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Atraktivní Dětské hasičské odpoledne uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Hážovice ve spolupráci s místními maminkami. Děti
se bavily, vzdělávaly a poznávaly
navzájem.
Strana 3

I

ROČNÍK XXVIII

I

30. ŘÍJNA

Rožnovští senioři v říjnu oslavovali
a sportovali. Nejprve si v rámci Dne
seniorů užili divadelní představení,
aby se poté zapojili do dvoudenní
Olympiády seniorů. Zahálet nebudou ani v listopadu.
Strana 7, 13 a 15

Vítězem voleb v Rožnově je ANO 2011
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

O téměř čtyři procenta vyšší volební účast než v roce 2014 provázela
letošní komunální volby v Rožnově. K urnám přišlo 5 974 osob (43,6 %)
z 13 703 oprávněných voličů. Nejvíce hlasů od nich získala dosavadní
koalice hnutí ANO 2011, Nezávislých Rožnováků a Zdravého Rožnova.
Do 21členného rožnovského zastupitelstva kandidovalo devět stran.
Vítězem voleb ve městě se, stejně
jako v roce 2014, stalo hnutí ANO
2011 (31 746 hlasů, 27,86 %), které
tentokrát získalo v zastupitelstvu
o tři více, tedy sedm mandátů. Lídr
hnutí a dosavadní starosta Radim
Holiš obdržel také nejvíc 2 572
preferenčních hlasů. Druhou a třetí
příčku obsadila postupně sdružení
nezávislých kandidátů Nezávislí

Rožnováci (4 mandáty, 21 348,
18,73 %) a Zdravý Rožnov (3 mandáty, 14 553, 12,77 %). Za nimi pak
následovali KDU-ČSL (3 mandáty,
13 339, 11,70 %), ODS (2 mandáty,
11 603, 10,18 %), Nezávislí a Soukromníci (1 mandát, 6 935, 6,09 %)
a Česká pirátská strana (1 mandát,
6 033, 5,29 %). Potřebnou 5% hranici pro vstup do zastupitelstva nepřekonaly SPD (4 887, 4,28 %) a ČSSD
(3 517, 3,24 %). Pokračování na str. 3
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VODA TOPENÍ PLYN

Všesvatský jarmark přinesl do města podzim 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

Po nezvykle teplé první polovině října se v té druhé ochladilo a postupně přišel podzim. Oblíbenému Všesvatskému jarmarku, který
na Masarykově náměstí probíhal v pátek 19. a sobotu 20. října, však počasí ještě přálo. Vedle bohatého doprovodného programu
si mohli návštěvníci nakoupit rozmanité jarmareční zboží.
Text a foto Jakub Mikuš

Občany nejvíc trápí využití spoláku a chybějící hala

Možnost zapojit se do rozhodování o městě a vytipovat
deset priorit k realizaci dostali ve středu 10. října účastníci
druhého Veřejného fóra v Rožnově pod Radhoštěm.
„V rámci celostátní sítě Zdravých měst
připravených stolů tak účastníci proprobíhá Veřejné fórum každý rok. Obbírali témata z oblastí infrastruktury,
čané se v rámci něj setkají s vedouenergetiky a dopravy, životního procími úředníky a představiteli města,
středí, veřejného prostoru a územnís nimiž konzultují své náměty, priority
ho plánu, školství a sportu, kultury,
a připomínky,” přiblížila Dagmar
cestovního ruchu a místní ekonomiŠnajdarová, vedoucí oddělení strateky, sociální, zdravotnictví a bydlení.
gického plánování radnice. U pětice
Pokračování na str. 5
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Vnitroblok na Kulturní čekají výrazné změny
Představitelé radnice se v uplynulých dnech sešli s obyvateli domů kolem vnitrobloku na ulici Kulturní.
Diskutovali o změnách, jimiž má tento veřejný prostor v brzké době projít.

„Pokračujeme v nastoleném trendu,
kdy se v rámci Místní agendy 21
snažíme kvalitně připravit investiční
akce i tím, že do přípravy vtáhneme občany,” uvedl místostarosta
Jan Kučera s tím, že představitelé
Rožnova na místě seznámili občany s návrhem řešení vnitrobloku
na ulici Kulturní. „Vycházeli jsme
z již dříve získaných a ověřených
podnětů občanů. Už částečně došlo
k rozšíření prvků dětského hřiště
a v plánu je také srovnání současného zeleného plácku pro míčové hry.
Dojít by mělo k úpravě chodníků,
rozšíření parkoviště v dolní části či
výsadbě sadu s ovocnými stromy
a keři,” nastínila místostarostka
Kristýna Kosová a pokračovala:
„Vedle doplnění zeleně zde chceme
také lépe hospodařit s dešťovou vodou, kterou bychom mohli jímat ze
střech městských bytových domů.”

Klidné soužití všech věkových
skupin
Zúčastněné občany však zajímalo
i to, zda se v návrhu počítá se seni-

ory, kteří preferují klidovou zónu.
„Návrh vychází z podnětů občanů
a na základě potřeb jednotlivých
skupin jsme se jej snažili vyvážit.
Plánována je zde proto okružní pěšinka pro méně pohyblivé občany,
doplnění mobiliáře o lavičky a v budoucnu například i stoly u bytových
domů. Postupně může dojít také
k rozptýlení herních prvků pro děti
tak, aby nebyly soustředěny v jednom místě,” doplnila Kosová.

s dojezdovou pečovatelskou službou,
na jehož výstavbu bychom chtěli
získat dotaci. Vzniknout by v něm
mělo 12 bytů velikosti do 50 m2. Jedná se o nejvhodnější pozemek, který

má město k dispozici také proto, že
se zde s výstavbou bytového domu
dlouhodobě počítá.”
(jm)
Vizualizace archiv MěÚ Rožnov

Prostor doplní nový bytový dům
pro seniory
Hovořilo se také o plánované výstavbě bytového domu s pečovatelskými byty pro seniory, který
má vyrůst na volné ploše naproti
budově finančního úřadu. „Populace nám stárne a stát nutí města se
s tímto vývojem vyrovnat. Kraj navíc
nehodlá rozšířit domov pro seniory
a nám roste tlak na potřebu více
bezbariérových seniorských bytů,”
popsal současnou situaci místostarosta Jan Kučera a doplnil: „Počítáme s tím, že zde vyroste objekt

Petr Jelínek získal ocenění Zlínského kraje
Ředitel Sociálně terapeutické dílny Kamarád Rožnov, o. p. s., Petr Jelínek (na snímku uprostřed) byl oceněn
v rámci slavnostního vyhlášení ankety Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje 2018.

Z rukou radní Zlínského kraje
Michaely Blahové a místostarosty
Rožnova Jana Kučery převzal Petr
Jelínek - Mimořádné manažerské
ocenění za aktivní a profesionální
přístup ve vedení služby a schopnost uvádět vize a plány ve skutečnost, za angažovanost ve veřejném
dění a ochotu pracovat pro ostatní
i přes těžkou životní situaci. „Je to
pro mne velká čest, zvláště v roce
dvacátého výročí otevření Kamarádu Rožnov. Děkuji za nominaci do
ankety, které vzešlo od mé dlouho-

leté kolegyně Jarmily Ovčačíkové,
a za podporu městu Rožnov. Díky
patří samozřejmě i mé partnerce
za vše, co pro mne dělá,“ svěřil se
Petr Jelínek. Ač je sám od roku
1992 následkem úrazu upoután
na invalidní vozík, nerezignoval
a pomáhá druhým. V sociálních
službách pracuje již 20 let, nejprve
v administrativě služby, poté jako
projektový pracovník a fundraiser,
v současnosti je ředitelem Kamarádu Rožnov, o. p. s.
(tg, jm)
Foto: Zlínský kraj, Jiří Balát

Komunitní granty jsou tu pro Rožnovany
Rožnovská radnice podporuje aktivní občany a komunity na území města. Všichni, kteří mají zájem zvelebit své okolí
či uspořádat akci k podpoře sousedské komunity, mohou zažádat o příspěvek v rámci tzv. komunitních grantů.
Věděli jste, že když se rozhodnete zvelebit okolí bytového domu
okrasnou či zeleninovou zahrádkou, město Rožnov vaši snahu nejen podpoří, ale ještě na ni přispěje
z rozpočtu? I k tomu totiž slouží
komunitní granty. „Jejich cílem je
nejen zapojit aktivní občany do zvelebování města, ale také podporovat
mezilidské či sousedské vztahy. Na
základě dohody s odborem správy
majetku radnice je například mož-

né ve veřejném prostoru vlastněném
městem vysadit ovocné stromy nebo
založit zahrádku, která bude sloužit
celé komunitě,“ přiblížila Dagmar
Šnajdarová, vedoucí
oddělení
strategického plánování rožnovské
radnice.

Úředníci poradí, jak granty čerpat
Čerpat podporu můžete na širokou škálu aktivit. „Granty lze

využít na aktivity, které vedou
k rozvoji a uspokojování potřeb občanů a jsou veřejně prospěšné pro
město. Jedná se například o podporu činnosti komunit při realizaci sociálně kulturních, výchovně
vzdělávacích a volnočasových aktivit či k oživení veřejného prostoru
a zkvalitnění sousedských vztahů.
Letos mohli zájemci žádat o podporu ve výši 5 až 30 tisíc korun,”
popsala Lucie Vančurová, z od-

boru školství a kultury, s tím, že:
„Žádosti posuzuje odborná komise. Na základě jejího doporučení
pak o přidělení grantu rozhoduje
zastupitelstvo. Pravidelně pořádáme také seminář pro příjemce
grantů, kde zájemci získají potřebné informace.” S dotazy se
mohou zájemci obracet na Lucii
Vančurovou, e-mail: vancurova.os@roznov.cz nebo telefon:
571 661 184 a 734 354 205. (jm)
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Děti si v Hážovicích užily odpoledne s hasiči
Náves v Hážovicích patřila v neděli 14. října zejména dětem a jejich rodičům. Sbor místních dobrovolných
hasičů spolu s hážovskými maminkami pro ně uspořádaly Dětské hasičské odpoledne.

Hry a soutěže nejen v hasičském
duchu, malování na obličej, prohlídku zásahového vozidla či loutkovou pohádku v podání Dana
Taraby, to vše si užívalo na 70 malých i velkých návštěvníků nedělní
akce. „Velká účast nás potěšila. Vedle
představení činnosti místního sboru
a kroužku dobrovolných hasičů bylo
hlavním smyslem akce vzájemné
setkání dětí a rodičů z Hážovic,”
shodují se za pořadatele Jana Dravecká s Janou Šustkovou. Akci finančně podpořilo i město Rožnov.
V Hážovicích nebudou zahálet ani
do konce roku. V pátek 9. listopadu
proběhne na návsi Uspávání broučků
a ve středu 5. prosince Mikulášské setkání. Více na www.hazovice.cz.
Text a fota Jakub Mikuš

Senior taxi nabízí širší využití a bez limitu

Rožnované starší 65 let mohou od září využívat službu Senior taxi. Díky ní cestují na městský úřad, poštu, k lékaři
a nově také do obchodu či za dalšími aktivitami. Stačí zavolat na číslo 595 391 138.
Služba je k dispozici držitelům Rožslužbu místostarosta Jan Kučera.
služby či dopravu na autobusové a vlavě objednat prostřednictvím telefonnovské seniorské karty (dále RosenRadní nyní schválili rozšíření prokové nádraží. Zrušili jsme také dosaního čísla: 595 391 138. Zájemcům
ka), kterou vydává radnice. „Senior
vozu Senior taxi. „Dosud jej mohli
vadní limit šesti jízd za měsíc,” uvedl
Rosenku vydává, po předložení
taxi má našim seniorům zajistit neRožnované využívat šestkrát měsíčně
Kučera a doplnil: „V prvním měsíci
žádosti a aktuální fotografie, Hana
zbytnou základní přepravu po městě
pro cestu na městský úřad, poštu nebo
se služba rozjížděla pomaleji, proto
Cábová, Městský úřad Rožnov pod
na vybraná místa. Využít jej mohou
k lékaři. Nově jim bude sloužit také
vyzýváme seniory, aby se nebáli a SeRadhoštěm, Palackého 480, kanceza jednotnou cenu 20 korun za jízdu.
k cestám do obchodů za nákupem
nior taxi aktivně využívali.” Držitelé
lář č. 202, telefon: 571 661 172, mail:
Ujeté kilometry hradí město,“ popsal
jídla, na rehabilitační a aktivizační
Rosenky si mohou jízdu po Rožnohana.cabova@roznov.cz.
(jm)

Rožnov pod Radhoštěm má devět nových zastupitelů města

Pokračování ze str. 1
„K obměně letos dojde u devíti postů
v zastupitelstvu. Poprvé v něm zasednou Jiří Pavlica, Jiří Melcher, Jiří
Martinek a Jiří Sapík (všichni ANO
2011), Antonín Slovák (Nezávislí
a Soukromníci) a Libor Adámek
(Česká pirátská strana). Staronovými zastupiteli se po krátké pauze
stali Jarmila Mikulášková (Zdravý
Rožnov), Daniel Drápala a Zdeněk
Němeček (KDU-ČSL),” vyjmenoval
mluvčí města Tomáš Gross a pokračoval: „Svůj post v zastupitelstvu
obhájili Radim Holiš, Lenka Střálková a Jana Malcová (všichni ANO
2011), Jan Kučera, Petr Jelínek,
Martin Drápal a Miroslav Kokinopulos (všichni Nezávislí Rožnováci),
Petr Kopecký a Kristýna Kosová (oba
Zdravý Rožnov), Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL), Markéta Blinková
a Alois Vychodil (oba ODS).”
Posty zastupitelů naopak neobhájili Martin Houška a Libor Zavadil (oba ČSSD), Martin Baratka
(Nezávislí Rožnováci), Václav
Mikušek a Zlatuše Lušovská (oba
KDU-ČSL), Vít Matějka a Ivan
Lukáš (oba Zdravý Rožnov). Znovu už nekandidovali Jaroslav Kučera (KSČM) a Lenka Vičarová
(ANO 2011).

Spektrum Rožnovska oslovilo
lídry stran, které se dostaly do zastupitelstva s prosbou, aby třemi
větami krátce zhodnotili letošní
komunální volby.

Radim Holiš (ANO 2011):
„Volby hodnotím jako úspěch nejen
našeho hnutí, ale také stávající koalice, která ve městě nastavila nový
směr. Občané dali jasně najevo, že
v něm chtějí pokračovat. Za bezproblémový průběh voleb pak děkuji zaměstnancům městského úřadu.”

Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci):
„Skončili jsme těsně pod očekáváním pěti mandátů, avšak výrazně
před řadou zaběhlých subjektů, což
považujeme za velký úspěch. Dominantnímu vítězství ANO se letos nedalo konkurovat a gratulujeme jim.
Díky patří našim voličům, je to pro
nás závazek.“

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov):
„Současná koalice v těchto volbách
jednoznačně posílila. Pro nás je to
potvrzení toho, že jsme se na radnici vydali správným směrem a voliči

změny ocenili. Za dobrou zprávu
považuju i to, že se do zastupitelstva
v Rožnově nedostalo žádné extremistické uskupení.”

Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL):
„Děkuji všem voličům napříč politickými stranami za to, jak v Rožnově rozdali karty. Myslím si, že
je to celkem rovnoměrné a každá
politická strana tak zastává své
názorové hodnoty, což je základ.
Vše nyní záleží na povolebních
jednáních, neboť síly v zastupitelstvu i radě by měly být vyrovnané
ve prospěch všech obyvatel našeho
města.“

Markéta Blinková (ODS):
„Přestože jsme věřili, že bychom
mohli získat i větší počet zastupitelů, je výsledek v podobě dvou
mandátů, a to co do počtu i jejich
personálního obsazení, de facto obhajobou dosavadního stavu a potvrzením jejich dobré práce v minulém
volebním období. Kolegům z ostatních stran a uskupení bychom touto
cestou rádi pogratulovali ke zvolení
a poděkovali za více méně korektní
průběh volebního klání.”

Antonín Slovák (Nezávislí
a Soukromníci):

„Je vidět, že 57 % lidí komunální volby
vůbec nezajímají, o to víc si mé upřímné poděkování zaslouží všichni, kteří
k volbám přišli. Do rozjetého vlaku jsem
nastoupil v srpnu a za dva měsíce jsem
poznal spoustu lidí, kteří mi vyslovovali důvěru a vlévali vždy novou krev do
života. I proto věřím v lepší a hezčí náš
společný - jednou snad opět lázeňský Rožnov pod Radhoštěm bez dluhů.”

Libor Adámek (Piráti):
„Jsme rádi, že jsme se jako nová strana
v Rožnově dostali s jedním mandátem
na radnici. Naše priority jsou podobné
volebním programům všech vítězných
stran, takže věříme, že se nám podaří
některé prosadit. Stále také můžeme
jako jeden tým hlídat kroky radnice,
navrhovat různá zlepšení pro město,
seznamovat občany s našimi pirátskými principy a nabírat další zkušenosti
v komunální politice.”
Ustavující jednání nového zastupitelstva města proběhlo po uzávěrce
tohoto vydání. Do toho listopadového pro vás připravujeme přehled
vedení města a zastupitelů. (jm)
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Nové hřiště v městském parku slouží dětem
V takzvaném Dolním parku představitelé Rožnova slavnostně otevřeli nové hřiště v přírodním stylu pro nejmenší děti.
Jeho součástí je kromě houpaček, pískoviště a průlezek i hmatová stezka a didaktický herní prvek nazvaný bioparaván.

Podoba hřiště v přírodním stylu
vychází z charakteru parku, který
je bohatou sbírkou dřevin. „Hřiště
rozvíjí motiv listu, který zvětšuje do
herních prvků. Ty mají nejen herní
funkci, ale zároveň se jedná o výtvarné
objekty. Děti se zde mohou seznámit
s přírodou a svobodně vytvářet vlastní hry,“ pochvaluje si podobu hřiště
místostarostka Kristýna Kosová.
Herní prvky jsou tak vytvořeny po
vzoru přírody. „Například v rámci
hmatové stezky mají děti možnost
projít se bosou nohou po různých
přírodních materiálech, jimiž jsou
dřevo, písek, rašelina, špalky, cihly

nebo kamínky. Součástí hřiště je
i bioparaván, tedy didaktický herní prvek, který je určen k menším
poznávacím a jemně motorickým
hrám. Děti si na něm vyzkouší dendrofon - poznávání dřeva různých
stromů, listů, lesních plodů či stop
zvířat,“ přiblížila místostarostka.
Město za vybudování nového hřiště zaplatilo 845 tisíc Kč. „Předáno
k užívání bylo navíc výrazně dříve
(druhá polovina září, pozn. red.),
než stanovila smlouva. Za to realizátorské firmě děkujeme,“ doplnila
Kristýna Kosová.
(tg, jm)
Foto Jakub Mikuš

Kamas, Kubját a Pernica Technickými talenty Rožnova
Již potřetí město vyhlásilo a ocenilo nadějné žáky druhého stupně základních škol, kteří byli úspěšní
v technických soutěžích (matematika, fyzika, chemie či informatika) nebo jsou v tomto směru mimořádně nadaní. Letos ceny putovaly na ZŠ Pod skalkou, Sedmikráska a Videčská.
Vyhlášení vítězů soutěže Technický talent města proběhlo v obřadní síni radnice. „Jsem rád, že
v Rožnově každý rok nacházíme
mladé technické talenty. Třeba
u nás za pár let vyroste rožnovský
Steve Jobs nebo Stephen Hawking,“
řekl s úsměvem místostarosta Jan
Kučera. Ten spolu se starostou
Radimem Holišem a zástupci
místních firem předal vítězům
hodnotné dary. Titul Technický
talent města si odnesli Ondřej
Kamas, Tomáš Kubját a Radek
Pernica. „Všem oceněným přejeme,
aby jim nadšení pro techniku vydrželo a podařilo se jim pokračovat
ve studiu na vybraných technických
školách,“ uzavřel Kučera. (tg, jm)

Ondřej Kamas, ZŠ Sedmikráska

Tomáš Kubját, ZŠ Videčská

Radek Pernica, ZŠ Pod Skalkou

Získal stříbro v krajské soutěži
v Novém Jičíně za výrobu rádia.
Úspěšně obhájil ročníkovou práci
v 5. ročníku ZŠ Sedmikráska před
učitelským sborem a rodiči. Ondra
také navštěvuje kroužek elektroniky, učí se programovat mikroprocesory a doma zkouší sestavovat
robotické moduly.

Jeho koníčkem jsou informační
technologie, elektroinstalace a kutilství. Tomášovým prvním plně
funkčním výrobkem byl přenosný
větráček. Pokusil se sestrojit i auto
a loďku na dálkové ovládání. Ve
volném čase pomáhá otci a dědovi
s opravou traktorů a vlastnoručně
si sestavil počítač.

Letos vyrobil reproduktory, které
mají bedničky ze dvou reproduktorů ze záznamníku, sluchátek
a zbytku toaletního papíru. Sestavil
pušku na tužky z trubky od vysavače poháněnou vznícením kapky
voňavky pomocí elektrického zapalovače. S bratrem pak opravili
motocykl.

Osmáci a deváťáci poznávali v říjnu technické obory
Rožnov hostil již pátý ročník Technického jarmarku, který na území
Zlínského kraje organizuje Krajská
hospodářská komora (KHK). Jeho
smyslem je zejména zvýšení motivace žáků 8. a 9. tříd ke studiu technických oborů. Rožnovští školáci
tak navštívili firmy v místní průmyslové zóně, mezi nimi například ZPV
Rožnov, s. r. o., ON Semiconductor
Czech Republic, s. r. o., či Brose CZ

spol. s r. o., a seznámili se s výrobním procesem. „Studium technických
a řemeslných oborů je náročné, ovšem
pokud firma získá dobrého spolupracovníka, umí jej náležitě ocenit,“ uvedla Iveta Táborská, ředitelka KHK
Zlínského kraje. Jarmark v Rožnově
podpořila také europoslankyně Martina Dlabajová, která s žáky diskutovala přímo v provozech firem.
(i) Foto Jakub Mikuš

Dětská hřiště prohlédnou

KRÁTCE
Město hledá ředitele T klubu
Voda ve studánkách je špatná

Kurty na Letenské za poplatek

Radnice realizovala anketu, v níž se
občané vyjadřovali k obnově, doplnění či výstavbě nových dětských hřišť.
Na základě jejích výsledků už radní
uložili několik úkolů. Příští rok má
například dojít k opravě zpevněné
plochy pro míčové hry mezi ulicemi
Zemědělská a 1. máje. „Pokračovat
chceme i v obměně herních prvků, vytipování lokalit pro vznik nových hřišť
a doplňování mobiliáře,” řekla místostarostka Kristýna Kosová.

V dubnu informovala radnice o výsledcích hodnocení činnosti ředitelů
městských příspěvkových organizací,
jimž skončilo šestileté funkční období. Hodnotící komise doporučila vyhlášení konkurzu na pozici ředitele
T klubu – kulturní agentury, což v říjnu radní učinili. Vybraný uchazeč by
měl do funkce nastoupit nejdříve od
1. ledna 2019. Minimálně do té doby,
ale ve funkci zůstává současná ředitelka Lenka Vičarová.

Trojice tzv. vnitřních hřišť pro míčové sporty na Atletickém hřišti
Dany Zátopkové je nově v případě rezervace k dispozici za poplatek 100 Kč na hodinu. Netýká se
to dětí a dalších zájemců, kteří si
basketbal, volejbal, badminton, nohejbal, házenou, tenis či malou kopanou přijdou zahrát bez rezervace
kurtů. Ostatní části hřiště zůstávají
pro sportovce bezplatné. Více na
sportoviste.roznov.cz
(jm)

V polovině září proběhlo pravidelné měření kvality vody ve studánkách Mikroregionu Rožnovsko.
Rozborem prošly studánky Sachova - Horní Bečva, Stračka - Zašová
i rožnovské v Mokrém Dolní Paseky, Sladské Horní Paseky. Ve všech
objevili odborníci bakterie a vodu
k pití doporučují nejprve převařit.
Z rožnovské studánky Hranička
- zahrádky nebylo možné kvůli suchu vzorek odebrat.
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Občany nejvíc trápí využití spoláku a chybějící hala
Pokračování ze str. 1
„Poprvé byl na fóru zastoupen i stůl
mladých, v rámci nějž se k prioritám
města napříč tématy vyjadřovali
také žáci druhého stupně základních škol a gymnázia,” pokračovala
Šnajdarová.

Občané vybrali 13 priorit k řešení
U každého stolu pak garanti dané
oblasti zaznamenávali problémy
či podněty na zlepšení, z nichž
byly hlasováním vybrány vždy
dvě priority, jimž účastníci přiřkli
nejvíce hlasů. „Za nejdůležitější
občané považují využití Společenského domu, vybudování sportovní
víceúčelové haly, zřízení prostor pro
spolkovou činnost a domů s pečovatelskou službou. Dále vybudování
volně přístupného hřiště spolu s parkourovým hřištěm a výsadbu aleje
od Janíka směrem ke Kauflandu,”
vypočítala Hana Ondruchová,
která má na radnici mimo jiné na
starosti Místní agendu 21 s tím,
že: „Jako důležitá vyšla i podpora

města při opravě sokolovny, zajištění MHD a dopravní řešení u průmyslového areálu, zvětšení prostor pro
SVČ a startovacích bytů pro mladé.
Do priorit se dostalo i vybudování
WC u Jurkovičovy rozhledny spolu
se zajištěním odpadového hnízda
a realizace sportovně-kulturních
akcí pro střední školy.” Během fóra
mohli lidé do oblíbené karafy dobra napsat také pozitivní vzkazy či
podněty k tomu, co se v Rožnově
podařilo.

Podpořte své priority v anketě na webu města
Pro ověření vybraných priorit
vzešlých z Veřejného fóra byla na
adrese www.roznov.cz/dotazniky
spuštěna anketa. V ní mohou lidé
označit dvě priority, které považují
za nejdůležitější. V případě, že zde
svůj podnět nenajdou, mají také
možnost jej doplnit. „Výsledky ankety určí pořadí priorit města, které

projedná rada města a předá k řešení městskému úřadu,” doplnila
Dagmar Šnajdarová. Veřejné fórum
patří mezi radnicí zaváděné aktivity v rámci Místní agendy 21, jejímž
prostřednictvím se Zdravé město
Rožnov snaží zapojit veřejnost do
plánování rozvoje města.
Text a foto Jakub Mikuš

Městské lesy bojují za druhovou pestrost porostů

Kůrovcová kalamita decimuje lesy v celém regionu a nevyhýbá se ani porostům ve správě společnosti Městské
lesy Rožnov, s. r. o. Ta však od svého vzniku v roce 1994 vysazuje mnohem víc jedlí, buků, dubů a dalších listnáčů
ve srovnání se smrkem. Díky těmto melioračním a zpevňujícím dřevinám (MZD) tak bojuje i s kůrovcem.

„MZD mají na rozdíl od smrku jiný typ
kořenového systému, kdy si strom hlouběji sahá pro vodu. Jsou také výrazným
stabilizačním prvkem lesa, protože nedochází k vyvracení porostů zejména na
hřebenových partiích. Proto se již řadu

let snažíme především o výsadbu jedlí,
buků a dubů s malou příměsí olší, javorů a jasanů. Tím zvyšujeme druhovou
bohatost lesa,“ uvedl Rostislav Polášek, jednatel Městských lesů Rožnov
a pokračoval: „Z letos vysazených

59 316 kusů stromů, tak pouze 8 800
tvořil smrk a zbytek, tedy 86 % MZD.
Rámcové směrnice hospodaření nám
přitom udávají podíl MZD při obnově
lesa minimálně 25 %.“ Dle Poláška například už v roce 2014 vysadily Měst-

ské lesy Rožnov 46 % MZD a toto
číslo se postupně zvyšovalo. Lesníci
myslí také na zvěř, které má sloužit
316 třešní ptačích, hrušní polnička
a jabloní lesních, jež letos sázeli s podporou Zlínského kraje.
(tg, jm)

Zázemí krytého bazénu se blyští novotou Den architektury - projížďka i promítání filmu
Za plného provozu prošel v uplynulých měsících velkou rekonstrukcí rožnovský krytý bazén. Nyní už nabízí návštěvníkům moderní šatny, sprchy i další vybavení.

Také Rožnov se letos zapojil do osmého ročníku celorepublikového festivalu Dny architektury. Akce byla tentokrát spojena s tématem Architektura společně s cílem připomenout výročí 100 let od vzniku Československa.

Od začátku října je bazén znovu
v plném provozu bez omezení.
„Návštěvníci již využívají nové šatny,
sprchy, osušovny, toalety a parní komory včetně ochlazovacích bazénků.
Nová je také vstupní část - pokladna.
Navíc jsme zřídili moderní odbavovací čipový systém s turnikety,“ uvedl Stanislav Zlámal (na snímku),
jednatel městské firmy Krytý ba-

Zájemci se sešli u rožnovského
kina Panorama, odkud vyrazili na cykloprojížďku, kterou je
mimo jiné provázel místní architekt Daniel Baroš. Cílem byla
prohlídka zajímavých staveb,
které vyrostly na území města
v posledních letech v porovnání

zén Rožnov, spol. s r.o., a doplnil:
„Krytý bazén je v provozu od roku
1994 a rekonstrukci takového rozsahu jsme ještě nedělali. Prostory, které
hojně využívá veřejnost, už ale takto
výrazný zásah potřebovaly.“ Investici
za téměř 12 milionů Kč bez DPH
hradí firma ze svého rozpočtu prostřednictvím úvěru, který schválili
zastupitelé.
(tg, jm)

s výstavbou před 100 lety. „Na cykloprojížďku navázalo promítání
polského filmu Bloki ve 3. etáži.
Ten nabídl sociologickou sondu do
historických i současných bytových
komplexů v Polsku,” řekl městský
architekt Jan Horký.
Text a foto Jakub Mikuš
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Seminář napoví, jak čerpat dotace pro domácnost
Zateplení domu svépomocí, výměna oken a dveří, stavba nízkoenergetického domu, solární panely,
zachytávání dešťové vody, i na to lze získat dotaci. Na rožnovské radnici představí ve čtvrtek 8. listopadu
od 16 hodin zájemcům Novinky v dotacích pro úspornou domácnost.
Státní fond životního prostředí ČR
a Sdružení Mikroregion Rožnovsko
zvou zájemce na setkání k novinkám v dotačním programu Dešťovka
a Nová zelená úsporám. „Ten podporuje rekonstrukce a výstavbu domů

či úsporné zdroje energie. Program
Dešťovka je pak zaměřen na podporu
využívání srážkové a odpadní vody
v domácnostech,” přiblížila obsah semináře Petra Kafková ze Sdružení
Mikroregion Rožnovsko a pokračo-

vala: „Přijďte si poslechnout, na co lze
příspěvek získat, kolik uspoříte a co
potřebujete k jeho vyřízení. Ukážeme
vám, že získat dotaci není tak obtížné,
jak se může zdát. Prostor bude i pro
dotazy a individuální konzultace.”

Seminář proběhne ve čtvrtek 8. listopadu od 16 hodin ve velké zasedací
místnosti radnice na Masarykově náměstí. Akce je bezplatná a přístupná
všem zájemců o informace k čerpání
dotací pro úspornou domácnost. (r)

Blešák trochu jinak znovu podpořil nejen potřebné
V polovině října uspořádaly členky Českého svazu žen –
Spolek rožnovských žen další Blešák trochu jinak. Ten nabídl
nejen výhodnou koupi, ale již tradičně také pomáhal.
Desítky kusů oděvů, bot, hraček
řadatele Marie Rethyová a doplnia dalšího zboží nabídl blešák, ktela: „Oblečení, hračky a další věci,
rý hostila jídelna ZŠ Koryčanské
které se nepodařilo prodat, jsme
Paseky. „Místo toho, aby oblečení
předali Charitě Valašské Meziříčí.
a další zboží skončilo v popelnici,
Z vítěžku blešáku jsme opět podpomůže dál někomu dělat radost.
řili také Hospic Citadela ve ValašNakoupit zde bylo možné opravdu
ském Meziříčí.”
levně,” popsala smysl akce za poText a foto Jakub Mikuš

Aktuální info k dopravním stavbám na území města
Práce pod Pindulou pokračují

Na Bezručce po staronovém
Od července až do poloviny října
probíhala rekonstrukce ulice Bezručova. Skončila tak o víc jak měsíc dříve a opravená komunikace
i chodník na pravé straně již slouží
občanům. I když se na místo vrátila původní kamenná dlažba, řidiči
už se nemusí obávat o tlumiče. Po
pěti letech by se navíc Bezručka

mohla znovu proměnit. „V té době
přejde komunikace z kraje do vlastnictví města a Rožnov také zrealizuje
stavbu kulturního centra i dostavbu
městské knihovny. Poté se budeme
bavit, jak ulici Bezručovu nově užívat,“ řekl už dříve starosta Radim
Holiš. Město v brzké době plánuje
ještě opravu levého chodníku a ulice bude neprůjezdná pro vozidla
nad 7,5 tuny.

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

Zhruba o týden až dva se prodlouží
práce na opravě mostu v ulici Pod
Pindulou, které měly být původně
dokončeny do 30. října. „Důvodem
je potřeba odstranění dalších závad,
které jsme zjistili až po odstranění původní konstrukce. Počítáme
s ukončením prací do poloviny listopadu,” přiblížil Drahomír Janíček
z odboru správy majetku radnice.
Podle plánu zatím pokračují práce
na opravě komunikace a povrchu
frekventované komunikaci I/58 ve
směru z Rožnova na Frenštát po
hranici Zlínského a Moravskoslezského kraje na Pinduli. Ty realizuje
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Dokončeny mají být 30. listopadu.

Nová parkovací místa na Horské
Od začátku října probíhá na ulici
Horská dlouho očekávané rozšíření parkovacích míst. „Vznikne jich

zde 36 plus 2 a dojde i k vybudování nových chodníků,” řekla Dita
Vávrová, vedoucí oddělení investic
radnice. Práce mají být ukončeny
do konce roku a tamní obyvatelé
musí počítat s dopravním omezením. V době uzávěrky ulice jsou
jim k dispozici parkovací plochy
v areálu ZŠ 5. května.

Cesta na Dolní Dráhy prochází
opravou
Od 10. října probíhaly v místní
části Dolní Dráhy práce na rozšíření a rekonstrukci komunikace.
Město do nich investovalo necelé
dva miliony Kč. Oprava se dotkla
téměř půlkilometrového úseku.
„Realizovali jsme zde lokální rozšíření cesty, nová odvodnění a položení asfaltového koberce v celém
opravovaném úseku,“ uvedl Drahomír Janíček z odboru správy majetku. Práce mají být ukončeny do
konce listopadu.
(jm)

Spor s IPR se vrací zpět
ke krajskému soudu
Dlouholetý soudní spor o vlastnictví budov MŠ Koryčanské
Paseky a ZŠ Záhumení mezi
Rožnovem pod Radhoštěm
a společností Immobilien Pirker
reality, s. r. o., (dále jen IPR)
pokračuje. Děje se tak i přes
loňský rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který rozhodl, že
město je vlastníkem obou uvedených budov. IPR však podala do-

volání k Nejvyššímu soudu. Ten
nyní rozsudek toho krajského
zrušil a vrátil mu spor k novému
projednání. „Rozsudek Nejvyššího soudu nás nepotěšil. Rozhodně
se ale nevzdáváme a budeme dál
bojovat,” reagoval starosta Radim
Holiš s tím, že: „Školy mají patřit městu. V minulosti to tak bylo
a uděláme vše pro to, aby tomu
tak bylo i do budoucna.”
(jm)

KULTURA / ZAJÍMAVOSTI
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Nenechte si ujít Černobílé písničky v Janíkovce
Mezinárodní Den seniorů je svátek, který má své místo v kalendáři 1. října. Je oslavou všeho, co společnosti přinášejí
staří lidé, a zvyšuje povědomí o problémech, s nimiž se potýkají. V Rožnově však myslí na seniory dvojnásob, a tak
pro ně připravili na neděli 4. listopadu program s Alešem Cibulkou a ansáblem Blue Star Václava Marka.
Již tradičně oslavovali senioři
svůj den v sobotu 6. října v kině
Panorama (více na straně 13).
V listopadu je však čeká další
atraktivní program a to díky vítězství Rožnova v celostátní soutěži
Obec přátelská seniorům 2018,
kterou vyhlásilo Ministerstvo
práce a sociálních věcí. „Přijměte
pozvání na koncertní program Černobílé písničky, složený z více jak

dvaceti filmových šlágrů 30. a 40.
let, které vám zahraje osvědčený
ansámbl Blue Star Václava Marka.
Průvodcem odpolednem bude milovník starých českých filmů, autor
knih o Nataše Gollové i o dalších
hvězdách stříbrného plátna, moderátor a spisovatel Aleš Cibulka (na
snímku). Právě ten posluchačům
během programu prozradí desítky
zajímavostí spojených s kinema-

tografií té doby,” popsala náplň
druhého Dne seniorů Romana
Rusková, dramaturgyně T klubu - kulturní agentury. Akce se
uskuteční v neděli 4. listopadu
od 15 hodin v Janíkově stodole
a je zdarma. Program je uváděn
v rámci projektu Obec přátelská
seniorům 2018, na který byla poskytnuta dotace MPSV.
(r) Foto archiv TKA

Ruina Paláčkova mlýna snad zmizí do května 2019
Radnice se dlouhodobě snaží vyřešit jeden z největších problémů města - chátrající a nebezpečný tzv. Paláčkův mlýn.
Ani opakovaná jednání se zástupcem majitele objektu však dosud nevedla k odstranění problematické stavby.
„Budovu považujeme za vůbec nejhorší ve městě. O jejím odstranění
jsem se zástupcem majitele v posledním půlroce jednal dvakrát. Bohužel
zatím bezvýsledně,“ informoval starosta Radim Holiš.
Už v květnu 2016 se přitom zdálo, že budova půjde brzy k zemi,
protože majitel získal povolení k jejímu odstranění. Dosud se tak nestalo. „Majitel požádal o prodloužení
termínu k odstranění stavby do května 2019. Jako důvod uvedl, že chce
objekt zbourat a zároveň začít stavět
nový,“ řekla Lenka Vojkůvková, ve-

Rožnovem zněly tóny Panovy flétny
Unikátní mezinárodní hudební festival Božská flétna hostily v říjnu Janíkova stodola Valašského muzea v přírodě
a kostel Všech svatých.
Do Rožnova totiž zavítali světoví
interpreti hry na Panovu flétnu.
Mezi účinkujícími nechyběli Andreea Chira (na snímku) a Vasile
Raducu z Rumunska, Michel Tirabosco ze Švýcarska nebo čeští
hráči Liselotte Rokyta a Camerata
Janáček. Společně se sólovými interprety se v sobotním závěrečném
galaprogramu festivalu představil
také Orchestr lidových nástrojů
Vojenského uměleckého souboru Ondráš. Závěrečný koncert se
navíc uskutečnil jako benefiční ve
prospěch organizace Strom života.
Text a foto Jakub Mikuš

  

Město má nové propagační video

Propojení tradice a historie s moderní tváří města v návaznosti na sportovní a kulturní aktivity. Nejen to naleznou
diváci v novém propagačním videospotu - Rožnov pod
Radhoštěm, brána Beskyd, srdce Valašska.
„Při tvorbě scénáře jsme akcennil mluvčí města Tomáš Gross.
tovali široké použití videa jako
Video pro Rožnov vyrobila TV
propagační materiál nejen pro
Beskyd ve spoluturisty, ale pro všechny příležipráci se Studiem
tosti prezentace města. Video je
Rožnov.
(jm)
adresováno nejširšímu spektru
diváků u nás i v zahraničí,” nastíPodívejte se:

doucí odboru výstavby a územního
plánování radnice.

Vlastníci pozemků společnou
řeč nenašli
Město také sjednalo schůzku vlastníků okolních pozemků (hřiště a tržiště) s majitelem Paláčkova mlýna.
„Naším cílem bylo najít společnou dohodu k budoucímu využití celé plochy.
Majitelé však mají s budovami a pozemky dlouhodobé záměry, které se
zatím nepodařilo sjednotit,“ uzavřel
starosta Holiš.
(mha, jm)

  

Radnice oceněna za T-Mobile olympijský běh
Závodní i rekreační běžci oslavili v červnu Mezinárodní olympijský den aktivní účastí v T-Mobile Olympijském
běhu. Hostil jej také Rožnov, který nyní obdržel čestné
uznání za přípravu a organizaci závodu.
Na trať dlouhou pět kilometrů vyrazilo napříč republikou přes 75
tisíc závodníků. Rožnov pod Radhoštěm obsadil se 167 dospělými
běžci 11. místo v ČR a 6. příčku
v celkovém počtu běžců - 329 dětí
a dospělých. „Předběhli nás jen
Praha Stromovka, Praha Ladronka,
Brno, Ostrava a Mladá Boleslav.
V roce 2019 se chceme v Rožnově
do této běžecké akce znovu zapojit,“
sdělil Dušan Vrážel (na snímku),
vedoucí odboru školství a sportu
radnice. Právě on převzal v Praze
za město čestné uznání za přípravu a organizaci T-Mobile Olympijského běhu v Rožnově.
(jp, jm) Foto archiv pořadatelů

Do spoláku za jubilejním Kouzlem adventního času
Od pátku 30. listopadu do neděle
2. prosince pořádá ČSŽ - Spolek
rožnovských žen jubilejní 10. prodejní výstavu Kouzlem adventního
času. V prostorách Společenského
domu budou k vidění adventní věnečky a další vánoční aranžmá, ruční práce či betlém z výtvarné dílny
Ondřeje Hozáka. Zájemci si mohou
vyzkoušet také zdobení perníčků.

Výstava bude otevřena v pátek a sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od
9 do 14 hodin. Část vystavených
věnců a aranžmá pořadatelky následně věnují rožnovskému domovu
seniorů a Hospici Citadela ve Val.
Meziříčí. Akce proběhne v rámci
projektu Obec přátelská seniorům
2018, za podpory města Rožnov p.
R. a Nadace Synot.
(jm)

INZERCE
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Brose CZ – pořád se něco děje
Brose je celosvětově čtvrtým největším dodavatelem komponentů
do automobilů v rodinném vlastnictví. Každé druhé nově vyrobené
vozidlo na celém světě je vybaveno

minimálně jedním produktem Brose. V České republice se přibližně
3 400 zaměstnanců v Kopřivnici
a Rožnově a IT kanceláři v Ostravě
podílí na vývoji a výrobě manuál-

ních a elektrických polohovadel
sedadel, elektromotorů ABS a ventilátorů pro vytápění a klimatizace
(závod Kopřivnice) a zámků bočních a zadních dveří osobních au-

Brose Runners – běhají pro dobrou věc.

Na 3. ročníku Brose Music Day zahráli Godless Stream of Silent Elegy, Chinaski a Mirai.

V lednu Brose pořádá na Bílé závody v obřím slalomu na lyžích nebo snowboardu jako
kvalifikaci na celofiremní mistrovství v německém Lenggries.

Borci z Brose Run clubu za 3 dny uběhli více než 150 km – vyběhli ze závodu Brose
v Prievidzi a takhle je přivítal generální ředitel v cíli doma v Kopřivnici.

Letos se uskutečnil první turnaj Brose CZ ve stolním tenise.

Hokejoví nadšenci Brose se pravidelně potkávají v Kopřivnici.

tomobilů (závod Rožnov).
Pro své zaměstnance Brose CZ
organizuje celou řadu sportovních
a jiných akcí.
www.brose.com/kariera

Montessori pedagogika: Proč vlastně vznikla?
Montessori pedagogika je momentálně nejrozšířenější komplexní pedagogika na světě. Její absolventi
dosahují ve výzkumech a testech zřetelně lepších výsledků než absolventi klasických státních škol. Přitom
tato moderní pedagogika vznikla před více než sto lety v Itálii.

Na konci druhé poloviny 19. století se italské univerzity otevřely
také ženám. I když se předpokládalo, že budou studovat především
pedagogiku, některé se rozhodly
pro medicínu. Jednou z prvních
byla Maria Montessori, která se
stala první promovanou italskou
lékařkou. Následně pokračovala

ve studiu psychologie, filozofie,
zabývala se antropologií, biologií
a především pedagogikou.
Její specializace na výzkum dětských nervových nemocí ji dovedla
k spoluředitelství v Ortofrenické
škole. Zde ve svém vědeckém výzkumu zjistila, že je možné i děti s lehkým mentálním postižením, pozorováním jejich potřeb a dostatkem
vhodných podnětů, přivést ke standardním státním zkouškám. Zvládly
je dokonce lépe než řada zdravých
dětí. Proto výzkum zaměřila naopak
na otázky rozvoje a vzdělávání zdravých dětí a 6. ledna 1907 dostala
příležitost založit první „Dům dětí”
- Casa dei Bambini.
Základním prostředkem pochopení zdravého dětského vývoje bylo

pro Marii Montessori pozorování
dětí při práci s aktivitami a pomůckami. Ponechala jen ty, které u nich
vzbuzovaly zájem. Maria Montessori si totiž uvědomila, že děti, které jsou v prostředí přizpůsobeném
jejich velikosti a stimulujícím jejich
přirozený vývoj, se dokáží vzdělávat samy. Zprávy o nesmírných
pokrocích již pětiletých dětí, které
uměly číst a psát se rychle šířily.
Nově vznikající školky a školy byly
často navštěvovány jako zásadní inspirace v moderním vzdělávání. Ta
se šířila nejen po Evropě, ale také
do Spojených států a kromě škol
vznikaly také Montessori společnosti a výcviková centra.
Rozmach Montessori pedagogiky
částečně omezila první světová vál-

ka. V meziválečném období byl pak
tvrdě zastaven fašismem a nacismem. Po válce ale Maria Montessori i v 75 letech dál pracovala a před
smrtí v roce 1952 byla třikrát nominována na Nobelovu cenu míru.
Maria Montessori také založila
Association Montessori International (AMI), společnost, která se dodnes zabývá rozvojem Montessori
pedagogiky a zaručuje kvalitní vzdělávání Montessori učitelů a asistentů.
Mgr. Lenka Měrková,
ředitelka Mezinárodní
Montessori školky Na vlně
Chodská 697, Rožnov p. R.
tel.: 736 767 048
montessori@skolkanavlne.cz

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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Pidiknir, příspěvek těm nejmenším čtenářům
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Máte malé děti? Myslím tím skutečně malé děti, prťata, co sotva přestala brázdit město v kočárku a postavila
se na vlastní. A chcete s nimi navštěvovat knihovnu? Vím, že to řada z vás dělá, avšak chtěl bych vás seznámit
s aktivitou knihovny, kterou směrem k takto malým dětem a jejich rodičům knihovna vysílá.

Nuže tedy, seznamte se - Pidiknir.
Takto jsme nazvali setkání těch
nejmenších dětí, rodičů
a knihovníků v prostředí dětského oddělení
knihovny, která probíhají již od března letošního roku.
V mottu Pidikniru stojí: Povídání
a knížky pro nejmenší koblížky,
a knihovnice dětského oddělení
Jitka Slezáková jej spolu s dalšími
kolegy připravuje pravidelně. Těšit se můžete na čtení s nečtenáři,
dramatizaci pohádek, zábavu, hry
a knižní tipy.
Do konce letošního roku jsou
připravena tři setkání Pidikniru.
V úterý 23. října pod názvem
O mašinkách se děti seznámily
se světem železnic, vláčků, lokomotivek, Tomášů a Gordonů,
či s kouzelníkem Zababou a dalšími železničářskými tajemstvími. V listopadu se Pidiknir sejde
v úterý 20. a nový plyšový hrdina
kocour Matýsek pomůže dětem
s knížkou s piktogramy. Dojde
také na loutkové představení, které dětem přiblíží poznání, že nad
nepřítelem nemusí zvítězit vždy
ten největší a nejsilnější. A 18. prosince pak v předvánoční atmosféře
u koled, vánočních knížek a třebas

Grafika archiv knihovny
i doneseného cukroví, které chutná vašim dětem. Setkání probíhají
vždy od 9 hodin dopoledne.
Knihovna se Pidiknirem připojila k pilotnímu ročníku mezinárodního projektu Bookstart,
který má za cíl podporu čtenářství v rodinách s novorozenci
a malými dětmi. Česká varianta
pod patronátem organizace SKIP

(Svaz knihovníků a informačních
pracovníků) je nazvaná S knížkou do života a zahrnuje jednak
dárkové balíčky pro novorozence,
jednak speciální typy služeb pro
rodiny s dětmi do 6 let. Při vítání
občánků získají rodiny s novorozenci z rukou knihovnice startovací (dárkový) balíček čtenáře
s poukazem na roční registraci

v knihovně ZDARMA. Dále tu
najdou informace o projektu, nabídku metodických publikací pro
rodiče a seznam doporučených
titulů pro společné čtení. Mimochodem, právě projekt Bookstart
byl 9. října oceněn jako informační počin roku v poskytování
veřejných knihovnických a informačních služeb v rámci ceny
Knihovna roku, kterou uděluje
Ministerstvo kultury ČR.
Od těch nejmenších stočím
čtenářovu pozornost ke hřbitovu.
Abych vysvětlil, knihovna vydává
letošní třetí svazek v edici Milé
tisky, který nese název Živé příběhy ze zahrady mrtvých, kde jeho
autorka Doubravka Vejmelková
přináší příběhy a vzpomínky,
které odpočívají spolu s mrtvými
na starém rožnovském hřbitově.
A byť to může vyznívat morbidně, je to jeden ze střípků mozaiky, který v naší edici čítající již
18 svazků, citelně chyběl. Publikace bude představena veřejnosti
v pondělí 5. listopadu od 16 hodin v podkroví knihovny. Máte-li
čas, rádi vás přivítáme.
Vše má svůj začátek i konec.
V případě tohoto článku je to právě zde. Amen.

Jazz swingové éry rozezní hudební Vrátnici
Martin Valášek
tka@tka.cz

SOUBOJ KLAVÍRISTŮ
Pavel Zemen, Zdeněk Král
Úterý 13. listopadu
18.00 - ZUŠ
Na dalším pokračování Kruhu přátel hudby přivítáme mimořádné
hosty. Pavel Zemen patří k vycházejícím hvězdám současné české hudby. Bez mrknutí oka vyprodal loni
brněnský Besední dům, po světě sbírá jednu cenu za druhou a hudební
znalci mu předpovídají velkou kariéru. Shrnuto - radíme vám tento koncert nepropásnout, je docela možné,
že v budoucnu už bude hrávat pouze
ve velkých sálech.
Druhým vystupujícím je klavírní
improvizátor (a rovněž hudebník
kapely Tomáš Matonoha & Inspektor Kluzó) Zdeněk Král. Otázka,
se kterou si určitě někteří z vás lámou hlavu je: Jak to všechno bude
probíhat? Co je to vlastně souboj
klavíristů?
Scénář je následující: Pavel Zemen zahraje některou z klavírních
etud, ať už Chopina, Rachmaninova či někoho jiného. Uvolní místo
u klavíru a Zdeněk Král se vrhne do

improvizace na dané téma. A tak
dále, a tak dále. Nic není přesně
dopředu dáno, hudebníci občas
během vystoupení používají intuici
při výběru skladeb, takže celý koncept je dynamický a zábavný.
KRYSTYNA DURYS QUARTET (PL)
Pátek 16. listopadu
19.30 - Vrátnice

v Dánsku, doma byla kurátorkou
na jednom z nejznámějších polských jazzových festivalů - Ladies´
Jazz. Začala se zpěvem v sedmi
letech, v pubertě již navštěvovala
jazzové dílny vedené špičkovými
polskými jazzovými zpěváky, ale
většina jejího hudebního vzdělávání vychází z poslechu nejlepších
jazzových a swingových vokalistek,

Plníme to, co jsme si předsevzali.
Chceme, aby nový hudební klub
Vrátnice byl všestranně využitý,
a proto po houslistovi Honzovi Hrubém, který u nás zahraje
6. listopadu výroční koncert ke
svým sedmdesátinám, zazní na
našem pódiu i jazzový swing. Pokud k těmto dvěma klíčovým slovům přidáte třetí - žena, tak první
asociace bude u většiny lidí Ella
Fitzgerald, která je pro Krystynu
Durys jednou z hlavních inspirací.
Krystyna je zpěvačkou s velkou láskou k jazzovým standardům. Byla
nominována na Grand Prix sdružení Jazz Lovers (Polsko, 2017).
Po vydání debutového alba (2016)
byla s kapelou pozvána na největší
jazzový festival světa – Jáva Jazz
festival v Indonésii. S big bandem
Rona Kinga (USA) se zúčastnila
slavného Baltic Sea Jazz Festival

Krystyna Durys. Foto: archiv TKA
jako je právě Ella Fitgerald nebo
datelům po celém Polsku. Deska
Sarah Vaughan. Začala spolupracobyla nominována jako jedna z pěti
vat s různými jazzovými muzikanty
polských jazzových alb roku 2016
z jejího rodiště, kteří se zabývali
v Jazz Press a také v kategorii alklasickými jazzovými standardy.
bum roku 2016 v Jazz Top.

V roce 2013 založila vlastní kapelu, o tři roky později s ní vydala
své první CD Tribute to Ladies
of Jazz. Největší polské jazzové
hvězdy se objevily na albu jako
zvláštní hosté, takže má krásné
aranže a odpíchnutě svěží sound.
Shromáždilo úžasné recenze, které kapele otevřely cestu jak k posluchačům, tak jazzovým pořa-

PÍŠETE S NÁMI NOVINY / Z HISTORIE
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Rožnováci bodovali na Jedenácté parkinsoniádě
V září se konala 11. parkinsoniáda,
kterou uspořádali slovenští přátelé
v Liptovském Mikuláši v rekreačním areálu Tatralandia. Zúčastnili
se parkinsonici ze Slovenska, České republiky, Polska a Rakouska.
Již tradičně se soutěžilo ve stolním
tenisu, pétanquu, bowlingu, kopu
do brány, hodu na koš a šipkách.
V mezinárodní konkurenci se dokázali prosadit také reprezentanti
rožnovského klubu společnosti Parkinson – Help. Získali dvě medaile.
Zásluhou Jaromíra Mičkala to bylo
stříbro v šipkách a zlato přidal Pavel Bučka v pétanquu. Ostatní sice
na medailové pozice nedosáhli, ale
to nic nemění na skutečnosti, že
vítězi se stali všichni, kteří se aktivně zúčastnili. Ukázali tak sobě
i jiným, že i přes nesnáze spojené

s nemocí dokáží dosáhnout překvapivých výsledků a že jedinou
cestou, jak k nemoci přistupovat,
je nevzdávat se. Zvláštního uznání
se dostalo také nejstarší účastnici
Parkinsoniády Elišce Holé, člence našeho klubu, které věk (letos
oslavila 91 let) vůbec nebrání pustit se vždy s úsměvem do sportovního zápolení. Účastníci slavnostního závěrečného večera jí vzdali
hold potleskem ve stoje.
Děkujeme organizátorům 11.
parkinsoniády, kteří odvedli nesmírný kus práce při přípravě
i v průběhu této náročné akce
a umožnili nám prožít tři nezapomenutelné dny v prostředí nádherného Liptova. Dali nám také příležitost setkat se se starými přáteli
a navázat přátelství nová.

Ceníme si podpory města Rožnov,
které nám poskytlo finanční příspěvek na cestovné a propagační dárky
pro organizátory Parkinsoniády
v Liptovském Mikuláši.

Účastnice 11. parkinsoniády
Zuzana Štěrbová
Za Klub Parkinson Rožnov
Vladimíra Svobodová

Děti a pěstouni z Rožnovska se setkali již počtvrté
Pracovnice sociálně-právní ochrany rožnovské radnice uspořádaly již čtvrté víkendové
vzdělávání místních pěstounů. Ujít si jej nenechalo 18 dospělých s 20 svěřenými dětmi.

V průběhu víkendu se účastníci zážitkovou formou vzdělávali
v tématech: Můj život patří mně
a Dokud žijeme, učme se, jak
žít. Programem je provázela psycholožka Magda Halamíčková.
„Cílem akce bylo posílit pěstouny
v jejich životě a pracovat na jejich

psychické odolnosti, díky čemuž si
mohou být jistější ve svých schopnostech. Společné sdílení zážitků je
důležité pro zvládání náročné péče
o přijaté děti,“ přiblížila náplň třídenního setkání vedoucí sociálního odboru Eva Urbanová. Zatímco se pěstouni vzdělávali, na 20

Ohnivý mužík skrytý v jehličí
V mlhavých podzimních dnech
se můžeme vydat do lesního ticha a objevit spoustu zajímavých
míst, kde si člověk odpočine a na-

čerpá novou sílu do života. I tady
nás čeká nejedno překvapení.
V mechu pod jehličnatými
velikány se u pařezu krčí houba zvaná krásnorůžek lepkavý
(Calocera viskosa). Jeho ohnivé
žlutooranžové barvy nemohou
dobrému pozorovateli přírody
uniknout. Roste na mrtvém dřevě jehličnanů a z dálky vypadá
jako ohnivý plamínek. I když
nám vzhledově připomíná kuřátkovitou houbu, není tato houba
jedlá. Alespoň nám tak dotváří
kouzlo podzimní přírody.
Krásná a jedinečná je příroda
Beskyd. Máme povinnost ji chránit i pro budoucí generace.
Text a foto Michal Šulgan,
pedagog volného času

zúčastněných dětí čekal pestrý
program plný kreativních aktivit,
her a sportovních činností. „Děti
například na předem vyznačené
trase v lese plnily zábavné úkoly,
aby se dostaly k pokladu. Nechyběly ani další soutěže a společně
s pěstouny si užily tvoření podzim-

ních panáčků. Pro všechny byla připravena i muzikoterapie - bubnování a hra na další zajímavé hudební
nástroje pod vedením Pavla Kužele
Kubeši. Své síly pěstouni a děti
změřili také v bowlingovém turnaji,“ dodala Urbanová. (mha, jm)
Foto archiv pořadatelů

Masarykovo náměstí slaví 100 let
Letos si připomínáme kulaté výročí 100 let od vzniku československého státu. U této příležitosti připravilo město na
státní svátek 28. října, tedy Den vzniku Československa, slavnostní program (více o něm v příštím vydání).
Zajímavý pohled na události roku
1918 nabízí Kronika města Rožnova pod Radhoštěm zpracovaná
Josefem Tvarůžkem, od jehož narození uplynulo letos 140 let. „28.
října - Prohlášení naší samostatnosti.
V našem městě přijata tato zpráva
s ohromným nadšením. Všichni,
jakoby rázem pocítili pád těžkých,
svírajících okovů, v radosti a nadšení
sdělovali jeden druhému svou radost
nad dosažením blaživé volnosti,” píše
se mimo jiné v kronice s tím, že do-

šlo také k přejmenování některých
míst v Rožnově: „Naše městské zastupitelstvo sešlo se do konce roku
dvakráte. V prvé schůzi 2. listopadu
zvolen čestným občanem města Rožnov prof. T. G. Masaryk, pak některé
trati místní a náměstí dostala nová
pojmenování a to: Rudolfovo náměstí
pojmenováno Masarykovým, sady
Elištiny na sady Československých
legionářů a Komenského, Karlova
stráň na Wilsonovu a Kozák na Denisovu stráň.”
(r)

aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

www.spektrumroznovska.cz
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Ohlédnutí za podzimní Valašskou zahradou
Poslední zářijový víkend prodloužený o státní svátek přilákal
do Rožnova tisíce návštěvníků. Konala se tradiční podzimní
Valašská zahrada.

Všem třem prodejním dnům přálo
hezké počasí. Jen páteční, sváteční, prosluněný den přilákal téměř
pět tisíc lidí. A louka určená dětem byla plná. Děti měly k dispozici skákací hrad, různé skládačky
a také využily malování na obličej.
Prodejci si libovali, jak jdou obchody. Prodávaly se podzimní květiny
jako vřesy a chryzantémy, ale také
ovocné keře, stromy a další. Sou-

částí Valašské zahrady na podzim
je i Svatováclavský jarmark se
zaměřením na dobré jídlo a pití.
Nechyběl burčák z jižní Moravy,
ochutnávka destilátů, domácí uzeniny, sýry ze Slovenska a mnoho
lokálních produktů včetně oblíbených frgálů. V sobotu proběhla soutěž o nejlepší zavařeninu Co jsme si
zavařili, to si také sníme! Hlavním
porotcem byl stejně jako loni Láďa
Hruška. Ten už má na Valašské zahradě svůj fanklub, který čekal na
jeho vychytávky. Láďa připravil čtyři jednoduché a levné pokrmy. Jako
nejlepší vyhodnotil cibulovou marmeládu od Evy Juřicové ze Pstruží.
Ta získala, kromě reklamních předmětů, také dárkový poukaz od Zahradního centra Valašské Meziříčí
v hodnotě 1 000 Kč.
Návštěvníky také zaujala výstava, kterou připravili pořadatelé při
příležitosti 100. výročí Československé republiky, 1. republika – poklady z půdy.
Podzimní Valašská zahrada se
po všech stránkách vydařila. Spokojeni byli nejen prodejci, ale i návštěvníci, a to je nejdůležitější.
Taťána Míčková Muchová
a Petr Míček

SPD děkuje voličům
Děkujeme všem voličům města Rožnova pod Radhoštěm, kteří se zúčastnili komunálních voleb 5. a 6.října 2018.
Zvláště pak bychom chtěli poděkovat těm z vás, kteří jste
dali hlas Hnutí SPD pro město Rožnov pod Radhoštěm.

ZAJÍMAVOSTI / KULTURA
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Rožnov opět hostil Týdny pro duševní zdraví
Tradiční celorepubliková osvětová kampaň Týdny pro duševní zdraví probíhala v září a říjnu už
po dvanácté také v Rožnově. Jejím cílem bylo zlepšit informovanost veřejnosti v problematice
duševních onemocnění, jejich prevenci či kontaktech na organizace poskytující pomoc.
Akci tradičně uspořádala Iskérka, o. p. s. „Přednášky, besedy
a workshopy v Rožnově slouží nejen
jako seznámení se s problematikou,
která může postihnout každého bez
ohledu vzdělání. Zároveň v jejich
rámci můžeme představit i činnost
naší organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním vrátit
se zpátky do běžného života,” uvedla
Alena Jbaili, ředitelka Iskérky.
Týdny pro duševní zdraví v Rožnově zahájila již tradičně výstava
obrazů Romany Rosa - Můžeš číst
i v barvách, která prostřednictvím
obrazů a barevných kombinací vypráví příběhy. To si pod jejím vedením vyzkoušeli během workshopu
také klienti a zaměstnanci Iskérky.
„Velký ohlas měla i přednáška Jany

Tomáš Grunt zavítal do Rožnova s přednáškou na téma Zotavení. Foto Jakub Mikuš
de Bono, která pomáhá například
Ungerové - Myslím, tedy jsem…, ale
s rozhodováním,” popsala Jbaili
jak? Během ní se účastníci seznámili
a pokračovala: „S našimi klienty
s metodou Šesti klobouků Edwarda

jsme také navštívili workshop obecně prospěšné společnosti Spirála
v Ostravě, která již dlouho úspěšně zaměstnává lidi s duševním
onemocněním. Také u nás je řada
šikovných klientů, kteří by se rádi
zapojili do pracovního procesu, potřebují však upravený režim a větší
míru porozumění, což je pro většinu
zaměstnavatelů zatím komplikace.”
Zájmu veřejnosti neušla ani
přednáška Zotavení - Matěje
Grunta. „Lidské trápení či životní
problémy, ať už v podobě krize nebo
duševního onemocnění, jsou přirozenou zkušeností, která může být
paradoxně i přínosná. Zotavení je
tedy o tom, jak v takové zkušenosti
najít nějaký smysl,” řekl Spektru
Rožnovska Grunt.
(jm)

Na radnici vystavují nejen bečvanské malířky
Až do pátku 4. ledna je v Galerii Na Radnici v budově městského úřadu na Masarykově
náměstí k vidění výstava obrazů převážně amatérských malířek z našeho regionu.

Vernisáže výstavy, která je k vidění na chodbách radnice, se vedle autorek zúčastnila také řada hostů. Foto Jakub Mikuš
Chodby radnice tak nyní zdobí 52
ce kresby, malby a grafiky potvrdily,
jem se podporovat a naplnit ateliér
podle níž autorky spojuje zejména
děl od 14 autorek, které se scházejí
že na Bečvách a v okolí Rožnova žijí
smíchem. Jejich chuť projevovat se
chuť osvojit si něco nového, odvaa tvoří na Horní Bečvě. S myšlenaktivní a tvořiví lidé. Vznikla parta
výtvarně dokazuje i to, že jde o třetí
ha zpracovat vše po svém a současkou zahájit zde výtvarný kurz přišla
žen, mezi nimiž je věkový rozdíl až
kolektivní výstavu, na které prezenně pokorný vztah k tvorbě i odhaJindřiška Růžičková. „Už první lek50 let, ale dokáží spolu tvořit, navzátují své práce,” uvedla Růžičková,
lování jejích tajemství.
(jm)

Senioři oslavili svůj svátek komedií Dokonalá svatba

Na říjnový mezinárodní Den seniorů nezapomněli ani v Rožnově. T klub - kulturní agentura totiž pod záštitou místostarosty Jana Kučery připravila pro Rožnovany seniorského věku atraktivní divadelní představení. S komedií Dokonalá svatba přijel do místního kina Hrach - divadelní spolek Hrachovec. Fota TKA

ZUBŘÍ / ROŽNOV P. R.
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Zlínský kraj ocenil Knihovnu města Zubří
Knihovnice ze Zubří byly v uplynulých dnech ve Zlíně odměněny za svou práci
krajskou cenou. Vedle ní obdržely také šek na 10 tisíc Kč k nákupu nových knih.

Ocenění Zlínského kraje roku 2018 obdržela Knihovna města Zubří, na snímku zleva
knihovnice: Lenka Cabáková, Veronika Janů a Eliška Bartošíková. Foto archiv knihovny.

ZUBŘÍ • Už po šesté Zlínský
kraj spolu s Krajskou knihovnou
Františka Bartoše ve Zlíně oceňoval knihovny a knihovníky. „Nominovat je mohli zástupci zřizovatelů
a provozovatelů knihoven či odborná veřejnost. Sešlo se 29 nominací.
Knihovny byly hodnoceny podle
statistických ukazatelů o jejich činnosti, vzhledu, péče o knihovní fond
a za organizaci kulturních i vzdělávacích akcí pro školy a veřejnost,”
přiblížila krajská mluvčí Adéla
Kousalová. Ocenění Zlínského
kraje roku 2018 získaly čtyři organizace působící v jednotlivých

okresech kraje. Za ten vsetínský
prestižní cenu převzala Knihovna
města Zubří, která je hojně navštěvována, pořádá zajímavé akce pro
veřejnost a funguje jako komunitní
centrum obce. Součástí ocenění
byl také šek na nákup knih v hodnotě 10 tisíc Kč. „Ocenění si vážíme o to víc, že vzešlo od odborné
veřejnosti. Je to další impuls k tomu,
abychom v naší práci nezaspali
a dál přicházeli s novými akcemi
a službami pro čtenáře, kteří se budou do knihovny o to raději vracet,”
svěřila se Veronika Janů, vedoucí
Knihovny města Zubří.
(jm)

V Zubří těsně zvítězila ČSSD Úředníci Rožnova pomáhají
Těsné vítězství v komunálních volbách do 21členného zastupitelstva Zubří slaví ČSSD, před druhým uskupením Společně pro Zubří. K volbám přišlo 50,06 % oprávněných voličů.
ZUBŘÍ • Letos v Zubří kandidozasednou také ODS (2 mandáty,
valo do zastupitelstva devět stran,
4 373, 10,19 %), ANO 2011 (2 mantedy o dvě více než před čtyřmi
dáty, 4 326, 10,08 %), KDU-ČSL
lety. Vyšší byla také volební účast,
(2 mandáty, 4 199, 9,78 %) a SPO
když svůj hlas do urny vhodilo
Zemanovci (1 mandát, 2 268, 5,28
2 249 z 4 490 oprávněných voli%). Pětiprocentní hranici nutnou
čů, což je víc jak 5% nárůst proti
pro vstup do zastupitelstva pak neroku 2014. Vítězem voleb se ve
překročili Svobodní (1 849, 4,31 %)
městě opět stala ČSSD (9 163
a KSČM (1 488, 3,47 %).
hlasů, 21,35 %), která však tentokrát získala v zastupitelstvu o čtyři mandáty méně, tedy pět. „Voliči
rozdali karty, vyjednáváme o koalici a do 14 dnů bychom mohli být
Stanislav Petružela, Lubomír Vachytřejší. Pozitivní je, že zvítězily
culín, Vladimíra Janošková, Tostrany současné koalice, takže bymáš Randýsek a Robert Jurajda
chom mohli pokračovat v rozděla(všichni ČSSD), Aleš Měrka,
né práci, ať už jde o Multifunkční
Jana Mikulenková, Josef Malina,
areál či další investiční záměry,”
Anna Oplatková a Matěj Mizera
shrnul výsledek současný starosta
(všichni Společně pro Zubří),
Lubomír Vaculín (ČSSD).
Vlastislav Janků, Josef Mach, Jiří
Shodně pět mandátů přiřkli voliRandus a Jana Hrstková (všichni
či také sdružení Společně pro ZubSNK ED), Vladimír Krupa a Ivo
ří (9 066, 21,12 %), jehož lídr Aleš
Roman (oba ODS), Radim FabiMěrka obdržel také nejvíce 695
an a Petra Brokešová (oba ANO
preferenčních hlasů. Třetí příčku
2011), Zdeněk Masařík a Josef
pak obsadilo SNK ED (4 mandáSvák (oba KDU-ČSL), Milan Zety, 6 184, 14,41 %). V zastupitelstvu
man (SPO Zemanovci).
(jm)

Zvolení zastupitelé:

ROŽNOV P. R. • Referenti rožnovského městského úřadu se
letos aktivně účastní dobrovolnictví ve veřejné správě. Mimo
svou pracovní dobu čistí les,
vozí na výlety imobilní klienty
Domova pro seniory Rožnov
a také jinak nezištně pomáhají.
„Chceme pomoci těm, kteří to potřebují. Tato aktivita je zcela běžná pro firemní kulturu, a proto ji
chceme částečně přenést také na
městský úřad,“ uvedl tajemník
úřadu Roman Hep.

Příští rok se mají dobrovolnické
aktivity úředníků rozšířit například
o zapojení do projektu Ježíškova
vnoučata či akce dobrovolnický
blešák. „Je samozřejmé, že veškerou
dobrovolnickou činnost budou kolegové vykonávat mimo pracovní dobu.
Jsem rád, že přijali myšlenku zapojení se do tohoto projektu. Obecně patří
Česká republika podle srovnávacích
studií k zemím s nejnižší mírou účasti v dobrovolnických aktivitách. Rádi
tuto nelichotivou statistiku trošku vylepšíme,“ uzavřel Hep.
(r)

Pedagogové se vzdělávali v ochraně
člověka a také obraně státu
Říjen byl v Rožnově pod Radhoštěm bohatý na semináře pro
učitele základních a středních škol. Nejprve totiž absolvovali
seminář Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných
událostí a následně na ně čekalo školení v oblasti přípravy
občanů k obraně státu.

Vyšetřování střelby v hospodě pokračuje

Nečekaný vývoj má případ tragické střelby v Zubří. Státní
zástupce totiž zrušil stíhání 50letého muže a policie jej následně propustila na svobodu.
ZUBŘÍ • Tragická událost se odehání zrušil a na základě jeho rozhrála v sobotu 6. října krátce před
hodnutí jsme muže propustili na
18 hodinou v hospodě u hřiště na
svobodu. Případ dál prověřujeme,“
Starém Zubří. „Při potyčce padesářekla krajská policejní mluvčí
tiletý muž vystřelil z legálně drženéLenka Javorková.
ho revolveru na o rok staršího muže.
Exkluzivně pro Spektrum
Poškozený utrpěl zranění neslučitelRožnovska pak státní zástupná se životem,” uvedla k případu
ce Jakub Grmela, který ve věci
o víkendu mluvčí krajské policie
rozhodoval, uvedl: „Rozhodnutí
Milena Šabatová.
o zahájení trestního stíhání bylo
Kriminalisté střelce následně
předčasné. Je potřeba doplnit doobvinili z vraždy. „Zároveň jsme
kazování před tím, než bude moci
podali státnímu zástupci návrh na
být rozhodnuto o spisu předpoklávzetí do vazby. V pondělí (8. října,
daným trestním řádem.” Přesná
pozn. red.) ale státní zástupce
příčina tragédie tak zatím stále
usnesení o zahájení trestního stínení známa.
(r)

ROŽNOV P. R. • Akci realizoval
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje (HZS ZLK) ve spolupráci s městem a Národním institutem dalšího vzdělávání. „Teoretický
blok přednášek z problematik požární ochrany a ochrany obyvatelstva
jsme proložili ukázkou praktické výuky prvního ročníku projektu Hasiči
pro školy,” přiblížil Adam Fuksa
z oddělení ochrany obyvatelstva
a krizového řízení HZS ZLK.
Účastníci po absolvování kurzu
převzali nejen certifikáty, ale če-

kala je také exkurze u Hasičského
sboru města Rožnova. „Věříme, že
tato úspěšná akce povede k širší výuce problematik Ochrany člověka za
běžných rizik a mimořádných událostí v našem kraji,” uzavřel Fuksa.
Následně v Rožnově proběhlo
také školení učitelů základních
a středních škol z Rožnovska a Valašskomeziříčska v oblasti přípravy
občanů k obraně státu. Tím účastníky provázeli lektoři z Krajského
vojenského velitelství Zlín.
(jm) Foto Tomáš Gross
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Senioři se vzdělávali a sportovali na olympiádě
Dva dny plné sportu, zábavy i výuky správných cvičebních návyků, taková byla premiérová Olympiáda seniorů v Rožnově.
Zúčastnily se jí desítky občanů důchodového věku, pro něž místní Středisko volného času připravilo bohatý program.

Rožnov pod Radhoštěm letos
zvítězil v soutěži Obec přátelská
seniorům 2018. Součástí výhry
byla také finanční podpora z Ministerstva práce a sociálních věcí,
díky níž mohla Olympiáda seniorů
proběhnout. Organizace sportovní
akce pod křídly Střediska volné-

ho času se ujaly Jitka Proroková
a Vlaďka Kejharová. „Pro seniory
jsme připravili dvě dopoledne plná
aktivit. V úterý jsme zaplnili venkovní hřiště SŠIEŘ. Účastníci si
vyzkoušeli cvičení s padákem, koordinační cviky, chůzi po takzvaných
vrcholech, balanční podložky, hod

na cíl, ale také netradiční hry, jako
je hookbruč, spinlader, rondo. Tyto
aktivity nejsou vhodné jen pro seniory, ale využíváme je také na dalších
akcích organizovaných pro děti,”
popsala program Jitka Proroková
s tím, že ve středu si senioři zahráli bowling a zacvičili pod odbor-

ným dohledem cvičitelky. Ta jim
poradila, jak cvičit a na co si dávat
pozor. „Děkuji všem účastníkům,
kteří se zapojili, stejně jako organizátorům a pomocníkům, kteří mají
nemalou zásluhu na organizaci této
velké akce,“ připojila Proroková.
Text a fota Jakub Mikuš

Rožnovští strážníci sbírají medaile ve střeleckých kláních
Osm medailí si z nedávných střeleckých soutěží přivezli strážníci rožnovské městské policie. Ziskem
jednoho prvního, pěti druhých a dvou třetích míst tak potvrdili svou vysokou střeleckou úroveň.

Rožnovským strážníkům se dařilo i v Praze, kde tým: zleva Igor Tesárek, Michal Vašut
a Jakub Křenek získal parádní druhé místo.
Foto: archiv Městská policie Rožnov

Podzimní seriál střeleckých klání
přinesl opět medailové zisky strážníků Městské policie Rožnov p. R.
„Naši kluci potvrdili, že standard
střelecké přípravy je na vysoké úrovni. Na různých soutěžích porovnávali
své dovednosti se zástupci městských
policií z celé republiky. Soutěžilo se
tradičně v taktické střelbě podle kritérií IPSC. Při těchto soutěžích není
rozhodující pouze rychlost a přesnost,
ale i taktické dovednosti. Jeden špatně vyhodnocený a nesprávně zasažený terč znamená propad na dno
tabulky a medailové šance se rozplynou,“ popsal náročnost střeleckých
soutěží šéf strážníků Aleš Pilař,
jenž mohl být s výsledky rožnovských borců spokojen. „To, že naši
strážníci dokáží všechny požadované
vlastnosti skloubit efektivně, dokazuje jejich umístění v jednotlivých soutěžích. Kolegům, kteří takto vzorně
reprezentují své město, vyslovuji velké
uznání a poděkování,“ uzavřel ředitel rožnovské městské policie.

Výsledky rožnovských strážníků:
Pohár starosty města Mikulov:
Jednotlivci – 2. Michal Vašut.
Pohár primátora statutárního města
Přerova: Jednotlivci – 3. Jakub Křenek. Týmy – 4. Michal Vašut, Josef
Koláček a Jakub Křenek.
Putovní pohár primátora statutárního města Karviná: Jednotlivci – 2.
Jakub Křenek. Týmy – 1. Michal
Vašut a Jakub Křenek.
Memoriál Milana Straku Piešťany:
Jednotlivci – 3. Michal Vašut.
Týmy – 2. Michal Vašut, Igor Tesárek a Marek Grossmann.
Závod v praktické střelbě o Pohár
ředitele Městské policie hl. m. Praha: Jednotlivci – 2. Jakub Křenek.
Týmy – 2. Michal Vašut, Igor Tesárek a Jakub Křenek.
(tg)
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Premiéry na Búřově se účastnilo 120 lukostřelců
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Historicky první závod, který byl zařazen do Moravského poháru, zdárně uspořádal rožnovský oddíl 3D lukostřelby LK Falcon. Premiérový ročník, který se odehrál koncem září na Búřově ve Valašské Bystřici, přinesl parádní účast přibližně 120 závodníků, z toho 40 dětí a juniorů.

Premiérového závodu, který uspořádal rožnovský oddíl LK Falcon, se na Búřově účastnilo 120 lukostřelců. Foto: LK Falcon Rožnov p. R.
„Objevit krásy Búřova přijeli lukostřelci všech věkových kategorií ze
všech moravských klubů, a dokonce
dorazili borci z Čech a ze Slovenska.
Moraváci přijeli ze Zlína, zpod Pálavských vrchů i Tišnova, závodníci
dojeli také z Hradce Králové a Prahy. Takové důvěry si ceníme,“ uvedl
k premiéře Jan Novák, předseda
pořádajícího oddílu LK Falcon.
Závod se odehrával kolem vrcholu Búřova. Částečně využíval místní golfové hřiště a z části hluboké

okolní lesy a strže. „Říká se, že závod v 3D lukostřelbě je tak atraktivní,
jak členitý je terén. Lukostřelci se tak
mohli těšit na zdánlivě snadné terče
na golfovém trávníku i na lovecké
střely mezi větvemi stromů, kde se
hůře odhadují vzdálenosti terčů. Trať
stavěli členové klubu a jejich rodinní
příslušníci, kterým všem patří náš
dík. Bez stovek hodin dobrovolnické
práce by nešlo tak krásnou trať navrhnout a postavit. Už jen její návrh
zabral trenérům přes týden pláno-

vání, aby byla trať nejen atraktivní,
ale i bezpečná,“ poodhalil pozadí
příprav Novák.
Střelci mohli na závodě jako terče potkat gumová zvířata, která se
běžně v našich lesích vyskytují, ale
i exotického tygra, nebo dokonce
tučňáka, což potěšilo hlavně děti.
„Našemu klubu se zakoupením těchto
terčů pomohly místní firmy, kterým
moc děkujeme. Myslím, že jsme se
společně podíleli na vzniku nové tradiční akce podporující pohyb a sport

Výsledky najdete zde:
dětí v přírodě,“ konstatoval předseda
LK Falcon. Celkem bylo na trati na
Búřově postaveno 28 zvířat, což je
minimum pro pořádání závodu.
Už nyní ovšem pořadatelé mají
v hlavě další ročník. „Příští rok vzhledem k pozitivním ohlasům očekáváme
účast ještě vyšší a trať bude nutno rozšířit o další terče. Závodníci totiž startují
rozdělení do skupin dle počtu stanovišť,
a čím více terčů okruh má, tím větší je
jeho kapacita a průchod tratí plynulejší,“ plánuje Jan Novák.
(mha)

Šok: házenkáři Zubří vypadli v poháru se Vsetínem
Naprosto nečekaně již ve třetím kole skončila cesta házenkářů HC Robe Zubří v Českém poháru. Zubřané připravili svým
fanouškům pořádný šok v podobě porážky na palubovce nedalekého Vsetína, který hraje druhou ligu, tedy o dvě soutěže
níže. Extraliga, v níž je Zubří po šesti kolech deváté, startuje opět ve středu 31. října, kdy Valaši přivítají od 18 hodin Brno.

Český pohár - 3. kolo:

KH Zbrojovka Vsetín – HC Robe
Zubří 34:33 (14:10) po sedmimetrových hodech
Zubří na palubovce outsidera muselo, domácí mohli. Přesně podle
toho to také ve Vsetíně dopadlo.
Šokující porážku v základní hrací
době Zubří jen tak tak odvrátilo,
aby pak stejně padlo v sedmičkovém rozstřelu. Zubřané tak odjížděli ze Vsetína s prázdnou. „Je to velká ostuda. Všem našim fanouškům

Vladimír Fárek kraloval poháru golfistů
Absolutním vítězem celosezonní série rožnovských golfových
turnajů nazvané Valašský pohár
2018 se stal Vladimír Fárek. Ta čítala pět turnajů hraných na devítijamkovém golfovém hřišti Valašského golfového klubu v Rožnově
pod Radhoštěm.
Vladimír Fárek kromě kategorie
Eklektik, díky čemuž získal prémii
v podobě týdenního pobytu v Níz-

kých Tatrách, zvítězil také v kategorii Stableford brutto. Zároveň se
stal i vítězem soutěže o Nejpilnějšího Valacha 2018, kde si jako bonus
za svou píli a skvělé výsledky odnesl týdenní pronájem wellness chaty
v Rakousku pro 10 osob. Vítěze
letošního Valašského poháru 2018
doplnil Vít Sekvard, který v celkovém součtu seriálu vyhrál kategorii
Stableford netto.
(mha)

a příznivcům se omlouváme,“ uvedl
trenér Zubří Dušan Poloz. Zajímavostí zápasu bylo, že sedmičkový
rozstřel pro Vsetín vychytal ex-zuberský gólman Štěpán Krůpa, jenž
měl o motivaci řádně postaráno.
„Štěpán u nás trénuje a stejně jako
devítigólový střelec Vsetína Nesvadba měli obrovskou motivaci. U nás
to ale bylo zcela naopak,“ pokračoval kouč Poloz, jemuž tak nevyšel
experiment v podobě přenechání
trenérského kormidla lídru Zubří

Martinu Hrstkovi. „Za výsledek
a vyřazení jsem zodpovědný sám,
průšvih beru na sebe,“ zdůraznil
Poloz, jehož výběr bude mít možnost reparátu poslední říjnovou
středu v domácím extraligovém
duelu s Brnem.
Nejlepší střelci:
Nesvadba 9/3, Halamíček 4/1, Capil
4/1. Hliničan 4/1, Král 4 – Dokoupil
7, Šustáček 7/2, Přikryl 5/3, Tiller
5/1, Korbel 4, Janíček 3.
(mha)

Veřejný závod družstev v sobotu Na Bučiskách
TJ Rožnov pod Radhoštěm, oddíl
skoku na lyžích a severské kombinace pořádá závěrečný závod
letní sezony ve skoku na lyžích
družstev. Klání proběhne v sobotu
3. listopadu a bude otevřeno veřejnosti bez rozdílu věku. Již pátý
ročník Veřejného závodu družstev
startuje v 10 hodin v areálu skokanských můstků Na Bučiskách.

Slavnostní vyhlášení plánují pořadatelé ve 13.30 hodin. Závodů se
zúčastní celky z Česka, Slovenska
a Polska. Více informací a přihlášky do pátku 2. listopadu na
e-mailu: janek.pavlica@seznam.cz,
skokyroznov@seznam.cz. Závod
proběhne pod záštitou města Rožnov p. R. a Zlínského Krajského
svazu lyžování.
(jm)
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