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V úterý 19. února se od 14 hodin sejdou ve
velké zasedací místnosti radnice rožnovští
zastupitelé k letošnímu prvnímu jednání.
O týden později ve středu 27. února od 16
hodin proběhnou také veřejné interpelace
s vedením města, jejichž hlavním tématem
bude příprava nové městské tržnice.
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Také letos v lednu vyrazily
nejen do rožnovských ulic
desítky tříkrálových koledníků. Jen v našem mikroregionu vykoledovali na pomoc
potřebným přes jeden a čtvrt
milionu korun.
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Lucie Vašinová: Rodiče se nemají čeho bát
Od začátku roku mají městské mateřské školy Na Zahradách a 5. května 1527 nové ředitelky.
Staly se jimi Lenka Pernicová (43 let), resp. Lucie Vašinová (31, na snímku). Právě druhá zmíněná se však krátce po svém jmenování stala trnem v oku části rodičů, jejichž ratolesti MŠ
5. května navštěvují. Ti totiž mimo jiné očekávali, že se ředitelkou stane dosavadní zástupkyně.
Radní jmenovali Lucii Vašinovou
do funkce v pátek 7. prosince na základě doporučení výběrové komise.
Práce se oficiálně ujala od středy
2. ledna, když ve funkci vystřídala
Alenu Maňákovou. „Výběrová komise u paní Vašinové ocenila, že se ve
srovnání s dalšími uchazeči zamýšlí
nad budoucím směřováním vzdělávání ve školce a přípravou dětí pro život
v 21. století,” uvedla místostarostka
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).
V pondělí 7. ledna proběhlo
veřejné jednání vedení města a ředitelky Lucie Vašinové s rodiči, jejichž děti navštěvují MŠ 5. května.
Cílem bylo představení nové ředitelky, neboť její výběr vyvolal řadu
otázek a spekulací.

Rodiče během emotivního jednání například zpochybňovali
její odbornost či vizi směřování
školky. „Rodiče se nemají čeho bát.
Mým cílem je nabídnout dětem do
budoucna prostředí, které je bude
rozvíjet a vést k samostatnosti.
Bude se jednat o rozšíření aktivit
Rámcového vzdělávacího programu
daného ministerstvem školství. Postupně bych chtěla upravit stávající
rozvržení tříd či nakoupit vzdělávací pomůcky, které vhodně doplní
stávající hračky,“ nastínila svou
vizi Lucie Vašinová a pokračovala: „Ke změnám rozhodně nedojde
hned a realizovat je chci po domluvě
s kolegyněmi. Vzdělávání dětí má
být o jejich radosti z objevování,
rozvíjení kreativity a myšlení, aby
se dokázaly v budoucnu postavit
samy za sebe.“ Zastupitele Daniela Drápalu (KDU-ČSL) zajímalo,
zda ředitelka předloží rodičům
svůj koncepční ředitelský projekt,
který prezentovala výběrové komisi. „Myslím si, že o jednotlivých bodech jsme mohli diskutovat přímo
a pro takový krok tedy není důvod,“
reagovala Vašinová.
Pokračování na str. 4

Spor s IPR nově komplikuje také exekuce

Loni v říjnu Spektrum Rožnovska informovalo, že dlouholetý soudní spor o vlastnictví budov MŠ Koryčanské Paseky a ZŠ Záhumení mezi Rožnovem pod Radhoštěm a společností Immobilien Pirker reality, s. r. o., (dále jen IPR) pokračuje. Nejvyšší soud tehdy zrušil
rozsudek toho krajského, který přiřkl vlastnictví obou budov městu a vrátil spor k novému
projednání. Nyní se navíc na budovy vztahuje exekuce vedená proti společnost IPR.
Město se dlouhodobě snaží prokásoudního sporu. V polovině loňskéadvokát Thomas Mumulos, který
zat, že budovy MŠ Koryčanské Paho prosince navíc soudní exekutor
město ve sporu zastupuje. Spolu
seky a ZŠ Záhumení přešly do jeho
vydal na obě nemovitosti exekuční
s právním oddělením radnice tak
vlastnictví ještě před privatizací na
příkaz. „Aktuální stav znamená, že
pracuje na krocích směřujících
základě hospodářské smlouvy. S tím
exekutor může přistoupit k prodeji
k tomu, aby nedošlo ke zpeněžení
však IPR, která je nyní v katastru
těchto nemovitostí. Tomu však musí
budov v exekuci dříve, než bude
nemovitostí vedena jako jejich vlastpředcházet řada úkonů, které podle
soudem rozhodnuto o určení jejich
ník, nesouhlasí. To je i předmětem
všeho ještě nebyly provedeny,” uvedl
vlastnictví.
Pokračování na str. 5
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Milan a Vladimír Hambálkovi pověsili loutky na hřebík
Před koncem uplynulého roku se posledním představením rozloučili s malými, ale také většími diváky legendy rožnovské loutkoherecké scény. Bratry Vladimíra a Milana Hambálkovy ani jejich kolegy
Annu Trčkovou a Štěpána Vlčka již za oponou divadélka ROLO (Rožnovští Loutkaři) neuvidíme. Jejich
štafetu převzali manželé Winklerovi, s nimiž dosud tvořili divadelní tandem.
Bratři Hambálkovi a jejich loutky k Rožnovu patří už desítky let.
„Jako mladí jsme v 50. letech hráli
pro ulici Sokolskou a tamní děti.
Před pěti lety jsme pak znovu začali

hrát s loutkami, z nichž některé jsou
staré téměř 70 let, neboť je pro nás
vyrobil tatínek. Poté, co jsem je zrekonstruoval, jsme odehráli pět sezon
a téměř 100 představení,” svěřil se

principál divadla Vladimír Hambálek a dodal: „Zdraví nám už nedovolí
pokračovat, a proto byla Rusalka naším posledním představením. Musím
ale poděkovat všem, kteří se mnou
spolupracovali, od Aničky Trčkové,
přes Štěpána Vlčka až po mého bratra
Milana, který byl dramaturgem a vybíral hry. Zapomenout nesmím ani
na Jirku Mlnaříka z Gymnázia Rožnov, jenž pro nás chystal nahrávky,
a další herce, zejména Jirku Zubka.”

Divadélko ROLO nekončí a láká
na novinky

Na snímku zleva: Štěpán Vlček, Anna Trčková, Milan a Vladimír Hambálkovi.

Pomyslnou divadelní štafetu tak
nyní zcela převzali manželé Jarmila
a Alexander Winklerovi. „Pokračujeme dle programu, který jsme už načrtli až do června. Těší nás, že děláme
něco pro děti, a rádi mezi sebe přijme-

me další zájemce o loutkoherectví,”
uvedla Jarmila Winklerová. V lednu
tak spolu s manželem odehráli premiérové představení také v novém,
větším divadle. „Dětem přináší větší

komfort i zážitek a navíc pokrývá
i dosud mrtvé boční úhly. Chceme,
aby divadélko žilo, a děti tak budou
nově moci před forbínkou interagovat
s většími loutkami,” láká na novinky
Alexander Winkler.
Text a foto Jakub Mikuš

V Rožnově jednali starostové tří valašských měst
Starostové Jiří Růžička (Vsetín, vpravo), Robert Stržínek (Val. Meziříčí, uprostřed) a Radim Holiš (Rožnov p. R., vlevo) společně jednali nejen o budoucnosti. Na rožnovské radnici diskutovali o bezpečnosti ve městech, dopravě
a spolupráci v oblasti projektů realizovaných mikroregionem Vsetínsko, kterého jsou členem.
Zástupci největších valašských
měst se v Rožnově sešli na začátku roku. „Navázali jsme na společné
jednání v minulém volebním období.
Diskutovali jsme především o bezpečnosti ve městech a obcích našich
mikroregionů. Řešili jsme možnosti
pořízení kamerových systémů či dalších bezpečnostních prvků a jejich
zapojení do společného systému,” nastínil průběh jednání starosta Ra-

dim Holiš a pokračoval: „Hovořili
jsme také o dopravní situaci v celém
regionu. Především o napojení našich
páteřních komunikací na dálnici
D1, takzvanou Palačovskou spojku
a hlavní komunikaci Vsetín – Zlín.
Třetím důležitým bodem porady byly
nové projekty, které má v krátkodobém i dlouhodobém horizontu řešit
Sdružení Mikroregion Vsetínsko.“
(jm) Foto Tomáš Gross

Zemřel Miloš Šimurda

V neděli 6. ledna zemřel ve věku
nedožitých 95 let akademický
malíř Miloš Šimurda, nositel

první Ceny města Rožnov pod
Radhoštěm za rok 2017. Rodák
z Frenštátu pod Radhoštěm patřil
k předním osobnostem umělecké
tvorby na Valašsku 20. a počátku
21. století. Po studiu na Vysoké
škole výtvarných umění byl sice
profesně vázán k Bratislavě, v rožnovské místní části Horní Paseky
si však zároveň vybudoval ateliér,
kde donedávna aktivně umělecky
tvořil. Přestože jeho tvorba reflektovala četné podněty moderního
výtvarného umění, odrážela se
v ní také trvalá inspirace valašskou krajinou a jejími obyvateli.
Dominující technikou, kterou pro
svá díla Miloš Šimurda užíval, byl
akvarel, ve veřejných i soukromých sbírkách je ale zastoupen
i svými olejomalbami či mozaikami. Věnoval se mimo jiné také
psaní básní, které shrnul v několika sbírkách.
(r)

Knihovna chystá regionální encyklopedii
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm digitalizuje některé své fondy. Jejím cílem je zejména zpřístupnění těch regionálních v elektronické podobě, mezi něž patří také měsíčník
Spektrum Rožnovska či edice Milé tisky.
„Na národní úrovni bylo garantováno, že v knihovnách bude možné
zpřístupňovat díla v digitální podobě, která jsou nedostupná na trhu
a vyšla do konce roku 2007. To má
být možné od 1. ledna 2020,“ uvedl
ředitel rožnovské knihovny Pavel
Zajíc a zdůvodnil přínos takového
postupu: „Projekt má smysl zejména
v tom, že knihovna městského typu
by měla dle profesních doporučení
ročně obměnit 10 % svého fondu
a pro starší publikace již většinou
nemá kapacitu. V knihovně máme
zhruba 54 tisíc knih, z nichž část tvo-

ří takzvaný zlatý fond, který se snažíme uchovat. Ročně pak evidujeme na
45 tisíc výpůjček.“
Svou troškou k digitalizaci přispívají také zaměstnanci rožnovské
knihovny. „Naší snahou je zpřístupnit čtenářům v elektronické podobě
regionální fondy. Jedná se například
o jednotlivá vydání měsíčníku Spektrum Rožnovska či edici Milé tisky.
Tyto budou fulltextově prohledávatelné a časem snad doplněné také
o obrázky. Tím pokládáme základy
digitální rožnovské encyklopedie,“
doplnil Zajíc.
(jm)

aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

www.spektrumroznovska.cz
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Jakub Sobotka bude novým ředitelem T klubu
Letos čekají T klub – kulturní agenturu (dále TKA) pořádné změny. Tou nejzásadnější je, že od
března v jejím čele stane Jakub Sobotka, který vystřídá dosavadní ředitelku Lenku Vičarovou.

„Už loni na jaře proběhlo pravidelné
hodnocení pracovní činnosti ředitelky TKA. Na základě doporučení
hodnotící komise jsme se shodli na
vypsání rekonkurzu. Samotné výběrové řízení jsme cíleně nechali až
po komunálních volbách, aby nová
rada města mohla jmenovat ředitele, s nímž bude v dalším období
spolupracovat,“ uvedla místostarostka Kristýna Kosová, do jejíž
gesce kultura v Rožnově spadá.
Novým ředitelem TKA poté radní jmenovali grafika a fotografa
Jakuba Sobotku. Funkce se ujme
od 1. března, kdy vystřídá dosavadní ředitelku Lenku Vičarovou.
„Jakub Sobotka bude mít za úkol,
kromě řízení TKA a přípravy kulturních i společenských akcí, především
spolupráci na přípravě kulturní strategie města na další roky. Očekáváme, že následně bude v rámci této
strategie směřovat agenturu tak,
aby v maximální míře a kvalitě plnila zadané úkoly,“ doplnila Kosová.

Vičarová: TKA je ve výborné kondici

Podařil se rozjet i nový hudební klub
Vrátnice a velký kus práce jsme s kolegy odvedli také na přípravě nového Kulturního centra. Jsem na své
spolupracovníky v týmu pyšná, jak
zvládají všechny úkoly, i když to při
navýšení kulturních akcí není mnohdy jednoduché a pracují na 150 procent,“ zhodnotila Lenka Vičarová.

Sobotka: Chci pořádat akce
národního významu
Radní zároveň poděkovali Lence Vičarové za mnohaletou práci
v oblasti kultury. Nejprve v T klubu
a po sloučení s Městskou kulturní
agenturou totiž pracuje od roku
1986. „TKA je ve výborné kondici,
personálně i finančně, což potvrzují
také každoroční audity a fakt, že za
celou dobu fungování nebyla ve ztrátě. Nejdůležitějším kritériem úspěšnosti jsou ale plné sály, návštěvnost
akcí a zájem, který o ně lidé mají.

Budoucí ředitel TKA už má řadu
plánů. „Na pozici ředitele TKA nastupuji s vědomím, že hlavní činností
agentury je pořádání koncertů, divadelních vystoupení, výstav, besed,
filmových projekcí, jarmarků, městských oslav... Atraktivnost těchto akcí
by měla přilákat návštěvníky z regionu a zvyšovat povědomí o Rožnovu
jako - městě, ve kterém to žije,” řekl
Jakub Sobotka a pokračoval: „Mým
dlouhodobým cílem je pořádat v Rožnově také prestižní akce národního

významu. Plánuji rozšířit spektrum
akcí o vizuální umění a otevřít galerii
výtvarného umění. Otázkou je, kde
tyto akce pořádat, než bude postaveno nové Kulturní centrum. Pěkným
příkladem je klub Vrátnice. Příjemné
prostory, kvalitní dramaturgie, to je
z mého pohledu klubová scéna, jak
má být. Určitě nechci čekat s rukama
v klíně, ale mimo jiné aktivně hledat
alternativní prostory pro pořádání dalších akcí.” (jm) Fota archiv Lenky
Vičarové a Jakub Koutný

Představitelé radnice diskutovali s třicítkou podnikatelů
Na pracovní snídani se sešlo vedení Rožnova se zástupci
místních významných firem. Diskutovali například o rozpočtu města na rok 2019, plánovaných investicích či přípravě
Strategického plánu rozvoje města do roku 2030.

V setkávání s podnikateli chtějí představitelé města pokračovat. Foto Tomáš Gross

Představitelé firem se setkali se
starostou Radimem Holišem,
místostarosty Janem Kučerou
a Kristýnou Kosovou i radními
Lenkou Střálkovou a Martinem
Drápalem. „Firmy působící na
území Rožnova vytvářejí příjem do
rozpočtu města přesahující 85 milionů korun. Vážíme si toho, že zde
podnikají, zaměstnávají lidi a rozvíjí své firmy, čímž pomáhají také
rozvoji Rožnova. Je naším zájmem,
abychom se s představiteli firem
pravidelně setkávali a diskutovali
také o tom, jak jim může pomoci
město,“ řekl starosta Radim Holiš.
Radnice tak pokračuje v trendu
otevřeného města nejen pro obča-

ny, ale také podnikatele. „Přítomné
jsme informovali například o možnosti zapojení zástupců firem do
aktivit metody kvality řízení města Místní agendy 21,” navázal místostarosta Jan Kučera s tím, že: „Podnikatelé dosáhli úspěchů ve svých
oborech a mají zajímavý pohled na
to, jak má vypadat město. I proto je
chceme zapojit do přípravy strategického plánu zejména v oblasti průmyslu, komunikací nebo cestovního ruchu.“ Na schůzce se probíralo také
zaměstnávání lidí pre/seniorského
věku nebo spolupráce se základními školami a možnost zapojení do
projektu Místní akční plán II, který
se týká vzdělávání (str. 12). (jm)

Pěvecký sbor Rosénka zahájil nový rok koncertem

Již po osmé se na začátku roku
sešli v kostele Všech svatých milovníci kvalitní hudby. Smíšený
pěvecký sbor rožnovských seniorů Rosénka zde s přispěním hos-

tujích umělců uspořádal tradiční
Vánoční koncert. Návštěvníci si
tak poslechli část repertoáru sboru, který účinkuje pod vedením
Marie Grygarové a na klávesy jej

doprovází Jana Vařejčková. Po
akcemi nabitém uplynulém roce
nebude cirka 35 členů Rosénky
zahálet ani letos. Již nyní se pilně připravují na oblíbené setkání

sborů nazvané Zpívání pro radost. To se v sobotu 30. března po
roční pauze opět uskuteční v rožnovském kině Panorama.
Text a foto Jakub Mikuš
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Tříkrálová sbírka v mikroregionu byla opět rekordní
Počátek ledna již tradičně patřil dobročinnosti spojené s Tříkrálovou sbírkou. Nejen Rožnov,
ale i okolní obce tak zaplnily desítky Kašparů, Baltazarů a Melicharů.

Tříkrálové skupinky dobrovolníků organizované Charitou Valašské Meziříčí, které procházely
také naším mikroregionem, vykoledovaly letos v devíti obcích
přes jeden a čtvrt milionu korun.

To je zhruba o 30 tisíc více než
v roce 2018. Do rožnovských ulic
se vypravila zhruba stovka koledníků, kteří vybrali téměř 392 tisíc
korun, tedy o 10 tisíc víc než rok
předtím.

Výtěžek letošní sbírky použije
Charita Val. Meziříčí na rekonstrukci vnitřních prostor budovy
na Zámecké ulici, ve které sídlí
služby pro lidi bez domova. Využity budou také na pomoc lidem

v nouzi, na zajištění provozu Centra sociálně-materiální pomoci
či zakoupení dekontaminačního
přístroje pro Charitní dům ve Valašské Bystřici.
(jm) Foto Lukáš Španihel

Místostarosta Kučera: Na chod školky průběžně dohlížíme
Pokračování ze str. 1
Část rodičů se však obávala, aby
výuka ve školce nově neprobíhala
příliš „alternativním” způsobem,
či aby na děti nebyly kladeny velké nároky. Jejich obavy následně
shrnul Vojtěch Halamíček: „Záleží nám na našich dětech. Chceme
jim poskytnout to nejlepší, protože
máme zkušenost se špičkovou školkou, a chceme, aby to tak pokračovalo. Z našeho pohledu nebyl výběr
kvalitní a z toho, co jsme na jednání
slyšeli, je to o zanášení amaterismu
do vedení školky.” Starosta Radim
Holiš (ANO) však obavy mírnil

a požádal o trpělivost, neboť nová
ředitelka ještě nedostala příležitost k práci: „Neměníme všechny
členy učitelského sboru, pouze
ředitelku. Rada města také jasně
řekla, že neděláme z MŠ 5. května
školku typu montessori. Školka se
bude řídit platnou legislativou danou koncepcí fungování, která bude
maximálně rozšířena o některé
další prvky. K tomu však rozhodně
nedojde hned. Rodiče prosím, ať
novou ředitelku nesoudí na základě
informací z doslechu a dopřejí jí minimálně 100 dní hájení, aby mohla
jejich obavy vyvrátit.”

Lenka Pernicová je ředitelkou
mateřinky Na Zahradách
Od začátku roku stojí v čele Mateřské školy Na Zahradách dosavadní
učitelka mateřinky v Tylovicích
Lenka Pernicová (na snímku). Ve
funkci nahradila Věru Pokornou,
která odešla do důchodu. „Mým cílem jsou spokojené děti a také rodiče.
Školka funguje velice dobře i díky
schopnému personálu, o který se
mohu opřít,” uvedla nová ředitelka
Lenka Pernicová. Ta posledních 17
let pracovala v MŠ Tylovice, která je
spolu s MŠ Horní Paseky odloučeným pracovištěm školky Na Zahradách. „Chci vhodně zastřešit všechna
naše pracoviště a pokračovat v budování pohodové rodinné atmosféry.

Ráda bych do budoucna rozšířila
například logopedickou péči v našich
školkách,” dodala Pernicová. (jm)

Inspekce: Konkurz byl v pořádku
Město po jednání s rodiči oslovilo také členy konkurzní komise.
Školní inspektorka Dana Karmasinová k výběru nové ředitelky
mimo jiné uvedla: „Jako členka
komise, zástupce za Českou školní
inspekci, znovu potvrzuji, že průběh jednání byl naprosto korektní a plně v souladu s vyhláškou
č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních
komisí, ve znění pozdějších předpisů. Jednání konkurzní komise se
nikterak nelišilo od standardního

průběhu konkurzních řízení v rámci kraje – naopak jeho příprava
i průběh vykazovaly vysokou profesionální úroveň. Vzniklé problémy mě udivují a doufám, že se vše
zdárně vysvětlí a uklidní, aby mateřská škola mohla v klidu vykonávat svoji činnost.”
Podle místostarosty Jana Kučery (Nezávislí Rožnováci) navíc
radnice dohlíží na chod mateřinky: „Průběžně kontrolujeme zajištění chodu MŠ 5. května. Můžeme
proto konstatovat, že školka funguje v pořádku, stejně jako ostatní
městské mateřinky.”
(jm)

Vítání občánků a blahopřání seniorům v roce 2019

Město Rožnov bude i letos vítat nově narozené občánky
a blahopřát Rožnovanům starším 80 let.
V případě vítání občánků i blahoTermíny konání vítání občánků:
přání seniorům je nutný aktivní
přístup ze strany rodičů, oslaven7. března (děti narozené od 1. 10.
ců či jejich příbuzných. „U akce
do 31. 12. 2018),
Vítání občánků stačí vyplnit při6. června (od 1. 1. do 31. 3. 2019),
hlášku, kterou rodiče naleznou na
19. září (od 1. 4. do 30. 6. 2019),
webových stránkách města, obdrží
7. listopadu (1. 7. do 30. 9. 2019).
na matrice nebo si ji nechají zaslat
e-mailem. Přihlášku pak buď osobU záměru poblahopřát rožnovně nebo e-mailem doručí na matským seniorům je situace podobriku, nejpozději 14 dnů před staná. Stačí, aby jubilanti nebo jejich
noveným termínem konání akce,“
příbuzní tuto skutečnost nahlásili
informovaly pracovnice oddělení
osobně, telefonicky nebo e-maisprávních činností rožnovské radlem na matriku. Vše
nice. Vítání občánků se vztahuje
ostatní už zajistí prana děti ve věku od šesti týdnů do
covnice městského
jednoho roku s trvalým pobytem
úřadu.
(tg, jm)
na území města.
Více k občánkům zde:
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Rožnované vzpomínali na Jana Palacha

Tichou vzpomínkou si ve středu 16.
ledna na Masarykově náměstí připomněly zhruba tři desítky účastníků
osobu, čin a odkaz Jana Palacha.

Student Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se přesně
v tento den před 50 lety zapálil na
Václavském náměstí a rozsáhlým

popálením následně podlehl. Tímto
šokujícím činem chtěl vyburcovat
veřejnost z rezignace, do které upadla po srpnové okupaci Českosloven-

ska vojsky států Varšavské smlouvy.
Jeho čin měl mimořádný ohlas
a odkaz, který zanechal, je i dnes
aktuální. (jm) Fota Jakub Mikuš

Děti a mládež budou nově radit vedení města

Seznam poradních orgánů rady města se nejspíš brzy
rozšíří. Vedení Rožnova totiž zajímá i názor dětí a mládeže,
který má nově získat větší váhu.

Rožnovský parlament dětí a mládeže zasedl poprvé v roce 2003
a nyní funguje při středisku volného času. Zapojeny jsou do něj
všechny městské základní školy
a také část těch středních. Vybraní žáci se během školního roku
pravidelně scházejí a seznamují
se například s fungováním města. „Dosud se jedná o kroužek při
SVČ, který bychom chtěli rozvinout
a přiblížit radnici. Po domluvě se zástupci škol by v něm od příštího roku
mohli zasednout skuteční volení zástupci, kteří vzejdou z voleb ve všech

školách,” přiblížil místostarosta
Jan Kučera. Díky tomu vznikne
malý poradní orgán rady města,
který bude určitou protiváhou
rady seniorů. „Dětský parlament by
poté mohl například jednou měsíčně zasedat přímo na radnici, řešit
témata týkající se Rožnova a minimálně jednou ročně jednat přímo
s radními. Jeho funkci bude dál zastřešovat SVČ, ale půjde o další prvek zapojení veřejnosti do plánování
rozvoje města – tentokrát zapojení
dětí. Přes děti se přece dělá budoucnost města,” doplnil Kučera. (jm)

Spor s IPR komplikuje exekuce Mikroregion Rožnovsko má
historicky nejsilnější rozpočet
Pokračování ze str. 1
„Skutečnost, že k nemovitostem nyní
byly vydány exekuční příkazy, má
význam především pro oprávněného,
kterému zajistí, aby jej v exekuci ,nikdo nepředběhl’. Naším prioritním zájmem zůstává prosadit v probíhajícím
soudním řízení skutečnost, že vlastníkem nemovitostí je město Rožnov

pod Radhoštěm, čímž by předmětné
exekuční příkazy zanikly,” doplnil
Mumulos. „Rada města odsouhlasila
postup a náležitosti k tomu, aby právní zástupce města magistr Mumulos
mohl provést všechny právní úkony
s cílem přerušit proces přípravy dražby obou nemovitostí,” uzavřel starosta Radim Holiš.
(jm)

Dobrovolný svazek obcí Sdružení Mikroregion Rožnovsko (dále jen Sdružení) má schválený rozpočet. Letos
bude hospodařit s příjmy a výdaji téměř 12,7 milionu Kč.

Nechte si poradit v Senior Pointu
Kontaktní místo přátelské seniorům zřídila rožnovská radnice ve spolupráci se Seniorským centrem v budově na ulici
1. máje 1000. Zájemcům o informace je otevřeno každý čtvrtek od 14.30 do 16.00 hodin.

„Hlavním cílem Senior Pointu je zvýšení informovanosti seniorů a podpora aktivního stárnutí. Dvě pracovnice
odboru rozvoje a strategického plánování radnice v Seniorském centru na
ulici 1. máje 1000 poskytují poradenství týkající se sociální pomoci a péče,
dávek státní sociální podpory, sociálních služeb, vyřízení Rožnovské seniorské karty (Rosenka, pozn. red.) či
možností využití Senior taxi,” popsal

službu místostarosta Jan Kučera.
Senior Point je otevřen každý čtvrtek od 14.30 do 16.00 hodin.
Novinkou pro seniory, kteří
vlastní Rosenku, jsou letos tři
dvouhodinové vstupy zdarma na
krytý bazén. Karta je navíc opravňuje k využívání Senior taxi za
zvýhodněnou cenu 20 Kč za jízdu.
Objednat si jej mohou na čísle:
595 391 138.
(jm)

Členské příspěvky devíti obcí mikroregionu, dotace obcí a Svazu
měst a obcí ČR na projekt Centra společných služeb, dotace na
programovou podporu poskytovatelům služeb v sociální oblasti nebo na projekt Místní akční
plán II. a také na festival česko-slovenského filmu. To je struktura příjmů rozpočtu Sdružení
a zároveň přehled nejvýznamnějších akcí na straně výdajů. „Letošní rozpočet je rekordní. Rozvíjí-

me dobrou spolupráci mezi obcemi
Rožnovska a co víc, daří se nám
většinu nákladů pokrýt z dotací,“
pochvaluje si Jan Kučera, předseda Sdružení a dodává: „Letos
budeme nabízet našim občanům
řadu nových kulturních akcí, jako
například letní kino ve všech obcích nebo zdarma akreditovaná
školení a semináře učitelům všech
mateřských a základních škol,
které jinak musí hradit ze svého
rozpočtu jednotlivé obce.“ (tg, jm)
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Nominujte osobnosti na Cenu města a Čestné občanství

Letos již potřetí bude Rožnov pod Radhoštěm udělovat Cenu města, Cenu starosty města a také Čestné občanství města Rožnov pod Radhoštěm – vše pro rok 2019. Nejen občané, ale například i firmy mohou až do konce března nominovat osobnosti na
udělení těchto ocenění. V případě návrhů na Cenu starosty města tak mohou učinit kdykoliv během roku.
Případné dotazy zájemcům zodpoví Mgr. Tomáš Gross, Městský úřad
Rožnov p. R., Masarykovo náměstí
128, telefon: 571 661 137, e-mail:
tomas.gross@roznov.cz.

Loni Cenu města převzali Helena a Petr Dobrovolní. Foto: Josef Bosák, Fotoklub R9
Příslušné formuláře pro návrhy
pravidel pro udělování ocenění
na udělení Ceny města, Ceny
naleznou zájemci na www.roznov.
starosty města nebo Čestného
cz/oceneni. Návrhy musí být doobčanství města Rožnov pod
ručeny na městský úřad do konce
Radhoštěm včetně podrobných
března.

Cena města Rožnov pod Radhoštěm
může být udělena fyzické osobě
(jednotlivci, dvojici či kolektivu)
nebo právnické osobě
a) za dlouhodobou mimořádnou
činnost pro město v různých oblastech života, zejména v oblasti
kulturní, sportovní, společenské,
sociální, vědecké nebo v oblasti volnočasových aktivit při práci s dětmi, mládeží či dospělými,
b) za dlouhodobou mimořádnou
činnost podporující šíření dobrého
jména města,
c) fyzickým osobám, které vykonaly čin spojený s osobním hrdinstvím, který znamenal záchranu
života, historických či kulturních
hodnot nebo majetku.

Cena starosty města Rožnov pod
Radhoštěm může být udělena fyzické osobě (jednotlivci, dvojici či kolektivu) nebo právnické osobě jako
morální ocenění za významný počin
zejména v oblasti kulturní, sportovní, společenské, sociální či v oblasti
volnočasových aktivit při práci s dětmi, mládeží či dospělými.
Čestné občanství města Rožnov pod
Radhoštěm může být uděleno:
a) fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily zejména
o rozvoj města,
b) fyzickým osobám, které se významnou měrou prosadily zejména
v oblasti kulturní, sportovní, společenské, sociální či vědecké, a to jak
v České republice, tak v zahraničí,
c) fyzickým osobám, které vykonaly
čin spojený s osobním hrdinstvím,
který znamenal záchranu života,
historických či kulturních hodnot
nebo majetku.
(r)

Město opět nezvýší poplatek 492 korun za svoz odpadů
I přesto, že náklady na svoz a likvidaci komunálního odpadu v Rožnově neustále rostou, radnice poplatky občanům
zvyšovat nebude. I letos tak zaplatí každý Rožnovan 492 Kč.

Strážníci evidují 197 ztrát a 123 odchytů zvířat
Pestrý je seznam předmětů, které jsou nebo byly evidovány
v rámci ztrát a nálezů u rožnovské městské policie.
Mezi ztrátami občané hlásili nejčasby tak dle občanského zákoníku měl
těji peněženky, psy, klíče nebo telefoučinit nálezce.
ny. „Podobné je to i v případě nálezů,
kdy evidujeme kolem 10 kilogramů
Zdravé kočky se neodchytávají
klíčů, různé doklady, bankovky či telefony. Z předchozích let jsou to zejméLoni strážníci odchytili také 123
na jízdní kola,“ vypočítal Aleš Pilař,
zvířat, ve 109 případech se jednalo
ředitel Městské policie Rožnov. Ojeo psy. „Zaměřujeme se především na
dinělý je loňský nález uzavřené bezodchyt zvířat, která mohou bezpropečnostní schránky. „Zda nechybí po
středně ohrozit život a zdraví osob.
nějakém trestném činu, prověřovala
U vzácných nebo chráněných druhů
i kriminální policie. Město musí tři
a hospodářských zvířat se snažíme
roky počkat, zda se o ni někdo přihlávypátrat majitele nebo kontaktujesí, a poté ji může otevřít,“ pokračoval
me ochranu přírody. V případě lesní
s úsměvem Pilař. Hodnotnější nálezvěře zatoulané do města spolupracuzy odevzdané v roce 2018 jsou vyjeme s lesními hospodáři,“ upřesnil
hlášeny na webu města Rožnov pod
ředitel Pilař a doplnil, že se strážodkazem Městská policie - NÁLEníci opakovaně setkávají se žádostZY. V úschovně strážníků jsou dle
mi o odchyt koček: „Ty ale mají na
zákona ponechány tři roky, a pokud
rozdíl od psů a dalších zvířat statut
se o ně nikdo nepřihlásí, stávají se
toulavého zvířete. Pokud tedy kočka
majetkem města. Nalezené doklady
není viditelně nemocná nebo zraněměstská policie zasílá majiteli, i když
ná, neodchytává se.“
(tg, jm)

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu se pohybují kolem 15 milionů Kč ročně.
Radnice přitom na poplatcích
vybere asi 10 mil. Kč a zbývající
částku doplácí z rozpočtu města.
„Jelikož zatím nechceme občanům
zvyšovat povinnou platbu, budou
i letos Rožnované hradit částku 492
korun. Pátým rokem po sobě tak
držíme tuto cenu i přes zvyšující se
náklady. Jednou z cest, jak stávající
výši poplatku udržet, je i důsledné třídění komunálního odpadu,“ popsal
vedoucí finančního odboru radnice
Martin Hrnčárek. Podle něj se však

radnice v budoucnu zřejmě zvýšení
poplatků za svoz komunálního odpadu nevyhne.
Aby k tomuto kroku nedošlo,
je důležité právě důsledné třídění
a úprava obalů před jejich umístěním do kontejnerů. Právě kvůli neukázněným spoluobčanům museli
povánoční úklid kontejnerových
hnízd zajišťovat osoby zaměstnané
na radnici v rámci veřejně prospěšných prací. U některých kontejnerů pracovníci dokonce nalezli
odložená umyvadla, která patří do
sběrného dvora.
(jm)
Foto archiv MěÚ Rožnov p. R.

Zkrácení nočního klidu pro výjimečné akce
Radnice oslovila pořadatele kulturních, sportovních, společenských i dalších akcí. Pokud je
jimi pořádaný podnik výjimečný,
mohou do pátku 8. února požádat město o kratší dobu nočního
klidu. Zájemci mohou žádosti posílat na adresu odboru kanceláře
starosty rožnovské radnice. O případném zkrácení doby nočního
klidu budou v dubnu rozhodovat

zastupitelé. „Předpokládáme, že
zastupitelé vyhoví zkrácení maximálně v rozsahu od 24 do 6 hodin.
Noční klid se tak posune o dvě hodiny, ale jen u výjimečných a pro
město či region významných akcí,“
uvedl destinační manažer města Marek Havran a dodal: „Loni
město zkrátilo dobu nočního klidu
u sedmnácti akcí. Takový rozsah
ale letos neočekáváme.“ (tg, jm)

Web města: http://www.roznov.cz
Facebook: Rožnov pod Radhoštěm - město
Lepší místo: https://www.lepsimisto.cz/obec/roznov-pod-radhostem
Strategie Rožnov: http://www.strategieroznov.cz/
Usnesení Rady http://www.roznov.cz/usneseniRM
Usnesení Zastupitelstva www.roznov.cz/usneseniZM
Kulturní kalendář: http://www.roznov.cz/kalendar
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Ledové království je k vidění pod širým nebem
Ani nešťastný pád speciálního chlazeného stanu, který se naštěstí obešel bez zranění, nepřerušil letošní ročník výstavy
ledových a sněhových soch - Ledové království v rožnovském kempu. Doplněná o sedmero děl vytvořených žáky škol
našeho regionu je nyní k vidění pod širým nebem.

Tradiční výstava, která odstartovala
již 15. prosince, nabízí návštěvníkům k prohlídce na dvě desítky nejen ledových soch. V pátek 11. ledna
výstavní prostor doplnily také práce
žáků základních škol. Tou nejlepší

dle odborné poroty bylo Ledové chapadlo (ZŠ Sedmikráska). Druhou
příčku získala Láska ke zvířatům (ZŠ
Horní Bečva) a bronz Tučňák (MŠ,
ZŠ a SŠ pro sluchově postižené Val.
Meziříčí). Den po žákovské soutěži

zasáhl výstavu nešťastný pád kryté
haly, v níž byla až do poloviny ledna
umístěna. „Vlivem oblevy zřejmě spadla těžká větev nebo sníh ze stromu na
jeden z nosníků a došlo ke zřícení celé
konstrukce. V hale se v té době naštěstí

nikdo nenacházel,” řekla za pořadatele Dagmar Hrabalová a doplnila:
„Všechny sochy se nám podařilo zachránit a k vidění jsou nyní pod širým
nebem. Délka výstavy je tak závislá na
počasí.” Text a fota Jakub Mikuš

Filatelisté slaví jubileum klubu výstavou na radnici
Již šest desítek let působí v Rožnově Klub filatelistů, jehož činnost v posledních letech zastřešuje
středisko volného času. U příležitosti významného jubilea pořádají členové klubu v Galerii Na Radnici
atraktivní výstavu a věří, že se jim k filatelii podaří přitáhnout i mladou generaci.
Významné výročí si letos připomínají členové rožnovského klubu filatelistů. „Poštovní známky se
v Rožnově sbíraly už za rakousko-uherského mocnářství, ale sbírali
je jen jednotlivci. Organizovaný filatelistický spolek byl v našem městě
založen v roce 1959, kdy se 23. června konala v hotelu Novák (dnešní
AGH, pozn. red.) ustavující schůze
filatelistů při Závodním klubu n. p.
Tesla,“ přiblížil předseda klubu
Vladimír Vystavěl (na snímku
u exponátů) začátky filatelistické
činnosti v Rožnově. „Kroužek zaměřil činnost na výměnu známek
a filatelistického materiálu mezi

Kamarád Rožnov děkuje dárcům a podporovatelům
Sociálně terapeutické dílny Kamarád v Rožnově již 20 let každodenně provozují sociální služby
pro osoby s převážně mentálním
postižením. Naši organizaci každoročně podporuje mnoho institucí,
firem i jednotlivců. Za každou
z těchto pomocí však vždy stojí
především lidé a častokrát i velmi
zajímavé příběhy. Není v našich
silách vyzdvihnout a dostatečně
poděkovat všem, ale můžeme
zmínit alespoň tři z těch nejzajímavějších. Zaměstnancům společnosti ON Semiconductor se
podařilo na kole vyjet přes tisíc
vrcholů v rámci sportovně motivačního programu „Jezdíme pro
dobrou věc”. S tímto programem
byl spojen závazek společnosti
poskytnout za každý výjezd 100
Kč na sociální projekty. Samotní
účastníci programu pak vybrali

jako jednoho z příjemců financí
také naši organizaci. V prosinci nás pak oslovili zaměstnanci
společnosti Remak, kteří zorganizovali snídani pro všechny své
kolegy, a nejenom, že výtěžek
této charitativní snídaně věnovali
našemu Kamarádu, ale jednatel
společnosti Ing. Jan Měrka tento
výtěžek navíc zdvojnásobil. Třetí,
ale neméně zajímavý příběh je od
pravidelného dárce Josefa Davida, který byl vlastníkem dvou
autoveteránů ruské výroby Moskvič. Rozhodl se je prodat s tím,
že nám věnuje půlku prostředků,
které prodejem získá.
Upřímné díky chceme říct všem
dárcům a podporovatelům našeho
Kamarádu a budeme i nadále dělat vše pro zachování této přízně,
které se nám od Vás dostává.
Petr Jelínek, ředitel Kamarádu

členy, na výdej novinek československých známek, půjčování katalogů,
odborné filatelistické literatury a časopisů, na besedy a hlavně výchovu
mladých adeptů filatelie,“ pokračoval Vystavěl, který vede klub filatelistů v Rožnově už 35 let.
Výstava, která je od čtvrtka 10.
ledna k vidění v rožnovské Galerii
Na Radnici, nabízí ukázky z činnosti členů klubu. „Zájemcům ale
především ukáže, co krásného z oblasti uměleckých děl již bylo na našich známkách vydáno,“ láká Vladimír Vystavěl. Výstava 60 let klubu
filatelistů v Rožnově pod Radhoštěm potrvá až do 31. března.
(r)

Adventní koncerty ZUŠ Rožnov byly rekordní
Již tradičně uspořádala ZUŠ Rožnov sérii oblíbených adventních koncertů v kostele Všech svatých. Tentokrát vynesly rekordní částku 90 414 Kč, která putovala k potřebným.
Během čtyř adventních koncertů
vhodili návštěvníci a posluchači do
se posluchačům v závěru loňského
kasičky pro Charitu Valašské Meziříroku představili učitelé, hosté, býčí, pobočku Rožnov, 16 824 Kč. Všem
valí a současní žáci ZUŠ či Beskyddárcům, ale také účinkujícím patří
ský orchestr spolu se sborem Basovelké poděkování.“
vé G Gymnázia Valašské Meziříčí.
(tg, jm) Foto Jakub Mikuš
„Adventní koncerty patří v Rožnově
již 22 let k prestižním záležitostem
naší základní umělecké školy. Jsme
rádi, že díky sbírkám organizovaným
v jejich průběhu můžeme pomoci
mnoha organizacím,“ uvedl ředitel
ZUŠ Rožnov Petr Hofman s tím,
že posluchači byli opravdu štědří:
„Výtěžek z prvního koncertu 20 061
Kč byl věnován Domovu Kamarád,
druhý koncert s výtěžkem 21 998 Kč
Iskérce Rožnov, třetí, který přinesl
31 531 Kč Základní škole Tyršovo
nábřeží. Při závěrečném koncertu

INZERCE / ZPRAVODAJSTVÍ
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Zaměstnanci Innovative Sensor Technology
z Rožnova pod Radhoštěm navštívili Švýcarsko
Společnost Innovative Sensor Technology IST AG je přední světový výrobce teplotních čidel se sídlem ve Švýcarsku.
IST patří do skupiny Endress+Hauser Group, celosvětového leadera v dodávkách výrobků pro průmyslové měření
a procesní automatizaci. V Rožnově pod Radhoštěm sídlí od založení české pobočky v roce 1994, v letošním roce
tak oslaví 25 let svého působení v tomto malebném městě na Valašsku. V současné době má rožnovská firma téměř
200 zaměstnanců ve výrobě a na technických či administrativních pozicích.

V prosinci loňského roku se vydala
skupina bezmála 100 zaměstnanců
na firemní vzdělávací a poznávací
akci do sídla společnosti ve švýcarském Ebnat-Kappel. V rámci
rozšiřování závodu v sídle společnosti o nové výrobní i nevýrobní
prostory byla uspořádána informační a vzdělávací prohlídka závodu a také společný vánoční večírek
české i švýcarské IST.
Kromě toho během čtyř dnů
návštěvy byla pro zaměstnance
připravena možnost lyžování ve
švýcarských Alpách hrazeného
společností nebo výlet do města
St. Gallen na vánoční trhy.
„Celkově musíme hodnotit akci
velmi pozitivně. Jedná se také o je-

den ze způsobů teambuildingu. Akce
měla u našich zaměstnanců velký
ohlas a setkala se s velkým zájmem,“
dodává Václav Olšar, vedoucí personálního oddělení společnosti.
„Čidla vyráběná v Rožnově odesíláme mateřské firmě ve Švýcarsku, ale
i přímo řadě zákazníků po celém světě.
V České republice máme obchodní zastoupení pro země střední a východní
Evropy,“ popisuje Václav Folvarčný,
ředitel společnosti v České republice.
„Při růstu společnosti a jejího
personálního rozšiřování je nutné
dbát na stmelování kolektivu spolupracovníků. Vzájemná spolupráce
vytváří atmosféru, ve které trávíme
každý pracovní den. Ve firmách
rodinného typu, kterými IST AG

a Endress+Hauser jsou, dbáme na
sounáležitost a komunikaci v týmu
ještě více,“ uzavírá Václav Olšar.
Společnost Innovative Sensor
Technology, s. r. o., oslaví v tomto
roce 25 let působení v České republice. Obzvláště v posledních letech

se dynamicky rozrůstá, modernizuje
výrobu i své prostory tak, aby byla
schopna nabídnout svým zákazníkům stále se zvyšující kvalitu produktů a svým zaměstnancům odpovídající pracovní prostředí a dobrou
pracovní atmosféru.
(pr)

Lyžuj a plav: Ke skipasu hodina zdarma v termálních bazénech
Lyžování i relaxace za jednu cenu? Zábavu na sjezdovce zakončenou koupáním v termálních bazénech
relaxačního centra Wellness Horal si můžete užít ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích.
Wellness Horal je vskutku příjemným doplňkem zimních sportů.
Jeho tři termální bazény jsou vyhřívané až na 36 °C, relaxační bazén
je navíc vybaven vodními tryskami
a bublery, které vám promasírují
unavené svaly. Otevřeno je denně
až do 22 hodin. Za příplatek si můžete zajít také do saunového světa,
kde se každé dvě hodiny konají populární saunové rituály.
Více o akci Lyžuj a plav:
www.razula.cz
Středisko opět nabízí oblíbenou akci
Lyžuj a plav, díky níž k celodennímu
skipasu dostanete hodinový vstup

zdarma do termálních bazénů. Bonus
platí ve všední dny a můžete ho využít
až dva měsíce od zakoupení skipasu.

Tipy na zajímavé akce
1. – 3. 2. Zabijačkové speciality
9. 2. Noční stopa Valachy

10. 2. O pohár strašidýlka Razuláka
14. 2. Valentýnské lyžování „za
hubičku“
15. – 17. 2. Zabijačkové speciality
24. 2. O pohár strašidýlka Razuláka
1. – 3. 3. Zabijačkové speciality
10. 3. Maškarní lyžovačka

Zážitek pro celou rodinu
9. 2. Noční stopa Valachy
Zapojte se do první akce seriálu
Valachy tour a užijte si atmosféru závodění na běžkách s čelovkou v karlovickém údolí Léskové.
V 16 hodin začínají závody dětí
a od 18 hodin intervalový závod
dospělých.
(pr)

Na podporu sociálních služeb dají obce přes 5,5 milionu korun
Stejně jako v předchozích letech, i letos vyčlenilo devět obcí Sdružení Mikroregionu Rožnovsko (dále jen Sdružení)
finance na podporu poskytovatelům služeb v sociální oblasti. Žádat o příspěvky mohou v období od 11. do 25. února.
„Poskytovatelé sociálních služeb
a další organizace působící v sociální oblasti mohou žádat o víc jak 5,5
milionu korun ve dvou programech,“
uvedl Jan Kučera, předseda Sdružení a pokračoval: „V rámci prvního
programu bude Sdružení přispívat
na úhradu provozních výdajů sociál-

ních služeb pro osoby se zdravotním
postižením, seniory, matky s dětmi
či osoby ohrožené závislostmi. Druhý
program je určen na podporu ostatních aktivit a služeb v sociální oblasti,
jako například osvětová činnost nebo
aktivity nad rámec sociálních služeb.“
Od roku 2015 se devět obcí v rám-

ci Sdružení podílí na společném
financování sociálních služeb.
„Každoročně se nám daří z jednotlivých obcí získávat stále větší finanční
podporu, která je následně rozdělena
mezi poskytovatele. Máme tak větší
přehled o poskytnutých financích
a celý systém podpory je tak efek-

tivnější,“ pochvaloval si Kučera
s tím, že: „Ve Zlínském kraji jsme
s takto nastaveným financováním
jedineční. Také jiné mikroregiony
se k nám jezdí inspirovat a věřím,
že se naše dobrá praxe brzy rozšíří
dál.“ Více na www.roznovsko.cz
v sekci Projekty.
(tg, jm)

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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KULTURA

Věštění z křišťálové koule - disciplína zajímavá
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

V únorovém psaní o knihovně se zaměřím na statistické výsledky, kterých městská knihovna dosáhla
v uplynulém roce. Myslím si, že by mohly Vás obyvatele Rožnova/čtenáře Spektra Rožnovska zajímat, protože jasně ilustrují využívání základních služeb a nabídky kulturních a vzdělávacích aktivit knihovny. Záleží
potom na jejich interpretaci (proč některé ukazatele stoupají či klesají v průběhu let) a případné predikci
vývoje do budoucna (na základě znalostí společenských trendů či individuální situace knihovny).

Jak tomu tedy bylo
s knihovnou v roce
2018? Městská knihovna v Rožnově souhrnně
(včetně svých poboček na Horních
Pasekách a v Hážovicích) registrovala 3 247 čtenářů z nichž bylo 951
dětí do 15 let. V porovnání s předchozím rokem 2017, kdy jsme evidovali 3 440 čtenářů a z toho 1 018
čtenářů do 15 let, se jedná o určitý
pokles, který se na druhé straně
odráží ve výpůjčkách. Kromě registrovaných uživatelů knihovny také
evidujeme tzv. návštěvníky. Ti standardní služby knihovny nevyužívají,
ale účastní se některých, knihovnou
pořádaných kulturních či vzdělávacích akcí, popřípadě využili některou z našich on-line služeb. Celkově
evidujeme 145 256 návštěvníků,
z toho je 47 580 návštěvníků půjčoven, 8 784 návštěvníků využívajících internet v knihovně, 8 305
návštěvníků kulturních a 2 645
vzdělávacích akcí. Zbylých 77 942
návštěvníků využilo on-line služby.
Pro všechny knihovna uspořádala
238 kulturních a 149 vzdělávacích
akcí (besed, přednášek, informačních či knihovnických lekcí).

Knihovní fond je stále pro řadu
uživatelů tím nejdůležitějším aspektem, proč do knihovny chodit
(a při dnešní průměrné ceně knih
a časopisů se nelze divit). V roce

Celkově tak knihovna vykazuje
fond 56 065 dokumentů (v roce
2017 jich bylo 55 556).
A jak se knihovní fond „otáčel“,
tedy jak se dokumenty půjčovaly?

V knihovně jsou mimo jiné i knihy cizojazyčné. Foto archiv knihovny
2018 knihovna nakoupila do svéCelkově se uskutečnilo 215 211 výho fondu 2 834 knih (2 720 v roce
půjček (z toho je 125 531 prolon2017) a odebírala 121 periodik. Na
gací). V detailnějším náhledu se
druhou stranu musí knihovny ze
nejvíce půjčovala beletrie pro dosvých fondů také vyřazovat (v naspělé (107 864), následují periodišem případě, z kapacitních důvoka (41 949), naučná literatura pro
dů, více než bychom chtěli) a loni
dospělé (31 434), beletrie pro děti
jsme vyřadili 3 325 dokumentů.
(19 140), hudební a zvukové doku-

menty (10 577), naučná literatura
pro mládež (3 279) a mapy (754).
Pokles v počtu registrovaných
uživatelů kopíruje pokles v množství výpůjček.
Co lze vyvodit z výše uvedených
čísel? O nabídku služeb knihovny je
mezi obyvateli zájem, z celkového
počtu 16 400 obyvatel města (dle
údajů ministerstva vnitra) je 19,8 %
registrovanými uživateli knihovny
(číslo dlouhodobě osciluje mezi
17 % - 20 %) . Soustavně klesají výpůjčky naučné literatury pro mládež, která hledá informace spíše ve
virtuálním světě, ale je otázkou, nakolik jim rozumí. Vyřazujeme více,
než nakupujeme - máme malé prostory pro fondy (loni bylo vyžádáno 489 knih z depozitního skladu).
Je jasné, že se nám celospolečenské změny v přístupu mládeže
k informacím a četbě nepodaří
zvrátit. Důležité však je, abychom
nabídkou služeb a aktivit knihovny
byli připraveni uspokojit jak tradiční uživatele knihoven (čtenáře),
tak mladé cyber-virtu-face-nevímco-nauty a doplnit jim digitální informační jídelníček o trochu toho analogového. Myslím, že to má smysl.

Jan Maléř se vrací do Rožnova s hrou Enigmatické variace
Martin Valášek
tka@tka.cz

ENIGMATICKÉ VARIACE
Pondělí 11. února
kino Panorama
V únoru přivítáme v divadelním
představení našeho rodáka, absolventa Základní umělecké školy,
Jana Maléře. Po absolvování ostravské konzervatoře pokračoval
na pražské DAMU, kde vytvořil
mj. roli Stanleyho ve hře Tramvaj
do stanice Touha. V roce 2005
nastoupil do angažmá v Divadle
J. K. Tyla v Plzni a hned zaujal
rolí Johna Worthinga ve Wildeově komedii Jak je důležité míti
Filipa. Významnou příležitost
dostal také v dramatu Henrika
Ibsena Divoká kachna či historické hře Královna Margot, kde
ztvárnil postavu Leraca de La
Mole – charismatického milence
královny Markéty. Svým temperamentním projevem okouzlil diváky také jako Paul v komedii Měsíc
nad Buffalem nebo jako Romeo
v Shakespearově klasické tragédii
Romeo a Julie.
Zde se představí v roli novináře
Erika Larsena. „Být vstřícný, to je
úpadek,“ tvrdí slavný spisovatel,

nositel Nobelovy ceny Abel Znorko, vyhlášený svou arogancí. Už
léta žije sám, na vzdáleném ostrově v Norském moři; nepřijímá návštěvy a razantně odmítá všechna
interview. Když jej ale osloví novinář jednoho regionálního deníku, překvapivě souhlasí. Čeká ho
rozhovor o jeho zatím poslední,
nejuznávanější knize Zapřená
láska – románu složeném z vášnivých milostných dopisů, který
věnoval H.M.
Enigma – záhadu, zastřenější
než se zdálo, budou postupně –
s jízlivostí i odzbrojujícím citem –
oba muži odkrývat. Hrají Martin
Stránský a Jan Maléř.

DUNAJ, NENÍ NĚMÝ
Pátek 22. února
Vrátnice

Fota archiv TKA

Kapela Dunaj, v níž začínala mimo
jiné Iva Bittová, patří k ikonám tzv.
brněnské alternativní scény, která se
zformovala koncem osmdesátých let
v době kulturního kvasu kolem Divadla Na provázku, kapel Z kopce, Pro
pocit jistoty a dalších živlů. S charismatickým frontmanem Jiřím Kolšovským natočili pět alb a po jeho
předčasné smrti skupina ukončila
činnost. Každý z muzikantů se vydal
vlastním směrem. Místy se jejich cesty potkaly v různých hudebních projektech a teprve, když se po letech sešli při natáčení filmu Dunaj vědomí,
našli znovu chemii, která je dříve spojovala. Přeskočila jiskra, a skupina se
rozhodla obnovit činnost v sestavě,
která zaznamenala největší úspěch.
Chybět bude pouze Jiří Kolšovský,
jeho pěveckých partů se ujme zbytek
kapely. Páteř vystoupení budou tvořit zpočátku zejména skladby z nejsilnějšího období Dunaje (Dudlay).
Postupně budou zařazeny zcela nové
písně vycházející z nejlepších tradic
Dunaje, které posléze vyústí v nové
album. Jako po-kapela vystoupí unikátní duo (někdy trio) Není Němý,
jejichž hudba s českými texty vytváří
svéráznou atmosféru.

PÍŠETE S NÁMI NOVINY
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Ohlédnutí za prosincovými akcemi v klubu seniorů
Ponožky pro nemocné

Jubilanti opět slavili

V říjnu se na nás obrátila Nemocnice milosrdných sester sv. Karla
Boromejského z Prahy, zda bychom podpořili akci Ponožky pro
ležící pacienty v jejich nemocnici.
Aktivně se do ní zapojilo 29 žen,
které upletly 102 párů teplých ponožek. Před Vánoci jsme 75 z nich
odeslali do Prahy a 27 párů osobně předali do Hospice Valašské
Meziříčí. Děkujeme všem pilným
pletařkám.

Každé tři měsíce zve pravidelně
Klub seniorů své členy, kteří mají
půlkulaté a kulaté výročí na společné posezení s kulturním programem a pohoštěním. Poslední setkání v roce 2018 proběhlo v prosinci.
Členové od 80 let věku jsou zváni
každoročně, aby se setkávali s vrstevníky a mnohdy také s bývalými
kolegy. Setkání jubilantů se vžilo
a těší se značné oblibě. V sále Seniorského centra to pak hučí jako
v úle a k dobré náladě přispívá
i harmonika naší hudebnice.

Mikuláš rozdával dárky
Ve čtvrtek 6. prosince se sešlo na
120 seniorů v restauraci Písečná. Společně přivítali Mikuláše
a jeho družinu, kteří přítomné
obdarovali perníčky a sladkostmi.
Poté si zazpívali, zatančili a hlavně se dobře pobavili. Poděkování
patří všem, kteří se na realizaci
akce podíleli.

Tradiční turnaj v bowlingu
V úterý 11. prosince se uskutečnil
již 9. ročník tradičního turnaje
v bowlingu. Kvalitně připravené
akce se účastnil rekordní počet
osmi družstev - čtyři z klubu seniorů, dvě STP a po jednom
z Dolní a Horní Bečvy. Zvítězila

družstva pořádajícího klubu seniorů, STP byli třetí, hosté z Bečev
tabulku uzavírali. Ve hře se projevila trénovanost hráčů, kteří se
věnují hře pravidelně každý týden. Všichni účastníci však byli
spokojeni a slíbili si, že pravidel-

na téma Jak ochránit osamělé seniory – mobilní telefony s tlačítkem
SOS. Ředitel podrobně seznámil
téměř 30 přítomných se službou,
která je v našem městě poskytována zájemcům. Telefony jsou seniorům bezplatně zapůjčeny a napo-

ný pohyb zůstane součástí jejich
aktivního seniorského života.

jeny na služebnu městské policie.
V případě nouze stačí zmáčknout
tlačítko SOS, příslušný pracovník
situaci vyhodnotí a zajistí pomoc.
Telefony se poskytují na písemnou
žádost, kterou si musí na služebně
vyřídit každý zájemce osobně.
Klub seniorů Rožnov p. R.

Beseda s šéfem městské policie
Ve středu 12. prosince se uskutečnila beseda s ředitelem Městské policie Rožnov p. R. Alešem Pilařem

Jonáš Vala, Johana Valová a Michaela Venclová zářili v Praze
Je již tradicí, že na konci kalendářního roku probíhá setkání nejlepších zpracovatelů textů z celé
republiky, aby změřili síly na oficiálním mistrovství republiky. Letošní ročník se uskutečnil v Praze na
Obchodní akademii Hovorčovická, kde nemohli chybět ani ostřílení písaři z rožnovského gymnázia. Jonáš Vala, Johana Valová
a Michaela Venclová se tak vydali
na třídenní republikové klání, kde
zúročili svůj trénink v opisu 30 minut z papírové předlohy, diktátech,
protokolování, korektuře textu
a wordprocessingu.
Rožnovští reprezentanti doslova ovládli žákovskou kategorii,
v níž všichni soutěžili. Jonáš se
stal absolutním mistrem repub-

liky, přivezl šest zlatých a jednu
stříbrnou medaili. Neméně úspěšná byla i děvčata. Johana získala
v absolutním pořadí hned za Joná-

šem stříbrný pohár a zabodovala
v opisu textu, korektuře textu, diktátu a protokolování. O velké překvapení se při svém prvním startu

postarala Míša, která v korektuře
textu obsadila stříbrnou pozici
a v protokolování bronzovou. Při
vyhlašování korektury textu došlo
k ojedinělé situaci, kdy na pomyslných stupních vítězů stáli všichni
reprezentanti Gymnázia Rožnov
pod Radhoštěm.
Pražské mistrovství bylo první
velkou zkouškou před nadcházejícím mistrovstvím světa na italské
Sardinii v červenci 2019. Věříme,
že i tam naši písaři zazáří a přispějí
tak k neporazitelnosti České republiky, která vyhrála od roku 2001
všechny světové šampionáty.
Děkujeme za poctivý trénink,
skvělé výsledky a držíme palce při
dalších soutěžích.
Gymnázium
Rožnov pod Radhoštěm

Sledujte aktuální zpravodajství, fotogalerie, komentujte a diskutujte. www.spektrumroznovska.cz

Jak a čím správně krmit hladové ptáky v zimních mrazivých dnech
V těchto dnech, kdy napadla souvislejší sněhová pokrývka, hledá mnoho zvířat potravu, aby zimu
přežila. Patří mezi ně i různé ptačí druhy okolo lidských obydlí a v zahradách. Pomůžeme jim?
Během zimního období se ptačí
druhy, které neodlétají do teplejších
oblastí, často dostávají do problému s opatřením základní potravy
k životu. Přes zimu zde zůstávají
především druhy, které se živí semeny nebo rostlinnou potravou, která
je více dostupná. I přesto je někdy
složité v tuhých mrazech najít pod
kůrou nebo v zamrzlé krajině potravu. Pokud se tedy rozhodneme ptákům pomoci, stačí na parapet okna,
balkon či zahradu umístit krmítko.
Mezi nejčastější hladovce patří různé druhy našich sýkor, kosi, drozdi,
mlynaříci dlouhoocasí, hýlové obec-

ní, různé druhy pěnkav, vrabci, dlaskové, čížci, zvonci, brhlíci, sojky či
strakapoudi.
Většina druhů nepohrdne slunečnicovými semínky, drcenými
oříšky, ovesnými vločkami, strouhankou, mákem. Můžeme pro ně
také připravit jablíčka, plody šípků
či bezu a dalších druhů keřů. Pokud
máme víc času, připravíme ptákům
překvapení v podobě lojových koulí
s namíchanými dobrotami, aby získali energii. Určitě jim ale nedávejte zbytky jídel z oběda, které obsahují hodně soli a ptákům způsobují
zažívací potíže i smrt. Vynechejte

také větší kusy tvrdého chleba či
rýži, které mohou ptákům poranit
zobák nebo uvíznou v hrdle a udusit
je. Ptáky je dobré přikrmovat především v době, kdy je silný mráz nebo
hodně sněhu. Dobře nakrmení ptáci neztrácejí svou tělesnou teplotu
a zimu přežijí. Zajímavostí také je,
že se k sobě některé druhy přitisknou, aby jim nebyla zima.
Krásná a jedinečná je příroda
Rožnova pod Radhoštěm. Máme
povinnost ji zachovat i pro budoucí
generace.
Text a foto Michal Šulgan
předseda ČSOP Radhošť
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Vítejte v novém projektu MAP II
S novým rokem 2019 odstartoval projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II. v ORP Rožnov p. R. (dále MAP II),
nyní pod hlavičkou Sdružení Mikroregion Rožnovsko. V příštích třech a půl letech se budeme při různých příležitostech setkávat s těmi, kteří se chtějí podílet na rozvoji a zkvalitňování vzdělávání dětí a žáků v našem regionu.
Projekt MAP II navazuje na předchozí fázi plánování v oblasti školství a svým obsahem a aktivitami je
i tentokrát zaměřený na podporu
vzdělávání a rozvoj formálního i neformálního vzdělávání dětí a žáků do
15 let. Do projektu je zapojeno 100
% mateřských a základních škol působících v ORP Rožnov p. R., včetně
ZUŠ a SVČ Rožnov.
Nově máme v projektu připravenu
celou řadu zajímavých aktivit. Ty budou představeny na veřejném setkání
v pondělí 11. února od 14.30 hodin
v rožnovském hotelu Energetic. Součástí setkání, na které jste srdečně
zváni, bude nejen představení projektu MAP II, ale také členů realizačního týmu a informace o sestavení
a nominacích do pracovních skupin.
Projekt je financován z prostředků
ESF prostřednictvím Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu ČR.
Veškeré informace o průběhu projektu budou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách www.maproznovsko.cz a na facebooku www.
facebook.com/MAP2.Roznovsko/.
Za projektový tým Ing. Martina
Novosádová, hlavní manažerka
projektu

ZAJÍMAVOSTI

STRANA 13 / 29. LEDNA 2019

Od fojtů k moderní policii v Rožnově pod Radhoštěm
S koncem roku 2018 završila Městská policie Rožnov pod Radhoštěm 25 let své novodobé historie. Od roku
1994 má totiž město znovu vlastní policií, jejímž úkolem je dohlížet na bezpečnost a pořádek v jeho ulicích.

V jedné z expozic Valašského muzea v přírodě, přesněji v budově
„Rožnovské radnice“ je na nástěnce vyvěšen dokument Kur und
Polizei Ordnung für der Kurort
Rožnau (Lázeňský a policejní řád
Lázní Rožnov) datovaný rokem
1855. V archivech byl nalezen i dokument Policejní instrukce vydané
od Moravskoslezského prezidia
v r. 1789. Dohled nad jeho dodržováním tehdy vykonávali úředníci
města. Tento dohled byl označován
jako „výkon policie“.
Avšak právě kolem poloviny
19. stol. došlo k zásadní proměně.
Dohled nad bezpečností ve městě
přešel z měšťanských gard a domobran, nebo úkolů rychtářů a starostů na uniformovanou policii. Ta
zejména na Valašsku převzala štafetu od Portášů.

První zmínka už v roce 1850
Pátrání po informacích o působení městské policie v Rožnově vydalo z hlubin archivů dokumenty
až z roku 1850. V ročence Čeňka
Kramoliše je datována první zmínka o dvou policejních strážnících.
Podle účetních knih z roku 1865

radnice vyplatila policajtom Janu
Pavlátovi a Michalu Halamíčkovi
80 zlatých za roční službu a uhradila náklady na ušití uniforem.
Systém řízení a organizace policie byl za C.K. monarchie v podstatě shodný jako dnes. Policii si zřizovala a platila města, která určovala
oblasti, jimž se strážníci věnovali.
Je sympatické, že krátce poté, co
byly ustanoveny „vzorové“ policejní služby ve Vídni, měl i Rožnov
své dva strážníky. Jak město rostlo,
rostla i jeho obecní policie. V letech 1924-1942 sloužili v rožnovských ulicích čtyři strážníci. Je to
o dost méně než dnes. Některé činnosti, které dnes zastřešuje městská
policie, však tehdy zastávali například ponocní a hlídači, odchyt
toulavých zvířat prováděl pohodný.
I město bylo menší.

Strážníci řešili rušení nočního
klidu či podomní prodej
Mezi hlavní činnosti tehdy patřil
dohled na veřejný pořádek a noční klid, dohled a výběr poplatků
na trzích či kontrola osob přijíždějících do města vlakem. Mezi
časté činnosti patřil i „postrk“ –
tedy vyvádění nežádoucích osob
z města. I před 100 lety ale strážníci řešili podobné problémy jako
dnes - rušení nočního klidu, výtržnictví a poškozování obecního
majetku. Podomní prodej „Bosňáků a Číňanů“ v roce 1929 trápil
občany tak, že okresní hejtman
vydal speciální nařízení k potírání této nekalé činnosti.
Zvláštní dohled si vyžádal také
rozvíjející se motorismus, kdy
nejvyšší povolená rychlost byla
15 km/h. Policie ji za pomoci stopek měřila na úseku od radnice po
výjezd na ulici Palackého. Právě
v přízemí radnice se nacházela také
její služebna.

Válka a převrat přinesly konec
strážníků
Rok 1942 znamenal na dlouho konec obecní policie nejen v Rožnově, ale i v dalších městech podobné velikosti. Někteří strážníci byli
převedeni na jinou službu v rámci
radnice, jiní se za prací u policie
museli odstěhovat. Režim po roce
1948 zřízení obecních policií nepřipouštěl.

Druhá série služebních vozidel nahradila původní vozy Žiguli (VAZ) Kombi.
to bylo 20 strážníků a jedna admipolicii. Do služby nastoupili první
nistrativní pracovnice.
strážníci a služebna se nacházela
v domě č. p. 56 na ulici Sokolské.
V „divokých“ 90. letech to neměModerní městská policie pro
li strážníci snadné. Společnost zažímoderní město
vala „kocovinu ze svobody“ a vymáVybavení policie se průběžně zlephání práva bylo mnohdy doslova
šovalo. Ve vozovém parku mají
strážníci nyní WV Caddy a SUV
Dacia Duster. Od roku 2000 jim
slouží také modernizovaný kamerový systém, který je nadále obměňován a rozšiřován. V roce 2017 se
městská policie dočkala také obměny službou opotřebovaných zbraní
CZ 75 za moderní CZ P 07. Téhož
roku prošla rozsáhlou rekonstrukcí
také služebna, která již nabízí odpovídající zázemí strážníkům i služby občanům.
Po dvaceti letech má město k dispozici moderní a funkční městskou
policii, které se daří v úzké spolupráci s Policií ČR udržovat trend snižování nápadu trestné činnosti. Těší
V těchto uniformách sloužili strážníci
nás, že Rožnovsko patří mezi regiony
v 90. letech. Na snímku jsou u vstupu
s nízkou kriminalitou nejen v rámci
do služebny na ulici Sokolská.
Zlínského kraje, ale celé České republiky. V návaznosti na více než
řeholí. Není divu, že tehdy byli ve
150letou tradici je nám ctí sloužit obslužbě u Městské policie Rožnov
čanům Rožnova tak, aby se ve městě
zařazeni také tři němečtí ovčáci
cítili bezpečně a spokojeně. Zároveň
a jeden rotvajler. Ani navázání na
je naším cílem vzorně reprezentovat
koncepce služby po více než 50leté
město v rámci nezanedbatelného cespauze nebylo jednoduché. Nejvyšší
tovního ruchu.
Vaši strážníci
početní stavy pak měla rožnovská
městská policie v roce 1997 - 24
Daniel Vašut, Aleš Pilař
strážníků a tři operátorky kameroFota archiv MP Rožnov p. R.
vého systému. Koncem roku 2018

Novodobá městská policie
vznikla v roce 1993

Strážník Jan Marák na dobových snímcích

Změnu přinesl až rok 1991, kdy
vstoupil v platnost zákon 553/1991
Sb. o obecní policii. Zastupitelstvo
Rožnova p. R. schválilo zřízení
městské policie 24. března 1993
a 1. prosince 1993 vydalo obecně
závaznou vyhlášku V/93 o městské

Dnešní strážníci mají k dispozici mimo jiné moderní kamerový systém. Foto Jiří Románek

ZUBŘÍ / ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
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Práce na multifunkčním areálu jsou v plném proudu, chystá se i park
I v těchto zimních měsících intenzivně pokračují práce na výstavbě Multifunkčního areálu Zubří.
Otevřen má být už letos v létě, kdy jej doplní také nová klidová zóna s parkem.

Multifunkční areál doslova roste před očima. Ještě letos jej přitom doplní také přilehlý park. Foto Jakub Mikuš, vizualizace archiv MěÚ Zubří
ZUBŘÍ • Stavba areálu za téměř
na přípravu provozních záležitostí.
práce. Ještě před zahájením provozu
se zelení, posezením či petangovým
107 milionů Kč bez DPH zdárně
Multifunkční areál bude po dokonbude navíc třeba proškolit část provozhřištěm, kterou budou do budoucna
pokračuje. „Věříme, že už v létě koučení spravovat nově vzniklá městská
ních a technických zaměstnanců,” povyužívat obyvatelé plánovaného Kopaliště, ale také fitcentrum spolu s wellspolečnost. „Vznikne tak několik
kračoval starosta.
munitního domu pro seniory,” řekl Lunessem využijí první návštěvníci,” svěřil
nových pracovních míst, jejichž počet
Multifunkční areál má letos doplbomír Vaculín. Náklady na realizaci
se starosta Lubomír Vaculín. Vedení
musíme ještě upřesnit. Už na jaře však
nit také samostatný projekt parkotohoto projektu jsou odhadovány na
radnice proto nyní zřídilo pracovní
chceme mít vybraného ředitele, který
vých úprav plochy pod tzv. Internádva miliony Kč a město na jeho reaskupinu, která dohlédne mimo jiné
mimo jiné dohlédne na dokončovací
tem. „Vznikne zde odpočinková zóna
lizaci žádá také o dotaci.
(jm)

Důležité informace ze Zubří také na facebooku
Koalice ČSSD a Společně pro Zubří, která se po loňských
komunálních volbách ujala řízení Zubří, aktivně pracuje na
zlepšení komunikace radnice.
ZUBŘÍ • Prvním krokem bylo
že nově vznikla také IT komise:
spuštění oficiálních facebooko„Náplní její práce nyní spočívá zevých stránek města. „Plníme tak
jména ve sběru a analýze dat, s císlib daný voličům, kteří měli o tuto
lem zpřehlednit oficiální webové
formu komunikace velký zájem.
stránky města. V rámci konceptu
Snažíme se zde umisťovat důležité
Smart city uvažujeme také o moža aktuální informace týkající se
nosti zavést na radnici platbu karměsta, ale například i pozvánky na
tou či pořízení aplikace, jejímž prokulturní a sportovní akce,” přiblížil
střednictvím by občané mohli hlásit
místostarosta Aleš Měrka s tím,
závady či poruchy.”
(jm)

INZERCE

Vaculín: Během kalamity na kraj čekat nebudeme
ZUBŘÍ • Vydatné lednové
sněžení dalo silničářům pořádně zabrat. Své o tom vědí také
v Zubří, kde několik dní čekali
na úpravu hlavní komunikace
vedoucí centrem města. Je totiž
ve vlastnictví a správě Zlínského kraje. „Zaznamenali jsme
množství stížností občanů na stav
této komunikace, která místy připomínala tankodrom. Jedná se
o krajskou komunikaci a město

nesmí udržovat cizí majetek,”
popsal vznik problému starosta
Lubomír Vaculín a pokračoval:
„Vzhledem k časovému harmonogramu údržby silnic ze strany
Zlínského kraje jsem byl ale nucen vydat interní pokyn. V případě mimořádné - kalamitní situace, která přímo ohrožuje nejen
zdraví našich občanů, budeme
základní údržbu této komunikace
zajišťovat vlastními silami.” (jm)

Radnice chystá strategický
plán směřování města
ROŽNOV • Během dvou následujících let chce rožnovská radnice
pracovat na novém projektu, kterým
je Strategický plán rozvoje města. Za
pomoci odborníků tak určí priority
dalšího směřování Rožnova. Na přípravě projektu bude radnice postupně pracovat v letech 2019 a 2020.
„Nejprve odborné skupiny zpracují dílčí
koncepce v deseti oblastech, jimiž jsou
například sport, energetika, životní prostředí nebo cestovní ruch. Na základě
jejich doporučení pak strategický výbor,
v němž jsou zastoupeni odborníci, zástupci všech politických stran v zastupitelstvu a účastní se jej zaměstnanci
radnice, připraví Strategický plán rozvoje města do roku 2030,” uvedl místostarosta Jan Kučera a pokračoval:
„Jedná se o nakreslení cesty, kterou
má město příštích deset let jít, proto
chceme, aby na jeho podobě panovala
politická i společenská shoda. Řešit
bude například zásadní investice. Jednat se může až o miliardu korun, která
určí další rozvoj města.” Strategický
plán rozvoje Rožnova budou po dokončení schvalovat zastupitelé. (jm)

SPORT
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Barbora Marešová si v Ostravě doběhla pro stříbro
První sportovní úspěchy sbírali na konci uplynulého roku závodníci atletického klubu AC Sportguides Rožnov p. R., který působí
pod místním střediskem volného času. Jeho členové bojovali na atletických závodech mladšího a staršího žactva v Ostravě.
Kvalitně obsazený závod nabídl konkurenci atletických oddílů
a klubů z Moravy, ale také z Čech.
Rožnovští atleti se nenechali zahanbit a podali kvalitní výkony.
Největší úspěch zaznamenala Barbora Marešová, která v kategorii
starších žákyň doběhla na vynikajícím 2. místě v běhu na 1 500
metrů. Neztratili se ani ostatní rožnovští závodníci. Adéla Mariničová
obsadila 27. místo v konkurenci
60 startujících v běhu na 60 metrů
a ve skoku vysokém vybojovala 15.
příčku. Alex Kunst skončil 20. ve
skoku dalekém, Martin Jurajda 23.
ve vrhu koulí (4 kg), Tereza Grošková 16. ve vrhu koulí (3 kg) a Mar-

kéta Skalková 18. v běhu na 800 m.
Cenné zkušenosti na závodech získaly také Kristýna Jurajdová a Lucka
Tarackezy. „Atletický klub jsme spolu
s Alešem Kociánem založili teprve loni.
Jedná se tedy o skvělé výsledky vzhledem k tomu, že jde většinou o první
zkušenosti rožnovských atletů s oficiálními závody Českého atletického
svazu. Příprava momentálně probíhá
v tělocvičně, takže je těžké v tomto období konkurovat větším klubům, které
mají zázemí v atletických halách,” uvedl trenér Martin Navařík. V lednu se
rožnovští atleti zúčastnili také závodů v Olomouci a nyní se připravují
na jarní atletickou sezonu.
(jm) Foto archiv klubu

Ondřej Slezák je mistrem republiky v boulderingu
V závěru roku hostil Lanškroun mistrovství ČR v boulderingu (lezení bez lana na malých skalních blocích
či nízkých skalách). Barvy Rožnova pod Radhoštěm na něm úspěšně hájil Ondřej Slezák.

Mistrovství ČR přilákalo silnou
konkurenci. V mládežnické kategorii chlapců B (14-15 let) se představil Ondřej Slezák, který vybojoval
zlatou příčku. Jeho domovským

oddílem je Horolezecký klub Rožnov, trénuje však pod vedením
Tomáše Sychy ve Vertikon týmu
ve Zlíně. „Ondrovým hlavním zaměřením je lezení na obtížnost.
Jako člen reprezentačního týmu
ČR se v této disciplíně již druhým
rokem s úspěchem účastní mezinárodních závodů,” uvedl hrdý otec
mladého lezce Jiří Slezák a pokračoval: „Pravidelně postupuje do finálových klání evropských pohárů
mládeže pořádaných mezinárodní
asociací sportovního lezení - IFSC.
Loni se Ondrovi v italském Brunecku podařilo i zvítězit.”
(jm) Fota archiv závodníka

aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

www.spektrumroznovska.cz

Běžkaři mají upravené stopy na golfu,
Láni a také cyklostezce
Minimálně třikrát týdně upravuje město Rožnov běžecké
tratě v délce 2,3 km pro bruslení a klasiku v golfovém areálu. Veřejnosti jsou přístupné zdarma včetně parkování.
Navíc se město stará také o běžecké okruhy na kopci Láň
a Cyklostezce Bečva.
Trasy pro běžecké lyžování v golRadnice se stará také o běžecké
fovém areálu upravují pracovníci
tratě na kopci Láň a částečně i na
města s využitím techniky SdružeCyklostezce Bečva. „Tady se ale
ní Mikroregion Rožnovsko. „K dispotýkáme s tím, že chodci upravené
pozici jsou zde více než dva kilometry
tratě ničí,“ posteskl si Petr Bayer,
tras upravených pro bruslení i klasickterý tratě ve městě i okolních obký styl,“ uvedl starosta Radim Hocích upravuje.
liš, který zdůraznil, že tratě i parkoKromě Rožnova jsou upravené
vání u nich jsou zcela zdarma: „Ani
tratě k dispozici také ve Valašské
lyžařské sportovní oddíly zde nemají
Bystřici, Hutisku-Solanci, Viganpřednostní právo. Tratě upravujeme
ticích a v Zubří, kde je v místní
především pro Rožnovany a návštěvčásti U Kuřínu upravuje oddíl TJ
níky města.“
Gumárny Zubří.
(tg, jm)

Klání přípravek ovládli hosté ze Vsetína

Série halových turnajů v kopané pro ročníky narození
2012-2013 pokračovala v lednu druhým turnajem. V hale
SŠIEŘ Rožnov změřilo síly sedm celků, jimž po tuhých bojích nakonec dominovala přípravka FC Vsetín.
Klání už tradičně pořádal Pavel
mikroregionu Rožnovsko, které
Drozd pod hlavičkou FC Rožnov
obsadily zbývající příčky na stupp. R. a ve spolupráci s místním
ních vítězů.
střediskem volného času. Turnaj
si vedle domácích fotbalistů neKonečné pořadí:
nechaly ujít ani celky FC Zubří,
1. FC Vsetín (18 bodů, skóTJ Val. Bystřice, FK Vigantice,
re 28:9), 2. FK Vigantice (13,
TJ Jarcová, TJ Val. Meziříčí, FC
25:13), 3. FC Zubří (11, 15:9), 4.
Vsetín. Právě posledně jmenovaTJ Val. Bystřice (7, 11:21), 5. TJ
nému týmu se dařilo nejvíce, když
Val. Meziříčí (3, 12:19), 6. TJ Jarziskem 18 bodů turnaj ovládl.
cová (3, 10:21), 7. FC Rožnov
Zahanbit se nenechali ani celky
(2, 12:21).
(jm)
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Sršni ve šlágru ligy doma zdolali gulivery
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

V dobré pohodě vstoupili do nového kalendářního roku florbalisté 1. FbK Rožnov pod Radhoštěm.
Sršni ve východní skupině Národní ligy (třetí nejvyšší soutěže v zemi) novoroční utkání sice doma
prohráli s Telnicí, ale pak si spravili chuť výhrami v Hluku a doma s lídrem tabulky z Brna.

15. kolo:
1. FBK ROŽNOV p. R. - Telnice
3:7 (1:2, 2:4, 0:1)
V prvním souboji sezony v 5. kole
Sršni (žluté dresy) v Telnici uspěli
a odvezli si výhru 2:1. Tentokrát se
ovšem radovali hosté, kteří vyloupili Hornets arenu. „Soupeř prokázal
zkušenosti, díky kterým zaslouženě
vyhrál. Nás dlouho držel ve hře skvěle
chytající brankář. Rozhodujícím faktorem stejně jako v minulém utkání byly
proměněné přesilové hry soupeře,“ komentoval porážku hrající asistent
a kapitán Sršňů Pavel Barabáš.

16. kolo:
Spartak Hluk - 1. FBK ROŽNOV
p. R. 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)
Ve vyrovnaném utkání Sršni ještě
osm minut před koncem prohrávali 2:3. Pak ale dvěma brankami Viktoříka a trefou Červeného
zcela otočili průběh a odvezli si
z Hluku cennou výhru. „Dobré
utkání od obou týmů. Ve třetí třetině rozhodla naše lepší fyzická
kondice a koncentrace do utkání,“
uvedl rožnovský hrající trenér Pavel Barabáš.
Branky Rožnova: 9. Viktořík, 19.
Kittel, 53. Viktořík, 56. Červený,
58. Viktořík.

Branky Rožnova: 18. P. Barabáš, 31.
Viktořík, 35. S. Barabáš.

17. kolo:
1. FBK ROŽNOV p. R. - Sokol
Brno I Gullivers 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)
Šlágr kola nezklamal, kvalitní utkání
přineslo výhru domácích nad lídrem soutěže. Pavel Barabáš hodnotil
zápas: „Jsem rád, jak to kluci zvládli
v hlavách, byli koncentrovaní a trpěliví. Děkuji soupeři za férovou a kvalitní
hru a skvělým fanouškům.”
Branky Rožnova: 19. Viktořík, 21.
Chmelař, 47. Kristek, 51. Chmelař.
Pořadí na čele tabulky Národní ligy:
1. Brno I Gullivers (38 bodů), 2. Telnice (37), 3. Kopřivnice (34), 4. FBC
Letka (34), 5. 1. FBK Rožnov (30).

Hokejisté si doma vyšlápli na lídra tabulky

Jak na Nový rok, tak po celý rok.
To by si zřejmě přáli hokejisté Rožnova pod Radhoštěm, kteří odstartovali nový rok velmi dobře. Nejprve v 19. kole krajské ligy doma
k radosti svých fanoušků porazili
vedoucí celek tabulky Krnov 5:4 po

samostatných nájezdech (na snímku z vítězného utkání s Krnovem
jsou Rožnované ve žlutých dresech). V dalším pokračování soutěže si přivezli drtivou výhru 12:1
z ledu posledního béčka Nového Jičína. Ve třetím utkání v novém roce

pak Rožnované doma v přestřelce těsně podlehli Bohumínu 6:7
a v devítičlenné tabulce jsou momentálně na sedmé pozici. Utkání
23. kola soutěže ve Frýdku-Místku
se hrálo po uzávěrce tohoto vydání.
Na další hokej se v Rožnově půjde

v sobotu 2. února, kdy přijede Český Těšín (hraje se od 17 hodin),
v sobotu 9. února zajíždí Rožnov
do Horního Benešova, v sobotu
16. února pak Rožnované přivítají
Studénku (19.30).
(mha)
Foto Jakub Mikuš

Pivot Štěpán Zeman naváže v Coburgu na zuberskou stopu
Jedna z opor házenkářů HC Robe Zubří - Štěpán Zeman (na snímku) – po sezoně zamíří na
své první zahraniční angažmá. Reprezentační pivot v zimní pauze přestoupil do německého Coburgu. V klubu, který hraje německou druhou bundesligu, Zeman naváže na kolegu
ze Zubří Tomáše Říhu, jenž v Coburgu působil čtyři sezony.
Coburg není pro zuberské fanoušky úplně neznámým. V roce 2009
se účastnil srpnového Valašského
poháru a celý turnaj vyhrál. O tři
roky později do Coburgu zamířil
zuberský pivot Tomáš Říha. Nyní
přebírá pomyslnou štafetu zuberských pivotů v Coburgu Štěpán
Zeman. Klub, jenž má ambice
postoupit do nejvyšší bundesligy,
vytáhlého pivota sledoval delší
dobu. „Trenér mě sledoval už od

jara předešlé sezony. Coburg mě
oslovil někdy začátkem listopadu.
Řešil jsem i jiné nabídky a rozhodování pro mě nebylo jednoduché,“
uvedl pro svazový web Štěpán
Zeman, pro nějž to bude první
zahraniční angažmá.
Rozhodnutí odejít do Německa
probíral také s Tomášem Říhou.
Ten působil v Coburgu v letech
2012 až 2016 a v minulé sezoně
společně se Zemanem v Zubří vy-

bojovali bronzové medaile. „Nabídku jsem řešil i s Tomem, který
mi k tomu měl co říci a dost mi poradil,“ uznal 21letý Zeman a dodal: „Doma s mým rozhodnutím
souhlasili. Do Německa plánuju
jít i s přítelkyní. Rozhovory s trenérem Janem Gorrem a dalšími
členy vedení klubu mě přesvědčily
o správnosti mého rozhodnutí. Je
to další důležitý krok pro můj házenkářský vývoj.“
(mha)
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