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Holiš, Kučera a Kosová dál v čele města
Staronové vedení má od konce října Rožnov pod Radhoštěm. Pro vo-
lební období 2018-2022 budou v čele města stát starosta Radim Holiš 
(ANO 2011, na snímku uprostřed), 1. místostarosta Jan Kučera (Nezávislí 
Rožnováci, vlevo) a neuvolněná místostarostka Kristýna Kosová (Zdravý 
Rožnov). Rozhodli o tom zastupitelé během ustavujícího jednání.

Jakub Mikuš
jakub@spektrumroznovska.cz
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NEPŘEHLÉDNĚTE

Jediným navrženým kandidátem na 
post starosty byl Radim Holiš, jehož 
do funkce na další čtyři roky zvolilo 
14 z 21 přítomných zastupitelů. Zbý-
vající včetně Holiše se hlasování zdr-
želi. „Děkuji za důvěru jak v komunál-
ních volbách, tak i během volby starosty 
města. Čeká nás hodně práce, a proto 
věřím, že společně uděláme pro Rožnov 
maximum,” řekl starosta Holiš, který 
bude Rožnov zastupovat také v or-
gánech Sdružení obcí Mikroregionu 
Vsetínsko a VaK Vsetín, a. s.

Taktéž na post 1. místostarosty 
a neuvolněné místostarostky byli na-

vrženi pouze Jan Kučera a Kristýna 
Kosová, které zastupitelé do funkcí 
zvolili. Zastupitelku Markétu Blinko-
vou (ODS) a jejího kolegu Jaromíra 
Koryčanského (KDU-ČSL) však za-
jímalo, jak dlouho bude místostarost-
ka neuvolněný post vykonávat a zda 
se bude jednat o neplacenou funkci, 
jak tomu bylo do ustavujícího zastu-
pitelstva. „V rámci koalice jsme o na-
výšení úvazku nejednali. Protože jsem 
po šestinedělí začala pracovat v režimu, 
kdy se mnou do práce chodilo dítě, od-
měnu jsem nepobírala. Mým zvolením 
do funkce neuvolněné místostarostky 

tento režim skončí. O mého syna se do-
poledne bude starat někdo jiný, abych 
mohla vykonávat svou práci, jíž také 
odpovídá výše odměny,” sdělila Kris-
týna Kosová, která byla zvolena také 
pro zastupování města ve věci územ-
ního plánování. První místostarosta 
Jan Kučera pak bude zastupovat 
Rožnov na valných hromadách spo-
lečnosti VaK Vsetín, a. s., v orgánech 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko 
a Místní akční skupiny Rožnovsko 
a zvolen byl i Politikem pro Projekt 
Zdravé město a místní Agenda 21.

 Pokračování na str. 2

První tři hodiny parkování u polikliniky zadarmo
Od začátku listopadu funguje parkoviště s kapacitou 175 míst 
u městské polikliniky v novém režimu. První tři hodiny stání 
jsou zde zdarma a každá další započatá půlhodina za 5 Kč.
Městská společnost Komerční 
domy Rožnov zpoplatnila parkoviš-
tě, aby uvolnila trvale obsazená mís-
ta a vyřešila dopravní situaci v okolí 
polikliniky. „Situace byla dlouhodo-
bě neutěšená. Pacienti často neměli 
kde zaparkovat. Auta stála prakticky 
všude a porušovala řadu dopravních 
předpisů,” popsal dřívější stav sta-

rosta Radim Holiš s tím, že regulace 
byla nezbytná: „Proto jsme prostřed-
nictvím naší společnosti zavedli popla-
tek za parkování. Lékaři mají přitom 
vyhrazená místa na plochách u kina 
Panorama a částečně také za budo-
vou polikliniky. Pacienti pak mohou 
první tři hodiny návštěvy lékaře par-
kovat zdarma.“  Pokračování na str. 4

MĚSÍČNÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO       I       ČÍSLO 11       I       ROČNÍK XXVIII       I        27. LISTOPADU

Stoleté výročí vzniku Českoslo-
venské republiky si Rožnované 
připomněli hned několika akcemi, 
a to nejen na Masarykově náměs-
tí, ale například i ve školách. 

Více uvnitř vydání

POZOR: Uzávěrka materiálů do 
předvánočního prosincového čís-
la měsíčníku Spektrum Rožnov-
ska bude již ve středu 5. prosince. 
Nezapomeňte.
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Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 2018-2022
Pokračování ze str. 1
Vedle staronového vedení města roz-
hodli zastupitelé také o zbývajících 
neuvolněných členech rady města, 
jimiž se stali Lenka Střálková, Jiří 
Pavlica (oba ANO 2011), Martin 
Drápal (Nezávislí Rožnováci) a Petr 
Kopecký (Zdravý Rožnov). 

Nechyběla ani volba oddávají-
cích, jimiž budou také: Daniel Drá-
pala (KDU-ČSL), Radúz Mácha 

(Soukromníci), Markéta Blinková, 
Jaromír Koryčanský, Martin Drá-
pal, Lenka Střálková, Jana Malcová 
(ANO 2011), Petr Kopecký a Jiří 
Pavlica.
Zastupitelé také zřídili finanční 
a kontrolní výbor a zvolili jejich 
členy.

Finanční výbor: Jiří Pavlica (před-
seda), Jindřich Motýl, Kateřina 

Strakošová, Kamil Mikula, Petr 
Hejný, Vojtěch Bajer, Markéta 
Blinková, Simona Pavelová a Ja-
romír Koryčanský.

Kontrolní výbor: Alois Vychodil 
(předseda), Jiří Melcher, Miro-
slav Macek, Martin Baratka, Re-
nata Plačková, Ivan Lukáš, Jitka 
Valentová, Zdeněk Třos a Danuš-
ka Grygarová.Radim Holiš

starosta (43 let)
ANO 2011

Zdeněk Němeček
zastupitel (53 let)

KDU-ČSL

Jan Kučera
1. místostarosta (36 let)

Nezávislí Rožnováci

Petr Kopecký
radní (42 let)
Zdravý Rožnov

Petr Jelínek
zastupitel (44 let)

Nezávislí Rožnováci

Libor Adámek
zastupitel (46 let)

Piráti

Jiří Sapík
zastupitel (64 let)

ANO 2011

Jaromír Koryčanský
zastupitel (52 let)

KDU-ČSL

Alois Vychodil
zastupitel (77 let)

ODS

Jiří Pavlica
radní (40 let)

ANO 2011

Jiří Martinek
zastupitel (38 let)

ANO 2011

Jarmila Mikulášková
zastupitelka (72 let)

Zdravý Rožnov

Radúz Mácha
zastupitel (64 let)

Nezávislí a Soukromníci

Lenka Střálková
radní (50 let)

ANO 2011

Jiří Melcher
zastupitel (70 let)

ANO 2011

Daniel Drápala
zastupitel (42 let)

KDU-ČSL

Markéta Blinková
zastupitelka (55 let)

ODS

Kristýna Kosová
2. místostarostka (35 let)

Zdravý Rožnov

Jana Malcová
zastupitelka (60 let)

ANO 2011

Miroslav Kokinopulos
zastupitel (51 let)

Nezávislí Rožnováci

Martin Drápal
radní (36 let)

Nezávislí Rožnováci
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Neděle 11. listopadu patřila vedle Svatomartinských oslav také celosvětovému Dni válečných veteránů. V Rožnově 
pod Radhoštěm se tak u pomníku v městském parku poklonili padlým spoluobčanům z I. světové války.

Rožnov si připomněl padlé z I. světové války

Velká válka si vyžádala životy víc 
než šesti desítek Rožnovanů, jejichž 
jména byla během pietního aktu při-
pomenuta. Akce se zúčastnili také 
místní evangelický a katolický du-

chovní, potomci padlých, zástupci 
města a účinkoval pěvecký sbor Rož-
novští ogaři. „Při pietním aktu zazněly 
krátké úryvky z dobových dokumentů 
a korespondence či písně z italské fron-

ty a skladba Hoši od Zborova,“ řekl 
historik Daniel Drápala. 

U příležitosti 100. výročí ukonče-
ní I. světové války probíhala od 1. do 
11. listopadu v Městské knihovně 

Rožnov p. R. také sbírka na podpo-
ru Paměti národa. Společnost Post 
Bellum výtěžek využije na natáčení 
vzpomínek válečných veteránů.

Text a fota Jakub Mikuš

Sdružení Mikroregion Rožnovsko má nové vedení
Starostové osmi obcí, které spadají pod obec s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm, zvolili nové vedení 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko (dále jen Sdružení). Předsedou je rožnovský místostarosta Jan Kučera.

Na valné hromadě Sdružení se 
v listopadu volilo nové vedení to-
hoto dobrovolného svazku obcí. 
Předsedou se stal rožnovský 
místostarosta Jan Kučera, místo-
předsedou Radim Gálik, starosta 
Prostřední Bečvy a dalším členem 
rady Sdružení pak Vladimír Pe-
tružela, starosta Hutiska-Solance. 

„Jsem poctěn, že mohu spolupraco-
vat se starosty okolních obcí – jed-
ná se o zkušené a ve svých obcích 
úspěšné osobnosti. Mikroregion 
bych chtěl směřovat jako servis pro 
starosty a ideální platformu pro ře-
šení problémů, které mají přesah na 
dvě a více obcí,” řekl Jan Kučera 
s tím, že: „Budeme se také snažit 

získat externí prostředky k realizaci 
projektů pro obce a naše občany.“ 
Do Kontrolní komise Sdružení 
byli následně zvoleni Pavel Drda 
(starosta Vidče), Karel Drda (mís-
tostarosta Valašské Bystřice) a Pa-
vel Mana (starosta Dolní Bečvy).

Sdružení Mikroregion Rož-
novsko je dobrovolným svazkem 

devíti obcí (včetně Rožnova pod 
Radhoštěm). Hlavní činnost svaz-
ku je podle stanov Sdružení za-
měřena zejména na systematický 
a efektivní hospodářský, kulturní 
a sociální rozvoj zájmového úze-
mí, ochranu a prosazování spo-
lečných zájmů členských obcí 
a jejich spolupráci.          (tg, jm)

Marii Hrabovskou střídá Věra Šulová
Od 1. prosince bude mít odbor životního prostředí rožnov-
ské radnice, který sídlí v budově na ulici Palackého 480, 
novou vedoucí.

Po patnácti letech ve funkci totiž 
odchází do zaslouženého důcho-
du Marie Hrabovská. „Už se na to 
těším. Na práci budu ale vzpomínat 
v dobrém. Rožnovsko bylo mým ra-
jonem od roku 1990, ještě když jsem 
působila na okresním úřadě. Po jeho 

zániku jsem proto přešla na rožnovský 
městský úřad,” svěřila se Hrabovská. 
Ve vedení odboru životního prostře-
dí ji vystřídá Věra Šulová, která zde 
působí taktéž od roku 2003 a dosud 
měla na starosti odpadové a vodní 
hospodářství.                             (jm)

Marie Hrabovská předává svou práci nové vedoucí odboru životního 
prostředí Věře Šulové. Foto Jakub Mikuš

POZOR: Z ulice Pletařská je jednosměrka

Od listopadu upravilo město dopra-
vu na ulici Pletařská. Řidiči si tak 
nově musí dávat pozor na změnu 
dopravního značení a skutečnost, 
že po ulici projedou pouze jedním 
směrem. Vjezd je zajištěn z ulice 

Bezručova mezi restaurací a ob-
jektem Brillovky, výjezd pak kolem 
stanice Zdravotnické záchranné 
služby Zlínského kraje na nábřeží 
Dukelských hrdinů. Cyklisté mo-
hou jezdit v obou směrech.      (jm)

První rezignace na funkci zastupi-
tele města Rožnov pod Radhoštěm 
přišla ještě před ustavujícím zase-
dáním zastupitelstva. Mandátu se 
k 17. říjnu vzdal Antonín Slovák, 
který byl zvolen za Nezávislé 
a Soukromníky. Členem zastupi-

telstva se tak místo něj stal Radúz 
Mácha, který byl po komunálních 
volbách prvním náhradníkem. 
Strana má v rožnovském zastupi-
telstvu jeden mandát. Celé vyjád-
ření Antonína Slováka k rezignaci 
na www.spektrumroznovska.cz.  (r)

Antonín Slovák rezignoval na post zastupitele
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Město přivítalo osmnáct nových občánků
Za doprovodu rodičů, sourozenců a dalších hostů proběhlo letos již čtvrté vítání občánků 
narozených v tomto roce. V obřadní síni radnice se jich tentokrát sešlo osmnáct. 

ON Semiconductor podporuje rožnovské školy
Přes 50 tisíc dolarů (více jak 1,1 milionu Kč) investovala letos společnost ON Semiconductor do středoškolského vzdělávání 
v Rožnově. Podpořila tak moderní vybavení fyzikální laboratoře na místním gymnáziu a učebny informačních technologií na 
Střední škole informatiky, elektroniky a řemesel Rožnov.

V pondělí 12. listopadu zavítala 
Nehal Shah, zástupkyně korporace 
pro oblast programů sociální zod-
povědnosti spolu s Lenkou Střálko-
vou, zástupkyní rožnovské pobočky 
pro komunikaci na Gymnázium 
Rožnov. Pedagogové školy a jeden 
z místních nadaných studentů pro 
ně měli připravenu zajímavou pre-
zentaci. V nové laboratoři fyziky, 
kterou se podařilo vybudovat díky 
dotaci ON Semiconductor ve výši 
asi 500 tisíc Kč, předvedli moder-
ní výukový experimentální systém 
Pasco propojený s počítači. „Dlou-
hodobě z našeho lokálního rozpočtu 
podporujeme projekty zaměřené na 
technické vzdělávání, a to nejen na 
školách v Rožnově pod Radhoštěm. 

Před dvěma lety spustila korporace 
globální sponzorský program, ve kte-
rém je technické vzdělávání jednou 
z priorit. Díky tomuto programu se 
podařilo podpořit projekty na míst-
ních středních školách poměrně za-
jímavými částkami,” řekla Lenka 
Střálková. Zástupci Gymnázia Rož-
nov spolu s Nehal Shah probírali 
také možnosti další spolupráce, na-
příklad v oblasti dalšího rozšíření 
vybavení laboratoře.

Díky podpoře společnosti ON 
Semiconductor se nové laborato-
ře v brzké době dočkají také stu-
denti SŠIEŘ Rožnov. Zde bude 
za částku přesahující 500 tisíc 
Kč vybudována moderní učebna 
informačních technologií.        (i)

Slavnostní akt zahájili vystoupením 
žáci ZŠ Koryčanské Paseky. Poté 
už všechny přivítal starosta Radim 
Holiš: „Vzpomínám si, že doba, kdy 
jsou děti malé a touží po naší pozor-

nosti, strašně rychle utíká. Proto si ji 
užijte naplno. Přeji vám zdraví, hodně 
sil a pevné nervy.“ Maminky dostaly 
při této příležitosti růži a pamětní 
list, dětem byly určeny hračky, které 

z rozpočtu hradí město. Nové občán-
ky pozdravil i ředitel Městské knihov-
ny Rožnov Pavel Zajíc. „V knihovně 
realizujeme projekt Bookstart zaměře-
ný na podporu čtenářství v rodinách 

s nejmenšími dětmi. Rodičům jsme 
věnovali poukaz na roční vstup do 
knihovny a obdrželi od nás také lepore-
lo a audioknihu,“ prozradil Zajíc. 

(tg, jm) Fota Tomáš Gross

Pokračování ze str. 1
Parkující, kteří tuto dobu překročí, 
zaplatí 5 Kč za každou započatou 
půlhodinu. Důležité je, aby si každý 
vyzvedl lístek z parkovacího auto-
matu a umístil jej viditelně za čel-
ní sklo vozidla. „Tento režim platí 
od pondělí do pátku v čase od 6 do 
13 hodin. O víkendech a státních 
svátcích zaplatí parkující pět korun 
za každou půlhodinu parkování od 
7 do 18 hodin,“ přiblížil Jindřich 
Žák, jednatel společnosti Komerč-
ní domy Rožnov. O víkendech tak 
bude parkoviště sloužit jako další 

odstavná plocha při větších akcích 
ve městě či muzeu.

„Nastavený systém je krátkodobým 
řešením. Celou lokalitu a parková-
ní v ní chceme vyřešit komplexně 
včetně ulice Letenská až po Atle-
tické hřiště Dany Zátopkové, kde 
již máme zpracovánu studii řešení. 
Plánujeme také budoucí propojení 
parkovací kapacity s novým kul-
turním centrem,“ uzavřel starosta 
Radim Holiš.                  (tg, jm) Grafika MěÚ RožnovParkoviště u kina bude v pracovní době vyhrazeno pro lékaře.

Kontaktní místo přátelské senio-
rům zřídila v listopadu rožnovská 
radnice ve spolupráci se Senior-
ským centrem v budově na ulici 
1. máje 1000. Zájemcům o infor-
mace je otevřeno každý čtvrtek od 

14.30 do 16.00 hodin. „Hlavním 
cílem zřízení Senior pointu je zvýše-
ní informovanosti seniorů a podpora 
aktivního stárnutí. Dvě pracovnice 
odboru rozvoje a strategického pláno-
vání radnice v Seniorském centru na 

ulici 1. máje 1000 poskytují pora-
denství týkající se sociální pomoci 
a péče, dávek státní sociální podpo-
ry, sociálních služeb, vyřízení Rož-
novské seniorské karty či možností 
využití Senior taxi,” popsal mís-

tostarosta Jan Kučera novou služ-
bu, která vznikla v rámci projektu 
Obec přátelská seniorům. Senior 
point funguje od začátku listopa-
du a otevřen je každý čtvrtek od 
14.30 do 16.00 hodin.           (jm)

Nechte si poradit v Senior pointu - najdete ho v Seniorském centru 1. máje 1000

Radnice chystá komplexní řešení

První tři hodiny parkování u polikliniky jsou zadarmo

INZERCE
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Rožnované si 17. listopadu přinesli masku
Ani občané Rožnova pod Radhoštěm v sobotu 17. listopadu nezapomněli na Den boje za svobodu a demokracií. 
Na Masarykově náměstí a v městském parku se uskutečnil veselý happening Přines masku.

Náměstí se tak od 17.11 hodin, 
kdy akce oficiálně začala, hemžilo 
účastníky, kteří si přinesli nejen 
masky v barvách trikolory. „Veselý 
happening jsme připravili u příleži-
tosti Dne boje za svobodu a demo-
kracii společně se spolkem Fujaré,” 
přiblížil Pavel Zajíc, ředitel Měst-
ské knihovny Rožnov. Po zapálení 
svíček u památníku T. G. Masaryka 
na náměstí se účastníci přesunuli 
do městského parku. „Za doprovo-
du kapely Holinek jsme se v průvodu 
vydali k hudebnímu altánu v měst-
ském parku, kde akce pokračovala 
koncertem,” doplnil Zajíc.

Text a fota Jakub Mikuš

Senioři už vědí, jak předcházet nehodám
Také do Rožnova zavítal ve středu 7. listopadu celorepublikový osvětový projekt Senior bez nehod. 
Ten cílí na osoby starší 65 let a zvýšení jejich bezpečnosti v silniční dopravě.

Smyslem projektu je podle jeho 
autorů snížení nehodovosti seniorů 
a rozšíření povědomí o této proble-
matice. „Senioři jsou v silničním pro-
vozu ve srovnání s ostatními věkovými 
skupinami nadprůměrně ohroženi. 
V roce 2015 tvořili v populaci České 
republiky 18 %, přičemž jejich podíl 
na počtu obětí dopravních nehod do-
sáhl 24 %,” uvádějí zástupci projektu 
a dodávají: „Dalším faktorem jsou 
fatálnější následky nehod seniorů. 

Dle statistik skončí nehoda jedince ve 
věku 65-74 let s dvakrát vyšší pravdě-
podobností jako smrtelná než u osob 
ve věku 30-49 let. U osob starších 74 
let je tato pravděpodobnost až 16krát 
vyšší.” Také rožnovští senioři se tak 
dozvěděli, jak se chovat na silnicích, 
využívat moderní asistenční systé-
my vozidel, připomněli si pravidla 
silničního provozu a diskutovali 
o vedlejších účincích léků. 

Text a foto Jakub Mikuš

Autoklub Rožnov terčem sprejerů
Již třetí útok sprejera a škody v řá-
dech desítek tisíc evidují členové 
Autoklubu ČR Rožnov pod Radhoš-
těm. Zatím poslední incident zazna-
menali zástupci klubu na začátku 
listopadu. „Postupně se nám podařilo 
opravit fasády na budovách v celém 
našem areálu. Naposledy jsme tak 
před rokem a půl učinili na budově 
takzvané karosárny. Tu nám teď ale 
někdo počmáral sprejem. Věc jsme 

ohlásili na policii a naštěstí máme 
pojištění proti vandalismu. Ať už to 
udělal kdokoliv, jeho jednání nechá-
peme,” svěřil se Antonín Valenta, 
zástupce Autoklubu ČR Rožnov. 
„Případ šetříme. Jedná se ale o oje-
dinělý incident. Na území města ne-
evidujeme zvýšený výskyt sprejerství,” 
řekl Spektru Rožnovska Roman Na-
vrátil, vedoucí obvodního oddělení 
Policie ČR Rožnov p. R.           (jm)

Zástupci Autoklubu ČR Rožnov pod Radhoštěm zleva Milan Mareček a Antonín 
Valenta u posprejované fasády. Foto Jakub Mikuš

Strážníci poslali další kola do Afriky

Podle Občanského zákoníku spra-
vuje městská policie agendu ztrát 
a nálezů. Nalezené předměty 
musí uchovávat tři roky, a pokud 
se o ně během této doby nikdo ne-
přihlásí, stávají se majetkem měs-
ta. „V současnosti evidujeme 52 
nálezů. Většina z nich má však po 
uplynutí tříletého období mizivou 
hodnotu a po znehodnocení končí 

ve sběrném dvoře,” popsal Aleš 
Pilař, ředitel Městské policie Rož-
nov p. R. To ale většinou neplatí 
o jízdních kolech, která strážníci 
mezi nálezy také opakovaně přijí-
mají. „Ta po uplynutí tříleté lhůty 
předáváme nadaci Kola pro Afriku, 
s níž dlouhodobě spolupracujeme. 
Letos v listopadu to bylo 15 kusů 
jízdních kol,” doplnil Pilař.    (jm) 

Co s nalezenými jízdními koly, o která se tři roky nikdo 
nehlásí? Tuto otázku Rožnov před časem vyřešil spolu-
prací s nadací Kola pro Afriku.

Město ve spolupráci s T klubem - 
kulturní agenturou a SVČ Rožnov 
zvou veřejnost na Slavnostní roz-
svícení vánočního stromu. Oblíbe-
ná akce proběhne v pátek 30. listo-
padu od 16 hodin na Masarykově 

náměstí a v budově radnice. Spo-
lečnost Cirkus trochu jinak přiveze 
představení Trampoty s Ježíškem. 
Chybět nebude vánoční tvořivá díl-
na či pošta pro Ježíška. Rozsvícení 
stromu proběhne v 17.05 hodin. (r)

Vánoční strom se rozsvítí v pátek 30. listopadu
Tři nové parkovací automaty na 
Masarykově náměstí umožňují 
úhradu za parkování také bezkon-
taktní platební kartou. Radnice za 
ně zaplatila 451 tisíc Kč. Vedle plat-
by kartou umožňují běžnou úhradu 

mincemi, bankovkami a do budouc-
na i eury či pomocí SMS. Stejný typ 
parkovacích automatů chce radnice 
instalovat začátkem roku na veřej-
ných parkovištích na ulicích Sokol-
ská, Partyzánská a Pivovarská.    (r)

Parkování na náměstí jde zaplatit také kartou



 
www.spektrumroznovska.cz

aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze
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Web města:

Facebook:

Lepší místo:

Strategie Rožnov:

Usnesení Rady

Usnesení Zastupitelstva

Kulturní kalendář:

http://www.roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm - město 

https://www.lepsimisto.cz/obec/roznov-pod-radhostem

http://www.strategieroznov.cz/

http://www.roznov.cz/usneseniRM

www.roznov.cz/usneseniZM

http://www.roznov.cz/kalendar

Pozor na povinné zimní pneumatiky a řetězy
Na silnici III/05726 z Rožno-
va p. R. do Val. Bystřice a na ni 
navazující komunikaci III/48610 
Vidče – Val. Bystřice je umístě-
na značka Zimní výbava. „Zákon 
o provozu na pozemních komuni-
kacích nařizuje řidičům použití 
zimních pneumatik od 1. listopadu 
do 31. března, když je na silnici 
souvislá vrstva sněhu, led či ná-
mraza, nebo se vzhledem k počasí 
může sníh a led na cestě objevit. 
Na uvedených dvou komunikacích 

ale příkazová dopravní značka Zim-
ní výbava nařizuje užití zimních 
pneumatik s odpovídající hloubkou 
dezénu bez ohledu na aktuální po-
větrnostní situaci či stav vozovky,“ 
upozornil Aleš Pilař, ředitel rož-
novské městské policie.

Také na některých úsecích silnic Rožnovska mohou řidiči narazit na značku Zimní výbava. Ta jim 
mimo jiné v období od 1. listopadu do 31. března ukládá povinnost mít na vozidle zimní pneumatiky.

Na některých horských úsecích 
silnic Rožnovska se mohou řidiči 
setkat také s dopravní značkou 
Sněhové řetězy. „Ta přikazuje řidi-
či motorového vozidla o třech a více 
kolech pokračovat v jízdě až po 
nasazení sněhových řetězů na nej-
méně dvě hnací kola. Tato značka 
je zpravidla doprovázena dodatko-
vou tabulkou - Při souvislé sněhové 
vrstvě,” vysvětlil Pilař s tím, že: 
„Tyto dopravní značky jsou v na-
šem mikroregionu instalovány na 

silnicích: II/481 Velké Karlovice 
– Hutisko-Solanec, III/4837 Pro-
střední Bečva – Pustevny, III/4868 
Vidče – Rožnov a I/58 Rožnov pod 
Radhoštěm – Pindula. Dodatková 
cedule sněhové řetězy - spolu s do-
pravní značkou 
Jiné nebezpečí 
je umístěna také 
na komunikaci 
spojující Kory-
čanské a Dolní 
Paseky.“ (tg, jm)

Daniel Drápala: Velká válka zasáhla Rožnov citelně

Besedu Rožnované a Velká válka 
uspořádala městská knihovna za při-
spění města Rožnov. Vyprávění se 
zhostil rožnovský historik a etnolog 
Daniel Drápala. „Velká válka zasáh-
la Rožnovany zejména tím, že na fron-
tu odešli otcové, synové a další branci. 
Mnozí se pak vraceli s podlomeným 
zdravím, zraněními a někteří se bo-
hužel nevrátili vůbec. Citelně bylo 
zasaženo i hospodářství, řadu prací 
musely zastat ženy. Proto také v obdo-
bí 1. světové války vznikla v Rožnově 
myšlenka dětského útulku - první for-

my mateřské školy,” přiblížil historik 
s tím, že běžné obyvatelstvo zasáhl 
také nedostatek surovin, potravin či 
růst cen. „Ochromen byl lázeňský ži-
vot, dlouhodobě zůstala nedostavěna 
dnešní základní umělecká, tehdejší 
měšťanská škola. Rožnované se v té 
době setkávali také s prvními migran-
ty. Jednalo se o víc než 100 válečných 
uprchlíků z Haliče (území dnešní 
Ukrajiny a Polska, pozn. red.), kteří 
na území města a okolních obcí strá-
vili několik let,” řekl Daniel Drápala.

Text a foto Jakub Mikuš

Jak se žilo Rožnovanům v době Velké války, tedy v období 1914-
-1918? Na tuto a mnoho dalších otázek odpověděl ve čtvrtek 
8. listopadu historik a rožnovský zastupitel Daniel Drápala.

Ministryně Maláčová ocenila Rožnov
Závěr října patřil v Praze slavnostnímu předávání ocenění 
soutěže Obec přátelská seniorům 2018, kterou vyhlásilo Mi-
nisterstvo práce a sociálních věcí. Chybět zde nemohli ani 
zástupci Rožnova v čele s místostarostou Janem Kučerou.

Z rukou ministryně Jany Maláčo-
vé převzal Rožnov cenu pro vítěze 
v kategorii obcí s počtem obyvatel 
10 - 50 tisíc. Součástí ocenění je 
také odměna 1,5 milionu Kč, díky 
níž už Rožnov realizoval například 
Olympiádu seniorů či představení 
Černobílé písničky (více na straně 

13). „Z prvenství máme obrovskou 
radost. Ministerstvo ocenilo naši 
dlouhodobou práci směrem ke zlep-
šení života našich seniorů. Ocenění 
patří celému týmu, který poslední 
roky tvrdě pracoval,” řekl místosta-
rosta Jan Kučera.  

(jm) Foto archiv MěÚ Rožnov

Stejně jako v minulých letech, tak 
i letos připravila apoštolská církev 
Rožnov pod Radhoštěm oblíbe-
nou Půlnoční pod širým nebem. 
Zájemci se sejdou v pondělí 24. 
prosince od 21 hodin na Masary-
kově náměstí. Čekat na ně bude 

cca 60minutový program. Chybět 
v něm opět nebude divadlo, kole-
dy, příběh a překvapení. „Přijďte 
spolu s námi zažít, o čem Vánoce 
jsou,” zvou pořadatelé. Více infor-
mací poskytne Roman Povala na 
telefonu 739 584 184.               (r)

Půlnoční pod širým nebem na náměstí

Radní schválili plán zimní údržby ulic
Přes 101 km silnic, 51 km chodní-
ků a dalších ploch má na starosti 
město v rámci zimní údržby. Rada 
už také schválila její plán. „Zimní 
údržba místních komunikací je za-
jišťována především s přihlédnutím 
ke společenským potřebám. Prioritu 
mají zajištění provozu MHD, svozu 
odpadů, zdravotního zabezpečení 
a zásobování,“ vysvětlila vedoucí 

odboru správy majetku Michaela 
Hanzl. Údržbu silnic I. třídy zajiš-
ťuje stát, II. a III. třídy pak za Zlín-
ský kraj společnost Správa a údrž-
ba silnic Valašska.             (tg, jm)

Plány zimní údržby 
včetně kontaktů na 

odpovědné pracovní-
ky zde:



Rožnov pod Radhoštěm slavil 100 let republiky
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Ve velkém stylu oslavil v neděli 
28. října Rožnov pod Radhoštěm 
100leté výročí naší republiky. I přes 
pošmourné podzimní počasí na 
Masarykově náměstí nejprve zahrál 
a přítomné pobavil Avion Big Band. 
Prvorepublikovou atmosféru, kterou 
navodil, ještě podpořili návštěvníci 

a zaměstnanci města v dobových 
kostýmech. Starosta Radim Holiš 
s místostarosty Kristýnou Kosovou 
a Janem Kučerou následně u Zá-
kladní umělecké školy Rožnov vysa-
dili Lípu republiky. „Moc mě potěši-
lo, že se i přes ryze podzimní počasí 
k oslavám sešlo tolik Rožnovanů, jak 

na náměstí, tak při výsadbě lípy,“ ne-
skrývala spokojenost místostarostka 
Kristýna Kosová. Masarykovo ná-
městí pak navíc prosvětlilo svíčkové 
překvapení Rozzářená stovka a po-
myslnou tečku za slavnostním od-
polednem udělalo promítání filmu 
Hovory s TGM. 

Součástí oslav bylo i slavnostní 
nasvícení lávky přes Rožnovskou 
Bečvu v barvách trikolory. Právě 
fotografické příspěvky svítící láv-
ky a Rozzářené stovky pak trhaly 
rekordy také na sociálních sítích 
města Rožnov pod Radhoštěm. 

Text a fota Jakub Mikuš



STRANA 8 / 27. LISTOPADU 2018INZERCE

Montessori pedagogika: Pro všechny generace dětí 
se školkou Na vlně v Rožnově pod Radhoštěm
Montessori pedagogika je u nás často vnímána jako vzdělávání pouze předškolních dětí. Lékařka Maria Montessori skutečně 
začala svou praxi s menšími dětmi ve věku od 3 do 7 let. Dále pak ovšem pokračovala se studiem, pozorováním a vypracováním 
metodiky i pro starší děti. Už za jejího života se tak třídy postupně rozšiřovaly na všechny školní stupně, včetně středních škol.

Montessori pedagogika je založena 
na znalosti lidského vývoje a potřeb 
v každé životní fázi, přičemž v kaž-
dé z nich respektuje její specifika. 
U nás je sice nejznámější v dět-
ských skupinách a mateřských ško-
lách. Nicméně v posledních letech 
se rozrůstá také síť základních škol 
prvního stupně. Společně s tím, 
jak děti rostou a rodiče vidí jejich 
pokroky, jsou ochotni podporovat 

také nově vznikající druhé stup-
ně. Ve světě jsou běžné i střední 
školy s Montessori pedagogikou 
a data mezinárodních výzkumů 
ukazují, že jejich absolventi jsou 
velmi úspěšní.

Stejně tak se i ve školce Na vlně 
snažíme spolupracovat se zájemci 
napříč věkovými kategoriemi. Ve 
školce, která je určena dětem 2,5-3 
roky, najdou zázemí také maminky 
s mladšími dětmi od narození do 
tří let. V prostorách školky mohou 
pracovat, zatímco o děti budeme 
pečovat v prostoru přizpůsobené-
mu jejich věku.

Podíleli jsme se také na rožnov-
ském Hand made marketu, který se 
konal 17. listopadu, přilákal kromě 
nás také všechny kreativní duše na 
s láskou zpracované krásné materi-
ály. A aby si mohli nejen nakoupit, 
dali jsme jim možnost si i něco vy-
tvořit vlastníma rukama. Z voňavé-
ho včelího vosku jsme s dětmi vyrá-
běli originální motané svíčky. Také 
jsme připravili koutek s Montessori 
aktivitami pro nejmenší drobotinu. 

Odpoledne jsme se pak setkali 
na zahradě naší školky Na vlně, 
abychom si prakticky připomněli 
výročí 17. listopadu, a to vysaze-
ním Stromu svobody – naší lípy. 
Ke kořenům jsme vložili časovou 
schránku s historickými před-
měty a vzkazy. S dětmi budeme 
v příštích letech stromek pozoro-
vat a starat se o něj, sbírat květy, 
vařit lipový čaj.

Rádi bychom Vás pozvali do 
Montessori školky Na vlně na sérii 
čtyř Montessori přednášek pro ro-
diče dětí 0-12 let, které pořádáme 
ve spolupráci s AMI Prague. První 
se uskuteční na konci ledna (25.-
26. 1. 2019) na téma Vědomého ro-
dičovství pod vedením Kamily Bal-
carové. Přednáška je pro každého, 
kdo chce pozměnit své základní 
nastavení vůči dětem a chce začít 
měnit sám sebe. Tátové vítáni. :)

Mgr. Jana Kadaňková
učitelka Mezinárodní
Montessori školky Na vlně

Chodská 697, Rožnov p. R.
tel.: 736 767 048
montessori@skolkanavlne.cz

Naše aktivity ve školce nekončí

Rodiče, nenechte si ujít sérii 
atraktivních přednášek
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V sobotu 1. prosince se od 9 hodin 
ráno v knihovně rozběhnou Kni-

hohrátky. Jedná se již 
o čtvrtý ročník hravého 
dopoledne s knihami, 
dětmi, rodiči a samo-

zřejmě knihovníky. Knihohrátka-
mi se knihovna připojuje k celo-
republikovému dni pro Dětskou 
knihu, jehož snahou je akcentovat 
význam dětského čtení pro rodiny 
i společnost. Co bude figurovat 
v programovém menu?
Na začátek knihovníci v podkroví 
pod taktovkou knihovnice Jitky 
Slezákové připravili scénické čtení 
z knihy Josteina Gaardera Kouzel-
ný kalendář. Ve dvacetiminutovém 
bloku tak proletíme příběhem kni-
hy, s holčičkou Elisabeth a hlav-
ním hrdinou knihy Jáchymem se 
vydáme do Betléma, kde se právě 
narodil malý Ježíš. Budeme sami 
zvědavi, s jakou odezvou se tento 
premiérový pokus knihovníků se-
tká u posluchačů.

Na něj pak naváže vyhlášení vý-
sledků a ocenění nejúspěšnějších 
účastníků celoroční čtenářské sou-
těže pro děti - Lovci perel. Princi-
pem této hry/soutěže je odměňo-
vání malých čtenářů perličkou za 
přečtení knihy a správné zodpo-
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Prosinec v knihovně odstartuje Knihohrátkami

Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Listí pádí směrem k zemi, čas se nezastavil, nezpomalil, je. Zde, uprostřed zdí města, sune před sebou letošní finále 
v podobě Vánoc. Kdo z lidí by netrousil korunou ke svým blízkým. A ti, kteří jimi nevládnou a spíše samota je jim blízká, 
aspoň vzpomínkami se ohřívají. Tak zíraje do víru, který otevírá lžička v kouřícím šálku, usedám k psaní o knihovně.

Hvězdný písničkář Thom Artway vystoupí na Vrátnici

lepším lovcem perel tohoto roční-
ku, bude překvapením pro všechny.

Po slavnostním vyhlášení a oce-
nění nejlepších lovců se po celé 
knihovně rozběhne dobrodružná 
pátrací hra s názvem Mořský svět 
pro všechny děti, které přijdou. 
Hru připravil spolek Geniátor 
z Olomouce (www.geniator.cz) 
a po loňských pozitivních ohla-
sech, kdy děti s nadšením hledaly 
v knihovně ukrytou nevybuchlou 
bombu, se těšíme, co to bude letos.

Mezitím, protože předpokládá-
me, že děti do knihovny přijdou 
s rodiči, bude v dětském oddělení 
připraveno povídání o knižních 
novinkách, které v poslední době 
vyšly v českých nakladatelstvích 
a jsou ve fondech knihovny. Tento 
inspiromat pro rodiče připravila 
knihovnice Jitka Slezáková, záro-
veň bude možné doporučované 
knihy přímo v knihovně zakoupit.

Knihohrátkami se tak uzavře 
čtvrtý ročník soutěže Lovců perel. 
Pro následující ročník soutěže jsou 
připraveny některá vylepšení a dílčí 
změny. Věříme tak, že soutěž ne-
ztratí pro děti na atraktivitě. A po-
kud Vaše děti letos nesoutěžily? 
Nevadí, přijít můžete i tak, Kniho-
hrátky jsou pro všechny.

vězení několika otázek, které mají 
prověřit, zda čtenář knihu skutečně 
četl a zda jí porozuměl. Jedná se 
o takzvané čtení s porozuměním, 
které rozvíjí čtenářskou gramot-
nost, děti se tak učí nejenom pře-
číst nějaký text, ale také rozumět 

přečtenému a případně interpreto-
vat sdělení v textu obsažené. Což 
se může jevit jako banální a snad-
né, avšak praxe a realita vypovídají 
spíše o opaku. V průběhu letošního 
roku se soutěže zúčastnilo skoro 90 
čtenářů do 15 let. Kdo se stal nej-

VÁNOČNÍ TRHY
Pondělí 10. až pátek 14. prosince 
Masarykovo náměstí

Ve spolupráci s městem Rožnov 
pod Radhoštěm jsme se letos roz-
hodli obnovit Vánoční trhy. Kromě 
toho, že si budete moci něco kou-
pit, sníst či vypít, jsme připravili 
pestrý kulturní program. Každý 
den ve 14.15 hodin se zaprezentují 
děti z rožnovských škol, v pondělí 
ZŠ 5. května, v úterý Pod Skalkou, 
ve středu Videčská, ve čtvrtek Ko-
ryčanské Paseky a v pátek Sedmi-
kráska. Následně vždy od 16.30 
hodin zahrají 10. 12. ostravská fol-
krocková skupina Šajtar, 11. 12. os-
travský písničkář Václav Fajfr, 12. 
12. staří známí Docuku z Valmezu, 
kteří nás navíc po skončení vystou-
pení podpoří ve společném zpívání 
koled v rámci celorepublikové akce 
„Česko zpívá koledy“ pod patro-
nací Deníku. Ve čtvrtek 13. 12. na 
rožnovském náměstí zahrají místní 
Navalentym a o pomyslné vyvrcho-
lení se postará 14. 12. pardubická 
Vypsaná Fixa, stylově oscilující 
mezi rockem, popem a punkem. 
Márdi, Mejla, Mejn a Pítrs se 

na všechny Rožnováky dozajista 
těší. Podrobný program najdete 
v KAMu nebo v letáčku Adventní 
Rožnov, na který jste možná už 
narazili v turistickém informačním 
centru, rožnovských hotelích či dal-
ších místech po celém městě.

THOM ARTWAY,
PATRIK BERÁNEK
Sobota 15. prosince 
20.00 hodin - Vrátnice

Thom Artway patří ke generaci 
mladých písničkářů, kteří vyrůsta-
li s kytarou v ruce na ulicích svě-
tových měst. Jako busker začínal 
u Lennonovy zdi v Praze na Malé 
Straně. V roce 2013 nahrál EP Still 
Standing Unknown. V této době 
také strávil pět měsíců v Austrálii, 
kde se věnoval cestování a pouliční-
mu hraní.

Debutové album s názvem Hed-
gehog vyšlo u vydavatelství Warner 
Music v září 2016. Za desku získal 
Thom Artway dvě ceny Akademie 
populární hudby Anděl 2016 v kate-
goriích Zpěvák roku a Objev roku.

I Have No Inspiration - z tohoto 
alba je asi nejznámější Tomášova 
písnička. Skvělá anglická výslovnost 
spolu s aranžérským umem zmátla 
nemnohé posluchače, kteří si mys-
leli, že v rádiu slyší nějakou novou 

zahraniční kytarovku. Skladba se 
okamžitě stala hitem a na více než 
rok a půl ovládla přední příčky čes-
kých hitparád. Od té doby se stal 
známým jménem a zároveň se ve 
svém projevu posunul poněkud dál.

Posledního srpna vyšla nová des-
ka All I know, na které opět spolu-

pracoval s Lukášem Chromkem stej-
ně jako na dvěma Anděly oceněném 
debutu Hedgehog. Novinka, na kte-
ré se v jedné písní objeví Lenny, se 
nese spíše ve svižnějším tempu a za-
zní na ní i elektronika. „Album All 
I  Know začalo vznikat v Indonésii na 
ostrově Sumatra, kam jsem odcestoval 
na začátku roku 2017. Dvacet dní na 
téměř opuštěném ostrově Sikandang 
mi poskytlo základ ke třem písním,“ 

že ani s moderní produkcí za zády 
a chutí občas si zaexperimentovat se 
tenhle talent z Vlachovic neztratí.”

Před Tomem vystoupí talen-
tovaný místní hudebník Patrik 
Beránek s kapelou. Kombinace 
starých kytarových vlivů a moder-
ního zpěvu vytváří neobvyklé po-
jetí hudby, ve které si své najdou 
všichni - mladí, staří, posluchači 
a snad i hudebníci.

říká Tomáš Maček. Recenzenti no-
vou desku chválí: „...První řadovka 
Hedgehog se i přes hit I Have No In-
spiration hodila hlavně k vyhřátému 
krbu za podzimních večerů, ta druhá 
má minimálně dva nosné pilíře. Jeden 
oslavuje lásku k muzice v té nejniter-
nější podobě, ten druhý manifestuje, 

Knihohrátky 2017 - bomba nalezena! Foto archiv knihovny

Thom Artway. Foto archiv TKA, Michal Augustini
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Nejen v Rožnově už spí všichni broučci
Na konci října v Mateřské škole Horní Paseky a Prostřední Bečvě, v listopadu z Tylovic do Hážovic prošly lampionové 
průvody s uspáváním broučků. V Rožnově a jeho místních částech už jsou tak připraveni na zimu.

Společné setkání s rodiči a přáteli 
školy v MŠ Horní Paseky se neslo 
také v duchu vzpomínky na vznik 
Československé republiky. „Při této 
příležitosti jsme upekli koláč, rozdělili 
jej na 100 rovných dílů a každý z nich 
ozdobili zapíchnutou státní vlajkou. 
Důležitost výročí jsme uctili poslechem 
státní hymny se zdviženými vlajkami. 
Po tomto slavnostním úvodu děti uloži-
ly broučky do postýlek,” uvedla za MŠ 
Horní Paseky Lenka Habartíková.

Hážovské maminky uspořádaly pro 
malé i velké Lampionový průvod 
aneb Uspávání broučků v pátek 9. 
listopadu. Z výletiště Dolina v Tylo-
vicích zamířily děti s lampionky na 

hážovskou náves, kde broučky ulo-
žily do postýlek. V obou případech 
se o pomyslnou tečku za příjemně 
strávenými podvečery postarala sku-
pina Histerky se světelnou show.

Oblíbený lampionový průvod 
s uspáváním broučků uspořádalo 
také Středisko volného času Rož-
nov na Prostřední Bečvě. Než se 
setmělo, prošly si děti pohádkový 
les, v němž soutěžily a poznávaly 
lesní plody či zvířátka. Nechybě-
la ani ohňová show skupiny Boca 
Fuego. „Moc nás potěšila velká 
účast rodin z širokého okolí, a to 
z Valašského Meziříčí, Rožnova, 
Hutiska-Solance, Vigantic a samo-

zřejmě i ze všech Bečev,” shodují se 
za pořadatele Jarmila Křenková 
a Ivana Malinová. Více fotografií: 
www.spektrumroznovska.cz     (jm) 
Fota Jakub Mikuš a SVČ Rožnov

Z Tylovic do Hážovic prošli broučci

SVČ připravilo i pohádkový les

Strom poselství na Sluníčkové škole

V pátek 26. října jsme na Koryčan-
ských Pasekách u Sluníčkové školy 
slavnostně zasadili lípu. Připravo-
vali jsme se na to hodně dlouho. 
Každá třída napsala Poselství 
příštím generacím s přáním do bu-
doucna naší České republice. Toto 

Poselství jsme přečetli a uložili do 
plechové krabičky, kterou jsme 
umístili ke kořenům lípy. Společně 
jsme všichni žáci naší školy zazpí-
vali lípě dvě krásné písničky.

Žáci 3. třídy
ZŠ Koryčanské Paseky

Celostní muzikoterapie v Rožnově pod Radhoštěm
Celostní muzikoterapie (CM) je 
jednou z léčebných metod, kterou 
lze indikovat všem lidem bez roz-
dílu. Od nejmladších po nejstarší, 
od nemocných po „zdravé“. Pro 
každého je přínosem.

V Domově pro seniory Rožnov 
pod Radhoštěm provádíme muzi-
koterapii tzv. receptivní formou, 
kdy lidé leží v bezpečné a pohodlné 
poloze (v případě našich obyvatel 
v polohovacích křeslech) a dle ur-
čitých pravidel, kterými se metoda 
celostní muzikoterapie Lubomíra 
Holzera řídí, hraje muzikoterapeut 
naživo na hudební nástroje v přiro-
zeném ladění a dodržuje další atri-
buty, které jsou vyučovány během 
studia CM na FF UP v Olomouci. 
Léčivé vibrace (zvuk je vibrace) 
proudí k recipientům v místnosti 

a působí na tyto osoby ve všech je-
jich složkách, tedy na fyzické tělo 
(pozitivní ovlivnění fyziologických 
funkcí, ale i pohybového aparátu 
v podobě uvolnění svalového na-
pětí, harmonizace buněk, snižo-
vání mozkových frekvencí atp.), 
psychiku jedince a mimosmyslové 
vnímání.

V rámci Evropského dne mu-
zikoterapie, který připadl na 15. 
listopadu proběhla ve středu 14. 
listopadu v jídelně Domova muzi-
koterapeutická relaxace také pro 
veřejnost. 

Pokud Vás zajímá aktivní forma 
CM nebo cokoliv k tématu, neo-
stýchejte se mne kontaktovat na 
e-mail: bartkovaj@sluzbyvsetin.cz.
Bc. Jana Bártková, 
ergoterapeutka DS R.p.R.
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Dne 12. listopadu jsme vzpomněli
3. smutné výročí, kdy nás navždy opustila
ve věku nedožitých 75 let naše milovaná
manželka, maminka, tchýně a babička, paní

Tereza Pektorová

Návštěvnost Jurkovičovy rozhledny opět rekordní
Další úspěšnou letní sezonu má za sebou oblíbený cíl výletů 
nejen turistů, ale také Rožnovanů. Jurkovičova rozhledna hlásí 
šestým rokem po sobě rekordní návštěvnost.

„K rozhledně na Karlův kopec během 
letošní letní sezony zamířilo 47 975 
návštěvníků,” uvedl mluvčí města 
Tomáš Gross. V roce 2017 to bylo 
42 087 hostů, 2016 - 40 821, 2015 
- 34 030, 2014 - 34 879, 2013 - 30 
501 a 2012 - 18 131 osob. „Výrazně 
vzrostl především počet návštěvníků 
z České republiky. Na Karlův kopec 
se ale podívali také hosté ze Sloven-
ska, kterých bylo 78 % z počtu zahra-
ničních návštěvníků, Polska - 6,6 %, 
Velké Británie 3,3 %, Německa 3 % 
či z USA, Kanady, Pobřeží Slonoviny, 
Indonésie, Sudánu a dalších 38 zemí 
světa,” vyjmenoval Gross.

Tradičně vysokou návštěvnost si 
drží také Turistické informační 
centrum Rožnov pod Radhoštěm. 
Od 1. ledna do 30. října jeho slu-
žeb využilo 29 151 Rožnovanů 
i turistů. „Mezi nejčastější zahra-
niční návštěvníky informačního 
centra patří Slováci, Němci, Poláci 
nebo Holanďané,” doplnil mluvčí 
města Gross. Rožnovské turis-
tické informační centrum navíc 
letos obdrželo stříbro v soutěži 
Informační centrum roku 2018 
Zlínského kraje.                   (jm)

Ocenění pro rožnovské Íčko

S láskou a úctou vzpomínají manžel Jan a syn Petr s rodinou. 

Půjčovna lyží a snowboardů

SKI ANNA
Vyprodává za výhodné ceny lyžařskou

a snowboardovou výzbroj z důvodu 
ukončení své činnosti

Další informace na www.skianna.cz

Písemné dotazy na skianna@seznam.cz, 

telefonicky na 728 242 067

Odcházím za světlem,
kdes´ v dálce splynu s ním.

Těm, které miluji,
na cestu posvítím.
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Na Základní škole Videčská zavlála živá vlajka
Česká republika – má vlast, Valašsko - můj domov, takový byl název akce, která před podzimními prázdninami probí-
hala na ZŠ Videčská. Tamní žáci se tak dozvěděli zajímavé informace o naší vlasti, Valašsku i slovenském sousedu.

Akce se uskutečnila u příležitosti 
100letého výročí vzniku ČSR. „Děti 
byly rozděleny do 22 skupin napříč 
celou školou, takže v každé skupince 
byli jak prvňáci, tak deváťáci. Všichni 
přišli v tričkách a mikinách v národ-
ních barvách a na hřišti za školou 
vytvořili živou vlajku,” zmínila Libuše 
Pokorná ze ZŠ Videčská. Pak už na 
žáky čekalo putování školou a 22 
úkolů. Během nich poznávali nejen 
Valašsko a jeho speciality, ale dozvě-
děli se mnoho zajímavého o historii 
a současnosti naší republiky i Slo-
venska. „Naprostá většina dětí se při 
této netradiční výuce velmi bavila. 
Starší žáci se vzorně starali o mladší 
a celý den proběhl v přátelské atmosfé-
ře,” uzavřela Pokorná. Více o akci na 
www.spektrumroznovska.cz. 

Text a foto Jakub Mikuš

Aleš Cibulka přivezl do Rožnova hudbu let minulých
Plný sál Janíkovy stodoly si první listopadovou neděli vychutnal již druhý letošní dárek města rožnovským 
seniorům k jejich dnu. Do Rožnova tentokrát přijel oblíbený moderátor a znalec filmové tvorby 30. a 40. let 
Aleš Cibulka, kterého doprovodil ansámbl Blue Star Václava Marka.

O program Černobílé písničky, který 
návštěvníky provedl filmovou hud-
bou 30. a 40. let minulého století, byl 
obrovský zájem. I přesto, že se pořá-
dající T klub - kulturní agentura sna-

žil vyhovět všem návštěvníkům, část 
z nich už se do Janíkovy stodoly z ka-
pacitních důvodů nevešla. Bohatým 
hudebním programem provázel Aleš 
Cibulka, který měl pro pohotové po-

sluchače připraveno několik odměn. 
Každý návštěvník si navíc odnesl dá-
rek v podobě svíčky. Akce proběhla 
ve spolupráci s městem díky vítězství 
Rožnova pod Radhoštěm v celore-

publikovém projektu Obec přátelská 
seniorům 2018. Součástí výhry byla 
také finanční odměna z Ministerstva 
práce a sociálních věcí, která umož-
nila realizaci akce.                       (jm)

Výtvarná soutěž Hurá prázdniny poznala své vítěze
Hurá prázdniny - toto spojení je propojeno nejen s radostným zvoláním všech dětí, ale také s výtvarnou 
soutěží, ve které děti dostaly za úkol kreativně ztvárnit nejrůznější prázdninová témata.

Malí umělci precizně zachytili dy-
namiku prázdninové atmosféry, 
zvládli vykreslit pohyb sportov-
ních utkání, plavbu v moři, hry 
s kamarády, návštěvy přírodních 
útvarů a zoologických zahrad. 
Starší žáci malovali také statické 
obrázky, na kterých téměř profe-
sionálně vystihli perspektivu his-
torických budov. Soutěže se zú-
častnilo 64 dětí z 10 mateřských 
a základních škol. Vernisáž prací 
pak proběhla v sále Střediska vol-
ného času Rožnov p. R. Na úvod 
vystoupila děvčata z kroužku ma-
žoretek pod vedením Petry Hro-
bařové. Poté proběhlo očekávané 
předávání diplomů a cen nada-

ným malířům. Poděkování patří 
městu Rožnov pod Radhoštěm, 
které na ceny poskytlo finanční 
prostředky.

Ocenění:
Děti z mateřských škol: 1. Natálie 
Lušovská, Nina Richterová, Max 
Kašpar, Tomáš Galus, Nikolas Pi-

lát (Sportujeme u moře), 2. Štěpán 
Surý (Plavba po moři), 3. Patrik 
Barabáš (Jak jsem jezdil na koni) 
a Petr Chovanec (Vlakem na hory). 
Žáci 1. stupně základních škol: 
1. Jan Ondřejek (Hurá prázdni-
ny), 2. Petr Kocián (Závody na ko-
loběžce), 3. Anna Besedová a Ema 
Pobořilová (Hurá prázdniny). Žáci 
2. stupně základních škol: 1. Lukáš 
Krpelík (Prázdninové soustředění), 
2. Natálie Němcová (Západ slun-
ce) a  Tomáš Macura (Prázdniny 
u  vody), 3. Ondřej Pupík (Na vý-
letě ve skanzenu), Anna Pernicová 
(Po hradech a zámcích – Pernštejn) 
a Jan Zítek (Ve skanzenu). Blanka

 Kopřivová, Fota SVČ Rožnov
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Lubomír Vaculín a Aleš Měrka už vedou Zubří
ZUBŘÍ • Během jednání byli na 
pozici starosty a místostarosty 
navrženi pouze dva kandidáti. Ve 
veřejné volbě pak pro zvolení Lu-
bomíra Vaculína, resp. Aleše Měr-
ky do zmíněných postů hlasovalo 
13 z 20 přítomných zastupitelů, 
přičemž Josef Mach (SNK ED) 
na ustavujícím jednání z pracov-
ních důvodů chyběl. „Děkuji všem 
voličům, kteří přišli ke komunálním 
volbám a rozdali karty. Dovolím si 
vyslovit přesvědčení, že následující 
čtyři roky budou úspěšné pro další 

rozvoj města Zubří,” uvedl starosta 
Vaculín. Ten byl následně zvolen 
také zástupcem města ve valných 
hromadách Sdružení obcí Mikro-
regionu Rožnovsko, Sdružení obcí 
Mikroregionu Vsetínsko a společ-
nosti VaK Vsetín.

Zastupitelé také rozhodli o zbý-
vajících neuvolněných členech 
rady města. Stali se jimi: Tomáš 
Randýsek (ČSSD), Josef Malina, 
Matěj Mizera a Anna Oplatková 
(všichni Společně pro Zubří) a Mi-
lan Zeman (SPOZ).                (jm)

Ve čtvrtek 1. listopadu proběhlo v Zubří ustavující jednání nového zastupitelstva města. Staronovým 
starostou byl během něj zvolen Lubomír Vaculín (ČSSD, na snímku vpravo) a na post místostarosty 
zastupitelé dosadili Aleše Měrku (Společně pro Zubří, na snímku vlevo).

Dárek Jam pomůže potřebným
Vánoce se rychle blíží a s nimi také možnost pomoci lidem, 
kteří neměli v životě tolik štěstí. Tuto myšlenku přijal za svou 
muzikant Zbyněk Terner, a proto v úterý 11. prosince pořádá 
už druhý ročník charitativní akce Dárek Jam.

Od 18 do 22 hodin tak budou bez ná-
roku na honorář v prostorách Brasse-
rie Avion hrát Zbyněk Terner, Adam 
Fuska band, Ptakustik a Radim No-
vák, Patrik Beránek, David Kubela 
a další. „Na pódiu se budeme různě 
střídat a návštěvníci se tak mají určitě 

na co těšit. Vstup je zdarma, ale každý, 
kdo přijde, může přinést dárek, kterým 
podpoří maminky s dětmi z azylových 
domů a lidi bez domova,” nastínil smy-
sl charitativního koncertu Zbyněk 
Terner. Akce probíhá ve spolupráci 
s Charitou ČR.                          (jm)

Oslavy 100 let Československa se v hale vydařily

ZUBŘÍ • Přední část haly byla 
věnována výstavě Velké osmičky 
– rok 1918, aneb tady nová repub-
lika, kterou připravila ZŠ Zubří ve 
spolupráci s Národním pedagogic-

kým muzeem a Muzeum Zubří. 
Ve stylizovaném dobovém koutku 
navíc hrála prvorepublikovou mu-
ziku formace Swingalia. Na hlav-
ním pódiu pak vystoupil speciálně 

pro tento večer sestavený dětský 
pěvecký sbor pod vedením Marie 
Křenkové. Nechyběly ani zdravice 
starostů Zubří Lubomíra Vaculína 
a slovenského partnerského města 

Palárikovo Jozefa Derňára. Poté 
už ale pódium patřilo hlavním 
hvězdám večera, jimiž byly kapely 
Yo Yo Band a Elán KontraBand. 

Text a fota Jakub Mikuš

Sportovní hala v Zubří se v sobotu 27. října proměnila v kulturní stánek. Proběhly zde totiž oslavy 100 let Československa. 
Zprostředkovaly nejen návrat do minulosti, ale spojeny byly také s oslavou česko-slovenského přátelství.

Do spoláku za Kouzlem adventního času
Od pátku 30. listopadu do nedě-
le 2. prosince pořádá ČSŽ - Spo-
lek rožnovských žen jubilejní 
10. prodejní výstavu Kouzlem 
adventního času. V prostorách 
Společenského domu budou 
k vidění adventní věnečky a dal-
ší vánoční aranžmá, ruční práce 
či betlém z výtvarné dílny Ond-
řeje Hozáka. Zájemci si mohou 
vyzkoušet také zdobení perníč-

ků. Výstava bude otevřena v pá-
tek a sobotu od 9 do 17 hodin 
a v neděli od 9 do 14 hodin. 
Část vystavených věnců a aranž-
má pořadatelky následně věnují 
rožnovskému domovu seniorů 
a Hospici Citadela ve Val. Mezi-
říčí. Akce proběhne v rámci pro-
jektu Obec přátelská seniorům 
2018, za podpory města Rožnov 
p. R. a Nadace Synot.         (jm)

Revize katastru nemovitostí v Tylovicích a Hážovicích
Pracoviště Valašské Meziříčí Ka-
tastrálního úřadu pro Zlínský kraj 
provádí od letošního listopadu až 
do 31. srpna 2019 revizi katastru 
nemovitostí v rožnovských místních 
částech Tylovice a Hážovice. „Dle 
sdělení katastrálního úřadu z toho 
pro vlastníky nemovitostí v tomto ka-
tastrálním území vyplývá zákonná 

povinnost zúčastnit se na výzvu kata-
strálního úřadu jednání nebo na toto 
jednání vyslat svého zástupce, ohlásit 
katastrálnímu úřadu změny údajů 
katastru týkající se jejich nemovitostí 
a na vyzvání předložit ve stanovené 
lhůtě příslušné listiny pro zápis do 
katastru,” uvedl mluvčí rožnovské 
radnice Tomáš Gross.               (jm)

Most Pod Pindulou je znovu otevřen

Rozsáhlou rekonstrukcí prošel 
v uplynulých týdnech most Pod 
Pindulou na silnici z Rožnova do 
Frenštátu. Nyní již opět slouží ne-
jen motoristům. „Oprava spočívala 
ve zhotovení nových opěr, mostovky, 

kterou tvoří železobetonová deska, 
a v pokládce nového povrchu,“ uvedl 
Drahomír Janíček z odboru správy 
majetku rožnovské radnice. Nákla-
dy na rekonstrukci se vyšplhaly na 
téměř 1,5 milionu Kč.              (jm)

 

www.spektrumroznovska.cz
aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze
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Vendula Krupová je mistryní světa v karate
Skvělého výsledku dosáhla dvanáctiletá karatistka Vendula Krupová z Rožnova. Na mistrovství 
světa v tradičním karate, které hostila Kanada, porazila všechny soupeřky a stala se mistryní světa. 

Mladá rožnovská sportovkyně a re-
prezentantka ČR v Kanadě zářila. 
„Vendulka soutěžila v kategorii děvčat 
12-13 let páté až třetí kyu. Představila 
se v disciplíně kata, kde závodník si-
muluje vybranou techniku společně 
s protivníkem (stínový způsob boje 
s několika imaginárními soupeři, 
pozn. red.). Vendulka postupně vy-
řadila všechny soupeřky a ve finále 
porazila i svou předchozí přemožitelku 
z MS Krakov 2016 Polku W. Krawiec. 
Podle své trenérky sensei Zuzany Gal-
dové, 2. dan, ukázala své nejlepší kata 
– Heian Sandan a zaslouženě se stala 
dětským mistrem světa,“ uvedl hrdý 
otec Lubomír Krupa s tím, že: „Za 
významnou podporu děkujeme městu 
Rožnov pod Radhoštěm a sponzorům.”

Vendula Krupová začínala s karate 
v oddíle Kobudo Rožnov a od roku 
2015 navštěvuje Akademii karate 
Valašské Meziříčí. Dlouhodobě do-
sahuje skvělých výsledků, když se už 
v roce 2016 stala v Krakově vicemis-
tryní světa. „Rok 2018 ale patří mezi 
Vendulčiny nejúspěšnější. V národ-
ních pohárech byla vždy první v  dis-
ciplíně kata jednotlivci a také týmy. 
V kumite bojovala i proti starším sou-
peřkám, jednou byla druhá a dvakrát 
první. Na mistrovství republiky Ven-
dulka dosáhla na zlato v  disciplíně 
kata i  kata týmy. V kumite ji trocha 
smůly zabránila v boji o titul, a tak 

brala bronz,“ pokračoval ve výčtu 
letošních úspěchů Lubomír Krupa. 
Na konci listopadu se pak Vendula 

Krupová zúčastní ještě světového 
poháru v Litvě.                         (jm)

Foto archiv sportovkyně

Úspěšnou sezonu završí světový 
pohár

Fotbalový turnaj ovládli hráči Valašské Bystřice
V pátek 16. listopadu hostila hala SŠIEŘ Rožnov turnaj v sálové kopané žáků 3. tříd 
základních škol, který tradičně uspořádalo místní Středisko volného času.

Do bojů o poháry a další ceny 
tentokrát zasáhla trojice celků 
ze základních škol 5. května, Ko-
ryčanské Paseky a Valašská Bys-

třice. V úvodním utkání vyzráli 
hráči ZŠ Val. Bystřice na tým ZŠ 
5. května 3:0 a výsledkem 6:0 si 
poradili také se ZŠ Koryčanské 

Paseky. Stali se tak zaslouženými 
vítězi miniturnaje. Napínavý střet 
o druhou příčku pak těsně před 
koncem ovládl celek Koryčan-

ských Pasek, který vyhrál 5:4 nad 
ZŠ 5. května. Více fotografií na 
www.spektrumroznovska.cz

Text a fota Jakub Mikuš

Sršni jsou po polovině základní části Národní ligy pátí

Není tomu tak dlouho, co na kon-
ci září doběhli závodníci do cíle 
16. ročníku Běhu rodným krajem 
Emila Zátopka. Organizátoři už 
nyní pilně připravují další ročník, 

který se uskuteční v sobotu 21. 
září. Proto si nezapomeňte toto 
důležité datum poznačit do svých 
běžeckých kalendářů. Více na beh-
-roznov.koprivnice.org. Tradiční 

klání se koná na počest slavného 
atleta a nejlepšího olympionika 
20. století Emila Zátopka. Běží se 
vždy nejbližší sobotu k jeho naro-
zení - 19. září 1922. Ve stejný den 

se narodila i jeho 
manželka a taktéž 
sportovní legenda 
Dana Zátopková. (r)

Běh rodným krajem Emila Zátopka 2019 už má termín

Tříbodové vítězství si ze Žďáru nad Sázavou přivezli florbalisté 1. FbK Rožnov pod Radhoštěm. Po jedenáctém 
kole, které uzavřelo první polovinu základní části, jsou Sršni na 5. místě východní skupiny Národní ligy. Před 
vánočními svátky se Rožnované dvakrát představí doma v Hornets aréně (vedle krytého bazénu), v sobotu 15. 
prosince přivítají Horní Suchou a v sobotu 22. prosince přijede Opava.

Hippos Žďár n. S. - 1. FbK Rožnov 
p. R. 4:6 (2:4, 0:1, 2:1)
Hosté po celý zápas vedli a po zá-
sluze dokráčeli pro všechny body. 
Sršni, v jejichž dresu se čtyřmi 

body blýskl kanonýr Josef Vik-
tořík, vedli po první třetině 4:2. 
Postupně pak navýšili až na 6:2 
a v pohodě si vítězství uhájili. Hos-
té tak odjížděli domů na Valašsko 
spokojení. „Poctivý výkon z obrany 
podpořený dobrou produktivitou 

v útoku nás dovedl ke třem bodům,“ 
hodnotil vítězný duel hrající kouč 
Sršňů Pavel Barabáš.

Branky a asistence Rožnova: 
6. Viktořík, 15. Hegar (Žitník), 
17. Štamposký (Viktořík), 39. 

Pavel Barabáš (Knebl), 41. Hegar 
(Viktořík).

Tabulka po 11. kole: 
1. Sokol Brno I Gullivers 28 bodů, 
2. Orel Telnice 24, 3. Kopřivnice 24, 
… 5. 1. FbK Rožnov p. R. 18. (mha)

Národní liga – 11. kolo:

Více zde:
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Marek Havran
zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Házenkáři Zubří v 9. kole extraligy zvládli otočit těžký zápas s Lovosicemi. Naopak v Jičíně poté ztratili 
dobře rozehraný zápas a vraceli se domů s prázdnou. V dalším pokračování extraligy Zubřané v sobotu 
1. prosince přivítají Litovel (18.00), 8. prosince jedou do Nového Veselí a v sobotu 15. prosince hostí Kop-
řivnici (18.00). Pak bude následovat dlouhá pauza a extraliga se znovu rozjede až na konci ledna 2019.

Zubří zvládlo drama s Lovci, pak prohrálo v Jičíně

Házenkáři Zubří (žluté dresy) v domácím utkání s Lovosicemi, které bylo reprízou 
jarního souboje o bronz, zvládli koncovku a brali všechny body. Foto Jakub Mikuš

9. kolo: HC Robe Zubří – Lovosice 
26:23 (12:14)

V poločase vedli hosté o dvě bran-
ky, domácí poté srovnali a o všem 
rozhodla poslední čtvrthodina, ve 
které Zubří urvalo cenné vítězství. 
„V první půli nebyla hra optimální ze-
jména v souhře dvojic a trojic. Důle-
žité bylo, že jsme ve druhém poločase 
dokázali uhrát remízu 1:1 v oslabení 
šesti proti čtyřem, to nás nakoplo. 
Také zákroky Milana Maliny, kte-
rý tak nastartoval celý tým i halu,“ 
hodnotil na svazovém webu vítězný 
duel trenér Zubří Dušan Poloz.
Nejlepší střelci: Hrstka 6/1, Vlk 5, 
Zeman a Přikryl po 4 – Jonáš 7, 
Malý 6, Klimt 5/3.

10. kolo: Jičín – HC Robe Zubří 
32:29 (16:15)
Po vyrovnané první půli, kdy Zub-
ří prohrávali o dvě, ale také vedlo 

o čtyři branky, právě domácí Jičín 
odskočil až na pětibrankové vedení 
(40. minuta – 23:18), které si udr-
žel až skoro do závěrečného hviz-
du. Zubřané v závěru sice mocně 
finišovali, ale na víc než korekci na 
tři branky to tentokrát nestačilo. 
„Zápas jsme si v podstatě prohráli 
sami již v prvním poločase, kdy jsme 
ztratili náskok z 15:11 a do šatny 
jsme šli s jednobrankovým mankem. 
To byl ten největší kámen úrazu. 
Druhým aspektem naší prohry byl 
vysoký počet technických chyb a ne-
připravených střel,” hodnotil prohra-
ný duel Dušan Poloz.
Nejvíce branek: Krahulec 8, Dolejší 
6, Šulc 6 - Přikryl 6, Hrstka 6, Korbel 
4. Rozhodčí: Kozler, Zych. Sedmi-
metrové hody: 1/1 - 5/5.
Vyloučení: 4:5. Diváci: 690.
Tabulka extraligy po 10. kole: 1. Kar-
viná 15, 2. Nové Veselí15, 3. Plzeň 
14, … 9. Zubří 9.                      (mha)

Rožnované váleli v Itálii, nyní se bude hrát o Mistra základek
Obrovské úspěchy si na Apenin-
ském poloostrově připsali Radek 
Drda a Vojta Holub, kteří těsným 
rozdílem prohráli až ve finále. Drda 
také vybojoval cenné 2. místo v sou-
těži jednotlivců a Holub příčku třetí. 
Neméně se dařilo juniorským repre-
zentantům, kteří ovládli kategorie 
dvojic a jednotlivců junior. České 
národní výběry mužů a juniorů za-
končily své boje na stříbrných po-
zicích, kdy ve finále prohráli proti 
silné Itálii. Mládí také nezůstalo 
pozadu. „Veliká gratulace za výsledky 
na stupních vítězů také patří junior-
ským reprezentantům ČR v sestavě 

Jakub Crusher Ondryáš, Ladislav 
Škrobák, Ondra Chovanec, Vojta Va-
šek, Michal Krumpoch, David Navrá-
til a Jakub Zavřel,“ pochválil mladé 
naděje Radek Drda z rožnovského 
Foosforlife Team Czech Republic.

Výbornou zprávou pro všechny 
fanoušky stolního fotbalu, kteří 
chtějí poměřit síly s ostatními, 
nebo si třeba vyzkoušet stolní fot-
bal poprvé, je turnaj o Mistra zá-
kladek. „Turnaj se uskuteční v sobotu 
15. prosince ve FoosForLife centru ve 
Společenském domě. Zváni jsou sa-
mozřejmě hráči, fanoušci i rodiče,“ 
uvedl Radek Drda.               (mha)

Výprava rožnovských stolních fotbalistů si ze světového poháru v Itálii 
přivezla dvě desítky trofejí. Foto Foosforlife Team Czech Republic

Hokejisté poprvé vyhráli a utekli z posledního místa

:

HC Rožnov p. R. – Nový Jičín B 9:1 
(2:0, 2:0, 5:1)
První výhra sezony přinesla velkou 
kanonádu, která se zastavila až na 
devíti brankách. Střelecký den ote-
vřel už v 5. minutě Vyvíjal, po dvou 
třetinách to bylo 4:0 a dílo domácí 
dokončili pěti góly v poslední části. 
Rožnované se tak odrazili z posled-
ního místa právě před béčko No-
vého Jičína. V dalším pokračování 
krajské ligy Rožnované v sobotu 

1. prosince přivítají doma béčko 
Frýdku-Místku (17.00), o týden 
později zajíždějí do Českého Tě-
šína. Před Vánoci se pak fanoušci 
mohou těšit na dva domácí zápa-
sy, ve čtvrtek 13. prosince Rožnov 
přivítá Karvinou (17.30) a v sobotu 
15. prosince hraje s Horním Bene-
šovem (17.00).

Branky:
5. Vyvíjal (Vavřík, Vašenka), 20. 
Kroupa (Krejčí), 23. Kroupa 
(Cvečka), 38. Fojtík, 41. Holý, 

44. Kunčický (Vyvíjal), 47. Vašen-
ka (Vavřík), 47. Holý, 48. Cvečka 
(Krejčí) – 42. Flegr (Juříček). 

Sestava Rožnova p. R.:
Kučera - Bambuch, Švrček, Mynar-
čík, Holý - Kunčický, Fojtů, Prycl, 
F. Fojtík, Vavřík, Kroupa, Skopal, 
Cvečka, Vyvíjal, Krejčí, Vašenka. 
Trenér: R. Fojtík.

Tabulka krajské ligy:
1. Krnov 30 bodů, 2. Studénka 25, 
3. Karviná 23, … 8. Rožnov p. R. 5.  

Až na desátý pokus hokejisté Rožnova pod Radhoštěm v nové sezoně zvítězili. Na domácím 
ledě převálcovali rezervu Nového Jičína v poměru 9:1. V dalším pokračování krajské ligy 
Rožnované v sobotu 1. prosince přivítají doma béčko Frýdku-Místku (17.00).

Krajská liga – 11. kolo:

Marek Havran
zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz


