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INZERCE

Pětidenní vánoční trhy 
hostil mezi druhou a třetí 
adventní nedělí Rožnov. 
Novinka v kulturním ka-
lendáři města přinesla 
nejen vánoční jarmareční 
zboží.                              Strana  7
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NEPŘEHLÉDNĚTE
Rožnovská radnice letos nově ještě před koncem roku soutěží dodavatele důležitých inves-
tičních staveb ve městě. S jejich realizací díky tomu začne už na jaře a navíc výrazně ušetří.
Během podzimu město vybralo 
dodavatele navazující etapy úprav 
ulice Horská, která bude spočívat 
v rozšíření příjezdové komuni-
kace včetně vjezdu do areálu ZŠ 
5. května. Znám je už také reali-
zátor stavby 42 parkovacích míst 
na ulici Zemědělská od podchodu 

k vlakovému nádraží. „Nově jsme 
se rozhodli soutěžit důležité inves-
tiční akce ještě před koncem roku, 
abychom mohli s jejich realizací za-
čít už na jaře 2019. Nejen že jsme se 
setkali s velkým zájmem firem, ale 
soutěží jsme za obě zmíněné akce 
ušetřili víc jak 2,5 milionu korun 

z původně projektovaných téměř 7,1 
milionu,” svěřil se starosta Radim 
Holiš a doplnil: „Stejným způso-
bem chceme do konce roku vybrat 
ještě dodavatele, kteří budou reali-
zovat nové hřiště u Základní školy 
Videčská a smíšenou plochu Kra-
molišov.”                                 (jm)

Město Rožnov pod Radhoštěm
přeje svým občanům 

příjemné prožití vánočních svátků 
a šťastný vstup do nového roku 2019.

Zima město jen tak nepřekvapí
Pracovníci odboru správy 
majetku rožnovské radni-
ce, kteří odpovídají za zimní 
údržbu ve městě, hlásí: Na 
sníh jsme připraveni.

Přes 101 km silnic, 51,5 km chodníků 
a 55 tisíc m2 parkovišť má na staros-
ti město v rámci zimní údržby. „Na 
zimu jsme dobře připraveni. Kromě 
techniky, která je smluvně zajištěna, 

mimo jiné osm nákladních aut, tři 
stroje s přední a třináct strojů se zadní 
radlicí, máme ve skladu navezeno také 
650 tun posypového materiálu,” řekla 
Michaela Hanzl. Pokračování na str. 6

Mikulášské družiny 
patří neodmyslitelně 
k předvánočnímu ob-
dobí. Na školáky v Zub-
ří si Mikuláš s anděly 
a čerty posvítil v míst-
ním klubu.              Strana  14
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Město plánuje opravy a vznik nových dětských hřišť
Rok 2019 se vedle jiných investic na území města ponese také v duchu rekonstrukcí a přestaveb hřišť 
pro děti. Na své si přijdou nejen ti nejmenší, ale také starší děti a školáci. 

Přístavba knihovny přinese větší komfort nejen čtenářům
Jednání otevřeného veřejnosti se 
zúčastnil i Pavel Zajíc, ředitel Měst-
ské knihovny Rožnov pod Radhoš-
těm. Ten představil vývoj a stav 
projektu přístavby knihovny, jehož 
náklady jsou zatím odhadovány na 
zhruba 30 milionů Kč bez DPH. 
„Na dostavbu čekáme od roku 1993. 
Po letech příprav a práce věřím, 
že současné vedení města dotáhne 
projekt do zdárného konce,“ svěřil 
se Zajíc s tím, že po realizaci pří-
stavby se prostory knihovny rozšíří 
ze současných cirka 400 m2 na asi 
900 m2. „V rámci přístavby se dočká-
me například nového přednáškového 

sálu, výtahu, malého amfiteátru za 
knihovnou a zlepší se také nabídka 
služeb čtenářům. Díky rozšíření pro-
stor budeme do knihovny moci přesu-
nout i depozit z Horních Pasek, který 
čítá na devět tisíc knih,“ pokračoval 
ředitel knihovny. Projekt je ve fázi 

dokončování územního rozhodnu-
tí, na nějž naváže dokumentace pro 
stavební povolení.

Součástí schůzky bylo také zhod-
nocení činnosti tvůrčí skupiny Měs-
to v mé paměti. Jejím členům se 
v roce 2018 podařilo mimo jiné vy-

dat další tři publikace v rámci edice 
Milé tisky - Rožnovské mlýny (Mi-
chal Chumchal), Srpen 1968 v zr-
cadle vzpomínek (vzpomínky pa-
mětníků) a Živé příběhy ze zahrady 
mrtvých (Doubravka Vejmelková). 

Text a foto Jakub Mikuš

Letos radnice sbírala požadavky 
obyvatel týkající se dětských hřišť. 
„Z nich vyplynul úkol vytipovat no-
vou plochu na sídlišti Láz, což odpo-
vídá tomu, že jde o nejlidnatější síd-
liště. V rámci soukromé výstavby zde 
vznikne hřiště, které po vybudování 
převezme město do správy a sloužit 
bude všem,” uvedla místostarostka 
Kristýna Kosová. Tím však plány 
radnice nekončí. „V roce 2019 plá-
nujeme novými prvky pro nejmenší 
kompletně vybavit jedno z dosluhu-
jících dětských hřišť ve městě, které 
teprve vytipujeme,” pokračovala Ko-
sová s tím, že: „Pro větší děti budeme 

rekonstruovat první ze zpevněných 
hřišť v sídlištích. Dle výsledků veřejné 
ankety by se mělo jednat o hřiště na 
ulici 1. máje. Tento záměr bude ještě 
projednán přímo na místě. V dalších 
letech by měla následovat další hři-
ště v sídlištích, která budou sloužit 
pro míčové hry.” Oblastem Kramo-
lišov a Záhumení pak bude sloužit 
nově upravené hřiště u mostu na 
Kramolišov (na snímku), které je 
zařazeno do investic v příštím roce. 
Opravy se dočká i školní hřiště 
u ZŠ Videčská či cvičná stěna u te-
nisových kurtů.   (jm) Vizualizace

 Ing. arch. Pavel Nosál

Starostové: Dopravní situace na Pustevnách je kritická
Na začátku prosince svolal starosta Prostřední Bečvy Radim Gálik jednání se zástupci obcí, CHKO Beskydy, Valaš-
ského muzea v přírodě, Policie ČR a vlastníky pozemků na Pustevnách. Jeho smyslem bylo hledání řešení dlouhodo-
bě neutěšené dopravní situace nejen na vrcholu oblíbeného turistického cíle, ale také v přilehlých obcích.

Schůzka reagovala na novou sou-
kromou atrakci, která má být na 
Pustevnách zpřístupněna v lednu. 
„Obáváme se dalšího nárůstu do-
pravy a zatížení Prostřední Bečvy. 
Kapacita parkoviště na Pustevnách 
je cirka 250 míst. Aktuálně nemáme 
v obci žádné další záchytné parkovi-
ště a komplikovaná je také kyvadlová 
doprava na Pustevny,” nastínil situaci 
Radim Gálik, starosta Prostřední 
Bečvy a pokračoval: „Naším cílem je 
najít se všemi dotčenými subjekty nej-
vhodnější postup, abychom zabránili 
vyhrocení dopravní situace. Ta je už 
dnes, zejména během velkých akcí na 
Pustevnách, kritická.” Zástupci pod-
nikatelských subjektů působících 
na Pustevnách i nově připravované 

atrakce však obavy mírnili. Navrh-
li také společný postup například 
v případě hledání nových ploch 
pro záchytná parkoviště a řešení 
kyvadlové dopravy na vrchol. Jejich 
optimismus ale nesdílel rožnovský 
starosta Radim Holiš: „V okamžiku, 
kdy bude silnice na Pustevny kvůli 
plné kapacitě parkovišť uzavřena, 
budou se návštěvníci vracet přes Rož-
nov. Reálně tak vnímáme riziko ko-
lon a dalších komplikací na křižovat-
ce u Eroplánu i silnicích I/35 směr 
Bečvy a I/58 směr Frenštát. Chceme 
této situaci co nejvíce předejít a tím 
maximálně chránit naše občany.” 
Spektrum Rožnovska situaci dál 
sleduje a o případných změnách 
bude čtenáře informovat.         (jm)

Radní vybrali nového 
ředitele T klubu
Ještě před koncem roku vybrali 
rožnovští radní nástupce Len-
ky Vičarové ve vedení T klubu 
- kulturní agentury. Novým ře-
ditelem se stane Jakub Sobot-
ka, 50letý fotograf a pracovník 
reklamní agentury. Funkce se 
ujme v březnu 2019. Lenka Vi-
čarová k poslednímu únoru na 
pozici ředitelky skončí. Více 
v příštím vydání měsíčníku 
Spektrum Rožnovska.           (r)

Jak dál s knihovnou? Nejen tuto otázku si na začátku prosince položili členové pracovně-tvůrčí skupiny projektu Měs-
to v mé paměti. Zároveň také zhodnotili svou činnost v uplynulém roce, která přinesla také vydání trojice Milých tisků.
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Rožnovští školáci nasbírali přes 600 tisíc PET lahví
Víc jak 25 tun plastového odpadu sesbírali ve školním roce 2017/2018 žáci rožnovských mateřských a základních 
škol. Radnice díky tomu školám vyplatila odměnu téměř 112 tisíc Kč a ocenila také nejlepší sběrače.

Z Rožnova až do Pardubic, tedy 
v délce 180 kilometrů by se táhl 
had vyrobený ze všech PET lahví 
sesbíraných žáky rožnovských škol. 
Z vlákna, na které se recyklované 
lahve také používají, by se pak dal 
ušít koberec, jenž by pokryl celé 
Masarykovo náměstí. „Do sběru 
se ve školním roce 2017/2018 zapo-
jilo šest mateřských a čtyři základ-
ní školy, k nimž se přidala také 
krajská Střední škola informatiky, 
elektrotechniky a řemesel. Počet se-
sbíraných petek se zastavil na čísle 
604 074, v předchozím školním roce 
to bylo 537 097 kusů,” přiblížil 
mluvčí města Tomáš Gross. Nejlep-
ším „sběračem“ byl vyhlášen Maty-
áš Valicec z MŠ 1. máje 1153, který 
nasbíral 25 850 kusů PET lahví. 
„Město vyplatilo školám v uplynu-
lém školním roce na odměnách za 
sběr plastových lahví přes 111,6 tisíc 
korun,“ uvedla místostarostka Kris-
týna Kosová, která dětem předala 
medaile a drobné dárky. 

Letošní ročníkem radnice soutěž 
uzavřela. „Sběr PET lahví už spl-
nil svůj účel a naučil nejen děti, ale 
celé rodiny třídit odpad. Je načase 
posunout se dál. Kromě toho, do ja-
kého barevného kontejneru co patří, 
bychom měli přemýšlet o tom, kolik 

odpadu po nás zůstává. Už totiž ne-
dokážeme zrecyklovat všechny plasty, 
které vytřídíme, protože pro ně není 
odbyt,” pokračovala místostarostka. 
Od příštího roku tak bude město ve 
stejném rozsahu jako v případě sbě-
ru PET lahví finančně podporovat 
projektovou výuku na školách. „Za-
měřena bude na téma předcházení 

vzniku odpadů. Školy se mohou za-
pojit také do třídění bioodpadu, které 
jsme letos po městě výrazně rozšířili,” 
řekla Kristýna Kosová a dodala: „Tě-
šíme se, že se školy a školky zapojí do 
nových aktivit. Nyní jednáme o podo-
bě výstupu z projektové výuky a jeho 
případné prezentaci veřejnosti.” 

(jm) Foto Tomáš Gross

Sběr nahradí výuka ve školách

Radnice chce dopravu v centru města výrazně zklidnit
Vedení města dál pracuje na zklidnění dopravní situace v centru Rožnova, zejména pak na Ma-
sarykově náměstí. S tím souvisejí také úpravy nejen dopravního značení v navazujících ulicích.

Představitelé Rožnova nyní jednají 
s vlastníky nemovitostí nejen na ná-
městí, ale také v přilehlých ulicích. 
Město totiž mimo jiné chystá napo-
jení ulice Nádražní na plánovanou 
okružní křižovatku s ulicemi Videč-
ská a Pionýrská. „Dlouhodobě řešíme 
neutěšenou dopravní situaci v centru. 
Chceme, aby Masarykovo náměstí 
zůstalo živé, zároveň však nemůže 
sloužit jako kruhový objezd zahlce-
ný dopravou,” řekl starosta Radim 
Holiš a doplnil: „S tím souvisí také 
změny v dopravě na ulicích Nerudova 
a náměstí Míru. Jelikož budou mít 
zásadní dopad i na majitele tamních 

nemovitostí, rozhodli jsme se s nimi 
varianty řešení probrat.” V plánu je 
tak úplné uzavření ulice spojující 
náměstí Míru s tím Masarykovým, 
vyjma cyklistů a chodců. Část ulice 
Nerudova vedoucí směrem k náměs-
tí by nově mohla fungovat jako pěší 
zóna či v režimu s vjezdem povole-
ným jen dopravní obsluze nebo zá-
sobování v určených hodinách. „Za-
tím jsme se nerozhodli ani pro jednu 
z variant. Sbíráme podněty tak, aby-
chom mohli realizovat nejlepší možné 
řešení,” uzavřel starosta Holiš s tím, 
že dopravní změny v centru budou 
zaváděny postupně.                   (jm)Změny v dopravním značení se mají dotknout také ulice Nerudova. Foto Jakub Mikuš

Za vodu si připlatíme
Od 1. ledna zvýší společnost Vodo-
vody a kanalizace Vsetín, a. s. (VaK 
Vsetín) cenu vodného i stočného. 
Oproti roku 2018, kdy odběratelé 
platili dohromady 80,73 Kč za 1 m3 

(1 000 litrů) odebrané vody, se cena 
zvýší o víc jak 4 koruny na 84,87 
Kč za kubík (48,30 Kč/m3 vodné 
a 36,57 Kč/m3 stočné). „Cena vod-
ného se v roce 2019 zvyšuje o 2,30 
Kč/m3. Ke zvýšení byla společnost 
donucena zvýšením ceny povrchové 
vody, ceny energií, mezd a odpisů 
vloženého majetku. Cena vodného se 
nezvyšovala předcházející tři roky,” 
zdůvodňuje zdražování VaK Vsetín 
s tím, že: „Cena stočného se zvyšuje 
o 1,30 Kč/m3. Je dána finanční ana-
lýzou projektu Čistá řeka Bečva II.” 
V republikovém srovnání se cena 
vodného a stočného u nás pohybuje 
uprostřed cenové mapy.               (r)

V roce 2017 hospodařil Rožnov 
s částkou 372 mil. na straně pří-
jmů i výdajů, letos pak s 424 mil. 
Kč. Pro rok 2018 počítá s rozpoč-
tem přesahujícím půl miliardy. 
„Rekordní rozpočet reflektuje nejen 
naše dlouhodobé spoření na velké 
investiční akce města, ale i to, že se 
státu a firmám daří. I když přesná 
čísla budeme znát až na konci pro-
since, počítáme také se zůstatkem 
hospodaření letošního roku v řádu 
desítek milionů. Ty využijeme na 
realizaci projektů a investic, které 
postupně zapojíme do rozpočtu,” 
neskrýval spokojenost starosta 
Radim Holiš (ANO).
Přesto zastupitelka Markéta 

Blinková (ODS) kritizovala výši 
provozních nákladů: „Tyto neustá-
le rostou a rozdíl mezi roky 2015 
a 2019 činí přibližně 160 milionů. 
K nárůstu těchto výdajů dochází ne-
jen u jednotlivých odborů radnice, 
ale také příspěvkových organizací 
T klubu, městské knihovny a kry-
tého bazénu. Nárůst nákladů není 
adekvátní ani vzhledem k výsled-
kům, které občané ve městě vidí. 
Rozpočet jsem nepodpořila.” Dle 
starosty je vše třeba vidět v širších 
souvislostech. „V položce provozní 
náklady jsou zahrnuty nejen rezer-
vy na opravy komunikací a škol, 
ale zejména částka 87 milionů Kč, 
tedy pravidelné spoření na velké 

investiční akce,” uvedl Radim Ho-
liš a doplnil: „Schválený rozpočet 
zároveň reflektuje potřeby dnešní 
doby například v oblastech sociál-
ní a školství. Zároveň musíme také 
zvyšovat mzdy, aby si radnice do-
kázala udržet zaměstnance a byla 
konkurenceschopná.” 
V roce 2019 plánuje radnice cca 
35 investičních akcí za cca 105 
mil. Kč. Realizovat se má napří-
klad parkoviště na ulici Zeměděl-
ská, smíšená plocha Kramolišov, 
rekonstrukce hřiště ZŠ Videčská 
či modernizace učeben základ-
ních škol včetně bezbariérových 
přístupů na ZŠ Videčská, 5. květ-
na a Pod Skalkou.                  (jm)

Zastupitelé schválili rekordní rozpočet
Vyrovnaný rozpočet pro rok 2019 schválili rožnovští zastupitelé. Město 
počítá s příjmy téměř 517 milionů Kč a stejně vysokými výdaji.
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Děti v mateřinkách dostaly nadílku od strážníků

Tradiční mikulášský dárek při-
nesli dětem ředitel Městské poli-
cie Rožnov Aleš Pilař a strážníci 
Kateřina Polášková s Jakubem 
Vaškem. Děti obdržely reflexní 
vesty, sladkosti a ovoce, učitel-
ky stavěcí terče. „Pravidelně se 

snažíme ředitelům škol a jejich 
prostřednictvím učitelkám a dětem 
věnovat prostředky, které jim pomo-
hou při organizaci venkovních ak-
tivit. Jedná se především o reflex-
ní prvky, aby byly děti lépe vidět 
v silničním provozu, například při 

procházkách,“ uvedl Pilař s tím, 
že akce je součástí projektu BE-
SIP v Rožnově. „Z rozpočtu měst-
ské policie na aktivity související 
s bezpečností dětí v silničním pro-
vozu vyčleňujeme ročně přibližně 
10 tisíc korun. Nejen opakující se 

rozdávání reflexních doplňků, ale 
také systematická výuka a v nepo-
slední řadě mobilní dopravní hřiště 
letos přispívaly k výchově v dopravě 
u rožnovských dětí,“ prozradil šéf 
rožnovských strážníků. 

(tg, jm) Fota Jakub Mikuš

Reflexní vesty a stavěcí terče pro bezpečný pohyb na komunikacích rozdala Městská policie Rožnov pod Radhoštěm ve vybra-
ných mateřských školách. Děti tak bude při procházkách lépe vidět a sníží se riziko kolize s ostatními účastníky silničního provozu.

V místní části Tylovice, konkrétně 
v ulici Dolní Dráhy už řidiči jezdí 
po novém povrchu. Město zdejší 
nevyhovující komunikaci nechalo 
zrekonstruovat za téměř dva milio-
ny korun. V rámci opravy půlkilo-
metrového úseku došlo mimo jiné 
k sanaci deformovaných a propad-
lých částí vozovky, jejímu rozšíření, 
odvodnění a položení nového asfal-
tového koberce.

Dolní Dráhy se dočkaly nové cesty
KRÁTCE

Až do neděle 24. února si mohou 
zájemci prohlédnout již 21. roč-
ník oblíbeného, mezinárodního, 
sochařského sympozia Ledové 
království. Úžasné sochy z ledu 
a sněhu tentokrát doplní galerie 
obrazů, výstava O vodě a také do-
provodná výstava fotografií soch 
předchozích dvaceti ročníků. Akce 
se již tradičně koná v areálu Campu 
Sport v Rožnově.

Ledové království je k vidění v campu
Obsahem nového kalendáře jsou 
fotografie zařazené do publika-
ce Rožnov p. R. – brána Beskyd, 
srdce Valašska, kterou vydalo loni 
město ke svému 750. výročí. Jeho 
součástí je také přehled nejvýznam-
nějších akcí v roce 2019 na území 
Rožnova. Kalendář je k dostání 
v turistickém informačním centru 
města a ve vybraných rožnovských 
knihkupectvích.

Rožnov vydal kalendář na rok 2019
Charita opět po roce vyšle do ulic 
Tříkrálové koledníky. V rámci ko-
ledy bude možné přispět do kasič-
ky na pomoc lidem, kteří se ocitli 
v obtížné životní situaci. Koleda 
se uskuteční v pátek 4. a sobotu 
5. ledna. Každý, kdo by se chtěl 
do koledování zapojit, je srdečně 
zván. Koordinátorem akce v Rož-
nově p. R. je Štěpán Krhut, tel. 
737 166 895.                             (r)

Tři králové vyrazí do ulic 4. a 5. ledna

Jubilanti slavili s klarinetovým souborem Woodband
Čtvrtek 29. listopadu patřil v Rož-
nově pod Radhoštěm seniorům, 
kteří v druhé polovině roku dosáhli 
významného životního jubilea 75 
let a více. T klub - kulturní agentu-
ra pod záštitou místostarosty Jana 
Kučery pro ně připravili sváteční 
odpoledne. V rámci pohodové akce 
vystoupil klarinetový soubor Wood-
band pod vedením Zdenka Valy 
z rožnovské ZUŠ Rožnov. „Ve městě 
máme každoročně kolem pěti set jubi-
lantů. Ti letos obnovenou tradici vítají. 
Setkání je totiž skvělou formou aktivi-
zace a socializace seniorů. I pro nás 
se jedná o vzácnou příležitost vzpome-
nout si na naše zkušenější občany,“ 
řekl místostarosta Jan Kučera. (jm)

Poslední předvánoční koncert
ZUŠ Rožnov už tuto neděli
Adventní koncerty patří v Rožnově 
již 22 let k prestižním záležitostem 
místní základní umělecké školy. 
I letos tak kostel Všech svatých hos-
til už trojici vystoupení žáků i peda-
gogů školy a také hostů. Závěrečný 
koncert proběhne v neděli 23. pro-
since od 16.30 hodin. „Představí se 
v něm učitelé a hosté ZUŠ Rožnov,” 

zve ředitel ZUŠ Rožnov Petr Hof-
man a dodává: „Výtěžek z koncertů 
je vždy věnován na dobročinné účely 
a podporu rožnovských neziskových 
organizací. Letos se jedná o Kama-
rád Rožnov, Iskérku, Základní školu 
Tyršovo nábřeží a Charitu Valašské 
Meziříčí, pobočku Rožnov.” 

Text a fota Jakub Mikuš



ZPRAVODAJSTVÍSTRANA 5 / 18. PROSINCE 2018

Spolákem se neslo kouzlo adventního času
Jubilejní desátý ročník oblíbené prodejní výstavy Kouzlem adventního času uspořádal na přelomu listopadu a prosince ČSŽ 
- Spolek rožnovských žen. Jeho členky ve spoláku nabídly na pět stovek vánočních aranžmá a pomohly potřebným.

„Přichystali jsme kolem 250 kusů 
vánočních věnců a téměř tolik dal-
ších vánočních aranžmá. Ta jsme 
během třídenní akce navíc dopl-
ňovali a vytvořit si vlastní mohli 
na místě také návštěvníci,” uvedla 

předsedkyně spolku Marie Rethyo-
vá. Na své si přišly také děti, které 
si vyzkoušely například zdobení 
perníčků. Součástí akce byla také 
kulturní vystoupení dětí z míst-
ních základních i mateřských škol 

a dalších hostů. „Výtěžek výstavy 
jsme po uhrazení nákladů věnovali 
Hospici Citadela Valašské Meziříčí. 
Do něj a také rožnovského domo-
va seniorů jsme navíc doručili část 
vystavených aranžmá,” doplnila 

Rethyová. Akce proběhla za pod-
pory Rožnova pod Radhoštěm 
a vítězství města v soutěži Obec 
přátelská seniorům, jíž vyhlásilo 
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí.      Text a fota Jakub Mikuš

Kadeřnice předvedly své umění v soutěži Šarm
Již po jedenácté proběhla na SŠIEŘ v Rožnově pod Radhoštěm prestižní kadeřnická soutěž Šarm o pohár starosty města. 
Letošní ročník se nesl v duchu tématu Extravagance v ulicích velkoměsta a budoucí kadeřnice si opět daly záležet.

Soutěž zahájil ředitel školy Miro-
slav Trefil a v odborné porotě za-
sedly tři sympatické dámy - Věra 
Svobodová, Hana Adámková 
a Barbora Hlavičková. „Celou akcí 
nás provázely moderátorky Kristýna 
Zetková a Klára Hasmandová, které 
na SŠIEŘ studují první ročník nad-
stavbového studia oboru Podnikání. 
O mixážní pult se pak vzorně stara-
li naši studenti Daniel Lev a Pavel 
Jedelský. Důležité momenty čočkou 
objektivu zachytil Martin Pampurik. 
Akci pak natáčel Pavel Ručka a také 

TV Beskyd,” přiblížila za pořadatele 
Eva Tománková.

V první disciplíně pak měly ka-
deřnice 3. ročníku za úkol vytvořit 
extravagantní pánský vzhled pomocí 
střihu, vlasového stylingu a součastí 
hodnocení byl také outfit na dané 
téma. Z vítězství se radovala Tereza 
Quardová, před druhou Karin Van-
duchovou a třetí Danielou Žaben-
skou. Také v druhé disciplíně s té-
matem dámský extravagantní střih 
a styling soutěžila děvčata 3. ročníku. 
Zlato tentokrát brala Veronika Hora-

číková, stříbro Veronika Šaradyová 
a bronz Natalia Kysučanová.

„Závěr soutěže a tak říkajíc zlatý 
hřeb večera patřil žákyním druhého 
a třetího ročníku. Na téma extrava-
gance měly vytvořit účesy s netradiční 
vlasovou ozdobou. V této disciplíně 
však netvořily jen účesy, ale součás-
tí byl také výrazný make-up a šaty 
z netradičních materiálů, které samy 
navrhly a zhotovily. Děvčata k zadá-
ní přistoupila zodpovědně a bylo se 
opravdu na co dívat,” pokračovala 
Eva Tománková. Po nelehkém roz-

hodování přiřkla nakonec porota 
prvenství Nikol Pazuravé, druhou 
příčku Natalii Kysučanové a tře-
tí místo Soně Smelíkové. Poháry 
a ceny dívkám předávali starosta 
města Rožnov pod Radhoštěm Ra-
dim Holiš a ředitel školy Miroslav 
Trefil. „Příjemným zpestřením zdařilé 
akce bylo i taneční vystoupení skupiny 
Heart2Beat, které moc děkujeme. Vel-
ké díky patří také všem, kteří se jak-
koliv podíleli na uskutečnění kadeř-
nické soutěže,” uzavřela Tománková. 

Text a fota Jakub Mikuš

Stejně jako v minulých letech, tak 
i letos připravila Apoštolská církev 
Rožnov pod Radhoštěm oblíbenou 
Půlnoční pod širým nebem. Zájemci 
se sejdou v pondělí 24. prosince od 
21 hodin na Masarykově náměstí. 
Čekat na ně bude cca 60minutový 
program. Chybět v něm opět nebude 
divadlo, koledy, příběh a překvape-
ní. „Přijďte spolu s námi zažít, o čem 
Vánoce jsou,” zvou pořadatelé. Více 
informací poskytne Roman Povala 
na telefonu 739 584 184.             (r)

ZŠ Záhumení hostila oblíbený Adventní jarmark Půlnoční pod širým nebem
KRÁTCE

Tělocvičnou ZŠ Záhumení se už 
v listopadu nesla atmosféra Vánoc. 
Konal se zde již 8. ročník Advent-
ního jarmarku. Tradiční akci pro ve-
řejnost připravili žáci a zaměstnanci 
školy. Návštěvníci si mohli koupit ad-
ventní věnečky, vánoční hvězdy, svíc-
ny, ozdoby či aranžmá, které vyrobily 
jak děti, tak profesionálové. Součástí 
jarmarku byla dílna Vánoční rukoděl-
né tvoření. Adventní atmosféru pak 
ještě podtrhla stylová Vánoční kavár-
nička v jídelně školy.                   (jm)



Proč se tedy občas povalují odpad-
ky kolem kontejnerů na zemi? Pro-
tože město nezajišťuje dostatečně 
svoz odpadů? Četnost svozu závisí 
například na množství odpadů.
Neustále opakované zprávy o tom, 
jak se počet obyvatel města snižu-
je, by měly zakládat domněnku, 
že i množství odpadu bude nižší. 
Avšak není tomu tak. Situace ko-
lem některých míst na ukládání 
odpadů, zejména kontejnerů na 
tříděný odpad, už začínala být ne-
únosná. Městská policie ji proto od 
jara začala důsledněji monitorovat.

Pomocí kamerového systému, ale 
především vlastní hlídkovou čin-
ností určila několik nejčastějších 
„odkladačů“ odpadků. Bohužel 
padlo i několik pokut a oznámení 
na správní orgán. Nejčastěji však 
strážníci občanům domlouvali 
a trpělivě přistiženým vysvětlovali 
správný způsob likvidace odpadků. 
Dobrou zprávou bylo, že chronic-
kých znečišťovatelů našeho města 
je „jen“ pár desítek. I ti však dokáží 
ztrpčovat život svému okolí.

Smutnějším zjištěním bylo, že si 
své okolí nejčastěji znečišťovali 
obyvatelé sami. Původní verze, že 
by se mohlo jednat o tzv. chataře 
nebo návštěvníky z okolních obcí 
se nepotvrdila. Tito tvořili pouze 
část z celkového množství přisti-
žených. Velkým problémem byli 
„pořádní“ občané, kteří v sobotu 

dělají doma generální úklid a pak 
pod rouškou tmy vynášejí ke kontej-
nerům objemný odpad – tedy tako-
vý, který se do popelnice nevleze. 
V neděli nebo v pondělí ráno pak 
u kontejnerů ležely takové skvosty 
jako zahradní bazének, sprchový 
kout, několik starých dveří, zácho-
dová mísa, lyže či pytle starých 
hadrů a obuvi. Další oříšek předsta-
vovali ti, kteří sice mají dobrý úmy-
sl třídit odpad a přivezou vytříděné 
plasty nebo kartony, ale obaly jsou 
objemné. Snadno se tak stane, že 
kontejner zcela zaplnily dvě krabi-
ce od televize. Přitom stačilo málo, 
pouze krabice složit, aby nezabíraly 
tolik prostoru.

Někteří živnostníci si kontejnery 
na tříděný odpad pletli s místem, 
kde mohou likvidovat odpad vznik-
lý provozem živnosti. Trpělivě jsme 
jim vysvětlovali, že chápeme, že se 
musejí ohánět a čas je pro ně dra-
hý. Pokud si však udělají pořádek 
na provozovně a vyvezou hromadu 
kartonů a obalů do kontejneru na 
tříděný odpad, snadno jej zaplní 
celý najednou.

Posledním prapodivným zdrojem 
znečištění kolem kontejnerů na 
tříděný odpad je nepochopitelný 
zvyk některých spoluobčanů od-
nášet „svůj“ domovní odpad ke 
kontejnerům v jiné části města. 
Nejčastěji se to děje tak, že úhled-

ně zabalený balíček zbytků jídla, 
dětských plen a obalů vezmou 
s sebou na ranní cestu do práce. 
Balíček pak pohodí u kontejnerů 
na zem. Proč to dělají, když má 
každý u domu svou popelnici 
nebo kontejner, strážníkům nikdy 
nedokázali vysvětlit. Možná to 
souvisí s pravěkými instinkty od-
lákat potencionálního útočníka 
od svého domu. Jediné, co se jim 

však podařilo, bylo přilákat na 
sebe pozornost strážníků. V hor-
ším případě se jejich domovní od-
pad se zbytky jídel stal hodovní 
tabulí pro potkany a toulavé koč-
ky. Rozervané igelitky a odpadky 
rozházené kolem už byly jen ne-
chutným svědectvím noční hosti-
ny. O to víc práce s úklidem pak 
měli zaměstnanci města. Náklady 
na dodatečný úklid odpadků po-
házených na zem jsou značné. To, 
že většina výše uvedených tušila, 
že takto se odpadky vyhazovat ne-
mají, je zřejmé. 

Titulek „občané sobě“ je v tomto 
případě přiléhavý. Pokud budou 
někteří naši spoluobčané sobečtí 
a lajdáci, nemá město šanci s nimi 
držet krok, i kdyby se odpad vyvá-
žel dvakrát denně. Pokud budou 
odpady místo do popelnic poha-
zovat po zemi, bude kolem kon-
tejnerů nepořádek vždy. Pokud si 

bude někdo „šetřit“ místo ve své 
popelnici a rozvážet odpadky po 
celém městě, je těžké objektiv-
ně zjistit potřebný rozsah služby 
v daném místě. Pokud nebudou 
občané odpadky třídit a obaly li-
sovat tak, aby zabraly co nejméně 
místa, nebude kapacita kontejne-
rů dostatečná nikdy.
Věřte, že i nám strážníkům přijde 
zvláštní vysvětlovat dospělým li-
dem, že odpadky se na zem nehází.

Poklidný život v čistém městě 
vám přejí strážníci

Pokračování ze str. 1
„V případě potřeby můžeme skladové 
zásoby ihned doplnit dalším materi-
álem. Loni jsme jej vypotřebovali 792 
tun. Pokud dojde k větší sněhové ka-

lamitě, budeme navíc sníh především 
z centra města a křižovatek opět vyvá-
žet na velké parkoviště u rožnovského 
koupaliště,” pokračovala Michaela 
Hanzl, vedoucí odboru správy majet-

ku, která za zimní údržbu odpovídá.   
Strategie odklízení a posypu bude 
stejná jako v předchozích letech. 
„Pluhy budou v terénu, jakmile na-
sněží minimálně 5 cm nového sněhu. 

Sypat komunikace budeme ihned po 
sněžení, nikoliv v jeho průběhu,“ po-
kračovala Hanzl a dodala: „Zimní 
údržba místních komunikací je za-
jišťována především s přihlédnutím 
ke společenským potřebám. Prioritu 
má zajištění provozu MHD, svozu 
odpadů, zdravotního zabezpečení 
a zásobování.“ Město má navíc od 
Správy Chráněné krajinné oblasti 
Beskydy výjimku na provádění che-
mického posypu cest solením. Týká 
se ulic 1. máje, 5. května, Lesní, Pi-
onýrská, J. Wolkera, Partyzánská, 
Tyršovo nábřeží, části ulic Svazar-
movská, Zuberská, Kulturní od 
Lázu po Finanční úřad, Horská po 
ZŠ 5. května, Wolkerova, Partyzán-
ská a Sokolská. Náklady na zimní 
údržbu se loni vyšplhaly na 2,24 
milionu Kč, pro letošek radnice po-
čítá s částkou o víc jak milion vyšší. 
S údržbou komunikací budou po-
máhat také čtyři pracovníci v rámci 
veřejně prospěšných prací. (tg, jm)
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Nejen přeplněné kontejnery na odpad v Rožnově – občané sobě
Jedním ze základních úkolů městské policie je dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci. Pokud stráž-
níci během obchůzky narazí na místa znečištěná nebo na odložený odpad, upozorní zaměstnance města, kteří mají úklid na sta-
rosti. Radnice pak zajišťuje svoz odpadů a provozuje sběrný dvůr. Do odpadkových košů, popelnic a kontejnerů tedy ”nádob na 
odpady“ mohou občané odkládat svůj odpad.

Město Rožnov pod Radhoštěm je na zimu opět dobře připraveno

Orientační zákres komunikací s nejvyšší prioritou při odstraňování závad ve schůdnosti - oranžová barva.

Největšími znečišťovateli jsou 
sami Rožnované

Nepoučitelní dostali pokutu

Odpad vzniklý provozem živnos-
ti patří do sběrného dvora

Odpad pohozený u kontejnerů 
láká potkany

Odpadky se na zem nehází
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Knihohrátky si nenechalo ujít na padesát dětí
V rámci Dne pro dětskou knihu oži-
la rožnovská městská knihovna ob-
líbenými knihohrátkami. Na malé 
návštěvníky čekala pátrací hra, 
scénické čtení, vyhlášení nejlepších 
lovců perel a knižní tipy.

V celé knihovně probíhala sou-
těž o Záchranu majáku, kterou 
připravil spolek Geniátor z Olo-
mouce, a bavilo se při ní nejen na 
pět desítek dětí, ale také dospělí. 
Chybět nemohlo ani scénické 
čtení tentokrát z knihy Kouzelný 
kalendář. Součástí akce bylo také 
vyhlášení vítězů celoroční soutěže 
Lovci perel. Více se o ní a také vý-
sledcích dočtete na straně 9. 

(jm) Fota archiv knihovny

Poslední listopadový den odstar-
tovalo blížící se svátky rozsvícení 
vánočního stromu na Masaryko-
vě náměstí. Desetimetrový smrk 
městu věnovala rodina Mrhálkova 
z Vigantic. Vedle rozsvícení stromu 
a vánoční výzdoby byl pro návštěv-
níky připraven bohatý program. 
V něm vystoupil Cirkus trochu 

jinak z Ostravy-Zábřehu a chybět 
nemohla ani vánoční tvořivá dílna 
pro děti. Na pódiu pak starosta Ra-
dim Holiš poděkoval Jiřímu Šteflo-
vi, který pro město dosud zajišťoval 
veřejné osvětlení. „Těžko budeme 
hledat obětavějšího člověka. Jsem 
rád, že jsem s ním mohl čtyři roky 
spolupracovat,” řekl Holiš.

Novinkou letošního adventního 
období byly také Vánoční trhy, kte-
ré na náměstí probíhaly od pondělí 
10. do pátku 14. prosince. Vedle ši-
roké nabídky prodejců přinesly také 
bohaté kulturní vyžití. Na pódiu se 
tak postupně vystřídaly děti ze Zá-
kladních škol 5. května, Pod Skal-
kou, Videčská, Koryčanské Paseky 

a Sedmikráska. Chybět nemohla ani 
oblíbená akce Česko zpívá koledy či 
kapely Docuku, Navalentym nebo 
Vypsaná fixa. Akce proběhla v rám-
ci projektu Obec přátelská seniorům 
2018, který podpořilo MPSV. Pro-
gram v obou případech připravil 
T klub - kulturní agentura. 

(r) Fota TKA a Jakub Mikuš



STRANA 8 / 18. PROSINCE 2018INZERCE

Montessori pedagogika: Besedy a workshopy 
v Montessori školce Na vlně odpoví na vaše otázky
Chcete vědět víc o tom, jak v Montessori pedagogice pracujeme s dětmi? Máte malé miminko a nevíte jak na to? Nebo se vám 
zdá, že už je vaše dítě moc staré? S Association Montessori Prague a Žijeme Montessori jsme pro vás přichystali od ledna do 
dubna sérii přednášek se zkušenými AMI lektory. Ti se s vámi v rožnovské Montessori školce Na vlně podělí o své zkušenosti.
PÁTEK 25. A SOBOTA 26. 1. 
Vědomé rodičovství
Mgr. Kamila Balcarová
Kamila vystudovala vysokou ško-
lu pro 2. a 3. stupeň, obor český 
jazyk a výtvarná výchova. Absol-
vovala Český národní Montessori 
kurz, Základní Montessori kurz 
AMI pro pedagogy, lektory a rodi-
če a  AMI výcvik 0-3. 
Anotace: Abychom byli dobrými 
průvodci dětí, musíme se na cestu 
vydat s nimi. Proč mě tato situace 
tak štve a vytáčí? Proč je moje dítě 
právě teď nemocné a vzteklé? Cítím 
lásku? Nebo nenávist? Série tří před-
nášek vedené Kamilou Balcarovou je 
pro každého, kdo chce pozměnit své 
základní nastavení vůči dětem a chce 
začít měnit sám sebe. 

PÁTEK 8. A SOBOTA 9. 2.
Montessori doma 
pro rodiče o dětech 0-3 roky
Mgr. Michaela Willheimová
Michaela vystudovala PedF UK 
v Praze, obor učitelství pro I. stupeň 
se specializací dramatická a tělesná 
výchova. Poté absolvovala mezinárod-
ní AMI výcvik pro věk 0-3 a 3-6 let.
Anotace: V rámci workshopu si po-

víme, co potřebujeme k tomu, aby-
chom mohli doma začít s monte-
ssori? Jaké principy jsou důležité 
a jak je poměrně snadno a rychle 
můžeme začít aplikovat. Ukážeme 
si, jak připravit prostředí na pří-
chod miminka, jak prostředí pro-
měňovat s ohledem na vývoj dítěte, 
jak s dětmi komunikovat. 

PÁTEK 8. A SOBOTA 9. 3.
Montessori naživo 
pro rodiče o dětech 3-6 let
Mgr. Hana Gabrielová
Hana Gabrielová dlouholetá peda-
gožka z Montessori škol Andílek, 
kde pracovala jako učitelka v ma-
teřské a poté základní škole. Ab-
solvovala mezinárodní výcvik AMI 
pro věk 3-6 let. Dnes je lektorkou 
pro dospělé v Žijeme Montessori 
v rámci struktury AMI Prague. 
Anotace: Na semináři pro děti 
předškolního věku (3-6 let) se se-
známíte s vývojovými potřebami 
dětí. Zjistíte, jak funguje jejich 
mysl, jak se nejlépe učí novým vě-
cem a jak můžete podpořit vaše 
děti také doma. Dozvíte se, jak by 
měla fungovat správná Montessori 
školka. Jaké oblasti v takové školce 

najdete a čím se Montessori školka 
liší od té klasické. Na vlastní kůži 
si vyzkoušíte pomůcky ze všech 
oblastí a zjistíte co v dětech rozvíjí. 

DUBEN - datum bude upřesněno
Montessori pro školáky 
pro rodiče o dětech 6-12 let
Mgr. Radek Glabazňa, M.A., Ph.D.
Radek Glabazňa přednáší na ang-
listice na Slezské univerzitě v Opa-
vě. Dlouhodobě se zajímá o práci 
s menšími dětmi. Absolvoval mezi-

národní výcvik AMI pro věk 6-12 
let. Jeho vizí je založení kvalitní 
základní Montessori školy na vý-
chodní Moravě. 
Anotace: Představíme vám kon-
cept Montessori ZŠ. Zjistíte, jaký 
je v Montessori pedagogice přesah 
z MŠ do ZŠ na jednotlivých po-
můckách. Zmíníme vývoj a potře-
by dětí v tomto věku, jak probíhá 
změna z konkrétního myšlení na 
myšlení abstraktní. 

Každý kurz bude probíhat vždy 
v pátek odpoledne přednáškou 
a jeho pokračování v sobotu dopo-
ledne workshopem. Malá miminka 
si můžete vzít s sebou na přednáš-
ku. Pro starší děti zajistíme hlídání 
v rámci Montessori školky Na vlně. 
Kapacita přednášek bude omezena 
na maximálně 30 osob. Cena za 
kurz činí 740 Kč za osobu.
Přihlásit se můžete na e-mailu 
montessori@skolkanavlne.cz

Mgr. Lenka Měrková
Montessori školka Na vlně
Rožnov pod Radhoštěm, Chodská 697
montessori@skolkanavlne.cz
736 767 048
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čívá na jednoduchém principu. 
Ve fondech knih dětského oddě-
lení jsou knihy označeny symbo-
lem „perlorodky“. Pokud si ji dítě 
vypůjčí a přečte, vyzvedne si od 

knihovníků otázky, které prověří, 
zda skutečně knihu přečetlo a po-
rozumělo jejímu obsahu. V přípa-
dě, že tomu tak skutečně je, získá 
perličku. Cílem soutěže je nasbí-
rat co nejvíce perliček a stát se 
tak nejlepším Lovcem perel.

Soutěží se ve třech věkových 
kategoriích. V letošním roce se 

vůbec nejlepším lovcem perel sta-
la Emma Perézová, vítězka kate-
gorie 4.-6. třída, která v průběhu 
roku přečetla 44 knih a získala 
právě tolik perliček. V kategorii 

1.-3. třída zvítězila Karmela Jaku-
bová s 22 perličkami a v nejstar-
ší kategorii byla nejlepší lovkyní 
Anna Vlková, které se podařilo 
nasbírat 21 perel.

Svou podstatou soutěž míří na 
čtení s porozuměním, tedy aby 
mladí čtenáři porozuměli čte-
nému textu a dokázali pochopit 

jeho obsah. Samozřejmě je nutné, 
aby děti četly knihy přiměřeně je-
jich věku. Není totiž možné, aby 
14letý puberťák získával perličky 
za knihy určené prvňákům. V le-

tošním ročníku 
soutěžilo 84 
dětí. Věřím, že 
se dalšího roční-
ku, který začal 
1. prosince, zú-
častní minimál-
ně stejný počet 
lovců. Novinkou 
je Perlový krá-
mek, totiž ob-
chůdek s drob-
nostmi, kde za 
ně mohou děti 
vyměnit získané 
perly, či utratit 
za tzv. moriony 

(speciální peníze, které dostanou 
za zodpovězení „nepovinných” 
otázek). Krámek bude mít otevře-
no každou poslední středu v mě-
síci a věřím, že si svoji klientelu 
vybuduje.

Tolik pro tentokrát, nechme si 
něco na příště, protože o knihov-
ně se dá psát stále.

Při letošních setkává-
ních jsme dali prostor 
knihám a autorům 
stojících mimo hlavní 

pozornost veřejnosti. Četli jsme 
z díla Bohumíra Četyny, Meto-
děje Jahna, Čeňka Kramoliše, 
Richarda Sobotky, Doubravky 
Vejmelkové, Josefa Strnadela, 
Marie Podešvové a řady dalších. 
Je zde také prostor na seznáme-
ní posluchačů s novými edičními 
počiny městské knihovny, zejmé-
na z edice Milé tisky. Na poměr-
ně krátkém časovém prostoru 
šedesáti minut se snažíme upou-
tat pozornost posluchačů, kteří 
leckdy ztrácejí zájem o kontakt 
s okolním světem. V tom, že to 
má smysl, nás utvrzuje nejen zá-
jem a podpora ze strany vedení 
domova, ale také, a to zejména, 
hojná účast a reakce posluchačů.

V minulém psaní o knihovně 
jsem zmiňoval Knihohrátky. Ty 
proběhly v sobotu 1. prosince 
a  v jejich průběhu byly vyhlášeny 
výsledky celoroční dětské čtenář-
ské soutěže Lovci perel. Princip 
soutěže, jejímž cílem je motivovat 
děti základních škol ke čtení, spo-
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Předčítání v zahradním altánu nedaleké restaurace. Foto: archiv knihovny

Mladí nebo staří, ať každému se čtení daří

Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Deset setkání v průběhu roku pod názvem Čtení sluší každému proběhlo v letošním roce v prostorách 
kavárničky Domova po seniory. (Takřka) pravidelně se první středu v měsíci schází zhruba dvacet klien-
tů domova již několikátým rokem k poslechu čteného slova. Není to úplně klasická biblioterapie (metoda 
psychoterapie, která využívá léčebné a podpůrné účinky četby), je to spíše scházení se nad tituly, které 
by mohly klienty domova zaujmout svým námětem/obsahem, popřípadě se s nimi mohli v průběhu své-
ho aktivního čtenářského života setkat.

Ochotníci z Chaosu zahrají v rožnovském kině

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
Středa 16. a čtvrtek 17. ledna
kino Panorama

Amatérské divadlo je v České repub-
lice velkým fenoménem. Hraje se 
všude, zvláště na vesnicích. Mezi nej-
známější ochotnické spolky v našem 
regionu patří bezesporu valašsko-
bystřický Chaos, jehož kořeny sahají 
do roku 1985. A to v době, kdy se 
tam amatérské divadlo na sedm let 
odmlčelo kvůli přestavbě sálu a po 
jeho ukončení už se činnost starého 
souboru neoživila. Franta Vičanů 
se dal dokupy s partou dalších nad-
šenců, převážně odchovanců paní 
Bolfové, a začali nacvičovat novou 
hru. Tak se zrodila historie nového 
souboru. Od té doby je to vlastně už 
celých 20 let téměř to samé. Někdo 
nový přijde, někdo jiný odejde, jen 
přízeň diváka, chválabohu, zůstává. 
Současný divadelní soubor má vari-
abilní počet členů, ale za stálé se dá 
považovat asi pětadvacítka z nich. 
Každý z členů souboru kromě své 
přidělené role musí zvládnout i další 
práce při přípravě představení, výro-
bě a stavění scény, výrobě kulis, šití 

kostýmů a podobně. Tradicí souboru 
je, že čas po prázdninách věnuje-
me nácviku nové hry, která se před 
diváky dostane těsně před Vánoci. 
Letos výjimečně až v lednu, samo-
zřejmě před domácím publikem ve 
Společenském domě U Pernických. 
Hned poté je na řadě Rožnov a jako 
tradičně, vzhledem k zájmu publika, 
se odehrají dvě reprízy hry Jeana-
-Claude Islerta - Jo, není to jednodu-
ché v režii Heleny Křenkové. Je to 
francouzská konverzační komedie 
o tom, jak může dopadnout doučová-
ní matematiky pod peřinou. Postarší 
profesor a jeho mladinká studentka, 
profesorova dcera s přítelem, který 

EBEN TRIO
Středa 23. ledna
sál ZUŠ

Lednovou tradicí je novoroční 
koncert se slavnostním přípitkem 

starosty města Rožnova pod Rad-
hoštěm. Letos jsme při té příleži-
tosti pozvali Eben trio, které patří 
mezi nejvýznamnější klavírní tria 
v České republice i zahraničí. Čle-
nové ansámblu jsou klavíristka 
Terezie Fialová, houslista Roman 
Patočka a violoncellista Jiří Bár-
ta. Soubor nese v názvu jméno 
významného českého skladatele 
druhé poloviny 20. století Petra 
Ebena. Trio koncertuje na nejpres-
tižnějších pódiích, jakými jsou 
pařížské Auditorium de Louvre, 
mnichovský Gasteig, hamburská 
Laeszhalle, Kennedyho centrum 
ve Washingtonu, National Hall of 
Performing Arts v Pekingu, Orien-
tal Arts Center v Šanghaji či praž-
ské Rudolfinum. Soubor je nosi-
telem Ceny Spolku pro komorní 
hudbu České filharmonie, drži-
telem Masefield Prize Hamburg 
a absolutním vítězem Concours 
de Musique du Lyceum Club In-
ternational de Suisse Lausanne. 
V roce 2013 získal jako první čes-
ký ansámbl pozvání k účasti na 
Verbier Festival Academy a Sep-
tembre Musical Vevey ve Švýcar-
sku. Trio koncertovalo ve většině 
států Evropy, USA, Číně a Koreji 
a je pravidelným hostem meziná-
rodních hudebních festivalů.

taky není zrovna jejím vrstevníkem, 
a nečekané návštěvy exmanželky, 
donutí vystresovaného profesora ke 
snaze vše před ní ututlat. Tak před 
ní chvíli schovává mladou milenku, 
chvíli dceřina přítele, až v ní vzbudí 
dojem, že před ní schovává svého 
milence. Hrají: Šárka Deáková, Vero-
nika Fröhlichová, Lucie Nováková, 
Josef Šturma a Jan Závorka.

Foto archiv divadla Chaos
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Konáme dobré skutky

Studenti gymnázia excelují v psaní na klávesnici
Psaní na klávesnici se na rožnovském gymnáziu stalo již mnohaletou tradicí a škola v této oblasti patří mezi republikovou 
špičku. Každým rokem se tuto dovednost naučí další žáci, z nichž někteří se vypracovali až na světové přeborníky.

Stejně jako v minulých letech gym-
názium postavilo písařské družstvo 
složené ze zkušených závodníků. 
Jonáš Vala, Johana Valová, Micha-
ela Venclová, Terezie Porubová, 
Tomáš Procházka a Viktorie Vange-
rová změřili své síly hned na dvou 
soutěžích, totiž v Šenově u Nového 
Jičína a v Olomouci. I když jsou 
soutěže v psaní na klávesnici stá-
le výsadou obchodních akademií, 
rožnovští písaři si odvezli absolutní 
prvenství z Šenovského datla, který 
byl určen pro studenty 2. ročníků 
středních škol. O mnoho náročněj-
ší byl ZAV Olomouc, kdy se utkali 
se všemi středoškoláky. Mezi 21 

školami získali úžasné 2. místo, 
na první příčku dosáhli o mnoho 
starší soutěžící z Českého Těšína, 
třetí skončili studenti OA Zlín. 
Jonáš Vala se značným náskokem 
vyhrál soutěž jednotlivců, Johana 
se umístila na 11. místě a Michae-
la Venclová získala 25. místo z 71 
soutěžících středoškoláků.

Kromě účasti na soutěžích Gym-
názium Rožnov pod Radhoštěm 
také zorganizovalo klání pro žáky 
ZŠ ke 100. výročí založení Česko-
slovenska. Na začátku listopadu 
proběhl 1. ročník soutěže Rožnov-
ská stovka, ve které si 20 soutěží-
cích vyzkoušelo dovednosti v psaní 

na klávesnici, zopakovali si českou 
gramatiku, anglická a německá 
slovíčka a také si formou kvízu při-
pomněli znalosti z československé 
historie.

Už nyní se žáci gymnázia připra-
vují na další soutěže. Letos se ko-
nalo mistrovství republiky v Praze 
a příští rok se opět po dvou letech 
uskuteční mistrovství světa ve zpra-
cování textů. Věříme, že rožnovští 
žáci budou opět patřit k úspěšným. 
Blahopřejeme k výborným výsled-
kům a přejeme mnoho štěstí do 
dalšího tréninku a soutěží.

Gymnázium 
Rožnov pod Radhoštěm

Letos jsme se na ZŠ Koryčanské Paseky rozhodli 
připomenout si Světový den laskavosti. Zapojili jsme 
se do celostátní akce s názvem Jsem laskavec, kte-
rou podpořila Nadace Karla Janečka.

V úterý 13. listopadu jsme se tak 
vrhli na konání dobrých skutků. 
Uklidili jsme okolí naší školy, 
shrabali listí, prošli Koryčanské 
Paseky a posbírali odpadky.

Do akce se zapojilo všech 109 
žáků naší školy, všechny paní 
učitelky a vychovatelky školní 

družiny. Nebyli jsme v tom ale 
sami. Z celé České republiky se 
zúčastnilo 445 týmů. V jeden 
moment konalo dobré skutky 
více než 14  000 školáků ze 193 
měst! Příští rok se rozhodně za-
pojíme znovu.

Třeťáci a Z. Šlachtová

Žáci ZŠ Sedmikráska Barbora 
Dostálová, Alice Gojtková, Ta-
deáš Krajina, Alžběta Zajícová 
a Amálie Holišová získali kolek-
tivní ocenění ve výtvarné soutě-
ži Jeden svět dětem 18. Určena 
byla žákům do 13 let. Zadání 
soutěže bylo jednoduché – na-
kreslit obrázek k filmu z kate-
gorie Jeden svět dětem, který 
žáci viděli v rožnovském kině na 

školních projekcích. Předání cen 
proběhlo v rámci exkurze do zá-
kulisí České televize jako součást 
výhry. Na exkurzi navazovalo na-
táčení pořadu Planeta Yó, kde 
vítězové představili své práce. 
Pořad bude odvysílán ve středu 
19. prosince na Déčku. Všem ví-
tězům gratulujeme.

Ing. Jaroslav Polášek
ZŠ Sedmikráska

Ocenění žáků ZŠ Sedmikráska 
na soutěži Jeden svět dětem

ČSŽ – Spolek rožnovských žen – nositel Ceny starosty měs-
ta Rožnova za rok 2017 - uspořádal v listopadu v konferenč-
ním sále Valašského muzea v přírodě zajímavé setkání s ná-
zvem Sobota jenom pro nás.

Sobota jenom pro nás – Spolek rožnovských žen
Nejdříve nás paní Mgr. Eva 
Kumínková, Ph.D., náměstkyně 
pro odbornou činnost Valašského 
muzea v přírodě, seznámila s mó-
dou Valachů v minulém století 
a potom nás osobně provedla stá-
lou výstavou Jak jde kroj, tak se 
stroj. Následně jsme si prohlédly 
další expozici Opravdu zmizelý 
svět, kde jsme mohly posoudit 
tvrdé životní podmínky v Besky-
dech. Darem jsme všechny dosta-
ly od Valašského muzea krásnou 
a obsáhlou publikaci k výstavě, 
plnou barevných fotografií jed-
notlivých exponátů.

Následovala beseda nad kni-
hou Maminčiny básně, se kterou 
nás seznámila bývalá pracovnice 
městské knihovny a naše členka 

Ilona Kroupová. Básně o přírodě, 
rodině a rodné vesnici uspořádala 
z maminčiny pozůstalosti a knižně 
vydala Marie Rethyová, která v be-
sedě zavzpomínala na svoji ma-
minku a dětství v rodné Zašové. 
Ilona Kroupová nás potom sezná-
mila s knihou Tož tak a přečetla 
nám ukázku o tom, jak staříček 
chodil na kurz internetu.

Pochopitelně jsme celý den 
pojali pohodově a odpočinkově 
– bylo místo i na kávičku, frgály, 
oběd a různé dobrotky, které při-
pravily a přinesly naše členky.

Rožnovské ženy uspořádaly 
toto setkání díky finančnímu při-
spění města a Valašského muzea 
v přírodě.

Mgr. Zdeňka Šlachtová
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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

www.spektrumroznovska.cz
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Rožnov se zapojil do 
projektu ochrany klimatu
Město je od konce roku součástí mezinárodního projektu 
Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu 
- BEACON. Tříletý projekt se bude zabývat otázkami souvise-
jícími s úsporami energie a ochranou klimatu.

Jeho výstupem pro Rožnov bude 
mimo jiné výčet návrhů, jak uše-
třit na energiích, snížit zatížení 
životního prostředí a tím zlepšit 
ochranu klimatu. Zástupci města 
se během úvodního jednání hlou-
běji seznámili s projektem i všemi 
plánovanými aktivitami. „Hlavním 
cílem projektu je řešení otázek sou-
visejících s ochranou klimatu. V Rož-
nově se v jeho rámci budeme zabývat 
například možnostmi spolupráce na 
energetické koncepci města,“ uvedl 
Jan Cieslar z odboru rozvoje a stra-
tegického plánování radnice. „Stali 
jsme se součástí projektu, ve kterém 
je už 34 měst, 11 organizací a 55 

škol ze sedmi států Evropy. Proč vy-
mýšlet lepší cestu, když už ji někdo 
vymyslel,” navázal místostarosta 
Jan Kučera a pokračoval: „Projekt 
je o příkladech dobré praxe, odborní-
cích, kteří nám pomohou být v Rož-
nově lepší. Tím myslím především 
v úsporách energií v budovách města 
i našich příspěvkových organizacích. 
Bavit se také budeme o dopravě, ve-
řejném osvětlení či přípravě na změ-
ny klimatu.” Zapojení města je plně 
hrazeno z projektu BEACON, kte-
rý je financován německým Spol-
kovým ministerstvem životního 
prostředí, ochrany přírody a jader-
né bezpečnost.                       (tg, jm)

INZERCE
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Jana Šišková: Modeling beru spíš jako přivýdělek
Na začátku června uspěla v soutěži Česká Miss 2018 a teď ji čeká boj o mezinárodní titul Miss Supranational 
2018 (vyhlášení proběhlo po uzávěrce tohoto vydání). Kráska ze Zubří Jana Šišková (23) dobývá přehlíd-
ková mola a reprezentuje nejen náš region po celém světě. Na základní škole přitom působila jako kamelot 
Spektra Rožnovska, a tak jsme ji požádali o rozhovor.

 � V červnu jste získala titul 1. čes-
ké vicemiss a zároveň České Miss 
Supranational 2018, očekávala jste 
podobný úspěch?

Přiznám se, že jsem soutěž brala 
velice sportovně. Jakožto bývalá 

závodnice v běhu na lyžích a v bi-
atlonu jsem chtěla vyhrát a první 
casting byl pro mě startovní čárou. 
Očekávala jsem úspěch, ale byla 
jsem připravena i na prohru, pro-
tože v podobných soutěžích nikdy 
nevíte, jak to vlastně celé dopadne. 

Bohužel, se tam nedá měřit čas, 
délka či počet gólů.

 � Co vám zmíněný úspěch přinesl?
Výhra mi přinesla nejen zkušenos-
ti s médii, ale i spoustu kontaktů 
a pracovních příležitostí v ČR. 
Hodně jsem dřív cestovala za mo-
delingem do zahraničí, kde je to 
sice těžší, ale být stále pryč, mě 
časem unavovalo. Jsem ráda, že se 
dokážu ujmout i na domácí půdě.

 � Jak jste se připravovala na finá-
lový večer Miss Supranational 2018 
v Polsku a těšíte se na něj?
Moc se na něj těším. Bude to zase 
o něčem jiném. Poznám spoustu 
nových lidí a bude to velká zkuše-
nost. Přípravy byly na jednu stranu 
velké, co se týkalo ušití národního 
kostýmu nebo shánění večerních 
šatů a šperků. Také jsem musela 
přivézt národní dar, o kterém budu 
v Polsku mluvit. Na druhou stranu 
jsem se připravovala zhruba stejně, 
jako na naše finále. Pravidelně jsem 
cvičila a mou snahou bude, abych 
uctivě reprezentovala naši zemi.

 � Chcete se i dál věnovat modelin-
gu? Kde se vidíte třeba za 10 let?
Modeling už beru spíše jako přivýdě-
lek. Vím, že to není na celý život, ale 
pokud by se to povedlo, jsem tomu 
otevřená. Vždy jsem si ale hlídala 
zadní vrátka. Takže se spíš upírám 
k tomu, abych měla právě třeba za 
těch 10 let nějakou finanční jistotu.

Chcete poznat Radost? Přijďte k nám na návštěvu
Jestli se cítíte osamělí, některé věci už hůře zvládáte, potřebu-
jete pomoc, radu nebo jen být mezi lidmi, přijďte s námi pobýt, 
strávit pár příjemných chvil nebo zažít třeba i něco nového.

V Radosti je nám spolu dobře. 
Společné chvíle trávíme v našem 
příjemném „obývacím pokoji“, 
odpočívárně nebo s kafíčkem na 
venkovní terase ve stínu pod mar-
kýzou. Děláme to, co nás baví a na 
co máme dostatek energie. Odpočí-
váme, povídáme si, někdy se trochu 
protáhneme, zpíváme si, čteme, 
luštíme křížovky a hádanky, hraje-
me hry, tvoříme a vyrábíme hezké 
věci. Jdeme se projít do parku, na 
krásnou farní zahradu, na kafíčko 
do kavárny nebo na náměstí na 
zmrzlinu. V létě si venku na ohni 

opečeme špekáček či usmažíme 
výbornou vaječinu. Občas si i zaje-
deme na výlet.

Když něco důležitého potřebu-
jeme zařídit, vždy se nám dostane 
profesionální pomoci i rady, vždy 
nám někdo pomůže vše hladce 
zvládnout. Pokud chcete Radost 
poznat a dozvědět se více o těch, 
kdo ji tvoří, zastavte se, třeba jen 
na chvilku, na přátelské posezení. 
Přijďte si Radost k nám užít. 

Pracovníci a klienti Denního 
stacionáře Radost

Bc. Z. Lušovská, DiS.

 � Vracíte se často do Zubří a na 
Valašsko?
Jelikož momentálně žiji v Olomou-
ci, jezdím teď na Valašsko nejvíce, 
za poslední čtyři roky. V Zubří 
mám strejdu s tetou a sestřenku 
s bratránkem. V Hovězí bydlí má 
sestra s rodinou, no a v Rožnově 
i na Bečvách mám stále spousta 
kamarádů. Navíc je to ten nejhezčí 
kraj a všude se pyšním tím z kama 
jsem. Blízko mám i ke Spektru Rož-
novska, které jsem na základní ško-
le prodávala po Rožnově a moje ba-
bička vždycky kupovala minimálně 
10 výtisků, abych si něco vydělala.

Za rozhovor poděkoval Jakub 
Mikuš. Fota archiv Jany Šiškové

Příkladný servis péče v Domově pro seniory
Pacient, který se na doporučení 
dostane do léčebné péče v Domo-
vě pro seniory v Rožnově ul. Julia 
Fučíka brzy se ujistí, že se mu do-
stává tolik pozornosti a pomoci, 
že i ti nejnáročnější jsou velmi pře-
kvapeni vysokou úrovní a kvalitou 
veškeré obsluhy v tomto zařízení. 
Celá organizace léčebných procesů 
je příkladná, zejména v personální 
práci, a to jak v působnosti a pří-
stupu týmů sester, pečovatelek, 
úklidových skupin i kolektivu, zajiš-
ťujícího stravování. Je třeba zdůraz-
nit, že celý tento náročný a úspěšný 
systém léčebné péče je výsledkem 
cílevědomé práce vedení zdravotní-
ho komplexu pracovníků řízeném 
paní Mgr. Stejskalovou.

Vztah laskavého vždy s úsmě-
vem a porozuměním chovající-
ho se personálu k pacientům se 
projevuje zejména u zdravotních 
sester a pečovatelek. Je samozřej-
mostí, že mají u pacientů neome-
zenou důvěru pro svou práci, ať 
se už jedná o příjemné nebo ně-
kdy i nepříjemné úkony. Všichni 

tito zaměstnanci jsou prakticky 
v době své služby v nepřetržitém 
kontaktu s pacienty, takže i někdy 
vzniklé problémy jsou vždy řeše-
ny okamžitě a na vysoké profesi-
onální úrovni.

Tyto výjimečně příznivé pod-
mínky oceníte při pobytu v tomto 
léčebném zařízení, a to plně po-
chopíte zvlášť ve chvíli, kdy máte 
svého nejbližšího člověka bezmoc-
ně upoutaného na lůžku. Pak jste 
zoufalým pozorovatelem, který ne-
může sám nijak pomoci, jen s ním 
pobývat co nejvíce, držet za ruku, 
snažit se povídat. A v této kruté 
situaci se objeví zařízení, kde všich-
ni zaměstnanci vlastně svou prací 
pomáhají a chrání – jak jednoduše 
řečeno. Toto zařízení v Rožnově se 
ale vlastně v této době projevuje 
jako malý zázrak - přístupem, cho-
váním, empatií personálu, který se 
snaží pomoci nejen klientům, ale 
i jejich blízkým v těchto těžkých 
životních situacích. Za tuto jejich 
práci není žádný dík dost velký.

Miroslav Matějec
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Mikulášská družina nadělovala zuberským školákům

ZUBŘÍ • Na pódiu se představil 
ochotnický divadelní soubor Spona 
s pohádkou Princové jsou na draka, 

jehož ansábl doplnili také žáci dra-
matického kroužku školy. Pak už do-
stali prostor Mikuláš s čerty a anděly. 

Ti vyzvali jednotlivé třídy, které mu-
sely zazpívat vánoční písničku nebo 
přednést básničku. Neopomněli vy-

jmenovat hříšníky tříd, na které si po-
svítili čerti, a naopak andělé odměni-
li šikovné a pracovité žáky.            (jm)

Základní škola Zubří připravila pro žáky prvního stupně Mikulášské 
dopoledne s divadelním představením v místním klubu.

ZUBŘÍ • Zuberská radnice jde 
s dobou a nezapomíná na občany. 
Proto také v uplynulých měsících 
realizovala rozsáhlou rekonstrukci 
hlavního vstupu včetně pořízení vý-
tahu a vybudování bezbariérových 
toalet v prvním patře budovy. „Ab-
senci bezbariérového přístupu jsme 
vnímali již delší dobu. Naším cílem 
bylo zvýšení komfortu občanů, kteří 
si na městský úřad přicházejí vyřídit 
své záležitosti,” řekl starosta Lubo-
mír Vaculín s tím, že rekonstrukce 
přesáhla tři miliony Kč: „Z této 
částky cirka 1,4 milionu korun činila 
dotace z vládního Programu mobility 
pro všechny.” Součástí moderního 
vstupu na radnici je nově také po-
kladna, kterou mohou občané vy-
užít v pondělí a středu mezi 8.-10. 
a 13.-16. hodinou. Hlavní pokladna 
v patře byla zároveň zrušena. 

Text a foto Jakub Mikuš

Radnice v Zubří je už bezbariérová
Maminky s kočárky, senioři či hůře pohybliví občané se od 
listopadu snáze dostanou do budovy městského úřadu 
v Zubří a vyřídí si zde vše potřebné. Rekonstrukce vstupních 
prostor včetně zřízení výtahu stála přes tři miliony korun.

Město plánuje investice za téměř 142 milionů

ZUBŘÍ • Na posledním le-
tošním jednání zastupitelstva 
schválili volení zástupci Zubří 
rozpočet na rok 2019. Radnice 
počítá s příjmy 120,9 milionu 
a výdaji 195,8 mil. Kč. „Rozdíl 
mezi příjmy a výdaji chceme po-
krýt pomocí financování částečně 
z vlastních zdrojů na účtech měs-
ta a úvěrem ve výši 30 milionů 
Kč, který máme zasmluvněn na 
realizaci projektu Multifunkč-
ního areálu,” přiblížil starosta 
Lubomír Vaculín. Právě stavba 
Multifunkčního areálu si příští 
rok vyžádá zhruba 110 mil. Kč. 

Radnice však plánuje ještě další 
investice za víc než 32 mil. Kč. 
„Počítáme s výstavbou nových 
místních komunikací a vybudová-
ním vodovodu na Horním konci 
či kanalizace v dolní části města. 
V plánu je také rozšíření příjez-
dové komunikace a parkoviště 
před sportovní halou nebo rekon-
strukce smuteční síně na hřbito-
vě. Nezapomínáme ani na opra-
vy a údržbu obecního majetku, 
zejména komunikací, v rozpočtu 
je vyčleněno asi devět milionů,” 
vyjmenoval některé z připravo-
vaných akcí starosta Vaculín. (r)

Loni hospodařilo Zubří s objemem financí za zhruba 135 
milionů Kč. Vzhledem ke skluzu ve výstavbě Multifunkč-
ního areálu způsobené místním referendem se podařilo 
hospodařit vyrovnaně. Pro rok 2019 zastupitelé rozhodli 
navýšit rozpočet o cca 60 milionů.
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ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Od začátku roku 2019 bude 
v Rožnově pod Radhoštěm fungo-
vat první instituce s titulem Ná-
rodní. Valašské muzeum v příro-
dě totiž zastřeší trojici skanzenů 
napříč republikou pod hlavičkou 
Národního muzea v přírodě. 
V úterý 11. prosince ministr kul-
tury Antonín Staněk (na snímku 
uprostřed), generální ředitelka 
Národního památkového ústavu 
Naďa Goryczková, pod niž dosud 
muzea spadala, a ředitel rožnov-
ského muzea Jindřich Ondruš 
(vpravo) podepsali zřizovací lis-
tinu nové instituce. Valašské mu-
zeum v přírodě, které zaměstnává 
řadu zkušených odborníků, tak 
převezme správu nad Souborem 
staveb lidové architektury Příka-

Rožnov sídlem Národního muzea v přírodě
zy, Souborem lidové architektury 
Zubrnice, Souborem lidových sta-
veb Vysočina a přispěje k jejich 
rozvoji. U příležitosti slavnostního 
aktu ředitel rožnovského muzea, 

ministr kultury a starosta Rožnova 
Radim Holiš také znovu otevřeli 
rekonstruovaný kostel sv. Anny 
v Dřevěném městečku.

Text a foto Jakub Mikuš

Výstava k 60. výročí 
klubu filatelistů
Od středy 9. ledna do konce 
března bude chodby radnice 
zdobit výstava k 60. výročí 
založení Klubu filatelistů Rož-
nov p. R. Ten dnes působí při 
místním SVČ. „Výstava nemůže 
obsáhnout vše z bohaté činnosti 
klubu. Najdete na ní ale ukáz-
ky z činnosti členů a hlavně, co 
krásného z oblasti uměleckých 
děl již bylo na našich známkách 
vydáno,” zvou členové klubu fi-
latelistů s tím, že: „Věříme, že 
výstava bude výzvou pro další 
a zejména mladší zájemce o fi-
latelii a sběratelství.“ Vernisáž 
výstavy proběhne ve čtvrtek 
10. ledna od 16 hodin v Galerii 
Na Radnici.                     (jm)
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Házenkáři změřili síly a pomohli Kubíku Guryčovi
Dva víkendy na přelomu listopadu a prosince patřily v Rožnově pod Radhoštěm opět házené. Mladší a starší 
žáci zde změřili síly v oblíbeném mezinárodním turnaji Dobiáš cup. Ten letos navíc pomáhal také Kubíku Gury-
čovi (na snímku s mikrofonem), jenž trpí vzácným Toriello-Carey syndromem.

Díky nové střelnici rozšiřují biatlonisté z Rožnova své řady.

V turnaji mladších žáků se utka-
lo třináct celků včetně domácích 
házenkářů. Ti v základní skupině 
nejprve podlehli 11:16 týmu Bojnic 
a následně 9:14 také Kolínu. Če-
kal je tak boj o 9.-13. místo. I když 
v prvním utkání Rožnované ještě 
nestačili 11:18 na silnou Duklu Pra-
ha, náladu si zlepšili v závěrečném 
utkání. Trebišov totiž rozstříleli 
vysoko 18:3 a obsadili 10. příčku. 
Absolutním vítězem turnaje se pak 
stal celek HBC Olomouc 1966. Vy-
hlášeni byli také nejlepší hráči v in-
dividuálních kategoriích. Nejlep-
ším střelcem se stal Lukáš Pacek 
(ŠKP Bratislava), hráčem Václav 

Najer (Tatran Litovel) a brankářem 
Stanislav Kretek (TJ Rožnov).

Klání starších žáků si taktéž ne-
nechalo ujít třináct týmů. Domácí 
celek narazil v základní skupině 
na silná družstva Povážské Bys-
trice a Frýdku-Místku, jimž pod-
lehl 13:29 resp. 16:26. Rozdílem 
pěti branek 11:16 nestačil ani na 
tým Modré. Pak si však házenkáři 
Rožnova vyšlápli 14:8 na Stupavu. 
To bylo ale jejich jediné vítězství 
na turnaji, když následně podleh-
li 10:17 Ostravě a 17:21 Újezdu 
u Brna. V konečném hodnocení tak 
obsadil domácí tým 12. místo. Z ví-
tězství v  turnaji se radovali hráči 

ŠKP Bratislava. Dominik Janoška 
z toho celku byl navíc vyhlášen 
také nejlepším hráčem a střelcem. 
Ocenění pro nejlepšího brankáře 
turnaje si odnes Samuel Čik (TJ 
Slovan Modra). „Letos naše turna-
je podpořily Jakuba Guryču – hráči 
pomáhali góly. Nastřílelo se celkem 
2 121 branek a na Kubovo konto 
jsme přispěli částkou 4 242 Kč. Po-
mohou také staré mobilní telefony, 
které týmy na turnaje přivezly,” uved-
la za pořadatele Dita Dvořáková.
Konečné pořadí turnaje mladších 
žáků: 1. HBC Olomouc 1966, 2. 
Tatran Litovel, 3. Tatran Prešov, 
4. HK Kúpele Bojnice, 5. TJ So-

kol Horka n. M., 6. HC Kolín, 7. 
ŠKP Bratislava, 8. MHC Bardejov, 
9. Dukla Praha, 10. TJ Rožnov p. 
R., 11. TJ Sokol Poruba, 12. SK 
Házená Polanka, 13. ŠK Zemplín 
Trebišov.
Konečné pořadí turnaje starších 
žáků: 1. ŠKP Bratislava, 2. Tatran 
Prešov B, 3. Tatran Prešov A, 4. 
MŠK Povážská Bystrica, 5. HC 
Zlín, 6. TJ Slovan Modra, 7. TJ 
Sokol Centrum Haná, 8. HC Duk-
la Praha, 9. TJ Sokol Ostrava, 10. 
SKP Frýdek–Místek, 11. TJ Sokol 
Újezd u Brna, 12. TJ Rožnov p. R., 
13. HC Tatran Stupava.           (jm) 
Fota J. Mikuš a archiv pořadatelů

Mikuláš na ledě se střediskem volného času se vydařil
Ani letos nepřišly děti o oblíbenou akci Mikuláš na ledě, kterou uspořádalo SVČ Rožnov p. R. Na zimním stadionu 
se tak opět sešly desítky malých návštěvníků, na něž vedle nadílky čekaly také zajímavé hry a soutěže.

„Na ledě Mikuláš vyzval děti ke hře na 
hoňku a chytání čertíka i andílků za 
odměny. Připravil také překážkovou 
dráhu a byli jsme překvapeni, jak děti 
krásně bruslily,” uvedla za pořadate-
le Jarmila Křenková ze SVČ Rožnov 
a pokračovala: „Na stanovištích mimo 
led si děti mohly v dílničkách vyrobit 
čertíka nebo andílka. Na pekáči no-
sily kapříka, sněhové koule a užily si 
množství dalších her a soutěží.” Na 
závěr pak musely děti Mikulášovi 
zazpívat písničku nebo zarecitovat 
básničku do mikrofonu a pak dosta-
ly balíček s přáním pěkných Vánoc. 

(jm) Foto Monika Vzorková,
Romana Němcová

Starší žáci HC Rožnov p. R. Mladší žáci HC Rožnov p. R.
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Druhé tříbodové vítězství v řadě si připsali hokejisté Rožnova pod Radhoštěm, kteří ve 14. kole krajské ligy doma 
v divokém utkání porazili rezervu Frýdku-Místku. Na něj pak těsně nenavázali v Českém Těšíně, kde podlehli o bran-
ku. Domácí zápasy s Karvinou a Horním Benešovem se hrály po uzávěrce tohoto vydání. Poslední utkání v tomto 
kalendářním roce bude pro Rožnovany svátkem, protože předvánoční zápas se Studénkou se odehraje v sobotu 22. 
prosince od 17.00 hodin v Ostravar aréně, která je domovským stánkem extraligového celku HC Vítkovice Ridera.

Hokejisté Rožnova si zahrají v domovské hale extraligových Vítkovic

14. kolo
HC Rožnov p. R. – HC Frýdek-Mís-
tek B 7:5 (0:1, 5:4, 2:0)
Utkání mezi sousedy ze spodních 
pater tabulky rozhodně nenudilo 
a přineslo pořádnou přestřelku. 
K radosti rožnovských fanoušků 
také vítězství domácího týmu. 
Brankové hody se rozjely ve druhé 
části hry. Po 16 vteřinách domácí 
Martin Kroupa vyrovnal na 1:1. 
Pak dali v rozmezí 28. až 33. minu-
ty tři branky hosté a bylo to rázem 
1:4. Domácím stačily dokonce jen 

čtyři minuty na neuvěřitelný obrat 
z 1:4 na 5:4. Před závěrem druhé 
části ještě dokázali hosté vstřelit 
branku na 5:5 a do poslední třeti-
ny se tak začínalo znovu od nuly. 
V boji o vítězství byli nakonec 
šťastnější a důraznější domácí, 
když dal vítězný gól ve 44. minutě 
Vyvíjal, pojistku pak obstaral v 54. 
minutě Fojtík. Pro Rožnovany to 
tak bylo druhé tříbodové domácí 
vítězství v řadě.
Branky a nahrávky Rožnova:
 21. Kroupa (Skopal, Vyvíjal), 34. 

Kroupa, 35. Skopal (Fojtík, Holý), 
37. Fojtík (Prycl), 38. Vyvíjal, 44. 
Vyvíjal (Prycl), 54. Fojtík. Rožnov 
p. R.: Mizera (Hnilica) - Bambuch, 
Vašíček, Švrček, Holý - Fojtů, 
Prycl, Fojtík, Vavřík, Kroupa, Sko-
pal, Cvečka, Vyvíjal, Krejčí.

15. kolo
HC Wolves Český Těšín - HC Rož-
nov p. R. 5:4 (3:1, 1:2, 1:1)
Rožnované byli po většinu zápasu 
mírně pozadu, ale ve 44. minutě se 
jim podařilo brankou Kroupy srov-

nat na 4:4. Domácí však ještě jed-
nou odskočili, když jejich pátý gól 
vstřelil Piecha a byl to i gól vítězný.
Branky:
3. V. Patrman (Malyjurek, Smuž), 
6. Altera (Pniok), 13. V. Patrman, 
35. Křibík, 48. Piecha (Altera) - 9. 
Mynarčík (Holý), 25. Fojtík (Kun-
čický, Vavřík). 38. Holý (Cvečka), 
44. Kroupa (Tůma).

Pořadí krajské ligy po 15. kole:
1. Krnov 39 b., 2. Studénka 31, 3. Č. 
Těšín 29, … 8. Rožnov 8.        (mha)

Vydřená domácí výhra s outsiderem a potom porážka v Novém Veselí. Takové jsou výsledky házenkářů Zubří ve 12. a 13. 
kole extraligy. Do Vánoc čeká Zubří už jen jedno utkání (v sobotu 15. prosince od 18 hodin přivítají Kopřivnici, skončilo po 
uzávěrce tohoto vydání), pak bude následovat dlouhá pauza a extraliga se znovu rozjede až na konci ledna 2019.

Zubří i podruhé v sezoně padlo s Novým Veselím

12. kolo
HC Robe Zubří – TJ Tatran Litovel 
37:28 (16:19)
Litovel do zápasu v Zubří v před-
chozích jedenácti kolech nezískal 
ještě ani bod, ale tentokrát se favo-
ritovi vzepřel a pořádně mu zava-
řil. Především v prvním poločase, 
který hosté vyhráli o tři branky. 
„V první půli byla špatná obranná 
fáze, nefungovala komunikace mezi 
obranou a brankáři, změnili jsme 
proto obranný systém,“ hodnotil 
nepovedený první poločas trenér 
Zubří Dušan Poloz. Naštěstí pro 
zuberské fanoušky se o ně ve dru-
hé půli žádné infarkty nepokoušely. 

Domácí do ní vletěli jako vymě-
nění, náskok Litovle rychle zlikvi-
dovali a prostříleli se k poměrně 
vysokému vítězství. Druhý poločas 
přitom vyhráli Zubřané 21:9. „Tým 
ve druhém poločase pochopil důle-
žitost zápasu a během tří minut se 
v šatně dokázal mentálně připravit 
na druhou půli. Obecně je ovšem vý-
kon proti Litovli průšvih a nejde to 
takto dělat. Naše výkony jsou jako na 
sinusoidě,“ dodal Poloz.
Sestava a branky Zubří: 
Malina, Orság, Krůpa 1 - Vlk 7, 
Hrstka 7/4, Korbel 6, Zeman 4, 
Šustáček 4, Cáb 3, Dokoupil 2, 
Pich 2, Janíček 1, Přikryl, Polášek, 

Číž, Tiller. Nejvíce branek Litovle: 
Piwko 10, Tkadleček a Šmíd po 4.
13. kolo
Nové Veselí - HC Robe Zubří 25:21 
(16:11)
Zubří v prvním vzájemném utkání 
sezony doma s nováčkem soutěže 
prohrálo a nepodařila se mu ani od-
veta. Po vyrovnaném úvodu utkání 
domácí odskočili až na sedm gólů 
a tento náskok se ukázal jako rozho-
dující. „V zápase nastaly dvě rozhodu-
jící pasáže. V prvním poločase trhák 
domácích ze stavu 3:3 na 12:5 a dru-
há pasáž nastala za stavu 14:11, kdy 
jsme skvěle bránili, měli asi šestkrát 
možnost na snížení a udělali jsme 

pět technických chyb. To vidím jako 
příčiny naší prohry,“ hodnotil utká-
ní trenér Zubří Dušan Poloz. Jeho 
svěřenci jsou po 13. kole extraligy na 
sedmém místě se ztrátou dvou bodů 
na pátý Jičín, na třetí Nové Veselí 
ztrácejí Zubřané čtyři body. Do play 
off postoupí prvních osm týmů.
Nejlepší střelci: 
Živojinović, Bartůněk, Štěrba 
a Kežić po 4 – Vlk a Korbel 5, 
Šustáček 4.

Pořadí extraligy po 13. kole: 
1. Karviná 21 bodů, 2. Plzeň 18 
bodů, 3. Nové Veselí 17 bodů, … 7. 
Zubří 13 bodů.                     (mha)

Splněný florbalový sen Rožnovana Josefa Rýpara
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Z Rožnova pod Radhoštěm až do reprezentace a na mistrovství světa. To je příběh florbalisty 
Josefa Rýpara, jenž si na začátku prosince v Praze poprvé zahrál na mistrovství světa, které 
zlomilo všechny divácké rekordy. Společně se svými parťáky skončil na čtvrtém místě.

Na florbalovém MS, které se kona-
lo od 1. do 9. prosince v Praze, měl 
svého zástupce i Rožnov. Premiéro-
vý světový šampionát v národním 
dresu si užil plnými doušky 25letý 
útočník Josef Rýpar (na snímku), 
jenž v letech 2012-2016 působil 
v 1. FbK Rožnov p. R. a poté za-
mířil do extraligových Vítkovic. Od-
tud se mu podařilo prorazit až do 
reprezentace a na pražský světový 
šampionát. „Mistrovství světa, navíc 
domácí, je jeden z mých splněných 
snů,“ svěřil se Rýpar. Hned v prv-
ním utkání proti Německu (10:5) 
dal dva góly, další gól a asistenci si 
schoval na čtvrtfinále s Dánskem 
(10:1). V semifinále Češi podlehli 
jednomu z horkých favoritů a dvou 

nejlepších celků planety - Finsku. 
„S nimi nesmíte udělat žádné chy-
by. My je udělali,“ hodnotil šikovný 
pravák s číslem 31 utkání s poz-
dějšími mistry světa. V následném 
boji o bronz padli Češi se Švýcar-
skem 2:4, když první gól dal právě 
Josef Rýpar, jenž v šesti zápasech 
na MS zaznamenal šest bodů za 
čtyři góly a dvě asistence. Celko-
vé čtvrté místo s odstupem času 
nebude úplně špatné, ale na do-
mácím šampionátu chtěli Češi víc. 
„Chtěli jsme znovu porazit Švýcary 
a mít bronz, ale bohužel se to nepo-
dařilo. I tak jsem moc rád za šanci 
na šampionátu i součástí týmu být,“ 
uzavřel Josef Rýpar.

Foto archiv Josefa Rýpara


