kapacity pro další zakázky,”
uvedl Jindřich Žák, jednatel městské společnosti Komerční domy,
s. r. o., která rekonstrukci zdárně
realizovala. Pokračování na str. 5

INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

Rožnov má hřiště Dany Zátopkové TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely koupelny

Chobot 93, Rožnov p. R. • tel.: 608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz

DLOUHOLETÁ PRAXE
Za účasti olympioničky Dany Zátopkové loni Rožnov slavnostně
otevřel víceúčelové sportovní hřiště
na ulici Letenská. Jen dva dny po
oslavě 96 narozenin se v pátek 21.
září sportovní legenda do města

vrátila. Za asistence Českého klubu
olympioniků, olympijského výboru
a dalších hostů totiž odhalila desku
s novým názvem sportoviště - Atletické hřiště Dany Zátopkové. Na
slavnostní akt poté navázalo ote-

vření workoutového hřiště v témže
areálu. Rožnov na jeho realizaci
získal dotaci z Nadace ČEZ. Více
o Atletickém hřišti Dany Zátopkové na www.sportoviste.roznov.cz.
Text a foto Jakub Mikuš

Kaufland chce na Meziříčské pořád stavět
Přes deset let se v Rožnově hovoří o výstavbě obchodního domu Kaufland na
ulici Meziříčská. Téměř stejně dlouho trvá spor mezi odpůrci výstavby a investorem. Prvně jmenovaným dal přitom před časem znovu za pravdu soud.

Krajský soud v Ostravě v uplynulých dnech už podruhé rozhodl
o zrušení platnosti územního rozhodnutí, které pro stavbu obchodního domu vydal Krajský úřad ve
Zlíně. „Žaloba byla úspěšná hlavně
kvůli tomu, že není známo současné

zatížení lokality a nelze tak přesně
modelovat její budoucí zátěž. Kaufland totiž doposud nepřistoupil k měření na místě samém, které by bylo
finančně i časově náročné, trvalo by
zhruba rok. Dle rozsudku toto ale
nelze považovat za dostatečný důvod

neprovedení měření. Nyní čekáme na
reakci zástupců společnosti Kaufland,“
přiblížila aktuální situaci Aneta Valasová, předsedkyně spolku Zdravý
Rožnov, který se s Krajským úřadem v dané věci soudí.
Pokračování na str. 4

NEPŘEHLÉDNĚTE
Opravy ve školách stály
téměř 5 milionů Kč Strana 2
Rožnov je obec přátelská
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Strana 3
prohlubuje
Uzavírky u Eroplánu a na
Pindule do listopadu Strana 4
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Městské základní školy přivítaly 142 prvňáčků
Do lavic pěti městem zřizovaných základních škol usedlo v pondělí 3. září poprvé
142 prvňáčků. Svůj velký den si na každé škole užili jinak.

Na snímku vlevo přivítala prvňáčky nová ředitelka ZŠ Videčská Eva Cabáková spolu s místostarostou Janem Kučerou, vpravo prvňáčci ze ZŠ Koryčanské Paseky.
Nejvíce - 41 nových žáků přivítala ZŠ
telé města. Místostarosta Jan Kučera
Holiš se pak podíval za prvňáčky
hoštěm (bývalá ZŠ praktická). Na
5. května. O deset méně prvňáčků zapřivítal nové žáky na ZŠ Videčská.
v ZŠ 5. května a Koryčanské Paseky.
bezpečnost školáků pak od začátku
mířilo do ZŠ Videčská. ZŠ Pod Skal„V rychlosti jsme ověřili, že se děti umí
Vedle zmíněných základních škol
roku už 24. rok v řadě dohlížejí také
kou má 30, ZŠ Koryčanské Paseky 25
hlásit, do školy se těší a mnohé z nich
zřizovaných městem jsou pak v Rožstrážníci rožnovské městské policie
a ZŠ Záhumení 15 nových dětí. Prvuž umí počítat. Prý až do milionu,“ řekl
nově ještě soukromá ZŠ Sedmikrása policisté z místního obvodního
ňáčky přišli pozdravit také představis úsměvem Kučera. Starosta Radim
ka a krajská ZŠ Rožnov pod Radoddělení Policie ČR.
(tg, jm)

Radnice plánuje opravy a výstavbu dětských hřišť
Obnovit nebo doplnit stará hřiště, vybudovat nová a zlepšit jejich bezpečnost i údržbu. To jsou hlavní
výstupy elektronického šetření mezi obyvateli města. Část investic, chce radnice stihnout ještě letos.

Dotazník: Hřiště k možnému obnovení vyplnilo v průběhu června
a července 161 respondentů. Část
z nich se zapojila také do řízené diskuse na facebooku města. „Kromě
toho jsme v rámci projektu Zdravé
město a místní Agendy 21 uspořádali
veřejnou diskuzi k dětským hřištím.
Výstupy z průzkumu i diskuse jsou pro
nás cenné a děkujeme všem, kteří se
zapojili,“ poděkovala místostarostka
Kristýna Kosová. Vedení města slibuje, že bude pracovat se všemi vý-

stupy, návrhy i připomínkami. „Prvním krokem bylo jejich projednání na
radě města. Akční plán Strategického
plánu rozvoje města na roky 20172018 s výhledem na roky 2019-2020,
který je navázán na rozpočet města,
již zahrnuje opatření, která počítají
s rekonstrukcí či výstavbou dětských
a volnočasových hřišť. Náměty občanů jsou přínosné a využitelné také při
tvorbě dokumentace a realizaci konkrétních projektů,“ doplnil místostarosta Jan Kučera.

Nejvíc hlasů pro hřiště
na ulici 1. máje
V elektronickém dotazníku respondenti vybírali ze čtyř hřišť k obnově, mezi nimiž s 41% hlasů zvítězilo hřiště na ulici 1. máje. Většina
(76,4 %) účastníků šetření se pak
shodla na tom, že Rožnov potřebuje další hřiště. Zazněly také podněty ke zlepšení stávajících hřišť.
„Některá opatření se již realizují či
připravují, jiná budou zařazena do

rozpočtu na další rok. Příslušný odbor městského úřadu bude v reakci
na výsledky ankety pracovat na údržbě, doplnění prvků a zajištění bezpečnosti u vybraných hřišť. Začneme
také připravovat obnovu hřiště na
1. máji,“ uzavřela Kristýna Kosová.
Více o výsledcích ankety najdete na
www. spektrumroznovska.cz. (tg, jm)

Stavební práce ve školách vyšly na téměř pět milionů
Během letních prázdnin rožnovská radnice opět realizovala opravy ve svých mateřských a základních školách.
Děti se tak v září vrátily do modernějších budov. Na větší rekonstrukci se po letech soudních tahanic mohou příští
rok těšit také ZŠ Záhumení a MŠ Koryčanské Paseky.
„Letní prázdniny jsou jediným obdobím, kdy můžeme ve školách
a školkách kromě pravidelné údržby
dělat také větší opravy,” řekl Radek
Schmied, referent odboru správy
majetku rožnovské radnice. Na MŠ
1. máje 864 tak nechalo město opravit střechy, římsy a hromosvody,
MŠ Tylovice má opravené oplocení, podlahy a servisem zde prošla
okna a dveře, MŠ 5. května má nové
osvětlení a podhledy. „Náklady dosáhly celkem 2,75 milionu korun,“
vypočítal Schmied.
Pracovalo se také na základních
školách. „Mimo jiné jsme opravili
osvětlení, střechu altánu a podlahovou krytinu u ZŠ Koryčanské Paseky,
provedli jsme částečnou rekonstrukci

vodoinstalace u ZŠ Záhumení, natřeli radiátory a vyměnili odpad u ZŠ
Videčská a vyměnili osvětlení, rekonstruovali hromosvod a opravili některé
podlahy u ZŠ 5. května,“ doplnil Radek Schmied s tím, že investice do
základek vyšly na 1,87 mil. Kč.
Posledními školami, které nutně
potřebují větší opravu, jsou ZŠ Záhumení a MŠ Koryčanské Paseky.
„Do jejich budov jsme dlouhodobě
nemohli investovat z důvodu soudního
sporu o vlastnictví objektů se společností IPR. Soud naštěstí rozhodl, že
budovy obou škol jsou ve vlastnictví
města. Do rozpočtu na rok 2019 tak
budeme počítat s částkou, která pokryje jejich generální opravu,“ uvedl
místostarosta Jan Kučera. (tg, jm)
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Olga Michutová a Lenka Oravcová převzaly ocenění
Na začátku září hostil Rožnov Dny sociálních služeb. Součástí týdne plného aktivit byl i čtvrtý ročník Jarmarku
neziskových organizací, v rámci nějž byly oceněny osobnosti sociální oblasti.
Už v pondělí 3. září se sešli poskytovatelé sociálních služeb
z Rožnovska, aby si vyměnili zkušenosti. Celý týden také probíhaly dny otevřených dveří v jejich
sídlech na území města.
Velký úspěch měl Jarmark neziskových organizací v sociální
oblasti, na němž jednotliví poskytovatelé prezentovali svou činnost.
V rámci této akce vystoupila také
kapela Gipsy.cz či Antonio Herman a oceněny byly osobnosti pracující v sociální oblasti. „Je dobře,
že město tyto pracovníky už podruhé
ocenilo. Vedle vyhlášení pedagoga
a sportovce roku nebo ocenění dárců krve si právě sociální oblast pozornost a poděkování osobnostem,
které se v ní profesně pohybují, určitě zaslouží,” přiblížil místostarosta
Jan Kučera. V kategorii výrazná
osobnost sociální oblasti přijala
nejen díky Lenka Oravcová a za
dlouhodobý přínos sociální oblasti byla oceněna Olga Michutová.
„Oběma dámám patří velké poděkování za jejich dlouholetou činnost

a často nezištnou pomoc. Pro mnohé jsou skutečným vzorem hodným
následování. Stejně tak ale poděkuji

ho centra Domeček, jež dodnes
slouží k výměně zkušeností všem,
kteří pečující o děti od 1 do 6 let.

týmu, a proto moc děkuji mým spolupracovníkům z Poradny Rožnov,”
poděkovala Lenka Oravcová.

Olga Michutová

Na snímku zleva místostarosta Jan Kučera s oceněnými Olgou Michutovou a Lenkou
Oravcovou, vpravo vedoucí sociálního odboru rožnovské radnice Eva Urbanová.
všem, kteří v dané oblasti pracují
Jeho činnost zastřešuje Poradna
a jsou připraveni podat pomocnou
Rožnov, kterou Lenka Oravcová
ruku potřebným,” doplnil Kučera.
vede, a jež poskytuje také pomoc
a poradenství pro ženy a dívky
včetně krizové linky. „Ocenění mě
Lenka Oravcová
mile překvapilo a hodně si jej váV roce 1998 iniciovala a aktivně
žím. V sociální oblasti se pohybuji
se podílela na založení mateřské20 let. Není to práce jednotlivce ale

Od malička byla vedena k pomoci
druhým. Proto přišla s myšlenkou
výstavby SOS Dětských vesniček
také v našem regionu a koncept
k jejich realizaci získala od profesora Zdeňka Matějčka, který
byl jejich spoluzakladatelem. Od
jejího vzniku v roce 1996 působí Olga Michutová v organizaci
Rodina svaté Zdislavy, která se
zabývá podporou a pomocí pěstounským rodinám a výstavbou
pěstounských domků. „Ocenění si
velice vážím. Nikdy bych neřekla,
že něco takového v Rožnově dostanu. Naše organizace by nevznikla
nebýt profesora Matějčka, později
profesorky Koluchové a dnes mých
báječných kolegyň magister Nožičkové a Olejníkové,” svěřila se Olga
Michutová.
Text a foto Jakub Mikuš

Krátce z jednání zastupitelstva města v úterý 11. září
Sportoviště ZŠ Videčská
Zastupitelé schválili navýšení částky na rekonstrukci sportoviště ZŠ
Videčská s projektovanými náklady
7,5 mil. Kč. Město předpokládá
zahájení prací letos v listopadu
s dokončením v květnu 2019. Škola
by se měla na rekonstrukci podílet
milionem korun.

šovo nábřeží, Uhliska, Dolní Dráhy.
Opravy chodníků - ulice J. Fučíka,
Partyzánská, Svazarmovská, Kulturní, Obránců míru, Horská.
Vybudování parkovacích stání na
ulici Horská (realizace říjen až
prosinec) a na ulici Zemědělská
(realizace listopad 2018 až duben
2019). Příprava smíšené plochy
Kramolišov.

Investiční akce realizované
v roce 2018

Prodej akcií vynesl přes
2,8 milionu korun

Opravy komunikací - Ulice na Pařeničkách, Hážovice - Končiny,
5. května, 1. máje - areál Tesly + Tyr-

Dosud město vlastnilo 800 kusů
akcií společnosti EP Rožnov, a. s.,
které získalo v privatizaci. Vzhle-

dem k minoritnímu podílu a také
absenci výplaty dividend rozhodli
zastupitelé o jejich prodeji za téměř 2,6 mil. Kč. Již dříve přitom
Rožnov prodal stejný počet akcií společnosti EP Development
RPR, a. s., za 260 tisíc Kč.

Bazén má nové šatny i zázemí
Zastupitelé schválili ručení za úvěr
ve výši téměř 12 mil. Kč, který čerpala městská společnost Krytý bazén
Rožnov, s. r. o., na rekonstrukci šaten,
sprch a dalšího zázemí ve druhém patře bazénu. Návštěvníkům díky této
investici slouží moderní prostory.

Dohoda v kauze o využití
reklamních ploch

Volení zástupci města odsouhlasili
dohodu mezi městem a společností Miger o narovnání za neplněnou
smlouvu k užívání sloupů veřejného osvětlení a bezdůvodné obohacení za užívání pozemků města,
na nichž má firma bez smlouvy reklamní zařízení. Na základě dohody má zmíněná společnost doplatit
Rožnovu přes 225 tisíc Kč. Radnice následně vezme zpět žalobu,
kterou podala k Okresnímu soudu
ve Vsetíně.
(r)

Kůrovcová kalamita se prohlubuje Rožnov je Obec přátelská seniorům
Tři měsíce od červnového jednání
zástupců Rožnova, Zlínského kraje,
lesníků a ochránců přírody o společnému postupu při řešení kůrovcové
kalamity na Rožnovsku je situace
ještě horší. Suché léto přispělo
k prohloubení problému, v jehož
důsledku musí být vytěženy tisíce
kubíků napadeného smrkového dřeva. „Dle informací lesníků je aktuální
situace mnohem horší, než předpovídali v červnu. Proto jsme v září do
Rožnova pozvali také hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a přímo na
místě jednali o společném postupu.
Musíme udělat vše pro zmírnění důsledků kalamity, protože zastavit ji
už asi nedokážeme,” řekl starosta
Radim Holiš. Pomoci chce dle slov
hejtmana Čunka také Zlínský kraj:

„Rožnovsko je zasaženo kůrovcem ve
Zlínském kraji nejvíce. Kraj může pomoci dotacemi, které poskytuje na výsadbu nových stromů a také ošetření
vytěženého dřeva proti kůrovci.” (jm)

V konkurenci desítek měst z celé České republiky získal
Rožnov v kategorii obcí s počtem obyvatel 10 - 50 tisíc
zlato za práci se seniory. Součástí ocenění je i odměna
1,5 milionu Kč.
Soutěž Obec přátelská seniorům
vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. V silné konkurenci
ocenilo Rožnov skvělou první
příčkou před Valašským Meziříčím a Kolínem. „Z prvenství máme
obrovskou radost. Ministerstvo ocenilo práci, kterou dlouhodobě děláme směrem pro zlepšení života
našich seniorů. Již řadu let máme
zavedenu například Radu seniorů,
skvěle u nás funguje Seniorcentrum a organizace, které v něm působí. Radnice pak pro seniory pořá-

dá například Den seniorů či letos
znovuobnovené setkání jubilantů,“
netajil radost z velkého úspěchu
místostarosta Jan Kučera. S vítězstvím v soutěži je spojena také
odměna 1,5 mil. Kč. „Využijeme ji
mimo jiné na novou službu Senior
taxi, uspořádání seniorské olympiády, důstojnou oslavu Dne seniorů,
na podporu fungování a technického vybavení Seniorcentra či letos
na tolik chybějící vánoční trhy,“ vypočítal místostarosta Kučera.
(tg, jm)
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Vítězové soutěže Kvetoucí město převzali ceny
Ceny pro vítěze již 12. ročníku soutěže Kvetoucí město Rožnov pod Radhoštěm jsou rozdány.
Letos se do ní zapojilo 35 účastníků, kteří přispěli nejen ke zkrášlení svého okolí, ale také města.
Oblíbenou soutěž vyhlásily město
Rožnov, T klub – kulturní agentura,
Stavební bytové družstvo a Spolek
rožnovských žen. Hodnotící komise
stála před nelehkým úkolem vybrat
vítěze v kategoriích balkony a okna
v bytových domech, balkony a okna
v rodinných domech a zahrádky
před bytovými domy. Posuzován byl
například celkový vzhled květinové
výzdoby oken, případně balkonů či
sladění zeleně a květin s domem. Vedle vítězů si drobnou cenu nakonec
odnesli všichni účastníci soutěže.

Výherci
Balkony a okna v bytových domech:
1. Marie Janečková, 2. Jana Flesarová, 3. Jaroslava Kolečková;
Balkony a okna v rodinných domech:
1. Eva Vlčková, 2. Zdeněk Obluk,
3. Josef Mikunda;
Zahrádky před bytovými domy:
1. Anastázie Poulíčková, 2. Ludmila Tvrdá, 3. Jana Mičkalová.
Text a foto Jakub Mikuš

Obchodní řetězec věří, že začne brzy stavět
Pokračování ze str. 1
Spektrum Rožnovska požádalo
o vyjádření také zástupce obchodního řetězce. „V Rožnově
naše společnost zakoupila pozemek pro výstavbu prodejny již před
mnoha lety. Jednalo se o areál
ČSAD pro autobusy a kamiony. Pozemek byl silně znečištěn. Bourací
práce a jeho dekontaminace/sanace nás stály nemalé finanční prostředky. Naše společnost investova-

la například i do zasklení lodžií
přilehlého panelového domu, aby
byl eliminován případný hluk,” popsala situaci mluvčí Kauflandu
Renata Maierl a doplnila: „Náš
záměr splňuje veškeré požadavky
na povolení stavby a budeme v něm
pokračovat. Pevně věříme, že není
daleko okamžik, kdy budeme moci
i občanům Rožnova pod Radhoštěm nabídnout v moderní prodejně
náš sortiment.”
(jm)

K TÉMATU

Nové obchodní centrum otevře na jaře
Po levé straně při příjezdu do
města od Valašského Meziříčí
se opět pracuje. Na jaře příštího
roku zde chce soukromý developer otevřít dvě budovy nového
obchodního centra. Zástupci

Rožnova o výstavbě nejen s investorem rok a půl intenzivně jednali. Také díky tomu získalo město
opět do svého držení pozemky,
například pod podchodem, o něž
v minulosti přišlo.
(r)

Obyvatelé Jižního Města se sešli se zástupci radnice
Vyřešení dopravní situace včetně parkování, příprava protipovodňových opatření či rekonstrukce veřejných ploch a mostu na Bučiska. Taková témata probírali obyvatelé Jižního Města s vedením Rožnova.

Smyslem schůzky, která proběhla v úterý 4. září, bylo informovat
občany o připravovaných akcích
v lokalitě. Diskutovalo se zejména
o plánovaných investicích. „Připravujeme urbanistickou studii řešící
situaci v této lokalitě včetně dopravy, parkování a veřejného prostoru.
V rámci ní bude řešena také problematika protipovodňových opatření
či klidového využití nábřeží Bečvy
a ostatních veřejných ploch. První
návrh studie chceme mít připravený
v listopadu. Následně jej projednáme
s obyvateli Jižního Města,” uvedla
místostarostka Kristýna Kosová.

Most na Bučiskách čeká oprava
Na přetřes přišel také stav tzv.
bučiského mostu. „Posuzoval jej
statik, podle nějž je most staticky
v pořádku. Opravit však potřebuje
povrch, zábradlí a boční římsy,”
řekl starosta Radim Holiš a pokračoval: „Původní projekt počítal
s výstavbou náhradního přemostění
po dobu rekonstrukce a náklady
okolo 10 milionů korun. Víme, že
se to dá udělat za polovinu, proto
budeme projekt upravovat i v návaznosti na řešení chybějící cyklostezky na Jižním Městě. Projekt na

tuto část města byl zadán a chceme mít obě akce v koordinaci i za
cenu, že to chvíli potrvá. Vyvaruje-

me se chyb z minulosti, kdy se rychle něco udělalo, ale nenavazovalo
to na sebe.”
(jm)

Uzavírky u Eroplánu a na Pindule až do konce listopadu

Ředitelství silnic a dálnic (dále jen ŘSD) v těchto dnech dokončilo opravu hlavní silnice I/58 přes Pindulu v Moravskoslezském kraji směrem na Frenštát p. R. Od 10. září na ni ale navázala rekonstrukce povrchu také na straně od Rožnova p. R.

Až do 30. listopadu mají trvat práce na opravě povrchu silnice I/58
od křižovatky u hotelu Eroplán až
po hranici Zlínského a Moravskoslezského kraje na Pindule. Rekonstrukce důležité dopravní tepny je
rozdělena na čtyři úseky. Dotkne
se i autobusových zastávek - rest.
U Eroplánu, Horní Paseky, křížek, Na Kopově a zastávka Pod
Pindulí, které budou během prací
přesunuty. Oprava probíhá za částečné uzavírky silnice a provoz na

hlavním tahu Rožnov-Frenštát je
řízen kyvadlově semafory. Pouze
v posledním čtvrtém úseku křižovatky u hotelu Eroplán bude silnice I/58 ve směru z Frenštátu pod
Radhoštěm zjednosměrněna a ve
směru na Frenštát zcela uzavřena.
Objížďka povede přes ulice Frenštátská a Lipová kolem kempu.
„Původně ŘSD plánovalo v tomto
úseku úplnou uzavírku, která by
však znamenala obrovskou zátěž
nejen pro obyvatele zmíněných ulic.

Jsme rádi, že se nám podařilo dohodnout na zmíněné částečné uzavírce,” uvedl starosta Radim Holiš.

Na opravu naváže rekonstrukce
mostu u Eroplánu
I vzhledem k výše uvedeným pracím starosta jednal se zástupci
Zlínského kraje o posunutí termínu zahájení rekonstrukce mostu
na ulici Palackého naproti hotelu
Eroplán. „Dohodli jsme se, že kraj

už připravenou rekonstrukci mostu
kvůli opravě cesty na Pindulu, kterou dělá stát, posune na jaro. Doporučili jsme uzavření celého mostu.
Tím se práce zkrátí o 1,5 měsíce.
My tak máme možnost připravit
přes zimu rekonstrukci semaforů
na křižovatce u Eroplánu, které jsou
města, a během opravy mostu je nahradit. Tím bude další nebezpečné
místo v Rožnově kompletně vyřešeno. Musí se to stihnout před letní
sezonou,” řekl starosta Holiš. (jm)

ZPRAVODAJSTVÍ
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Rožnov přivítal jednadvacet nových občánků

Miminka narozená v první polovině roku přivítalo město Rožnov pod Radhoštěm mezi své občany. Jednadvacet dětí s rodiči a dalšími hosty pozdravil v obřadní síni radnice starosta
Radim Holiš. Maminky dostaly při této příležitosti růži a pamětní list, dětem byly určeny hračky, které Rožnov hradí ze svého rozpočtu. Zájemcům byl představen také projekt městské
knihovny Bookstart, zaměřující se na podporu čtenářství v rodinách s nejmenšími dětmi. Více fotografií na www.spektrumroznovska.cz.
Text a fota Jakub Mikuš

Město je dobrý zadavatel veřejných zakázek
V konkurenci měst ČR do 20 tisíc obyvatel hodnocených v rámci zadávání veřejných zakázek
(celkem 155 zadavatelů v objemu zakázek za 62,4 mld. Kč) obsadil Rožnov skvělé 19. místo.

Počet nabídek, koncentrace dodavatelů, podíl veřejných zakázek na
celkových nákupech, či soutěžní
řízení. To jsou koeficienty hodnocené v rámci zadávání veřejných zakázek obcí. Rožnov se mezi 155 městy
v celé ČR umístil s indexem 77 %,
jen osm indexních bodů za prvním
Ašem. „Hodnocení je děláno za roky
2015-2017. Ve srovnání s předchozím
obdobím jsme se posunuli o sedm pro-

centních bodů. Slíbili jsme, že budeme transparentně hospodařit s veřejnými prostředky. V maximální možné
míře i nad rámec zákonných povinností tak soutěžíme zakázky města,
abychom v rámci kvalitně odvedené
práce dosáhli na nejnižší možnou
cenu a šetřili městské finance. Jako
samozřejmost bereme, že žádná naše
soutěž nebyla napadena Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže. Těší

nás, že maximální počet bodů jsme
dosáhli také v hodnocení průběhu
soutěžního řízení,” uvedl starosta
Radim Holiš a pokračoval: „Na druhou stranu nejsme ještě na 100 procentech, takže je stále co zlepšovat.
S dosaženým hodnocením jsme ale
spokojeni. Děkuji lidem, kteří u nás
mají veřejné zakázky na starosti.“
Podle starosty je důležité i to, že ve
srovnání se zbytkem republiky má

Rožnov vysoce nadprůměrný parametr koncentrace dodavatelů, tedy
že většinu zakázek nedostává úzký
okruh firem. „Poctivě soutěžíme. Je
vidět, že nejen v našem regionu, ale
i v okolí je dostatek kvalitních firem,
které mají o práci pro
město zájem,“ doplnil
Holiš.
(tg, jm)
Více informací zde:

Nový hudební klub v Tesle už tepe životem
Pokračování ze strany 1
„Přes určité pochybnosti, s nimiž
jsme se během přípravy projektu
potýkali, si hudebníci při zahajovacím koncertu pochvalovali akustiku nové klubové scény. Do bývalé vrátnice Tesly vás tak můžeme
pozvat jednak na menší koncerty
a besedy, ale každý den i na kávu
nebo pivo do nové kavárny/baru.
Jsem ráda, že kultura v Rožnově
postupně dostává kvalitní prostory
pro svůj provoz. Městský prostor vy-

užívaný v posledních letech hernou
má nyní nesrovnatelně lepší využití,” zhodnotila místostarostka
Kristýna Kosová.

Na své přijdou milovníci
různých žánrů
Nový hudební klub si pochvaluje
také ředitelka T klubu - kulturní
agentury Lenka Vičarová: „V situaci, kdy se připravuje rekonstrukce
T klubu na ulici Zemědělské a jeho

využití městem pro sociální služby
je otevření klubu Vrátnice logickým
krokem. Hudební klub má spolu
s navazující kavárnou o něco větší
kapacitu než dosavadní prostory
v T klubu. Otevřen je teprve chvíli, ale věřím, že nastavíme provoz
tak, aby vyhovoval nejen návštěvníkům, účinkujícím a obyvatelům
okolních domů, ale i firmám, které
sídlí v jeho blízkosti. Zatím proběhly v klubu dva koncerty, které byly
hojně navštíveny. Postupně se do

klubu přesunou i další pořady, které doposud měly své místo v T klubu.” Návštěvníci hudebního klubu Vrátnice se tak mohou těšit na
koncerty žánrů jako rock, folk,
metal, alternativní hudba, punk,
jazz, elektronická hudba a dalších. Chybět by neměly soutěžní
kvízy, promítání
filmů, slampoetry,
besedy či zajímavé
přednášky. (jm)
Více informací zde:

KRÁTCE
Radnice investovala celkem
300 milionů korun

Upozornění pro občany –
SVOZ BIOODPADU

  
Nepropásněte
oblíbený Blešák
trochu jinak na Koryčankách

Hřiště na ulici Dubková
se rozrůstá o nové prvky

Každoročně hospodaří Rožnov
pod Radhoštěm s příjmy kolem
300 milionů Kč. Přesně tuto částku se navíc radnici v uplynulém
volebním období 2014-2018 podařilo investovat do majetku města.
Celá třetina z ní, tedy 100 milionů
Kč, šla přitom do oprav chodníků,
komunikací a výstavby či rekonstrukcí parkovišť po celém Rožnově a jeho místních částech. Tím
však investice ve městě nekončí
a ještě letos se občané dočkají nových komunikací či parkovišť, viz
také závěry z posledního jednání
zastupitelstva na straně 3.
(r)

Svoz hnědých nádob na bioodpad probíhá každou lichou
středu a čtvrtek. Nádobu přistavte vždy ve středu nejpozději v 6 hodin na svozové místo.
Z kapacitních důvodů a omezené provozní doby kompostárny
bude část lokalit odvezena až ve
čtvrtek. Město zajišťuje svoz nádob z rodinných zástaveb vždy
od dubna do konce října. Po
dobu vegetačního klidu si občané nádobu uschovají a v dubnu
ji opět začnou využívat k pravidelným svozům.
Odbor správy majetku

ČSŽ – Spolek rožnovských žen
pořádá v pátek 12. a sobotu 13.
října oblíbený Blešák trochu jinak. „Pokud máte doma zachovalé a nepotřebné věci jako hračky,
spotřební zboží či oblečení a nechcete je vyhodit do popelnice,
darujte je. Výtěžek bude věnován
na sociální účely,” vyzvala za pořadatele Marie Rethyová. Akce
se koná v jídelně ZŠ Koryčanské Paseky. Příjem zboží bude
probíhat v pátek mezi 14.-16. hodinou, prodej pak v pátek mezi
15.-19. hod. a v sobotu mezi 8.-14. hodinou.
(r)

Dětské hřiště na ulici Dubková dostalo v uplynulých dnech
nové herní prvky. Multifunkční lanová sestava z akátového
dřeva je určena dětem starším
tří let. „Součástí sestavy jsou
například žebřík, síť nebo most.
Dále byla na hřiště namontována
kreslicí tabule, skluzavka a další
herní prvky pro děti,“ uvedla Petra Glumbíková z odboru správy
majetku radnice s tím, že: „Pořízení herních prvků vyšlo na 220
tisíc korun. Počítáme s tím, že
v příští rok tuto plochu doplníme
o další prvky.“
(r)
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Na ulici Horská vyroste téměř 40 parkovacích míst
Zejména obyvatelé ulice Horská (domy č. p. 1731-1735) se musí
připravit na dopravní komplikace. Radnice před jejich domy totiž zahajuje výstavbu nových parkovacích míst a chodníků.
V předstihu již došlo k přeložkám
elektrických i datových kabelů
a vybudování spojnice pro chodce
mezi ulicemi Horská a Kulturní.
„V prvním říjnovém týdnu budou na
ulici Horská probíhat stavební práce
na rozšíření počtu parkovacích míst
na 36 plus 2 a vybudování nových
chodníků,” uvedla Dita Vávrová,
vedoucí oddělení investic radnice.

Řidiči a chodci tak musí počítat
s omezením a respektovat dopravní značení. „Náhradní parkování
zajistilo město obyvatelům dotčeným
stavbou v areálu ZŠ 5. května a to
bezplatně denně od 16 do 7 hodin,
o víkendu nepřetržitě. Stavební práce
by měly být dokončeny nejpozději do
konce roku.”
(jm) Grafika MěÚ Rožnov

Nový režim placeného parkování u polikliniky
První tři hodiny parkování zdarma a následně každá započatá půlhodina za 5 Kč. V takovém režimu
bude fungovat parkování u rožnovské polikliniky. Nový systém má pomoci zejména pacientům.
Pokud jste v posledních dnech
navštívili polikliniku v Rožnově
pod Radhoštěm, jistě jste si všimli nových parkovacích automatů.
„Předpokládáme, že nový režim
parkování bude spuštěn nejpozději od října. Aby došlo alespoň
k částečnému uvolnění parkoviště,
obdrží zaměstnanci polikliniky
a městského úřadu na ulici Letenská parkovací karty, a budou pro
ně prioritně vyhrazena stání na
parkovišti u kina Panorama. Parkovací karty budou opravňovat rovněž
k bezplatnému parkování u polikliniky,” nastínila Michaela Hanzl,
vedoucí odboru správy majetku
rožnovské radnice.

První tři hodiny parkování zdarma
Správu parkovacích automatů bude
mít na starosti městská společnost
Komerční domy, s. r. o. „Během provozní doby polikliniky, to je v pracovní
dny od 6 do 13 hodin bude parkování
během prvních tří hodin zdarma, aby
si pacienti stihli vyřídit vše potřebné.
Po uplynutí této doby bude za každou
započatou půlhodinu účtováno 5 Kč,”
popsal provoz jednatel firmy Jindřich
Žák a dodal: „Předpokládáme, že parkoviště bude využíváno i mimo pracovní
dobu polikliniky. Zejména o víkendech
a svátcích by mělo sloužit jako pomocné placené parkoviště v případě větších
akcí například v muzeu.”
(jm)

Říjnové Týdny pro duševní zdraví jsou tady

V prostorách Iskérky, o. p. s., a také Městské knihovny Rožnov můžete v průběhu října navštívit zajímavé besedy, workshop či prohlédnout si výstavu Romany Rosa. To vše v rámci
Týdnů pro duševní zdraví.
V úterý 9. října tak v budově Iskérknihovny provede přítomné Matěj
V podkroví vysvětlí, že: „Porozuky na ulici Chodská 534 proběhGrunt. Akce se ponese v duchu
mět lidské mysli nás nikdo nenaučil
ne mezi 9.-12. hodinou workshop
hesla: „Pokud nemá člověk zaa přitom je to podstata všeho.” Po
malování pro její klienty a pracovhořknout, musí se vypořádat se
celý měsíc až do konce října navíc
níky - Vyprávěj svůj příběh, který
svými pocity.” Další čtvrtek, tedy
zdobí chodby a podkroví knihovpovede Romana Rosa. Na čtvrtek
25. října, taktéž od 17 hodin bude
ny výstava Můžeš číst i v barvách.
18. října od 17 hodin je plánována
v knihovně patřit přednášce ŠtěsJejí autorka Romana Rosa na ní
přednáška s besedou pro veřejtí pro každého, kterou návštěvprostřednictvím barev a příběhů
nost - Zotavení. Tou v podkroví
níkům přednese Romana Rosa.
vypráví příběhy.
(r)

aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

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

KRÁTCE
Karatisté přijímají nové členy
Karate - Kobudo, oddíl TJ Rožnov
p. R., pořádá nábor. Příjem nových
členů probíhá do 31. října. Děti se
mohou hlásit od 6 let věku, dospělí neomezeně. Tréninky se konají
v tělocvičně Gymnázia Rožnov,
a to v pondělí od 18 do 19 a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin. Kompletní
informace na telefonním čísle 602
769 340 a také na webu www.karate-kobudo.cz/nabor/. (mha)

Rožnov v době 1. světové války
Blížící se výročí vzniku samostatné Československé republiky
na sklonku října bychom neměli
vnímat jen jako oslavu něčeho nového, svobodného a mnohými nadějemi naplněného. Je na místě si
vedle toho též připomenout, s čím
vším se museli naši předkové před
sto lety potýkat, včetně 1. světové
války. I to se zájemci dozví prostřednictvím Rožnovského malého
tisku s názvem Rožnované a Velká
válka, který vyjde ke konci roku.
Představí jak dění ve městě, tak
i autentická svědectví a vzpomínky Rožnovanů na ruskou, italskou,
rumunskou či albánskou frontu.
Drobné nahlédnutí do toho, jak
se 1. sv. válka dotkla života Rožnovanů, nabídne i beseda připravená
městskou knihovnou na začátek
listopadu. Redakčně kráceno, více
na www.spektrumroznovska.cz.
Daniel Drápala

Všesvatský jarmark je za dveřmi
Tradiční Všesvatský jarmark pořádá v pátek 19. a sobotu
20. října na Masarykově náměstí T klub - kulturní agentura
pod záštitou města. Těšit se můžete na bohatý kulturní program a nabídku prodejců.
V pátečních 10 hodin jarmark oficiálně zahájí vedení Rožnova se
zástupcem místní farnosti. Následovat bude vystoupení dětí ze ZŠ
Pod Skalkou a cimbálové muziky
Valašsko. Od 16.30 se představí kapela Z horní dolní a dál na jih a od
18 hod. bude pódium patřit hudební
skupině Out of sorts.
Sobotní program startuje taktéž
v 10 hodin oficiálním zahájením

a vystoupením cimbálové muziky
Pazúr. Na tu ve 12.30 naváže Swing
dixieland vojenské hudby Olomouc.
Po oba dny prodejci nabídnou tradiční jarmareční zboží jako kytice,
květinové vazby, keramiku, svíčky,
sýry, perníčky, masné výrobny a další. V pátek i sobotu bude součástí
akce tvořivá dílnička, v níž si děti
zdarma vyrobí drobnou památku na
jarmark.
(jm)

ZAJÍMAVOSTI
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Téměř tisíc dětí se bavilo na volnočasovém veletrhu
Pětatřicet aktivit představili zástupci klubů, oddílů a kroužků
na prvním Veletrhu sportovních a volnočasových aktivit v Rožnově. Pořádání akce, kterou navštívily stovky dětí i dospělých,
se s úspěchem zhostilo Sdružení Mikroregion Rožnovsko.
V prostorách fotbalového stadionu a Synot Tip Hall měly nejen
děti a mládež možnost seznámit se
s individuálními či skupinovými aktivitami, které lze v Rožnově navštěvovat. „Dopolední program navštívilo
400 žáků prvního stupně základních
škol mikroregionu. Odpoledne patřilo
široké veřejnosti. Celkem jsme přivítali téměř tisícovku dětí,“ pochvalovala
Petra Kafková ze Sdružení Mikroregion Rožnovsko. Zejména malí návštěvníci si tak vyzkoušeli 35 aktivit,
které si pro ně připravily oddíly TJ
Rožnov, SVČ Rožnov a další kluby
a organizace. Mohli si zahrát fotbal,
golf, hokej, florbal, biatlon či vyzkoušet skoky na lyžích, trampolíně
nebo parkour.
Veletrh svou účastí podpořil
i Český olympijský výbor, který
dětem představil projekt Sazka
Olympijský víceboj. „Po splnění tří

disciplín si každé dítě odneslo drobné
dárečky a Olympijský diplom, který
jim ukázal jejich silné sportovní stránky. Hlavní tváří projektu je olympionička a mistryně světa v trojskoku
Šárka Kašpárková, která přivezla
ukázat také bronzovou olympijskou
medaili,“ doplnila Kafková s tím, že
ze sportovních osobností se veletrhu
zúčastnili také František Jež (skoky
na lyžích) a Petra Juříčková (skoky
na trampolíně). „Naše poděkování
patří městu Rožnov, které akci finančně podpořilo, ale také FC Rožnov
a Josefu Kramolišovi za možnost využít fotbalový stadion a Synot Tip Hall.
Děkujeme i TJ Rožnov za pomoc při
organizaci a v neposlední řadě všem
trenérům a zástupcům oddílů, klubů,
kroužků a aktivit, kteří pro návštěvníky připravili pestrý program,“ uzavřela Petra Kafková.
(tg, jm) Fota Jakub Mikuš

S broučky putovaly parkem stovky malých i velkých

Lampionový průvod pro děti jako symbolická cesta Karafiátových Broučků rožnovským parkem. V tomto duchu se i letos neslo populární Podzimní putování s Broučky. Stovky
účastníků s tykadýlky a lampiony zamířily z parku do Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě, kde na ně čekal bohatý doprovodný program. Akci uspořádala městská
knihovna ve spolupráci s muzeem, ZUŠ a dalšími organizacemi. Více fotografií na www.spektrumroznovska.cz
Text a fota Jakub Mikuš

V Rožnově se představí špičkoví
hráči na Panovu flétnu
Od čtvrtka 4. do soboty 6. října bude Rožnov pod Radhoštěm
patřit Panově flétně. Uskuteční se zde druhý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Božská flétna, na který se sjedou
špičkoví evropští interpreti ve hře na nejstarší hudební nástroj.
„Rožnovský mezinárodní hudební
pozvala tajemnice festivalu Marie
festival Božská flétna je ojedinělou
Grossová s tím, že k vrcholům
záležitostí, protože podobný festival
akce bude patřit sobotní koncert
se nekoná v celé střední Evropě,“
v kostele Všech svatých od 14.30
uvedla ředitelka festivalu Liselotte
hodin. „Především pak ale závěrečRokyta. Ve čtvrtek 4. října se tak
ný koncert festivalu, který je napláv Janíkově stodole Valašského munován také v sobotu od 16 hodin
zea v přírodě představí rumunská
opět v Janíkově stodole v muzeu. Na
umělkyně Andreea Chira společně
něm se kromě vynikajících sólistů
s Liselotte Rokyta a Cameratou
Vasile Raduca z Rumunska a LiseJanáček. „Pátek bude patřit Švýcalotte Rokyta představí také Orchestr
rovi Michelu Tiraboscovi, kterého
lidových nástrojů Vojenského uměpři hře na Panovu flétnu doprovoleckého souboru Ondráš,“ uzavřela
dí klavírista Jean-Marie Reboul,“
pozvánku Grossová.
(r)

Domov seniorů hostil zahradní slavnost

Zábava, soutěže, dobré občerstvení či vyhlášení Nej seniorů
a seniorek. Takový byl ve zkratce program letošní Zahradní
slavnosti, kterou pořádal rožnovský Domov pro seniory.

Na zahradě domova se postupně
představili členové valašského
souboru písní a tanců Radhošť.
Své umění nejen místním seniorům, ale také návštěvníkům předvedla kouzelnice Radana. Nechyběla autorská prodejní výstava
obrazů Rudolfa Garguláka či soutěže o věcné ceny v petanque

a ruských kuželkách. Vyhlášeni
byli také Nej seniorky a senioři
místního domova. Akce, kterou
prostřednictvím programové dotace podpořilo také město, proběhla zároveň jako Den otevřených dveří v rámci rožnovských
Dnů sociálních služeb.
Text a foto Jakub Mikuš

INZERCE / KULTURA

Vzhůru za zkoumáním tajemství světa

Smysly, motoriku, zákony přírody, vodní život, nebo jak zachránit svět. Právě to zkoumaly od července do konce září
nejmenší děti u rožnovského hudebního altánku s Malou laboratoří v přírodě pořádanou Montessori školkou Na vlně.
Jednotlivých setkání s Malou labona smysluplné dopoledne v přírodě
ratoří se účastnilo i 40 výzkumníků
s praktickými pomůckami, které děti
a pravidelně dojížděly s maminkami
baví a pomáhají jim objevovat svět. Je
také ze Vsetína nebo Frenštátu p. R.
úžasné vidět ten hlouček prcků, jak se
Každé setkání neslo vlastní téma,
nedočkavě tlačí v řadě, aby si mohli vše
které spojovalo jednotlivé aktivity
osahat sami,” řekla o Malé laboratoři
v celek a pomáhalo dětem poznávat
maminka dvou výzkumníků Lucie
určitý kousek světa, který je obkloKlesová. Malé laboratoře v přírodě
puje. Například téma Superhrdina
jsou určeny všem zvídavým dětem
neslo příběh včel a jak jim pomoci,
a rodičům, kteří jsou rádi venku a nei když vám jsou třeba pouhé tři roky.
bojí se trochu umazat. Další témata
Na stanovištích zkoušely děti práci
a aktuální informace o událostech
včel, seznamovaly se s potravinami
zjistíte na facebookové stránce školky
nebo vyráběly semínkové bomby,
Na vlně @skolkanavlne nebo emailu
díky nimž na jaře vykvetou chrpy,
montessori@skolkanavlne.cz
měsíčky lékařské či heřmánek. S dalšími tématy pak děti poznávaly taMgr. Lenka Měrková
jemné tvory v potůčku, rozeznávaly
koordinátorka školky Na vlně
známé vůně, tříbily si sluch a staly
+420 736 767 048
se i malými indiány. „Skvělý nápad
www.skolkanavlne.cz

STRANA 8 / 27. ZÁŘÍ 2018

Hlasy nepřekazila ani bouřka, právě naopak
Amfiteátr Na Stráni hostil již druhý ročník hudebního festivalu lidského hlasu trefně nazvaného Hlasy. Na dvě stovky návštěvníků a také účinkující sice překvapila bouřka,
zážitek jim ale nezkazila.

Mezinárodnímu festivalu opět
předcházel workshop s výraznou
osobností české jazzové scény Janou Koubkovou. Ve dvoudenním
nejen pěveckém ateliéru představila účastníkům rozmanité způsoby, jak se mimo jiné vyjádřit
hlasem a rytmem.
V rámci festivalu se pak vedle
zmíněné jazzové zpěvačky s kapelou představila také uskupení
horňácká Musica Folklorica
se sólisty Martinem Hrbáčem,
Veronikou Malatincovou, Martinem Prachařem a ženským
sborem Oskoruša, Skety z Prahy, polští Gruff! či slovenská
zpěvačka Katarína Máliková se

svým Ansámblem. Ti všichni
předvedli v plné kráse dokonalý
hudební nástroj, kterým je lidský
hlas. „Po třetím vystoupení nás
bouřka trošku dramaticky nahnala do improvizovaných podmínek
Hodslavské stodoly mezi vystavené
historické trakaře. Tam se vytvořila příjemná atmosféra nablízko
- diváci a umělci byli těsně u sebe
a díky téměř unplugged vystoupení
kluků z Gruffu a z folklorní magie šité hudby ansámblu Kataríny
Málikové bylo snad všem jedno, že
venku padají trakaře,” zhodnotil
Honza Petružela za pořádající
spolek Fujaré, z. s.
Text a fota Jakub Mikuš

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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SPECIÁLNÍ PŘEDVOLEVBNÍ PŘÍLOHA. INZERCE POLITICKÝCH STRAN V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

Informace k volbám do zastupitelstva města a do 1/3 Senátu
O mandáty v 21členném Zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm se uchází 188 kandidátů z 9 volebních stran
zaregistrovaných Městským úřadem Rožnov pod Radhoštěm. Zastupitelé jsou voleni na období 4 let.
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VOLEBNÍ STRANA
ANO 2011

O senátorské křeslo za volební obvod č. 77, kam Rožnov spadá,
se uchází 6 kandidátů. Volební období je 6 let.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

Česká strana sociálně demokratická
Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
Zdravý Rožnov
Nezávislí a Soukromníci
Nezávislí Rožnováci
Občanská demokratická strana
Česká pirátská strana

VYLOSOVANÉ POŘADÍ
1
2
3
4
5
6

KANDIDÁT

NAVRHUJÍCÍ STRANA

Jiří Čunek
Miroslav Koňařík
Fojtíček Zbyněk
Mgr. Petr Kořenek
Dáša Bazalková
Ing. Radek Vraj

KDU - ČSL
Nezávislý kandidát
ODS
ČSSD
KSČM
SPD

Informace o jednotlivých kandidátech jsou uveřejněny na webové stránce Českého statistického úřadu www.volby.cz
Termín voleb
Volby do zastupitelstva obcí (komunální volby) a volby do 1/3
Senátu (senátní volby) se konají
v pátek 5. října, kdy budou volební
místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin a v sobotu 6. října od 8 do 14
hodin. Pokud se v prvním kole senátních voleb nepodaří senátora
zvolit, proběhne druhé kolo. Termín druhého kola senátních voleb
je stanoven na pátek 12. října od
14 do 22 hodin a sobotu 13. října
od 8 do 14 hodin.
Rozmístění volebních místností
Rožnov je rozdělen na 14 volebních okrsků. Zařazení ulic a domů
do jednotlivých okrsků je uvedeno
ve volební vyhlášce, kterou volič
nalezne na úřední desce MěÚ, na
vstupních dveřích budovy, kde
je umístěna volební místnost, ve
vývěskách MěÚ a na webových
stránkách města. Voliči, kteří mají
z úřední moci trvalý pobyt evidován na radnici na Masarykově nám.
čp. 128, volí ve volebním okrsku
č. 1 – volební místnost v budově
Základní školy Videčská.
Hlasovací lístek
Hlasovací lístky pro komunální
i senátní volby včetně informačních letáků o způsobu hlasování
obdrží voliči v jedné modré obálce
do poštovních schránek nejpozději
2. října. Prosíme voliče, aby měli
poštovní schránky řádně označeny.
Pokud se stane, že hlasovací lístky
nebudou voliči prostřednictvím
České pošty doručeny, obdrží je ve
volební místnosti.
Hlasování v komunálních volbách
Hlasovací lístek pro komunální volby je šedé barvy a je jeden společný

pro všechny kandidující subjekty.
Volební strany jsou seřazeny podle vylosovaných čísel vedle sebe
v samostatných sloupcích. Pozor,
hlasovací lístek je oboustranný!
Úpravu hlasovacího lístku provádí
volič pomocí křížků, které vyplňuje
do prázdných rámečků umístěných
před názvem každé volební strany
a/nebo před jménem každého kandidáta. Upravený hlasovací lístek
vloží volič do šedé úřední obálky,
kterou obdrží ve volební místnosti
a vhodí do volební schránky. Volič
v Rožnově má k dispozici až 21 hlasů, které může použít takto:
Volič chce podpořit volební stranu
Volič vyznačí křížek v rámečku
před názvem volební strany, kterou
preferuje. Tím dává svůj hlas všem
kandidátům této volební strany.
K případným křížkům před jmény jednotlivých kandidátů v rámci
preferované volební strany se nepřihlíží.
Volič chce podpořit osobnosti napříč
volebními stranami
Volič vyznačí křížek do rámečku, který je vytištěn před jménem
kandidáta, kterého preferuje. Volič
může vybírat kandidáty napříč všemi volebními stranami. V Rožnově,
kde má zastupitelstvo města 21 členů, tak může volič vyznačit nejvýše
21 křížků. Menší počet křížků je
možný. Větší počet křížků než 21
způsobuje neplatnost hlasu.
Volič chce podpořit volební stranu
i některé osobnosti z jiných volebních stran
Volič vyznačí křížek do rámečku
před názvem volební strany, kterou
preferuje, a současně vyznačí křížek do rámečku před jménem kan-

didáta či kandidátů z jiné než preferované volební strany, kterým chce
dát svůj hlas. Při této kombinované
volbě se přednostně počítají hlasy
přiznané jednotlivým kandidátům,
a teprve potom získávají hlasy kandidáti vybrané volební strany, a to
v pořadí uvedeném na hlasovacím
lístku. Vybraná volební strana získá jen tolik hlasů, kolik činí rozdíl
mezi počtem volených členů zastupitelstva města (21) a počtem
jednotlivě označených kandidátů
u jiných volebních stran.
Hlasování v senátních volbách
Hlasovací lístky pro senátní volby
jsou žluté barvy a jsou vytištěny pro
každého kandidáta samostatně. Nijak se neupravují. Volič vybere hlasovací lístek se jménem kandidáta,
kterého preferuje, a vloží do žluté
úřední obálky, kterou obdrží ve volební místnosti a vhodí do volební
schránky.
Hlasování doma do přenosné volební
schránky
Jak v komunálních, tak senátních
volbách může volič požádat ze
závažných, zejména zdravotních
důvodů MěÚ a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, a to v místě trvalého pobytu.
Volební komise vyšle na adresu
trvalého pobytu voliče své členy
s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Komise může vyjíždět s volební schránkou pouze na území
svého volebního okrsku. Požadavky na návštěvu s přenosnou volební
schránkou můžete zasílat elektronicky na e-mail hana.bockova@roznov.cz či sdělit na tel. 739 503 554
nebo 730 807 776.

Volby v zahraničí
Při komunálních a ani senátních
volbách není možné hlasovat na zastupitelských úřadech v zahraničí.
Voličský průkaz
Voličské průkazy se pro volby do
zastupitelstev obcí NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním
okrsku, kde je zapsán ve stálém
seznamu voličů. V senátních
volbách je možné hlasovat na
voličský průkaz. Voličský průkaz
však opravňuje voliče k hlasování
pouze v rámci volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič zároveň přihlášen
k trvalému pobytu. Voliči s trvalým pobytem v Rožnově zapsaní
ve stálém seznamu vedeném MěÚ
žádají o vydání voličského průkazu na MěÚ, oddělení správních
činností, matrika, dveře č. 112,
kontaktní osoby: Ing. Jana Gaďourková a Bc. Marie Štůsková,
tel 571 661 160.
Výsledky voleb a nové zastupitelstvo města
Výsledky komunálních voleb vyhlásí MěÚ jejich zveřejněním na
úřední desce. Celkové výsledky
voleb (komunálních i senátních)
vyhlašuje a uveřejňuje sdělením
ve sbírce zákonů Státní volební
komise. Pokud žádný oprávněný
subjekt nepodá ve lhůtě 10 dnů
po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí návrh na soudní
přezkum, mělo by se nové zastupitelstvo města poprvé sejít nejpozději začátkem listopadu 2018.
Veronika Janíková,
vedoucí odboru
kanceláře starosty

Tato plocha byla vyhrazena pro politickou inzerci

STRANA 9 / 27. ZÁŘÍ 2018

KULTURA

Knihovní říje vrcholí Týdnem knihoven
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Měsíc říjen bývá v programu knihoven jedním z těch více exponovaných. Ať už je tomu
z důvodu tradičního Týdne knihoven (prvního říjnového týdne, kdy se knihovny programy snaží přiblížit pozornost k sobě samotným, své činnosti a fenoménu čtení), či také
proto, že práce na zahrádkách pomalu ustávají a lidé mají trochu více času na četbu či
setkávání. Co naleznete v knihovně rožnovské?

Na počátku října vyhlašuje knihovna další ročník literární soutěže pro
děti základních škol o Poklad strýca Juráša. Téma letošního ročníku
zní: Já a můj hrdina a mladí autoři mohou vybírat z následujících
podtémat: Můj knižní hrdina; Jako
v pohádce a nebo Skutečný hrdina.
Po zkušenostech z minulých let věříme, že témata, která dětem předkládáme, je dokáží oslovit a podnítit v nich jim vlastní představivost.
Těšíme se na povídky, básničky či
komiksy, ve kterých budou ožívat
hrdinové, rytíři, čarodějové, stateční otcové, skromné maminky, víly
a řady dalších. Uzávěrka příjmu
prací je stanovena na 30. listopadu.
Virtuální univerzita 3. věku má
v programu knihovny pevné místo
a v úterý 2. října začíná další semestr
s tématem České dějiny a jejich souvislosti II. V šesti přednáškách se zájemci z řad seniorů projdou českými
dějinami 15. až 19. století a průvodcem/přednášejícím bude prof. PhDr.
Zdeněk Beneš, CSc. V případě, že
jste seniorem a neopustila vás touha
po vědění, můžete vyzkoušet tuto
formu vzdělávání na půdě knihovny,
třeba vás zaujme.

V říjnovém výčtu akcí nesmí chybět zmínka o Listování, které se opět
vrací do podkroví knihovny, konkrétně v pátek 12. října. Tentokráte se
herci Adam Novotný a Petra Bučková zhostí komiksové předlohy Svatá
Barbora, jejímž námětem je tzv. Kuřimská kauza týrání dětí, která před
několika málo lety silně přitahovala
pozornost médií a do dnešního dne
nebyla uspokojivě vyřešena. Představení bude přítomen také jeden z au-

torů komiksu - Marek Šindelka, dvojnásobný držitel ocenění Magnesia
Litera, se kterým je po představení
připravena beseda.
K připomenutí událostí ze srpna
1968 knihovna vydává v říjnu další
přírůstek do edice Milé tisky. Pod názvem Srpen 1968 v zrcadle vzpomínek vycházejí vzpomínky pamětníků
z okruhu seniorů spolupracujících
s knihovnou v rámci projektu Město
v mé paměti. Tisk je doplněn fotogra-

fiemi z archivu Valašského muzea
v přírodě a věřím, že i tento Milý
tisk si (tak jako řada patnácti předchozích) najde své čtenáře. Přijďte
si poslechnout předčítání z tohoto
tisku ve středu 3. října od 15 hodin
do kavárničky Domova pro seniory,
kde budou přítomni někteří z autorů
(Doubravka Vejmelková, Richard
Sobotka a Ivan Bajer) a předčítané
doplní dalšími vzpomínkami.
Výčet akcí z programu knihovny
by mohl pokračovat i dále, ale dovolte mi na tomto místě skončit. Všechny ostatní informace o aktivitách
knihovny naleznete v KAMu (příloze Spektra Rožnovska) či na webových stránkách knihovny. Jen mi
ještě dovolte se krátce zmínit o Zpravodaji, který knihovna vydává měsíčně, a mimo to, že informuje o aktivitách knihovny, přináší také řadu tipů
na četbu. Tipy jsou o to autentičtější,
neboť se jedná vesměs o knihy, které
doporučující knihovníci četli. Pokud
tedy tápete a nevíte, co si přečíst,
zkuste Zpravodaj z knihovny. Aktuální číslo v tištěné podobě dostanete v knihovně či v archivu na webu
knihovny (knir.cz). Vydáváme jej již
šest let - klobouk dolů.

Ve Vrátnici vystoupí legenda postpunku The Nightingales
Martin Valášek
tka@tka.cz

PANENSKÉ PLAMENY,
MADEBYTHEFIRE
Pátek 26. října
20.00 - Vrátnice
Panenské plameny jsou kapelou se
základnou v Kopřivnici, ačkoli její
členové bydlí v různých městech;
hráli například v kapelách Milano,
Murky Ajar a Planety. Kdybyste
si pustili jejich písničku bez toho,
abyste věděli, že to jsou oni, klidně
se vám může stát, že budete tipovat
nějakou méně známou kapelu české
nové vlny raných osmdesátých let.
Dřevní sound, kombinované rytmy
a typická česká originalita. Názvy
skladeb mají taky svou sílu a autentičnost: Modelář, Knihomol, Ochotník. Ovšem slyšíme další vlivy - postrock, noise, heavy riffy, vše dobře
protkáno pospolu, takže se není co
divit, že jejich deska, která se stejně jako kapela objevila znenadání,
sklízí od hudebních kritiků samé
pochvaly. MadeByTheFire je jejich
spřízněná kapela z Plzně, s Plameny zahraje pár společných koncertů. Jako by jejich tvůrčí princip byl
obsažen přímo v samotném názvu.

Zběsilý, povětšinou jen instrumentální mix ema a mathrocku v progresivním pojetí. Neustále pádí vpřed,
až by se skoro chtělo říct, že utíkají
před svými nápady, kterých je v každé skladbě mnoho. Ale tak se věci
mají a to jsou typické znaky MBTF.
Zde se nabízí srovnání s částečně
spřízněnými Negero. Také basák
Renda hrával v Negero na bicí a parádně. V kapele dále hrají na kytary
Alan s Mišusem a za bicími Ondra.
Vznikli někdy v devadesátých letech
a Budet, což je přesmyčka Debutu,
vydali v roce 2013. Ten si prý nadělili k osmnáctinám, tak si to spočítejte. Druhou desku split Goodfoul
vypustili v roce 2017.
THE NIGHTINGALES
UŠTKNI
Středa 31. října
20.00 - Vrátnice

do České republiky a to k nám do
Rožnova. Jejich hudba je směsicí
punkové drzosti, místy nezbustrované kytary a podivných, až psychobilly rytmů. Nezaměnitelný je
vokál Roberta Lloyda, který se stal
jejich poznávacím znamením. Začínali jako The Prefects a pod tímto názvem se účastnili slavného

reunion a taky se jim podařilo
poprvé vystoupit i na americkém
kontinentě. Přichází další alba,
koncerty, změny v sestavě. Desky
průběžně vydávají na Iron Man
Records, Cooking Vinyl a od roku
2014 vlastním nákladem. Letos
přijedou s úplně čerstvou (vychází
v říjnu 2018), která se jmenuje Peri-

The Nightingales.
clashovského White Riot Tour. Po
debutním singlu na Rough Trade
se na chvíli upsali prestižnímu punkovému vydavatelství Cherry Red,
kde vydali debutní album Pigs On
Purpose. V osmdesátém šestém
se po třetím albu rozpadají a vydávají se po vlastních hudebních
chodníčcích. V roce 2004 přišel

Foto: archiv TKA
sh The Thought. Jako tzv. support
zahrají místní Uštkni, punkrockový šanson s osobitými texty,
neučesaným saxofonem a lehce
nabroušenou kytarou. V sestavě
se potkali hudebníci a hudebnice
rožnovských kapel CatHead, Psi,
Divní Hosti, Výbor Veřejného
Blaha a dalších.

(UK),

Před dávnými časy, v době mého
mládí jsem si z polského rádia
nahrál desku Pigs On Purpose
britských The Nightingales. Kazeta se mnou byla dlouho a určitá zvláštnost spojená se syrovostí
projevu mě fascinuje dodnes. Léta
pokročila a letos se takřka zázrakem podařilo dostat tyto ostřílené
borce s aktuální bubenicí poprvé

SVČ ROŽNOV
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Letní tábory se Střediskem volného času přilákaly 561 dětí
V průběhu letošních letních prázdnin uspořádalo rožnovské Středisko volného času 25 táborů, z nichž
tři byly pobytové. Děti si vybíraly z táborů sportovních, výtvarných, turistických, přírodovědných, tanečních, modelářského, fotografického a se zaměřením na angličtinu. Celkem se jich zúčastnilo 561 dětí.
Příměstské tábory probíhaly v Rožnově, Zubří a Val. Bystřici. „Stejně
jako každý rok měly děti největší
zájem o výtvarné a sportovní tábory,
které bývají zpravidla naplněny jako
první. U víc jak deseti táborů jsme
museli navyšovat kapacitu,“ sdělila
Jitka Proroková ze SVČ Rožnov.
Náplň táborů byla různá. Z výtvarných si děti odnesly plno výrobků a pravidelní účastníci na
nich opět vyzkoušeli nové výtvarné

techniky. Na sportovních táborech
děti poměřily síly na kole, v běhu
a překonávaly strach z výšek v lanovém parku. Fotografický naučil
účastníky pracovat s fotoaparátem
a upravit snímky v PC. Taneční tábor dětem nabídl nové taneční kroky a společnou choreografii.
Pobytové se pak konaly na Bílé,
ve Vel. Karlovicích a na Soláni.
„Stejně jako loni jsme pobytové tábory oproti původním pěti prodloužili

o tři dny. Je to mnohem lepší a děti si
tábor i aktivity víc užijí. Prodloužení
o další dny je výhodnější také v tom,
že můžeme naplánovat celodenní
výlety, hrát více her, a děti se lépe
seznámí,” pokračovala Proroková
s tím, že: „Na těchto táborech se mi
líbí, že starší děti pomáhají mladším.
Celkový průběh tábora je jiný, takový
příjemný a veselý. I když odjíždíme
s vedoucími unaveni, jsme nabití na
další dny, protože zážitky a sranda

Fotografický tábor

jsou nezapomenutelné.” Dobrou náladu na pobytových táborech pak
nepokazí ani déšť, protože tým vedoucích je kreativní a vymýšlí hry,
které se dají hrát i v budově.
„Děkujeme vedoucím i dětem, bez
kterých by se tábory nekonaly, ale
také rodičům, kteří nám své ratolesti
také o prázdninách svěřují. Už teď
vymýšlíme témata a náplň na další
rok,” uzavřela Jitka Proroková.
(r) Fota SVČ Rožnov

Taneční tábor

Pobytový tábor Soláň

Pobytový tábor Bílá

Sportovní tábor

Modelářský tábor
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Nová mateřinka otevírá své brány v Rožnově
Během listopadu se v Rožnově pod Radhoštěm otevře
nová mateřská mezinárodní školka Na vlně s výukou podle
Montessori pedagogiky a s česko-anglickým jazykovým
prostředím. Školku najdete blízko centra na ulici Chodská Jižní Město. Součástí projektu je také vytvoření komunitního
místa setkávání dětí i dospělých.
„Všechno, co opravdu potřebuju znát,
jsem se naučil v mateřské školce,”
říká Robert Fulghum ve slavné úvaze o tom, co je v životě podstatné.
V pouhých několika bodech popisuje základní potřeby, společenské
konvence, ale i naději a radost z poznávání, kterou doufáme, že si dítě
ponese do dospělosti. Parafrázuje
tak větu Marie Montessori o tom,
že nejdůležitější částí lidského života není studium na univerzitě, ale
období od narození do šesti let, kdy
utváří inteligence samu sebe. Potřebuje k tomu podnětné a připravené
prostředí, a také láskyplné a vzdělané průvodce.
Podnětné prostředí a vzdělaní průvodci
Takové prostředí jsme vybudovali
v Montessori školce Na vlně, nejen
podnětnými pomůckami. Individální
vzdělávání totiž dává učiteli prostor
stát se dítěti průvodcem při jeho poznávání světa a úzce spolupracovat
a komunikovat s rodiči. Spolupracující komunita okolo školky pak nabízí
příležitost i rodičům, pro které by jinak bylo školné velkou zátěží. Učitelé
školky Na vlně procházejí diplomový-

mi kurzy pod Association Montessori International, abychom byli schopni nabídnout kvalitní a zodpovědný
přístup k dětem. Blízkou spoluprací
s AMI získáváme přehled o tom, co
se děje za našimi hranicemi, a máme
možnost přinést nové zkušenosti
a inspiraci do Rožnova pod Radhoštěm. Díky tomu nás podpořil také
Dr. Steven J. Hughes, Ph.D., dětský
neuropsycholog a ředitel Střediska
pro výzkum vývojového vzdělávání:
„Jsem ohromen Lenčinou a Vítkovou
vizí, energií a schopnostmi. A nadšený z práce, kterou dělají, aby přinesli
kvalitní Montessori vzdělávání do
Rožnova. Nemohu se dočkat, až tento projekt vytvoří. Montessori nabízí
mnohem víc, než najdete v konvenční
školce, a přinese nejen nové příležitosti dětem v Rožnově, ale skrze jejich
schopnosti, také mnoho dobrého pro
Českou republiku.”
Přijďte se za námi podívat
Mgr. Lenka Měrková
školka Na vlně
+420 736 767 048
montessori@skolkanavlne.cz
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Sportovní hala přidala vrásky vedení Zubří
Bez dotace a se zhruba poloviční kapacitou, takový je stav sportovní haly v Zubří,
která byla v dubnu otevřena po rozsáhlé rekonstrukci. Radnice hledá řešení.

ZUBŘÍ • Město rekonstruovalo
halu po 22 letech nepřetržitého
provozu s náklady přesahujícími
60 milionů Kč. Od Zlínského kraje
a Ministerstva životního prostředí
(dále jen MŽP) získalo dotaci přesahující 13,3 mil. a čekalo na dotaci
od Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy (MŠMT) ve výši 13,1
mil. Kč. Marně. „Soutěž na zhotovitele jsme provedli dle zákona o veřejných zakázkách, platných do 31. října
2016 korektně. Jinak bychom dotace
od MŽP a kraje nedostali. Výzva
MŠMT stran investičních dotací na
rok 2017, ve které město na konci roku
2016 podalo žádost, byla na základě
známých korupčních afér zrušena.
Proto jsme v květnu 2017 začali halu
rekonstruovat i bez dotace z MŠMT.
Následně byla ovšem vyhlášena nová
výzva, avizovaná jako náhradní za zrušenou. Město operativně podalo v této
výzvě žádost znovu, neboť projekt byl
rozdělen striktně i na zvláštní stavební objekt, který s OPŽP nesouvisel
a mohl být uznán způsobilým pro dotaci MŠMT. Naše žádost v prvním kole
v listopadu 2017 uspěla a byla zařaze-

na mezi financovatelné projekty. Po
doplnění všech náležitostí nám ovšem
na jaře 2018, kdy jsme čekali na proplacení posledních faktur za stavební
práce, MŠMT sdělilo, že jsme měli
postupovat dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek,” přiblížil
starosta Lubomír Vaculín s tím, že:
„Abychom vyhověli těmto změněným
podmínkách MŠMT, museli bychom
vyhlásit nové výběrové řízení. To ale
nebylo reálné, protože dílo bylo takřka hotové. MŠMT následně odmítlo
také naši žádost o výjimku a dotaci
nám nevyplatilo. I přes to, že se v roce
2016 otevíraly obálky čtyř účastníků
výběrového řízení, čímž by se snadno
vyhovělo podmínkám nového zákona
o zadávání veřejných zakázek.” Město
tak zmíněnou částku muselo uhradit z vlastního rozpočtu, který s tím
ovšem počítal, protože dotaci bez
jednoznačného rozhodnutí o jejím
poskytnutí do něj předtím nezařadilo.

Radnice řeší kapacitu haly
Vedle výše zmíněného byl na zasedání zastupitelstva řešen ještě

jeden problém související s rekonstrukcí haly, byť formální. Zřejmě
chybou při přípravě podkladů pro
kolaudaci byla mylně uvedena
kapacita 570 diváků, což vychází
z prapůvodního projektu. Extraligové zápasy zuberských házenkářů přitom běžně navštěvuje kolem
1 000 osob. „Bylo to pro mě překvapení. Už při zadání projektu jsme to-

tiž zvažovali navýšení kapacity haly.
Nakonec jsme od něj ustoupili kvůli
nezbytnosti investovat další miliony
do protipožárních a jiných úprav,”
řekl Vaculín a doplnil: „Intenzivně
tak pracujeme na úpravě dokumentace pro kapacitu do režimu před rekonstrukcí, neboť té se rekonstrukce
samozřejmě nedotkla ve smyslu jejího snížení.”
(r)

Dechová hudba Zubřanka oslavila jubileum
Druhý zářijový víkend se v Zubří nesl v duchu oslav, dobré nálady, hudby a dalších aktivit.
Na programu zde totiž byl nejen oblíbený Den města, ale také Odpoledne s dechovkou.
ZUBŘÍ • Milovníci dechových
hudeb si tentokrát rozhodně přišli na své. U příležitosti oslavy
110 let existence Dechové hudby
Zubřanka totiž do města přijeli
vzácní hosté v podobě dechových
hudeb z blízkého i vzdálenějšího
okolí. Největší prostor byl však
věnován oslavující Zubřance, jejíž
vznik se datuje do roku 1908. Pod
taktovkou Jaroslava Mužíka tak

rozdávala úsměv a dobrou náladu
účastníkům slavnostního odpoledne. Den města se pak nesl v duchu
Cesty kolem světa, které byla podřízena nejen bohatá nabídka účinkujících, ale také doprovodný program. Součástí kulturního víkendu
v Zubří byla i vernisáž výstavy Kus
arménské duše rožnovského fotografa Josefa Bosáka.
Text a foto Jakub Mikuš

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Radnici navštívili starostové z Kostariky
Na konci srpna zavítala do Rožnova šestice starostů ze
středoamerické Kostariky. Seznámili se s městem, ale
také s probíhajícími a připravovanými projekty radnice.
„O přijetí výpravy z Kostariky mě
požádal starosta Liptálu a kolega
z rady Mikroregionu Vsetínsko
Milan Daňa. Se sdružením kostarických starostů spolupracuje například i v rámci folklorního festivalu
Liptálské slavnosti. Domluvili jsme
se, že jim ukážeme také náš kout
Valašska,“ zmínil rožnovský starosta Radim Holiš. Čelní představitelé šestice měst v pětimilionové
Kostarice tak v Rožnově diskutovali nejen o práci, ale seznámili

se i s atraktivitami města. „Kromě
rožnovských žen se starostům líbila
i naše platforma strategieroznov.
cz. V ní viděli jasně definované priority města a my jim mohli svižně
ukázat, kde se co dělá a chystá,”
pokračoval Holiš s tím, že: „Pustili jsme jim také promo videospoty
Rožnov žije! a Rožnov žije sportem!.
Na závěr jsme zavítali do Valašského muzea v přírodě. Myslím si, že
návštěva starostů z Kostariky byla
přínosná pro obě strany.“ (tg, jm)

www.spektrumroznovska.cz

Vedení Rožnova jednalo v Považské Bystrici
Místostarosta Jan Kučera spolu s tajemníkem radnice Romanem Hepem a referentkou odboru strategického rozvoje
Hanou Bordovskou se ve slovenském partnerském městě
dohodli na další spolupráci.
Tříčlenná rožnovská delegace jednala v Považské Bystrici zejména
o projektu Společně ke zvýšení kvality a výkonu aktérů veřejné správy
za cirka 700 tisíc Kč. Rožnov na
něj získal dotaci zhruba 500 tis. Kč
z Operačního programu Interreg
V-A SR – ČR, o zbývající náklady
se města podělí. „Obsahem projektu je příprava a realizace společných
vzdělávacích aktivit a setkání pracovních týmů s cílem podpory spolupráce
mezi institucemi veřejné správy, tedy
především městskými úřady. Jednou
z hlavních aktivit je uvědomění si rezervy týmového fungování zaměstnan-

ců městských úřadů v obou městech
a možnost dalšího rozvoje takzvaných
soft skills - měkkých dovedností,“ popsal místostarosta Jan Kučera s tím,
že zástupci Rožnova jednali také
o dalších možnostech spolupráce
obou měst například v oblastech
kultury, sportu či sociální. „Chceme
maximálně využít všechny vhodné
dotační programy pro rozvoj Rožnova, setkávání obyvatel partnerských
měst a další aktivity. Těší mě, že
představitelé všech našich partnerských měst tuto aktivitu vítají a pomáhají nám v přípravě žádostí,“
uzavřel Kučera.
(tg, jm)

SPORT

STRANA 15 / 27. ZÁŘÍ 2018

Běh rodným krajem Emila Zátopka dal sportovcům do těla
V sobotu 22. září vyrazili děti i dospělí na trasy 16. ročníku klání věnovaného nejlepšímu českému maratonci
Emilu Zátopkovi. Z Kopřivnice do Rožnova pod Radhoštěm letos běželo 194 mužů a 33 žen.

Cíl závodu byl tradičně v Dřevěném městečku Valašského muzea
v přírodě. Dopoledne se zde utkaly děti v osmi kategoriích rozdělených na chlapce a dívky. Krátce po
12. hodině pak do muzea dorazili
nejrychlejší běžci. Z vítězství v klá-

ní dlouhém 22,3 km se radoval
Keňan Rotich Mark Kipchumba,
který doběhl v čase 1:14:30.38.
Úspěšně se do závodu zapojili také
běžci a běžkyně z našeho regionu
včetně týmu města Rožnov (na
snímku uprostřed). Ten ve slože-

ní Petra Holišová, starosta Radim
Holiš a ředitel SVČ Rožnov Martin
Navařík vybojoval v týmové soutěži
bronz. Gratulace na stupních vítězů přijal také od místostarosty Jana
Kučery, který závod sám úspěšně
absolvoval.

Součástí slavnostního vyhlášení
výsledků pak bylo udělení Ceny starosty města Rožnov. Letos ji obdržela Ludmila Bajerová (vlevo) dlouholetá aktivní sportovkyně, běžkyně na
lyžích, biatlonistka a trenérka.
Text a fota Jakub Mikuš

Za zdravím běželo 330 dětí z mateřských a základních škol
Již po 28. se školáci z mateřských
a základních škol nejen z Rožnova,
ale také mikroregionu Rožnovsko
zapojili do oblíbeného klání Běh za
zdravím. Akci již tradičně v rožnovském městském parku uspořádalo
místní Středisko volného času ve
spolupráci se sdružením Valašští
bačové a TJ Rožnov. Letos se do závodu v 11 kategoriích zapojilo 330
dětí, které bojovaly na tratích délky
500, 900 a 1 800 metrů.
(jm)
Více fotografií a výsledky na
www.spektrumroznovska.cz

Letošní Zubří Open ovládli hosté z Hustopečí
Městské polyfunkční centrum ožilo již šestým ročníkem tenisového turnaje ve čtyřhře mužů Zubří Open. O putovní pohár
se tak znovu utkalo 24 párů, mezi nimiž nakonec dominovali
Tomáš Kocián s Petrem Těšickým.

Rožnovští stolní fotbalisté jsou mistři světa

Díky

Jelikož se do klání letos přihlásilo
o jeden mužský tým méně, zpestřila turnaj dvojice Petra Matulová
a Liba Těšická, která se v silné konkurenci nenechala zahanbit. Páry
byly rozděleny do osmi skupin, ze
kterých postoupili všichni do play
off. Skvělou formu si až do finále
udržel jeden z mála nezuberských
párů Tomáš Kocián s Petrem Těšic-

kým z nedalekých Hustopečí nad
Bečvou. V závěrečném klání porazili 6:3 domácí duo Tomáš Válek,
Miloš Janošek. „Vítězství tak poprvé
v historii turnaje putovalo mimo Zubří. Na závěr bylo oceněno osm nejlepších párů,” řekl Josef Randus z pořádajícího odboru kultury a sportu
města Zubří.
(jm) Foto archiv pořadatelů

Reprezentanti České republiky a sportovci z rožnovského
klubu Foosforlife Team Czech
Republic zvítězili v tzv. národní
soutěži, kde ve finále porazili
Holandsko. Získali tak historické prvenství v nejprestižnější
soutěži světa.
Významného úspěchu dosáhli
také juniorští reprezentanti ČR.

„Kluci se stali vicemistry světa
v soutěži národů, kde nestačili
pouze na silné Německo. Obrovská gratulace patří také Jakubovi
Ondryášovi za 3. místo v soutěži
junior jednotlivci,“ informoval
o úspěších rožnovských borců
jeden z členů týmu Radek Drda.
(mha) Foto Foosforlife Team
Czech Republic
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Svaťa Božák skvěle zvládl extrémní Závod kolem Irska
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Další mimořádný úspěch si připsal Svaťa Božák (na snímku v helmě, třetí zleva). Jednačtyřicetiletý
rožnovský ultramaratonský cyklista na konci srpna jako první Čech v historii zdárně dokončil Závod kolem Irska (Race around Ireland). Podnik dlouhý 2 160 kilometrů ujel Svaťa za 4 dny 10 hod.
36 minut a umístil se na skvělém druhém místě v královské kategorii Solo race.

Rožnovský borec má již na svém
kontě například nejtěžší závod planety – bezmála 5 000 kilometrů
dlouhý Race across America, který
absolvoval dokonce dvakrát - v letech 2012 a 2017. Tentokrát si Svaťa
vyhlédl další extrémní podnik, který
na své trase objede celé Irsko. „Je
to jeden z nejtěžších závodů vůbec,
a to především obrovským celkovým
převýšením kolem 22 000 výškových
metrů. I proto mě Race around Ireland moc láká,“ svěřil se Svaťa Božák už loni, nedlouho po úspěšném
zdolání Race across America. Za
svým snem si šel s jemu typickou
zarputilostí, a také s podporou projektu Startovač.cz, kde jej podpořili
fanoušci, a Svaťa vybral potřebnou
částku na realizaci závodu. V Irsku
startoval na téměř 2 200 kilometrů
dlouhou trať s číslem 109. Podporován svým týmem a stovkami fanouš-

ků na sociálních sítích rožnovský cyklista po 4 dnech, 10 hodinách a 36
minutách dorazil do cíle na 2. místě
v hlavní mužské kategorii Solo race.
„Závod byl náročný hlavně extrémním počasím plným dešťů a silného
větru, a také mnoha těžkými kopci,
které braly hodně sil,” hodnotil Svaťa
Božák, jenž během závodu naspal
necelých pět hodin. Jako vždy pak
při hodnocení neopomněl poděkovat všem, kteří mu v jeho těžkém
boji asistovali. „V prvé řadě velké díky
mému týmu. Jsme sehraní a podle
toho to také v Irsku vypadalo, oni vědí,
jak mě motivovat a udržovat v pozitivní náladě a energii. Takový závod by
nešlo odjet bez sponzorů a partnerů.
Velký dík patří v neposlední řadě
všem fanouškům, kteří poslali peníze
na Startovač,“ dodal Svaťa. Známého ultramaratonce samozřejmě ani
na podzim a v zimě nečeká úplný

odpočinek. „Na žádný velký závod
podobného typu, jako bylo Irsko, se
teď nechystám, ale budu se držet svého plánu. To znamená ježdění zhruba
třikrát týdně, abych postupně zregene-

roval následky Irska a zároveň se udržoval v kondici. Jestli se bude na příští
rok chystat něco většího, to zatím neumím říct,“ pousmál se Svaťa Božák.
Foto Ivo Dvořák, idphotography.cz

Výborní Černí vlci si přivezli z Liberce bronzové medaile
Malí hokejisté z Rožnova vybojovali na turnaji v Liberci skvělé bronzové medaile. Kluci
ročníku 2010 se totiž nezalekli silných protivníků z tradičních extraligových klubů.
Libereckého turnaje se účastnilo
pět týmů – Bílí tygři Liberec, Dynamo Pardubice, Mountfield Hradec Králové, BK Mladá Boleslav,
HC Černí vlci Rožnov p. R. Malé
Rožnovany tedy čekali soupeři výhradně z tradičních extraligových
klubů. Kluci pod vedením trenérů
Jiřího Knápka, Tomáše Holého
a Jiřího Vika vybojovali krásné třetí
místo. „Utkání mezi našimi kluky
a Bílými tygry Liberec dopadlo tentokrát remízou. Za super reprezentaci

klubu i města je třeba klukům z ročníku 2010 moc poděkovat a popřát
jim mnoho dalších úspěchů. Díky patří také sponzorům a rodičům, kteří
byli jednoznačně nejlepšími fanoušky na zimním stadionu v Liberci,“
zhodnotil úspěšný liberecký výjezd
jeden z trenérů Jiří Vik. Ten také
připomněl, že v rámci doplňování
hokejových řad přibírá klub HC
Černí vlci Rožnov další hráče všech
věkových kategorií. Více informací
na www.hcroznov.com.
(mha)

Černí vlci Rožnov ročník 2010 na úspěšném turnaji v Liberci (vždy zleva): ležící brankář Jakub Goláň, první řada trenér Jiří Knápek, Štěpán
Chovanec, Marek Sušeň, Lukáš Koliba, Martin Hajda, druhá řada Tomáš Foto: archiv klubu
Koláček, Robert Křenek, Matyáš Vik, Jakub Devera, Tomáš Holý ml., třetí
řada asistenti trenéra Jiří Vik a Tomáš Holý.

Domácí tvrz Zubří padla v prvním zápase s Novým Veselím
Házenkáři HC Robe Zubří vstoupili do nového ročníku extraligy vítězstvím na půdě
nováčka z Litovle. Poté však v prvním domácím utkání těsně nestačili na Nové Veselí.
Tatran Litovel - HC ROBE Zubří
22:27 (12:14)
Hosté, kteří v právě načaté sezoně obhajují bronzové medaile,
po počátečním vedení Litovle
postupně zápas gólově vyrovnali
a definitivně rozhodli v poslední
čtvrthodině, kdy sedmi brankami
v řadě odskočili a v pohodě zvítězili. Hostující kouč Dušan Poloz
tak začal svoje angažmá v Zubří

vítězně. „Spokojeni jsme s výsledkem, ale úplně ne s výkonem.
Budujeme nový tým a to se prostě
projevilo. V týmu máme spoustu
mladých a pro řadu z nich to byla
extraligová premiéra,“ hodnotil
Dušan Poloz.
Nejlepší střelci:
Piwko 7/7, Šmíd 4, Kuchař 2, Číhal 2, Hanák 2 - Dokoupil 5, Weber 5, Korbel 4.

HC ROBE Zubří – TJ Sokol Nové
Veselí 25:27 (11:14)

obrany s brankáři bych viděl největší
problém,“ řekl Poloz.

Zubřané chtěli potvrdit dobrý start do
sezony i doma proti Novému Veselí,
po vyrovnaném boji se ovšem nakonec radovali hosté. Kouč Zubří
Dušan Poloz viděl hlavní problém
v defenzívě. „Soupeř hrál chytrou
házenou s krásnými akcemi, které
jsme neubránili. Prohrávali jsme
individuální souboje. Ve spolupráci

Nejlepší střelci: Korbel 7, Hrstka 5,
Šustáček a Přikryl po 3 – Štěrba 7,
Živojinovič 5. Nejbližší extraligový
program HC Robe Zubří: 4. kolo:
sobota 29. září: Zubří – Plzeň (18),
5. kolo: neděle 7. října: Frýdek-Místek – Zubří, 6. kolo: 13. října: Dukla Praha – Zubří, 7. kolo: 31. října:
Zubří – Brno (18).
(mha)
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