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Nenechte si ujít tradiční Josefský 
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Měsíčník Spektrum Rožnovska spolu 
se spisovatelkou Janou M. Brůžko-
vou připravil pro malé čtenáře soutěž 
o novou pohádkovou knihu Skřítkové.                   
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Jednání o budoucnosti Společenského domu mezi městem 
Rožnov pod Radhoštěm a jeho vlastníkem firmou Synot Real 
Estate, k. s., (dále jen Synot) se opět komplikují.

Staronovým zásahovým vozidlem se pyšní Hasičský sbor města Rožnov pod Radhoštěm. 
Jednotka totiž od Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje (dále HZS ZLK) převzala 
cisternovou automobilovou stříkačku CAS 24 (rok výroby 2006). Moderní vůz nejen zefek-
tivní práci sboru, ale zvýší také bezpečnost ve městě.                                          Pokračování na str. 3

V polovině prosince se starosta Ra-
dim Holiš sešel se zástupcem firmy 
Ivem Valentou. „Diskutovali jsme 
o budoucnosti Společenského domu. 
V návaznosti na to přišla městu na-

bídka k odkupu za cenu 35 milionů 
Kč,” řekl Holiš. Původně přitom Sy-
not požadoval 40 mil. Kč. Město si 
ale nechalo vypracovat znalecký po-
sudek, podle nějž je tržní cena Spo-

láku 18,5 milionu. Novou nabídkou 
se zabývali rožnovští radní, kteří ji 
nepřijali a Synotu předložili vlastní 
návrh kupní ceny či dlouhodobého 
pronájmu.        Pokračování na str. 2
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Útulek přijal za rok provozu 132 psů a koček
V průměru 11 zvířat měsíčně přijali loni zaměstnanci sociální firmy Psí útulek Rožnovsko, kterou založily 
obce Sdružení Mikroregionu Rožnovsko s výjimkou Zubří. Měsíčník Spektrum Rožnovska tak nyní po-
žádal jednatele Jindřicha Žáka (na snímku) o krátké zhodnocení prvního roku činnosti útulku.

�� Kolik�psů�a�koček�jste�za�rok�fun-
gování�přijali?
Za rok 2018 jsme do útulku přijali 
96 psů a 36 koček. Nové domovy 
jsme našli pro 86 psů a 30 koček.

��Mohou� v� případě� nálezu� přinést�
zvíře�do�útulku�sami�občané?
Ano, mohou. Vhodnější ale je, aby se 
sami nepokoušeli zatoulaná zvířata 
odchytávat a využili Městskou policii 
Rožnov, která má pro odchytovou 
službu kvalifikaci a vybavení.

�� Přijímáte�i� jiné�druhy�zvířat,�než�
jsou�psi�a�kočky?
Ne, útulek je pouze pro psy a kočky.

��Může� veřejnost� v� případě� zájmu�
útulku/zvířatům� pomoci� také� jinak�
než�adopcí?
Veřejnost velmi pomáhá tím, že 
nás podporuje v naší práci. Ze-
jména na sociálních sítích, kde 
sdílením informací pomáhá jed-
nak s vyhledáváním majitelů nale-
zených zvířat, ale také budoucích 

chovatelů pro adopce. Další for-
mou pomoci jsou různé dary, ať 
už finanční nebo nepeněžité, kte-
ré od veřejnosti dostáváme. Velmi 
si této pomoci vážíme.

�� Jaké�byly�náklady�na�roční�provoz�
Psího�útulku�Rožnovsko?�
Předběžně byly náklady provozu 
v roce 2018 ve výši 1,4 milionu 
korun.

Za rozhovor poděkoval
Jakub Mikuš

Starosta Holiš: Chceme Spolák za obhajitelnou cenu
Pokračování ze str. 1
Měsíčník Spektrum Rožnovska po-
žádal o vyjádření přímo společnost 
Synot Real Estate. „Město Rožnov 
pod Radhoštěm od nás během uply-
nulých let obdrželo několik variant 
řešení situace kolem Společenského 
domu. Ani na jednu z nich bohužel 
nepřistoupilo. Objekt proto nabízí-
me k prodeji dalším potenciálním 
zájemcům. Mezi nimi samozřejmě 
může být i město Rožnov pod Rad-
hoštěm, pokud své stanovisko změní. 
Dále platí i nabídka pronájmu ob-
jektu městu za navržených podmí-

nek s tím, že pokud by v budoucnu 
vedení města přistoupilo k odkupu 
nemovitosti, její kupní cena by byla 
snížena o již zaplacené nájemné,” 
uvedla Magda Pekařová, tisková 
mluvčí skupiny Synot a doplnila: 
„Mrzí nás, že zástupci města opako-
vaně veřejně zpochybňují prodejní 
cenu objektu, i cenu za pronájem, 
s odkazem na znalecký posudek, což 
veškerá jednání komplikuje. Dobře 
přitom vědí, že pořizovací cena, včetně 
nákladů na rekonstrukci, byla daleko 
vyšší. Je také třeba vzít v úvahu ostatní 
aspekty, jako je například historická 

hodnota objektu, poloha, potenciál vy-
užití, veřejný zájem a podobně.”

Vedení města však takový postoj 
odmítá. „Naším cílem je hájit zájem 
města a občanů. Chceme Spolák kou-
pit. Chceme živý Spolák. Ale chceme 
koupit za cenu, která jde obhájit. Na 
to si město nechalo udělat znalec-
ký posudek a ten hovoří o poloviční 
hodnotě, než chce vlastník. Tak, jak 
Synot vysvětluje tržní hodnotu, se 
cena opravdu neurčuje. Chápu, že po 

ekonomické stránce jejich součet dává 
tuto sumu, ale například vůbec nezo-
hledňují, že celou dobu budova gene-
rovala rovněž příjmy,” řekl starosta 
Radim Holiš a doplnil: „Proto jsme 
zaslali na Synot nabídku o 20 pro-
cent převyšující tržní cenu z posudku. 
Tam vidíme reálnou hodnotu budovy. 
Synot nabídku zatím nepřijal, jsme 
připraveni dále jednat. Nenecháme se 
dostat pod tlak ani tím, že teď Spolák 
dávají do volného prodeje. Máme zjiš-
těno, že o prodej se veřejně pokouší již 
více jak tři roky. Prosím lidi o trpěli-
vost, dobře to dopadne.”             (jm)

Město má o Spolák dál zájem

Petr Dobrovolný je Čestným občanem města Körmendu
Předseda Spolku přátel Valašského souboru písní a tanců Radhošť Petr Dobrovolný (na snímku) obdržel Čestné občan-
ství města Körmend. V maďarském partnerském městě Rožnova ho převzal z rukou starosty Istvána Bebése.

Téměř půlstoletí jezdí Petr Dobro-
volný z Rožnova do maďarského 
Körmendu. „V roce 1969 navázal náš 
soubor Radhošť spolupráci s tamním 
folklorním souborem Béri Bálogh 
Ádám. Tehdy se oba soubory potkaly 
ve vinném sklípku nedaleko obce Loi-
persbach v Rakousku, kde se účastnily 
slavnosti Pod kaštany. Vedoucí souborů 
Václav Bradáč a Páli Pintér si padli do 
noty a dali základ dlouholetým part-
nerským stykům,“ zavzpomínal na 
počátky spolupráce Petr Dobrovol-
ný. Od roku 1973 se navíc Radhošť 
i Béri Bálogh Ádám minimálně jed-

nou ročně setkávají na folklorních 
festivalech ať už v Rožnově nebo 
v Körmendu. Spolupráce souborů 
byla v roce 2007 „povýšena“ na part-
nerskou spolupráci obou měst.

Právě za její rozvoj nejen v ob-
lasti tradiční lidové kultury obdržel 
Petr Dobrovolný Čestné občanství 
města Körmend. „Byl jsem příjemně 
překvapen a potěšen poctou, které se 
mi dostalo z rukou starosty Bebése. 
Děkuji všem, kteří mi toto příjemné 
překvapení připravili,” neskrýval 
radost Dobrovolný a pokračoval: 
„Se souborem Radhošť navštěvuji 

Körmend už 45 let a mám zkuše-
nost, že k vzájemnému porozumění 
není třeba příliš mnoha slov. Za ta 
léta jsem v Körmendu poznal řadu 
zajímavých a charismatických osob-
ností včetně starosty Istvána Bebése, 
který již několik volebních období 
řídí vzkvétající město. Díky jeho vy-
trvalosti a  trpělivosti přerostly naše 
mezisouborové kontakty na partner-
ské vztahy mezi městy. Všem těm, 
které jsem v Maďarsku poznal, vdě-
čím za to, že se v Körmendu vždy cí-
tím téměř jako doma.“        (tg, jm) 

Foto archiv MěÚ Rožnov

Strategický výbor se zaměří zejména na rozvoj města
Na radnici proběhlo první zasedání 
Strategického výboru města. Nově 
vzniklý poradní orgán zastupitel-
stva čeká práce na plánu rozvoje 
Rožnova pod Radhoštěm.

Výbor tvoří vedoucí klíčových 
odborů radnice, radní, zástupci 
opozičních stran a předsedové 
komisí rady města či některých 
pracovních skupin. „V příštích le-
tech budeme zejména připravovat 
strategický plán rozvoje města na 
roky 2021-2030, což je pro Rožnov 
a jeho směřování asi nejdůležitěj-

ší dokument. Ten bude následně 
schvalovat zastupitelstvo,“ infor-
moval místostarosta Jan Kučera, 
který za tuto oblast odpovídá 
a doplnil: „Je dobře, že jsme na 
zpracování strategického plánu zís-
kali dotaci, takže do něj zapojíme 
i externí zpracovatele. Na druhou 
stranu město nejlépe znají jeho ob-
čané, a proto jsou členy strategic-
kého výboru. Už teď jim patří díky 
za chuť věnovat svůj čas a energii 
Rožnovu a jeho rozvoji.” 

(jm) Foto Tomáš Gross



ZPRAVODAJSTVÍSTRANA 3 / 26. ÚNORA 2019

Strážníci loni řešili téměř 3 000 přestupků
Plné ruce práce měla v uplynulém roce Městská policie Rožnov pod Radhoštěm. Opět musela 
řešit přestupky, špatné parkování, překračování nejvyšší povolené rychlosti či odchyt zvířat.

SOS telefony pomáhají seniorům

Hasiči mají cisternu za pět milionů

Devatenáct uniformovaných stráž-
níků, jeden čekatel a administrativní 
pracovnice působili ke konci roku 
2018 na rožnovské městské policii. 
„Dva kolegové odešli do služby k Poli-
cii České republiky. Stále tak hledáme 
nadějné adepty, kteří by měli zájem 
o práci u městské policie,” svěřil se 
Aleš Pilař, ředitel Městské policie 
Rožnov. Strážníci loni řešili 2 932 
podezření z přestupku. Z toho na 
místě uložili 1 941 pokut, za téměř 
480 tisíc Kč. „Ve většině, tedy 1 552, 
případů se jednalo o přestupky podle 
zákona o silničním provozu. Celkem 
283 z nich tvořilo překročení nejvyšší 
povolené rychlosti. Rekordmanem byl 
loni řidič, kterému jsme naměřili 96 
kilometrů v hodině na ulici Ostrav-
ská,” vypočítal šéf strážníků, kteří 
další přestupky předali k řešení také 
správním orgánům.

Pravidelně spolupracovala měst-
ská policie i s Policií ČR a Hasiči 
města Rožnov. „Nejčastější byla 
spolupráce při zajištění dopravní 
nehody nebo asistence při snáše-
ní osob z bytů,” pokračoval Pilař 
s tím, že: „Provozujeme také lin-
ky SOS telefonů pro seniory. Loni 
jsme zaznamenali přes 200 volání, 
z nichž se v drtivé většině naštěstí 
jednalo o nechtěně odeslané signá-
ly. Ve třech případech ale strážníci 
zajišťovali pomoc. Vždy se jednalo 
o seniory, kteří upadli a nemohli 
sami vstát.” Také pult centrali-
zované ochrany, pomocí něhož 
městská policie hlídá objekty 
města, zaznamenal desítky popla-
chů. Téměř všechny byly plané, 
avšak strážníci je museli prověřit. 

Městská policie ovšem nedohlíží 
jen na Rožnov, ale na základě veřej-
noprávních smluv působí také v sed-
mi obcích našeho mikroregionu. 
„Spolupracovali jsme například při 
zajišťování kulturních nebo společen-

ských akcí. V oblasti prevence krimina-
lity se jednalo o besídky a přednášky 
na školách či v klubu seniorů. Opome-
nout nelze ani tradiční závod všestran-
nosti mládeže pro žáky 7. tříd,“ uzavřel 
bilanci Aleš Pilař.                      (jm)

Na Rožnovsku začal nový projekt rozvoje vzdělávání
Prvním veřejným setkáním odstartoval v únoru projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v ORP Rožnov pod Radhoštěm. 
Ten si klade mimo jiné za cíl podporu moderního školství a zkvalitnění vzdělávání nejen žáků mateřských a základních škol.

Nový projekt za téměř 11 milio-
nů Kč navazuje na loni ukončený 
MAP+. Sdružení Mikroregion Rož-
novsko, které jej zastřešuje, získalo 
na realizaci plánovaných aktivit 
dotaci, jež pokryje 95 % nákladů. 
„V příštích třech a půl letech budou 
odborníci a pedagogové ze všech zá-
kladních a mateřských škol, spolu 
se zástupci Střediska volného času, 
ZUŠ Rožnov a dalších organizací 
působících ve vzdělávání pokračovat 
v rozvoji a zkvalitňování vzdělávání 
dětí a žáků v našem regionu,” uvedla 
manažerka projektu Martina No-

vosádová. „Jsem rád, že projekt MAP 
II podpořili a zastřešili starostové obcí 
Sdružení Mikroregionu Rožnovsko. 
Nyní nás čekají tři a půl roku spolu-
práce na rozvoji vzdělávání v našem 
mikroregionu. Věřím, že díky kvalit-
nímu realizačnímu týmu a zapojení 
škol a školských zařízení se nám opět 
podaří dosáhnout skvělých výsledků,” 
doplnil Jan Kuče-
ra, předseda Sdru-
žení Mikroregi-
onu Rožnovsko. 
Více na maproz-
novsko.cz.�  (jm)

Pokračování ze str. 1
Hasiči města Rožnov v roce 2017 
vyjížděli k 284 mimořádným situa-
cím. Loni už jich bylo 366 - mezi 
nimi například rozsáhlý dubnový 
požár na Kamenárce či 50 doprav-
ních nehod.

Zásahové vozidlo v hodnotě pře-
sahující pět milionů Kč získali rož-
novští hasiči na základě rozhodnutí 
krajského ředitele HZS ZL. „Rož-
nov uspěl mezi řadou zájemců i díky 
tomu, že město dává velké finanční 
prostředky na hasiče. Zároveň víme, 
že cisternu opravdu potřebovali,“ uve-
dl při předání klíčů od vozidla Zde-
něk Hub, ředitel územního odboru 
Vsetín HZS ZLK.

„Nová cisterna uveze méně vody, 
ale více technického vybavení. Bude 
tedy sloužit jako vozidlo prvního 
výjezdu v případě požáru nebo mi-
mořádné události. Vybaveno bude 
také na dopravní nehody a únik che-
mických látek, což je ve městě i na 
vytížené komunikaci z Valašského 

Meziříčí na Slovensko stěžejní,“ řekl 
Karel Janoušek, ředitel Hasičského 
sboru města Rožnov p. R. „Cesta 
k tomu, aby Rožnov dostal nové auto 
bez investice ze strany města, neby-
la jednoduchá. Jsem rád, že jsme se 
Zlínským krajem i jeho hasičským 
záchranným sborem našli společnou 
řeč a mohli novým vozem dovybavit 
naši jednotku,” navázal starosta Ra-
dim Holiš a doplnil: „Získali jsme 
auto, které je silnější, má větší použi-
telnost, ale například také osvětlova-
cí stožár, který umožní nasvítit terén 
při zásahu. Naši hasiči tak budou 
rychlejší, efektivnější a Rožnov díky 
modernější technice bezpečnější.“ 

Modernizace techniky rožnov-
ských hasičů převzetím starono-
vého zásahového vozidla ale ne-
končí. „Chceme dál modernizovat 
také stávající vozový park. Jednat se 
bude především o vybavení, jakým je 
například termokamera. Na její po-
řízení jsme totiž letos získali dotaci,” 
uzavřel Karel Janoušek.      (tg, jm)

Martin Beníček povede kulturu a cestovní ruch
V pátek 1. března se nově zřízené funkce vedoucího od-
dělení kultury a cestovního ruchu rožnovské radnice ujme 
Martin Beníček (38 let). Náplní jeho práce bude mimo jiné 
příprava kulturní strategie města či spolupráce na projek-
tech Kulturního centra a přístavby knihovny.

Beníček dříve působil jako odborný 
pracovník v Krajské galerii výtvar-
ného umění ve Zlíně či Slezském 
zemském muzeu v Opavě. „Posled-
ních cirka pět let se starám o Muzej-
ní a galerijní centrum při Kulturním 
zařízení města Valašské Meziříčí. 

Jsem ženatý a mám dvě malé děti. 
Pocházím ze Slovácka, do Rožnova 
jsem takříkajíc přiženěn,” představil 
se Martin Beníček nejen čtenářům. 
Do funkce vedoucího oddělení 
kultury a cestovního ruchu se dle 
svých slov těší. „Čeká mne řada 
úkolů, jako práce na kulturní stra-
tegii města, projektech Kulturního 
centra či dostavby knihovny. Dále se 
bude jednat o koordinaci kulturních 
projektů veřejného i soukromého sek-
toru, vyjasnění spolupráce s VMP či 
rozvoj kulturních příspěvkových orga-
nizací města. Zapomenout nesmím 
ani na podporu turistických aktivit 
vzhledem k udržitelnému rozvoji 
a environmentu,” přiblížil náplň své 
práce Beníček.                       (jm)

Foto archiv Martina Beníčka
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Jindřich Kozubek je členem trenérské síně slávy
Významného ocenění se letos dočkal Jindřich Kozubek (82 let). Zakladatel rožnovského oddílu skoků na trampo-
líně a jeho dlouholetý trenér byl uveden do síně slávy Unie profesionálních trenérů Českého olympijského výboru.

Jindřich Kozubek se na začátku 70. 
let zasloužil nejen o vznik oddílu 
v Rožnově pod Radhoštěm, ale stál 
u zrodu soutěžního skákání v tehdej-
ším Československu. Jeho rukama 
prošly na tři desítky reprezentantů 
České republiky v čele s olympio-
ničkou Petrou Vachníkovou Juříčko-
vou a současným nejlepším českým 
skokanem Adamem Sültem. „První 
trampolínu jsme si postavili v roce 
1964 při sportovním centru mládeže 
ve Valašském Meziříčí. V roce 1970 
jsme se zúčastnili vůbec prvních zá-
vodů v tehdejším Československu. Po 
úspěchu jsme v Rožnově uspořádali 
první Závod přátelství za účasti západ-
ních závodníků a postupně se propra-
covali až na olympiádu,” vzpomíná 
uznávaný rožnovský trenér Jindřich 
Kozubek, který je autorem dvou 
dílů tréninkové metodiky skoků na 
trampolíně a spoluautorem jednot-
ného mezinárodního názvosloví.

Jeho práce si váží nejen u nás, ale 
také v zahraničí. K ceně Fair Play 
a Diplomu Mezinárodního olym-
pijského výboru za dlouholetý a vý-
znamný přínos pro rozvoj sportu 
a olympismu nyní připojil další vý-
znamné ocenění. „Uvedení do síně 
slávy Unie profesionálních trenérů 
Českého olympijského výboru si moc 
vážím. O to víc, že jsem prvním ama-
térským trenérem, který takové oce-
nění získal. Velký podíl na tom mají 
nejen mí svěřenci, ale i kolegové tre-
néři napříč Evropou,” svěřil se Jind-
řich Kozubek, který ocenění převzal 
z rukou své bývalé svěřenkyně a nyní 
nástupkyně Petry Vachníkové Juříč-
kové: „S trénováním chci letos skončit. 
Proto jsem vedení oddílu předal Petře. 
Pokud bude ale třeba, rád vypomůžu. 
Také chci dokončit třetí díl mé trénin-
kové metodiky.”                          (jm) 

První amatér mezi profesionály

Jindřich Kozubek ocenění během slavnostního galavečera v Praze převzal z rukou 
své bývalé svěřenkyně a nyní nástupkyně ve vedení rožnovského oddílu Petry 
Vachníkové Juříčkové.                                            Foto archiv Jindřich Kozubka

Z denního centra a noclehárny rovnou na vysokou školu
Také druhý rok fungování denního centra a noclehárny v Rožnově pod Radhoštěm ukázal potřebnost a smy-
sluplnost těchto služeb. Meziročně totiž zaznamenaly 28% nárůst využití. 

Padesát čtyři tzv. unicitních klientů 
využilo loni služeb denního centra 
i noclehárny. „Protože někteří kon-
taktovali pracovníky opakovaně, re-
gistruje provozovatel denního centra 
1 290 kontaktů (v roce 2017 to bylo 
732 kontaktů, pozn. red.), u noc-
lehárny 2 276 kontaktů a shodně 
lůžkodnů bez úhrady (počet využití 
jednotlivých lůžek za rok) a 2 240 
lůžkodnů s úhradou,“ vypočítala 
Daniela Uhříková, vedoucí Denní-
ho centra a Noclehárny Rožnov, 
které provozuje Elim Vsetín, o. p. s. 

Nejlepší zprávou ale je, že klienti 
díky těmto službám dostanou dru-
hou šanci. „Téměř dvacítka z nich 
se z ulice vrátila do běžného života. 

Konkrétně sedm klientů získalo za-
městnání i s ubytováním, dalších 
sedm si našlo vlastní bydlení, jeden 
odešel do azylového domu a tři se 
vrátili k rodině. Jeden klient byl na-
víc úspěšně přijat na vysokou školu,“ 
netajil spokojenost místostarosta 
Jan Kučera a doplnil: „Díky zmíně-
ným číslům víme, že služba má smysl 
a viditelný efekt. Jsme rádi, že město 
do obou zařízení investovalo a zpro-
voznilo je. Druhým rokem jsme tak 
pomohli desítkám lidí, kteří patří do 
skupiny sociálně vyloučených. Děkuji 
zaměstnancům Elim Vsetín za výbor-
né nasazení – jejich práce má smysl.“ 

Od začátku ledna noclehárna na-
bízí kapacitu 14 lůžek, kterou se 

podařilo navýšit z původních osmi. 
„V průměru jejích služeb využívá šest 
klientů denně, v případě denního 
centra je to přes pět klientů za den. 

Za úspěch považujeme i fakt, že od 
července můžeme klienty kontakto-
vat přímo v terénu,“ uzavřela Dani-
ela Uhříková.                       (tg, jm)

Klienti se vrací do zaměstnání

Noclehárna má víc lůžek

Denní centrum a noclehárna sídlí v budově Městské policie Rožnov pod Radhoš-
těm na adrese Čechova 1027.                                                 Foto Jakub Mikuš

Město nový konkurz na ředitelku MŠ 5. května nevypíše

Kauza se táhne od konce loňského 
roku, kdy proběhlo výběrové řízení 
na obsazení pozice ředitelky MŠ 5. 
května. Rada města do funkce na 
základě doporučení výběrové komi-
se jmenovala Lucii Vašinovou, kte-
rá 2. ledna vystřídala Alenu Maňá-
kovou, jež odešla do důchodu. 
S tím však nesouhlasila část rodičů 
dětí, které mateřinku navštěvují. 
Mimo jiné totiž očekávali, že se 
ředitelkou stane tehdejší zástupky-
ně, a následně začali zpochybňovat 
vzdělání i metody nové ředitelky. 

Vedení města se však za Lucii Va-
šinovou postavilo a požádalo, aby 
ředitelka dostala alespoň 100 dní 
„hájení” na vyvrácení obav.

Koncem ledna však rodiče na rad-
nici doručili petici s 54 podpisy. 
V ní mimo jiné požadovali usta-
novení školní komise a vypsání 
nového konkurzu na ředitelku. Pe-
tici v únoru projednali radní města, 
kteří oba požadavky odmítli. Zá-

roveň však uložili odboru školství 
a sportu zpracovat možnosti zapo-
jení rodičů dětí mateřských škol do 
komunikační a koordinační platfor-
my pro spolupráci na formování 
koncepcí mateřských škol.

Peticí se v úterý 19. února zabývali 
rožnovští zastupitelé. Vedoucí od-
boru školství a sportu Dušan Vrážel 
je seznámil s průběhem konkurzu 
a zdůraznil, že proběhl dle zákona. 

Zastupitele Daniela Drápalu (KDU-
-ČSL) a Aloise Vychodila (ODS) 
zajímalo, zda jim radnice zpřístupní 
projekt dalšího směřování mateřinky, 
který zpracovala vítězná uchazečka. 
To však Lucie Vašinová již dříve od-
mítla. „Nic nebylo porušeno a konkurz 
proběhl dle zákona. Je to problém me-
zilidské komunikace, a proto bych si 
přál, aby ředitelka a rodiče k sobě našli 
cestu,” shrnul debatu Radúz Mácha 
(Soukromníci). Z vyjádření zástupců 
rodičů vyplývá, že již také oni věří 
v uklidnění situace.                       (jm)

V lednu proběhlo jednání mezi vedením města, novou ředitelkou MŠ 5. května 1527 Lucií Vašinovou a rodiči, 
kteří její jmenování do funkce zpochybnili. Po schůzce se zdálo, že ředitelka dostane alespoň 100 dní k vyvrá-
cení obav. Místo toho rodiče doručili na radnici petici za její odvolání.

Rodiče sepsali petici

O situaci diskutovali zastupitelé
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Hasiči a strážníci: Průjezdnost je lepší, rezervy tu jsou
Hasičský sbor města a Městská policie Rožnov pod Radhoštěm uskutečnily ve středu 13. února odpoledne 
test průjezdnosti ulic. Především na sídlištích zjišťovaly, zda mezi zaparkovanými vozidly v případě zásahu 
projede nová cisterna CAS 16 MAN. V některých místech to bylo hodně těsné a pomalé.

„Cíleně jsme vybrali místa a ulice, 
které jsou nejvíce zatíženy parková-
ním. Testovali jsme, zda řidiči stojí 
tak, aby ulicemi mohly v případě po-
třeby projet jednotky integrovaného 

záchranného systému, v tomto přípa-
dě především hasiči. S problémy se 
ale potýkají například i vozidla na 
svoz odpadu,“ vysvětlil Aleš Pilař, 
ředitel městské policie. Naposledy 

proběhl obdobný test s tristním vý-
sledkem v roce 2014. „Tentokrát vo-
zidlo hasičů projelo prakticky všude, 
ale na mnoha místech to bylo doslo-
va o milimetry. Pomalý průjezd by 
navíc zdržel příjezd pomoci na mís-
to. Problém je často v křižovatkách 
nebo zatáčkách, kde řidiči vůbec 
nemají stát,“ doplnil Pilař s tím, že 
strážníci během akce rozdali také 
několik pokut.

Se špatně parkujícími vozidly se 
hasiči setkávají často. „Rodiny mají 
běžně dvě až tři auta a prostor na síd-
lištích se nafouknout nedá. Při zásahu 
tak můžeme dělat pouze to, co nám 
dovolí zákon. V praxi to znamená, že 

dojedeme, kam se dá, a pak musí ha-
siči vybavení přenášet nebo použít, co 
je v místě zásahu k dispozici,“ popsal 
těžkosti Karel Janoušek, ředitel Ha-
sičského sboru města Rožnov. Hasi-
či v případě potřeby přitom nesmí 
špatně parkující auta odstranit, aby 
nedošlo k jejich poškození. „Naše zá-
sahová vozidla mají až 21 tun, takže 
s nimi nesmíme ani na chodníky. Při 
zásahu vždy zvažujeme, zda škoda, 
která hrozí nebezpečím z prodlení, je 
větší než ta, kterou případně způso-
bíme těžkou technikou,“ pokračoval 
šéf hasičů. Zamyslet, kam auto za-
parkují, by se tak měli nejprve řidiči. 
„V extrémním případě mohou bránit 
příjezdu složek integrovaného zá-
chranného systému a tím ohrozit sebe 
i ostatní,“ uzavřel Karel Janoušek. 

(tg, jm) Foto Jakub Mikuš

Špatně parkující řidiči ohrožují 
nejen sebe

Petr Koláček reprezentoval Rožnov až v dalekém Dánsku
Další úspěšnou účast na největší evropské výstavě drobného zvířectva má na svém kontě chovatel králíků 
Petr Koláček (na snímku) z Tylovic. Jeho šampioni plemene durynský bojovali o tituly až v dánském Herningu.

Rožnovský chovatel se chovu králí-
ků věnuje téměř 40 let. „Jsem rodák 
z Hutiska. V roce 1980 zde vznikl 
spolek chovatelů drobného zvířectva, 

vzdechem dodává: „Je škoda, že 
zájem o chovatelství u mladých 
upadá. Děti totiž vede i k zodpo-
vědnosti a realitě, ze které často 
utíkají do jiného světa.  Dospělé 
pak nutí k pohybu, který jim často 
chybí. Místo toho běhají po dokto-
rech.” Zájemci, kteří by si chtěli 
prohlédnout nejen rožnovské 
šampiony plemene durynský, se 
mohou těšit na začátek května, 
kdy na Hutisku proběhne tradiční 
výstava drobného zvířectva s me-
zinárodní účastí. 

Text a fota Jakub Mikuš

do nějž mne přihlásil otec. Dnes patří 
základní organizace českého svazu 
chovatelů na Hutisku k nejlepším 
v okrese,” vzpomíná na své začátky 
Petr Koláček, který ročně odchová 
až 90 kusů králíků plemen durynský 
(na snímku dole) a stříbřitý žlutý, 
z nichž cca 10-12 putuje na výstavy: 
„Je to koníček, se kterým pomáhá 
celá naše pětičlenná rodina.” 

Právě s plemenem durynský králík 
se rožnovský chovatel pravidelně 
účastní nejen domácích, ale i zahra-
ničních soutěží. Naposledy to bylo 
v Dánsku na největším evropském 
šampionátu, který se koná jednou za 
tři roky. „Soutěží se zde o titul mistra 
Evropy a evropského Šampiona v kate-
gorii daného plemene. Každý účastník 
musí představit kolekci složenou ze čtyř 

sourozenců narozených v roce výstavy. 
Hodnotí je odborní posuzovatelé. V ev-
ropské konkurenci jsem se tentokrát 
umístil v TOP10 v daném plemeni,” 
svěřil se Koláček, který sám působí 
jako rozhodčí/posuzovatel na výsta-
vách nejen u nás, ale i  v zahraničí. 
Na svém kontě už má i oba výše zmí-
něné tituly, které získal před deseti 
lety. „Příprava na výstavy není jedno-
duchá. Začíná správným načasováním 
vrhu, protože v nejlepší výstavní kon-
dici jsou králíci v osmém až desátém 
měsíci. Důležitá je každodenní péče 
i správné složení krmiva,” pokračuje 
rožnovský chovatel. 

Také u něj ale končí králíci „na 
pekáči”. „To už k chovu samozřej-
mě patří. Ti nejpěknější jdou ale do 
dalších chovů, nebo si je nechávám 
sám,” říká Petr Koláček a s po-

Králíci z Rožnova mezi
evropskou elitou

Zájem o chov neustále klesá

Také letos musí řidiči počítat s omezeními
Vedení Rožnova pod Radhoštěm svolalo v únoru setkání subjektů, které na území města 
provozují a spravují například rozvody elektřiny, plynu či vody a kanalizace.

„Koordinační schůzku jsme svolali 
proto, abychom se navzájem informo-
vali o plánovaných investicích či opra-
vách na jednotlivých sítích v katastru 
Rožnova pod Radhoštěm včetně inves-
tic připravovaných městem. Účelem 
bylo v maximální možné míře sjed-
notit termíny případných investic tak, 
aby se minimalizovaly opakované zá-
sahy například do komunikací,“ řekl 
starosta Radim Holiš a pokračoval: 
„Věřím, že díky této schůzce mohou 
všechny zúčastněné organizace lépe 

plánovat své investice ve spolupráci 
s dalšími správci sítí.“ 

Obrnit trpělivostí se nejen letos 
budou muset zejména řidiči. Ředi-
telství silnic Zlínského kraje totiž 
například od začátku dubna do 
konce června plánuje rekonstrukci 
mostu na ulici Palackého naproti 
křižovatce u hotelu Eroplán. Ten 

má být po dokončení včetně celé 
ulice převeden do vlastnictví města.

Ředitelství silnic a dálnic ČR chce 
v průběhu dubna a května dokončit 
rekonstrukci cca 1 500 metrů dlouhé-
ho úseku silnice I/58 z Rožnova do 
Frenštátu p. R. pod Pindulou. Na rok 
2020 pak chystá rozsáhlou opravu 
hlavního tahu Rožnovem po nábřeží 
Dukelských hrdinů mezi křižovat-
kami U Janíků a u hotelu Eroplán. 
V obou případech bude provoz řízen 
kyvadlově semafory.                   (jm)

Dopravní komplikace na 
hlavních tazích

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

Josefský jarmark se blíží
V pátek 15. a sobotu 16. března 
proběhne na rožnovském Masa-
rykově náměstí tradiční Josefský 
jarmark. Oblíbená akce startuje 
po oba dny v 10 hodin a slibuje bo-
hatý program. Akci v pátek zahájí 
starosta Radim Holiš s dalšími 
členy vedení města a zástupcem 
místní farnosti. Následovat bude 
vystoupení dětí ze ZŠ Videčská, 
CM Radegast i skupin NOCA 
a Shape the Cat. V sobotu pak od 
10 hod. vystoupí CM Bača a swin-
gový orchestr Bedřicha Pukovce 
z Příbora. Více o programu v přílo-
ze KAM za kulturou.                (r)
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Soutěž o novou pohádkovou knihu Skřítkové
Jana M. Brůžková je spisovatelka 
z Valašska, kterou v životě potka-
lo mnohé. Třeba i to, že jí před 
lety lékaři diagnostikovali rakovi-
nu lymfatických uzlin ve druhém 
měsíci těhotenství. Po porodu 
zdravého syna se ale s těžkou 
nemocí zdárně porvala. „Knihu 
Skřítkové jsem napsala pro syna 
Tomáška ještě v nemocnici, když 
mi bylo hodně smutno. Dnes jsem 
se rozhodla, že se Skřítkové vydají 
ze šuplíku do světa, aby se z jejich 
příběhu mohly radovat i jiné děti. 
Kniha je milá, skřítkové veselí a je 
tak vhodným rodinným čtením pro 
malé i velké děti, rodiče i prarodi-
če,” svěřila se autorka a dodala: 
„S vydáním knihy odstartoval i Pro-

jekt Skřítkové, který je zaměřen na 
podporu onkologicky nemocných 
dětí. Tisíc knih tak věnuji vážně ne-
mocným dětem a z prodeje zbývají-
cích, které lze zakoupit či objednat 
v knihkupectvích nebo také u mne 
na JMBruzkova@gmail.com, vě-
nuji 10 procent z prodejní ceny na 
podporu onkologicky či jinak vážně 
nemocných dětí.” Více o projektu 
na www.projektskritkove.cz.

Celobarevní Skřítkové jsou moti-
vačním příběhem o snění, poznání, 
hledání a nalezení. Čtenáři sledují 
cestu skřítka Prnďulíčka za jeho 
snem. Během výpravy potkává les-
ního skřítka Šikulku, kterému po-
dává pomocnou ruku a v cestě pak 
pokračují spolu. 

Odpovězte správně na dvojici 
níže uvedených otázek, odpověď 
zašlete na e-mail: jakub@spekt-
rumroznovska.cz a sedm nejrych-
lejších se může těšit na knihu 
Skřítkové.                                   (r)

                 Foto archiv autorky

1.�Jak�se�jmenují�dva�hlavní�hrdino-
vé�knihy�Skřítkové?
A) Prnďolíček a Šipinka
C) Prnďulíček a Šipulka
D) Prnďulíček a Šikulka
 
2.�Komu�skřítek�-�hlavní�hrdina�podá�
pomocnou�ruku?
A) Lesnímu tchoři Ferdinandovi
B) Lesnímu skřítku Šikulkovi
C) Hejkalovi Šipinkovi

Měsíčník Spektrum Rožnovska spolu se spisovatelkou Janou M. Brůžkovou (na snímku) 
připravil pro malé čtenáře soutěž o novou pohádkovou knihu Skřítkové.

Organizace žádají o téměř 11,6 milionu
Celkem 128 žádostí eviduje rožnovská radnice v rámci tzv. 
programové podpory (dříve granty). Výše žádostí přesáhla 
o necelých 4,5 mil. částku 7,2 mil. Kč, kterou má radnice na 
tuto oblast vyčleněnu. Výši příspěvků budou v dubnu schva-
lovat zastupitelé.
Do druhé poloviny ledna mohli 
zájemci žádat o příspěvky v rám-
ci programových podpor. „Radni-
ce přijala 128 žádostí, jejichž výše 
přesáhla 11,57 milionu korun. Po-
žadavky jsou rozděleny do oblastí 
sportu, kultury, životního prostředí, 
podpory seniorů, komunitního ži-
vota, podpory vzdělávacích činností 
a spolupráce v rámci partnerských 
měst,“ vyjmenovala Lucie Vanču-
rová, která má na radnici progra-
movou podporu na starosti.

Tradičně nejvíce žádostí přišlo 
v oblasti sportu - 71 projektů za 9,3 

mil. a oblasti kultury - 23 žádostí za 
1,1 mil. Kč. „S ohledem na množství 
požadavků a rozpočtové možnosti 
města je jasné, že ne všichni, kdo před-
ložili žádosti, mohou počítat s úplným 
uspokojením všech finančních poža-
davků. O finální podobě podpory 
rozhodnou na dubnovém zasedání 
zastupitelé,“ doplnila Vančurová 
s tím, že: „V rámci sociální oblasti 
pak město ještě poskytuje příspěvek 
4,32 milionu Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko. To prostředky ze všech 
obcí mikroregionu rozdělí mezi po-
skytovatele sociálních služeb.“   (jm)

Komise už jsou personálně obsa-
zeny a mohou tedy naplno fun-
govat. „Děkujeme Rožnovanům za 
aktivní přístup a kvalitní nominace 
jednotlivých členů do komisí. Bohu-
žel jsme nemohli vyhovět všem, ne-
boť nešlo ustanovovat velmi početné 
komise. Potřebujeme, aby tyto byly 
funkční a odborné,“ poděkoval sta-
rosta Radim Holiš.

Zvýšeného zájmu veřejnosti si 
vedení města váží. „I když všich-
ni nedostali možnost zapojit se 
do práce komisí, budeme zřizovat 
pracovní skupiny. Věříme, že i pro 
ně najdeme aktivní zájemce. Jed-
nat se bude například o pracovní 

Rada už má schváleny všechny komise
Deset komisí jako své poradní orgány schválili rožnovští radní. 
Ve srovnání s uplynulým volebním obdobím je to o dvě méně.

Aktuální seznam 
komisí rady města 
a jejich jednací řád 

zde:

skupinu pro cestovní ruch nebo 
skupiny vznikající v rámci projek-
tu Místní agendy 21,“ doplnila 
místostarostka Kristýna Kosová.

Ve srovnání s minulým voleb-
ním obdobím nebyly jmenovány 
komise pro cestovní ruch a pre-
vence kriminality. Komise Redakč-
ní rada rožnovských malých tisků 
byla transformována do komise 
Paměti města.                   (tg, jm)

Nové povinnosti pro vlastníky jímek na odpadní vody
Na změnu v rozsahu dokladů a jejich povinnému dvouletému archivování upozorňuje provozovatele jímek u rodinných domů 
odbor životního prostředí rožnovské radnice. V roce 2021 začne platit účinnost předpisů, které umožňují zpětnou kontrolu 
vyvážení jímek až za období dvou let. Tedy od 1. ledna 2019.
Vodoprávní úřad rožnovské radnice 
upozorňuje všechny provozovatele 
jímek na vyvážení pro akumulaci 
splaškových vod na to, že od 1. ledna 
platí novela zákona č. 254/2001 Sb., 
o vodách a o změně některých zá-
konů (Vodní zákon). „Podobně jako 
v předchozích letech je provozovatel 

jímky povinen při kontrole předložit 
doklad o tom, že jímku řádně vyváží. 
Nově to ale musí být na centrální čis-
tírnu odpadních vod. Doklad musí 
navíc povinně obsahovat jméno toho, 
kdo akumuluje odpadní vody, lokali-
zaci jímky, množství odvezené odpadní 
vody, název osoby, která jímku vyvezla 

a ČOV, na které budou vody zneškod-
něny. Doklady o odvozu odpadních vod 
musí provozovatel jímky při kontrole 
předkládat až za období dvou posled-
ních let. Už letos proto musí s touto sku-
tečností počítat a potřebné doklady si 
v plném rozsahu a s potřebnými údaji 
archivovat,“ upozornila Věra Šulová, 

vedoucí odboru životního prostředí 
radnice. „Doporučujeme proto provozo-
vatelům jímek na vyvážení, kteří mají 
možnost přepojení nemovitosti na ve-
řejnou splaškovou kanalizaci, aby tak 
učinili a vyhnuli se případným problé-
mům s vyvážením a následným dokla-
dováním,“ doplnila Šulová.    (tg, jm)

Radnice letos obdržela jednadva-
cet žádostí o zkrácení doby noč-
ního klidu u akcí pořádaných na 
území Rožnova pod Radhoštěm. 
Zda jim město vyhoví, rozhodnou 
v dubnu zastupitelé. 

Festivaly ve Valašském muzeu 
v přírodě, koncerty na koupališti, 
letní kino v Brillovce či promítání 
u hudebního altánu v městském 
parku a řada dalších individuálních 

akcí žádají o kratší dobu nočního 
klidu. „Je na zastupitelstvu, kterým 
z nich a v jakém rozsahu vyhoví. 
Předběžně bylo deklarováno, že ma-
ximálně dojde ke zkrácení na 23.00 
až 6.00 hodin, ve velmi odůvodněných 
a potřebných případech pak na 24.00 
až 6.00 hodin. Právě odůvodnění žá-
dosti je pro zastupitele důležitým pod-
kladem pro rozhodování,” řekl mluvčí 
města Tomáš Gross.                 (jm)

Zkrátit noční klid chtějí pořadatelé 21 akcí



O Poklad strýca Juráša bojovalo 124 prací
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Oblastní kolo literární soutěže pro děti o Poklad strýca Juráša zná vítěze. Městská knihovna 
v Rožnově ocenila mladé literáty, kteří psali a tvořili na téma Já a můj hrdina.

„Odborná porota hodnotila 124 pra-
cí, které odevzdaly děti z devíti zá-
kladních škol na Rožnovsku. Téma 
hrdinů a hrdinství je široké, proto 
jsme zadání rozdělili do tří podté-
mat. Děti mohly pozvat oblíbeného 
knižního hrdinu do našeho světa, 
nebo se vypravit za ním do pohádky. 
Třetí možnost dávala prostor sku-
tečným hrdinům z našeho okolí,“ 
uvedla Jitka Slezáková z rožnov-
ské knihovny.

Porota ve složení Lukáš Perutka 
(spisovatel, novinář a vysokoškol-
ský pedagog), Jitka Slezáková (ve-
doucí dětského oddělení knihov-

ny) a Ilona Kroupová (bývalá 
knihovnice) hodnotila díla mla-
dých tvůrců ve čtyřech věkových 
kategoriích. „Zvlášť pak byla hodno-
cena díla ve formě prózy - 90 prací, 
poezie a komiksu - shodně 17 prací,“ 
vysvětlila Slezáková s tím, že: „Do 
světa dětských hrdinů budou moci 
zájemci nahlédnout prostřednic-
tvím elektronické publikace, kterou 
ze soutěžních prací připravujeme.” 
Úspěšní tvůrci převzali ceny z ru-
kou místostarostky Kristýny Koso-
vé a ředitele knihovny Pavla Zajíce. 
Ve středu 14. března proběhne vy-
hlášení okresního kola soutěže. 

Výsledky: 1.-3.�třída�–�próza: 1. Be-
renika Farníková (ZŠ 5. května), 2. 
Jonáš Šťastný (ZŠ Vigantice), 3. 
Sára Posadová (ZŠ Sedmikráska), 
4.-5.�třída�–�próza: 1. Eliška Šťast-
ná (ZŠ Záhumení), 2. Karolína 
Mydlová (ZŠ 5. května), 3. Líza 
Mátlová (ZŠ Sedmikráska), poezie: 
1. Helena Hlavoňová (ZŠ 5. květ-
na), komiks: 1. Julie Cábová (ZŠ 
Vidče), 2. Josef Richter (ZŠ Videč-
ská), 6.-7.� třída� –� próza: 1. Aneta 
Chýlková (ZŠ 5. května), 2. Mar-
tina Hajná (ZŠ Vidče), 3. Zuzana 
Petřvalská, poezie: 1. Štěpánka 
Ema Jaroňová (obě ZŠ Videčská), 

2. Bára Porubová Bára (Gymnázi-
um), 3. Matouš Pavelka, komiks: 
1. Amélie Burešová a Tereza Ko-
vařčíková (všichni ZŠ Videčská), 
2. Adéla Ondřejová (ZŠ Vidče), 3. 
Jan Liška (ZŠ 5. května), 8.-9.�tří-
da�–�próza: 1. Natálie Kopecká (ZŠ 
Videčská), 2.-3. Barbora Machová 
a Marie Lázníčková (obě Gymná-
zium), poezie: 1. Anna Urbanová 
(ZŠ Vidče), 2. Tereza Včelařová 
(ZŠ Pod Skalkou), 3. Jan Hoff-
mann (ZŠ Videčská), komiks: 1. 
Pavel Onheiser (ZŠ Pod Skalkou), 
2. Alice Hoferková, 3. Adéla Bohá-
čová (obě ZŠ Videčská).         (jm)

I když v neděli 17. února připomínalo 
počasí spíše jaro a teploty se šplhaly 
vysoko přes 10 °C, desítky dětí a ro-

dičů se sešly na rožnovském zimáku. 
Středisko volného času tu pro ně při-
pravilo atraktivní dopolední program 

v rámci oblíbeného Karnevalu na 
ledě. Nechyběly soutěže o drobné od-
měny, zábava či vyhlášení nejlepších 

masek. Na ledě se totiž proháněli 
princezny, zvířátka či akční hrdinové.   
                 Text a foto Jakub Mikuš

Karneval na ledě si děti v únoru na zimáku užily

Nominujte osobnosti na Cenu města a Čestné občanství
Letos již potřetí bude Rožnov pod 
Radhoštěm udělovat Cenu města, 
Cenu starosty města a také Čest-
né občanství města Rožnov pod 
Radhoštěm – vše pro rok 2019. 

Nejen občané, ale například i fir-
my mohou nominovat osobnosti 
na udělení těchto ocenění. V přípa-
dě návrhů na Cenu starosty města 
tak mohou učinit kdykoliv během 

roku. Příslušné formuláře pro návr-
hy včetně podrobných pravidel pro 
udělování ocenění naleznou zájemci 
na www.�roznov.cz/oceneni. Návrhy 
musí být doručeny na městský úřad 

do konce března. Případné dotazy 
zodpoví Mgr. Tomáš Gross, Měst-
ský úřad Rožnov p. R., Masarykovo 
náměstí 128, telefon: 571 661 137, 
e-mail: tomas.gross@roznov.cz.   (r)
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Honza Maléř a Martin Stránský sklidili ovace vestoje
Výborní herci, skvělá hra a spokojení diváci. Tak se dá ve stručnosti shrnout představení plzeňského Divadla 
J. K. Tyla, s nímž do Rožnova přijeli Martin Stránský (na snímku vpravo) a Honza Maléř (vlevo). Druhý jmeno-
vaný je nejen místním rodákem, ale také absolventem ZUŠ Rožnov.

T klub - kulturní agentura připravila 
v pondělí 11. února pro příznivce di-
vadla skutečnou třešničku v podobě 
hry Enigmatické variace, aneb láska 
až za hrob z pera Erica Emmanuela 
Schmitta. Honza Maléř s Martinem 
Stránským předvedli na pódiu kina 
Panorama herecký koncert, za nějž 
si vysloužili nejen bouřlivý potlesk, 
ale také ovace vestoje.

Oba herci, kteří mají k našemu 
regionu blízko - Honza je rožnov-
ským rodákem a Martinova man-
želka pochází z Velkých Karlovic, 
si představení také užili. „Můj začá-
tek byl dost hektický, nervózní a leh-
ce zpocený. Martin mi totiž zabouchl 
dveře, kterými jsem měl vejít na scénu, 
a tak jsem musel rychle oběhnout celé 
kino,” řekl s úsměvem Honza Maléř 
a pokračoval: „Před představením 

jsem chtěl, aby moje rodina seděla 
od čtvrté řady nahoru, abych se moc 
nerozptyloval. I tak ale bylo v hledi-
šti strašně moc známých tváří. Večer 
dopadl, jak jsem si přál, a standing 
ovation na konci nás hrozně potěšil.” 
Spokojenost neskrýval ani Martin 
Stránský: „I když jsme hráli v kině, 
byl to moc příjemný prostor. Předsta-
vení prakticky v domácím prostředí 
jsme si užili. Zvlášť, když hlediště bylo 
víceméně rozděleno na dvě poloviny - 
Maléřovic a Stránských.”

Pokud jste Enigmatické variace 
v Rožnově nestihli, nemusíte smut-
nit. Honza Maléř a Martin Stránský 
se s nimi do našeho regionu vrátí 
opět v říjnu, kdy je čeká trojboj - 
14. 10. Valašské Meziříčí, 15. 10. 
Frýdek-Místek a 16. 10. Ostrava.

          Text a foto Jakub Mikuš

Zalepit duši s Iskérkou Rožnov
Zdravím Vás všechny, kteří právě čtete tyto řádky. Přicházíme 
k Vám s novou, zajímavou a pravidelnou rubrikou Zalepit duši. 
Je mi líto, ale v prvé řadě musím zklamat všechny cyklisty, kte-
ré naše rubrika upoutala. Ne, skutečně se zde nedozvíte tipy 
a triky, jak nejlépe, nejrychleji a nejjednodušeji zalepit duši va-
šeho kola. Lepení duše v našem podání bude zcela jiná ”věc“.

Protože „Špaček“ nikdy nespí (ne 
pták, ale Ladislav), úvodem nám 
dovolte představit se, aby zdvoři-
losti bylo učiněno zadost. Zdraví 
vás rožnovská Iskérka, která po-
máhá 15 let lidem s duševním one-
mocněním v návratu do běžného 
života. Snažíme se, aby zde znovu 
nalezli vlastní síly k naplnění živo-
ta v oblasti vztahů, zájmů, bydlení 
a práce tak, aby mohli žít spoko-
jeně, samostatně a důstojně. Věří-
me v sílu informovanosti, osvětou 
přispíváme ke zlepšení postoje 
veřejnosti k lidem s duševním one-
mocněním. Naším pravidelným 
„okénkem“ chceme informovat 
i vás, naše čtenáře.

Jak pravil klasik: „Veselá mysl, 
půl zdraví.“ Nakolik je rčení prav-
divé, ví každý, kdo si prošel něja-
kou formou psychické nepohody. 

Půlka zdraví vám najednou chybí, 
a jelikož je člověk tvor žijící v jed-
notě bio-psycho-socio-spirituální,  
jeho psychická nepohoda zákonitě 
ovlivní celé jeho bytí. V Iskérce se 
snažíme v technice „lepení duše“ 
neustále zdokonalovat. Prostřed-
nictvím těchto řádků s vámi bude-
me sdílet střípky našeho know-how. 
Můžete se těšit na zajímavosti ze 
světa duševního zdraví, stejně tak 
na informace o novinkách na poli 
psychiatrické péče. Neminou vás 
ani tipy na zajímavé knížky, na zou-
bek se podíváme tematicky zaměře-
ným filmům. Sdílet s vámi budeme 
skutečné příběhy těch, kteří mají 
vlastní zkušenost s  psychickým 
onemocněním. Oblast psychohy-
gieny nenecháme rovněž ladem, 
praktické tipy jistě využijete v běž-
ném životě. Jen si zkuste každý 
sám v sobě zodpovědět otázku, zda 
o svou duši v dnešním uspěchaném 
světě dostatečně pečujete? A teď se 
zeptám já… Nepotřebuje vaše duše 
trochu zalepit?

Tereza Klvaňová, Iskérka

V úterý 12. února byla v rožnov-
ské městské knihovně představena 
kniha s názvem Rodinné příběhy 
Rožnovanů v Texasu. Jde o společ-
né dílo několika autorů, kteří sezna-
mují místní čtenáře se životem jejich 
příbuzných a krajanů za oceánem.

Hned na úvod kniha ukazuje zá-
kladní rysy a problematiku emigrace 

z Rožnovska. Představeny jsou ně-
které rodiny, o kterých máme pou-
ze málo informací jako Okrouhlíci, 
Košárci, Porubští a Cviklové. Poté 
již následuje pět kapitol, pět příbě-
hů sepsaných potomky Rožnovanů, 
kteří dodnes žijí v Texasu. Louisa 
Halamíčková vzpomíná na pradědeč-
ka Jana Metoděje, který založil ve 

Spojených státech osadu s názvem 
Roznov. Arlene Montgomery vy-
práví, jak došlo v Texasu ke spojení 
dvou rodin z Rožnova - Halamíčků 
a Frňků, jichž je potomkem. Wes 
Divin ukazuje, jak jeho pradědeček 
a zakladatel osady Novohrad přečkal 
první těžké roky za oceánem. Marie 
Neumann zase líčí osudy potomků 

slavného portášského rodu Křenků 
z Valašské Bystřice. Knihu uzavírá 
Faith Darilek, jejíž předkové Chum-
chalové odjeli za oceán v roce 1881.

Kniha vznikla i díky dotaci z roz-
počtu města Rožnova p. R. Je k do-
stání zdarma v knihovně a infor-
mačním centru do rozebrání zásob.

Lukáš Perutka

Nová kniha popisuje příběhy Rožnovanů v Texasu
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Ta mapuje emigraci 
z Rožnovska do Texasu, 
nikoli však z pohledu 
„evropských” pramenů, 

ale naopak ze strany samotných 
účastníků emigrace. Lukáš Perutka 
jako sestavovatel a editor publikace 
shromáždil informace o pěti rodin-
ných historiích, které sepsali sami 
rodinní příslušníci vystěhovavších 
se rodin z Rožnovska. Jedná se o ja-
kýsi „druhý díl” publikace vydané 
v edici rožnovských malých tisků 
před několika lety pod názvem Za 
to spasitelské moře. A tak otevřete-
-li knihu, můžete se začíst do rodin-
ných historií Halamíčků, Divínů, 
Křenků, Machýčků a Chumchalů/
Dařílků. Je to čtení zajímavé a je 
jen dobře, že finanční podpory na 
vydání této knihy se dostalo i ze 
strany města Rožnov p. R. Zájem-
cům je kniha k dispozici v knihov-
ně či informačním centru.

Ve čtvrtek 14. února se dožil 100 
let Miroslav Zikmund. Spolu s Ji-
řím Hanzelkou podnikl v letech 
1948-1964 řadu cest, které popsali 
v cestopisech, jež neměly nejen 
v tehdejším Československu obdo-
by. Názvy cestopisů jako Afrika snů 
a skutečností, Tam za řekou je Ar-
gentina či Obrácený půlměsíc jste 
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Lukáš Perutka při přednášce Rožnované v Texasu.                          Foto archiv knihovny

Za únorem ohlédnutí a do března nakouknutí

Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Ten, kdo zavítal do podkroví knihovny v úterý 12. února na besedu Rožnované v Texasu, byl dozajista 
uspokojen. V příjemném počtu 40 posluchačů uvedl historik Lukáš Perutka poutavou a pro posluchače 
srozumitelnou formou novou publikaci Rodinné příběhy Rožnovanů v Texasu (viz také str. 8).

Tomáš Kočko pokřtí v Rožnově znovuvydané album Sadné zrno

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR
Čtvrtek 28. března 
18.00 hodin – kino Panorama

Ladislav Nezdařil patří k vý-
znamným rožnovským rodákům. 
Překladatel, básník a také člověk, 
který si za svého života mnohé vy-
trpěl, včetně koncentračního tábora 
v Osvětimi, kde byl totálně nasazen 
jako dělník. Starší pamětníci si mož-
ná vybaví jeho Večery při svíčkách, 
které se konaly v Janíkově stodole 
Valašského muzea v přírodě. Jeho 
nejznámějším počinem na poli poe-
zie je básnická sbírka Horní chlapci, 
která se dočkala čtyř knižních vydá-
ní, televizních i scénických adapta-
cí. Rovněž inspirovala hudebníky. 
Jako první se tohoto námětu cho-
pila cimbálová muzika Soláň, poté 
jej proměnila v recitované a zpíva-
né pásmo poezie zpěvačka Alena 
Valová a celé album natočila kape-
la Tomáš Kočko & ORCHESTR, 
která letos slaví význačné jubileum 
a k této příležitosti naděluje znovu 
natočenou desku Sadné zrno. Vydá-
ní bude doprovázet tematicky ladě-
ná série koncertů a ten rožnovský 
bude jedním ze stěžejních.

U počátku tandemu Nezdařil 
– Kočko stál Petr Ulrych, který 
seznámil tehdejšího studenta 
JAMU v Brně Tomáše Kočka 
s Nezdařilovou poezií a vybídl 
Tomáše ke zhudebnění Nezda-
řilových textů. Většina písní tak 
vznikla v Brně, kde dodnes skupi-
na Tomáš Kočko & ORCHESTR 
každoročně, vždy na jaře, věnuje 
jedno vystoupení výhradně poezii 
Ladislava Nezdařila. Zde se také 
18. března uskuteční křest nově 
vydaného alba Sadné zrno. Dru-
hé pokřtění proběhne právě u nás 
v kině Panorama. Album Sadné 
zrno bylo druhou deskou obsahu-
jící zhudebněnou Nezdařilovu po-
ezii. Tehdy nebylo určeno k pro-

WOLF LOST IN THE POEM,
LUCIE REDLOVA & GARDE
Sobota 9. března 
20.00 hodin – Vrátnice

 
Wolf Lost In the Poem je unikátní 
hudebně-poetický projekt vsetínské-
ho písničkáře Honzy Žambocha. 
Z šáší vnitřních pustých lesů občas 
vykoukne vlčí čumák, aby si čuchl ke 
sbírkám poezie básnířek a poté blou-
mal dny a noci ztracen, přemýšleje, 
jak těm ženám složit hold. Nenachá-
zí klid, dokud drápy nevyryje, dokud 
hrdlem nevyvyje do mlhy zprávu 
o setkání s těmi nádhernostmi, šíle-
nostmi, hrůzami a krásami, které do 
svých poezijních světů zaklely. Při ži-
vých koncertech se pak pomocí těch 
písní dere temnotou ke světlu… Je to 
pocta silným ženám, jež své obavy, 
sny a životní osudy vtělily do sbírek 
poezie - Emily Dickinsonová, Anna 
Barkovová, Justyna Bargielská, Clara 
Janés, Bronisława „Papusza“ Wajs 
či Özer. Prvním interpretem veče-
ra bude Lucie Redlová se skupinou 
Garde. Kytaristka, mandolinistka, 
zpěvačka a aktivní kulturní osoba. 
V únoru 2018 jí vyšlo u Indies Sco-
pe třípísňové EP Otázky, jež Lucie 
věnovala svým čtyřem sourozencům 
a potažmo celé rodině, protože právě 
o vyrovnávání se s rodinným zatíže-
ním toto minialbum pojednává.

mohli nalézt ve většině domácích 
knihoven našich babiček. Zikmund 
s Hanzelkou byli ve své době velkým 
fenoménem. Projekt Listování.cz se 
ke knihám Zikmunda a Hanzelky 
vrací představením Legenda Z+H, 
které uvádí právě k významnému 

výročí jednoho z autorů. V pod-
kroví knihovny jste se tak ve středu 
27. února mohli s herci Patrikem 
Oubramem a Tomášem Drápelou 

přenést daleko v prostoru i čase 
a zhodnotit, že tito cestovatelé byli 
opravdoví frajeři.

Co je v knihovně kromě všech 
knih, časopisů, map, cédéček, elek-
tronických knih a řady jiných doku-
mentů zajímavého v měsíci březnu?

Z besed bych zmínil dvě. Nej-
prve to bude ve středu 13. března 
beseda s karlovarskou knihovnicí 
a spisovatelkou Ludmilou Křivan-

covou s názvem Sebeláska jako 
základ duševního zdraví. Přesto-
že se beseda spíše vztahuje svým 
námětem k říjnovým Týdnům pro 
duševní zdraví, kterým se řadu let 
věnuje Iskérka, určitě neuškodí si 
toto téma připomenout i mimo ně. 
Prevencí duševního zdraví je potře-
ba se zabývat neustále.

Druhá beseda, na kterou bych 
rád upozornil, nese název Histo-
rie městské policie v Rožnově pod 
Radhoštěm a dva ředitelé (součas-
ný a bývalý) se budou 21. března 
od 17.30 ohlížet za 25 lety novodo-
bého působení strážníků ve městě. 

Samozřejmě musím také při-
pomenout Noc s Andersenem, 
která se tentokrát uskuteční v pá-
tek 29. března a je určena žákům 
druhých až čtvrtých tříd. Tematic-
ky se vztahuje právě k Anderse-
nově méně známé pohádce Slavík 
a mám za to, že by si ji malí účast-
níci mohli užít.

Jedna paní prodavačka v nejme-
nované pekárně se Vás neustále 
bude ptát: „A co ještě?“ Na to od-
povím, Vám milí čtenáři, mnoho 
dalšího, ale zde již není prostoru. 
Prostě přijďte do knihovny nebo 
virtuálně na náš web, vždyť březen 
bývá označován měsícem čtenářů.

Fota archiv TKA

deji, stalo se součástí poloviny 
nákladu nového vydání básnické 
sbírky Horní chlapci T klubem. 
V současnosti je tento komplet 
téměř vyprodán. „Přišlo mi ško-
da, že deska už není a nemůže být. 
Původní master je po těch letech 
někde v propadlišti dějin a s ním 
i tisková data bookletu,“ objasňuje 
Kočko a dodává: „Tož jsme si s ka-
pelou udělali radost a k tomu výro-
čí jsme desku nahráli znova. Včetně 
dvou nových písní.“

Záštitu nad akcí převzalo město 
Rožnov pod Radhoštěm a kromě 
nově vydaného CD si budou moci 
návštěvníci pořídit i zmíněnou 
knihu, ať už samotnou, tak se sta-
rou verzí alba.
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Bývalé učitelky ZŠ 5. května znovu ve škole
Sváteční pocit z mimořádného 
a velmi příjemného dopoledního 
setkání si odnesla více než desítka 
bývalých učitelek Základní školy 
5. května v Rožnově pod Radhoš-
těm. Druhou únorovou středu 
je přivítala paní učitelka Jana 
Karafiátová se svými žáky IV. B 
v nápaditě a tematicky vyzdobené 
třídě. Chlapci a děvčata měli při-
pravené pásmo na motivy nejstar-
ších českých pověstí a zhostili se 
svých rolí s chutí a bez chybičky. 
A tak mohli diváci, mezi něž pat-
řil i pan ředitel a jeho zástupkyně, 
obdivovat výkony i kostýmy herců 
a hereček. Představily se posta-
vy praotce Čecha, Kroka s Kazi, 
Tetou a Libuší s Přemyslem. Ne-
chyběl ani Bivoj a dokonce ani 
vycpaný kanec.

Druhá část vystoupení žáků se 
nesla v duchu současnosti a před-
stavila zručnost děvčat při hře 
s provázky i taneční a pohybové 
nadání dětí.

Kromě nahlédnutí do práce 
dnešní školy si účastnice setkání 
pochvalovaly možnost se po delší 

Rožnovští senioři opět plavou přes La Manche
Od začátku až do konce února se také Klub seniorů v Rožnově pod Radhoštěm zapojil do oblíbené soutě-
že ve štafetovém plavání Přeplavme svůj La Manche. Již popáté tak jeho členové bojují o příčky nejvyšší.

Klání tradičně vyhlašuje projekt Sen-
Sen (Senzační senioři) Nadace Char-
ty 77. Seniorské týmy z celé republiky 
se při něm pokouší za měsíc uplavat 
34 kilometrů. Patronkou akce je dál-

ková plavkyně Lucie Leišová. Cílem 
projektu Přeplavme svůj La Manche 
není dle organizátorů překonávání 
rekordů, ale zejména podpora zdra-
vého životního stylu seniorů. To však 

úplně neplatí pro rožnovské plavky-
ně a plavce, kteří letos bojují v kon-
kurenci 20 klubů ze 17 měst ČR. „Do 
této akce jsme se zapojili už popáté. 
O tom, že se našim členům daří, vypo-

vídá, že jsme se v uplynulých ročnících 
dvakrát umístili na první a také druhé 
pozici v rámci všech soutěžících,” při-
blížila Anneliese Přikrylová, předsed-
kyně rožnovského klubu.             (jm)

Veletrh cestovního ruchu na Sluníčkové škole
Na závěr ledna se ve Sluníčkové škole na Koryčanských Pasekách konal Veletrh cestovního ruchu. 
Jedná se o tradiční, každoroční akci páté třídy, sloužící jako shrnutí učiva o zemích Evropy.

Již několik týdnů před naplánova-
nou akcí se žáci rozdělili do sku-
pinek, vybrali si jednu evropskou 
zemi a vytvořili fiktivní cestovní 
kancelář. V každé skupince si 
připravili materiály, upomínkové 
předměty a ochutnávku typických 
jídel pro zemi, kterou se rozhodli 

prezentovat. A potom již nastal 
toužebně očekávaný den D.

Vše probíhalo asi takto: Ráno si 
žáci nachystali vše potřebné na sto-
ly, které představovaly jednotlivé 
kanceláře. V 8 hodin jsme slavnost-
ně zahájili provoz a přivítali naše 
rodiče, kteří se přišli podívat, jak se 

nám v roli agentů cestovních kan-
celáří daří. Jednotlivé „cestovní 
kanceláře“ nabízely pobyty ve Švý-
carsku, Francii, Španělsku a Itálii.
Naši třídu také navštívili ostatní 
žáci naší školy, paní učitelky, paní 
ředitelka a další pracovníci školy. 
Všichni odešli spokojeni s výbě-

rem zakoupených pobytů, s ochut-
návkou nabízených pochutin 
i s informacemi získanými v jed-
notlivých cestovních kancelářích. 
Dopoledne rychle uteklo a my se 
opět proměnili v žáky páté třídy. 
                                 Žáci 5. třídy,

ZŠ Koryčanské Paseky

době potkat a popovídat si nad 
šálkem kávy či čaje, které doplnilo 
i drobné pohoštění. Zkrátka vý-

borný nápad a ještě lepší realizace.
Paní učitelce i jejím žákům patří 
za toto nevšední setkání upřímné 

poděkování a uznání za perfektně 
odvedenou práci.

Jarmila Nesvadbová
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Brzy otevíráme

Zájemci kontaktujte nás na:
 info@rosenaw.cz

nebo 571 116 800

a tvoříme nový tým pro hotel,
restauraci a vinárnu!

Na radnici v březnu zavlaje tibetská vlajka
Stejně jako v předchozích letech, také na začátku toho letošního jednali zastupitelé o vyvěšení 
tibetské vlajky na budově radnice. Rožnov pod Radhoštěm letos čeká jedna významná změna.

„V neděli 10. března si připomeneme 
60. výročí povstání Tibeťanů ve Lha-
se, které bylo krutě potlačeno čínskou 
armádou. Právě v den výročí vztyčují 
města po celém světě tibetskou vlajku 
na protest proti porušování lidských 
práv, omezování svobody a jakékoliv 
snahy o národní svébytnost. Tibetská 
vlajka zároveň symbolizuje nesouhlas 
s násilným potlačováním práv a svo-
bod národů a menšin na celém svě-
tě,” zdůvodnila záměr vedení města 
místostarostka Kristýna Kosová 
s  tím, že loni se k akci připojilo 737 
obcí v ČR. Rožnovští zastupitelé 
přesto v předchozích letech větši-
nou těsně vyvěšení vlajky neschvá-
lili. Také letos vedli na toto téma 
diskuzi napříč plénem a obdobně 
probíhalo i hlasování. V něm však 
nakonec těsnou většinou 11 hlasů 
dali zastupitelé akci zelenou. Na 
rožnovské radnici tak letos zavlaje 
Vlajka pro Tibet.                      (jm)

INZERCE
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Kamarád Rožnov oslavil dvacet let existence
Druhé desetiletí existence završily sociálně terapeutické dílny Kamarád Rožnov, o. p. s. Služba, která původně vznikla 
z iniciativy rodičů osob s převážně mentálním postižením, už pomohla desítkám klientů a její činnost rozhodně nekončí.

Již v roce 1996 získala organizace 
budovu bývalé školy na Dolních Pa-
sekách, ve které sídlí dodnes. Cesta 
k úspěšnému rozjezdu služby ale 
nebyla snadná. „Téměř dva roky nám 
trvalo, než jsme několik let nepouží-
vaný objekt dali alespoň částečně do 
provozuschopného stavu a v roce 1998 
zahájit oficiálně činnost Kamarádu. 
V době ,živelné’ tvorby nových orga-
nizací to nebylo snadné. Neexistoval 
zákon, který by definoval sociální 
služby. Naše představy o činnosti se 
musely přizpůsobovat praxi,” vzpomí-
ná s úsměvem současný ředitel Petr 
Jelínek (na snímku dole), který pů-
sobí v Kamarádu od počátku.

Zájem ze strany rodičů a opatrov-
níků o službu pro dospělé s men-
tálním, tělesným a kombinovaným 
postižením byl velký a dodnes 
neopadá. „Přijímali jsme a přijí-
máme klienty nejen z Rožnova, ale 
z širokého okolí. V sociálně terape-
utických dílnách zdokonalují své 
pracovní a sociální návyky. Naším 
cílem je vést klienty k co největší 
samostatnosti. Ke každému z nich 
přistupujeme individuálně,” pokra-
čuje Jelínek, dle nějž se organizaci 
podařilo rozjet i díky spolupráci 
s místními firmami: „Pro tehdejší 
Loanu jsme obraceli z rubu na líc 
a naopak asi milion ponožek ročně. 
Dnes klienti vytvářejí například vý-
robky z pedigu, keramiky či papíru. 
Každý se do nácviků pracovních 
činností zapojuje dle svých možností 
a nabízené aktivity včetně odpočin-
ku může libovolně střídat.”

Kamarád Rožnov i služby, které 
poskytuje, se stále vyvíjí a posou-
vají kupředu. „Jsme otevřeni růz-
ným metodám a také naše služba se 
neustále zpřesňuje. Chceme klienty 
posouvat dál nejen v pracovní činnos-

ti, ale i v jejich osobním životě. Je 
důležité, aby se o sebe podle svých 
možností dokázali postarat, uměli 
požádat o pomoc nebo říci, že se 
jim něco nelíbí,” míní ředitel Ka-
marádu Rožnov. Organizace má 
také množství plánů do budouc-
na: „Jsou limitovány zejména způ-
sobem financování ze strany státu. 
I zde už se ale situace pomalu zlep-
šuje. Hodně nám pak v činnosti po-
máhají sponzoři a dárci, bez nichž 
by Kamarád rozhodně nebyl tam, 
kde dnes je. Moc si toho vážíme.”

Rožnovská organizace funguje 
jako otevřená. Nejen klienti si tak 
běžně nacvičují pracovní a sociál-

ní dovednosti, ale do Kamarádu 
chodí na exkurze školy a veřejnost. 
„Na začátku naší činnosti v 90. le-
tech nic z toho nebylo běžné. Dnes 
jsou lidé s postižením součástí spo-
lečnosti a to je moc dobře. Zejmé-
na děti nepociťují v jednání s nimi 
žádný ostych a navzájem se toho 
mohou hodně naučit,” neskrývá 
spokojenost Jelínek. Kamarád 
Rožnov je tak nedílnou součástí 
komunitního života nejen na Dol-
ních Pasekách, ale v celém Rožno-
vě. „Největším přínosem naší orga-
nizace je rozhodně otevřenost, a to 
nejen pro klienty, ale i směrem k ve-
řejnosti. Pokud se o tom chcete sami 
přesvědčit, neváhejte nás navštívit,” 
dodává ředitel Kamarádu Rožnov 
Petr Jelínek.                            (jm) 

Fota archiv Kamarádu Rožnov

Bez sponzorů a dárců by to nešlo

Na začátku byla snaha rodičů

Dveře Kamarádu jsou otevřené 
také veřejnosti

Třída se sportovním zaměřením 
z MŠ 1. máje 864 nezahálí ani v zimě 
a naplno využívá příznivé zimní pod-
mínky. Dokončili jsme lekce bruslení 
na zimním stadionu a na konci ledna 
jsme spolu s kamarády z Krtečků 
lyžovali v Brumíkově lyžařské škole 
na Bílé. Instruktoři, kteří nás měli na 
starost, byli velice kamarádští a zku-
šení, takže všechny děti se po týdnu 
naučily lyžovat. V příštím školním 
roce mezi sebou rádi přivítáme nové 
kamarády z celého Rožnova a okolí, 
aby sportovali s námi. 

Vlasta Martináková

Sportovka mateřinky na 1. máji ani v zimě nezahálí
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Rozárka Piskořová, Tereza Jaroňová a Tereza Piskořová zlaté
V únoru proběhlo na Základní škole Zubří oblíbené školní kolo v recitaci žáků prvního stupně. Nelehkou výzvu po-
stavit se nejen před své spolužáky, ale také porotu a přednést oblíbenou báseň, zvládli malí recitátoři na výbornou.

 

www.spektrumroznovska.cz
aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

ZUBŘÍ • Do školního kola reci-
tační soutěže se již tradičně zapojili 
všichni žáci prvního stupně zuber-
ské základky. Nejprve se děti utkaly 
v jednotlivých třídách, aby ti nejlepší 
z nich předstoupili před odbornou 

porotu. Ta nakonec vítězství přiřkla 
Rozárce Piskořové a Terezkám Jaro-
ňové a Piskořové. Druhá dvě jmeno-
vaná děvčata tak zároveň nominova-
la do okrskového kola soutěže, které 
proběhlo po uzávěrce tohoto vydání.

Výsledky�školního�kola
1.�místo: Rozárka Piskořová, Tereza 
Jaroňová a Tereza Piskořová, 2. mís-
to: Anna Mužíková, Ondřej Satola, 
Pavel Polách, Simona Křenková, 
Magdaléna Jaroňová, Vanesa Voj-

kůvková a Antonín Křenek, 3.�místo: 
Nikol Francková, Jindra Lukašík, Ja-
kub Vlček, Jeremiáš Fojtík, Kamila 
Zbranková, Rozárka Machová, Lucie 
Ryšková a Michaela Radová. 

(jm) Fota archiv ZŠ Zubří

Tajemníka Plevu nahradil starosta Vaculín

Vedení Rožnova si rozdělilo povinnosti
Zastupitelé na svém únorovém jednání schválili rozdělení ob-
lastí působnosti mezi starostu a místostarosty. Cílem je koor-
dinace činností radnice a příspěvkových organizací města.

Oblast působnosti starosty Radima 
Holiše: odbory Vnitřního auditu, 
Investic, Kanceláře starosty mimo 
oblast kultury, Výstavby a územní-
ho plánování mimo oddělení územ-
ního plánování, Útvar tajemníka, 
Finanční a Právní odbor, oddělení 
Správních činností a Majetkopráv-
ní, Hasičský sbor města a Městská 
policie Rožnov pod Radhoštěm.

Oblast působnosti 1. místosta-
rosty Jana Kučery: odbory Správy 
majetku mimo oddělení majetko-
právní, Školství a sportu a školské 

příspěvkové organizace, Strategic-
kého rozvoje a projektů, Sociální.

Oblast působnosti 2. místostarost-
ky Kristýny Kosové: odbor Životní-
ho prostředí, oddělení Územního 
plánování, Koordinace při přípravě 
projektů zasahujících do veřejného 
prostranství ve spolupráci s odborem 
investic a starostou, Problematika 
životního prostředí ve spolupráci 
s odborem správy majetku a 1. mís-
tostarostou, Oblast kultury včetně 
T klub – kulturní agentury a Městské 
knihovny Rožnov p. R.                  (r)

ÚOHS: Zubří se dopustilo přestupku

Město se dle rozhodnutí ÚOHS 
dopustilo přestupku proti zákonu 
o zadávání veřejných zakázek. 
„Pokuta 150 tisíc korun byla Zubří 
udělena za rozpor v délce staveb-
ních prací Multifunkčního areálu 
z původních 12,5 měsíců (v sou-
těži, pozn. red.) prodloužených 
na 15 měsíců (ve smlouvě ze dne 
25. října 2017). Rozhodnutí nabylo 
v lednu právní moci,” uvedl zuber-
ský radní Matěj Mizera. I když 
se radnice proti pokutě bránila, 
neuspěla. ÚOHS jí přitom vymě-
řil nejnižší možnou sankci, která 
tvoří 1 % maximální sazby.

Podle Mizery však Zubří muse-
lo lhůtu prodloužit v návaznosti 
na průběh místního referenda. 
„Kvůli tomu došlo k posunutí 
průběhu stavebních prací přes dvě 
zimy, a tudíž se přistoupilo k pro-
dloužení doby ve smlouvě s doda-
vatelem. Výtka směřuje v podsta-
tě na fakt, že možné prodloužení 
lhůty nebylo součástí zadávacích 
soutěžních podmínek,” pokračo-
val Mizera s tím, že: „S výtkou 
město Zubří nadále nesouhlasí. 
Bere ji však na vědomí a bude se 
co nejvíce snažit zabránit jejímu 
opakování.”                           (r)

Na začátku roku dostalo město Zubří pravomocnou po-
kutu 150 tisíc Kč od Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže (dále ÚOHS). Jedná se o nejnižší možnou sankci. 
Důvodem bylo prodloužení stavby Multifunkčního areálu 
o dva a půl měsíce.

Ve středu 6. února schválili zuberští radní novou organizační 
strukturu městského úřadu. Jednou ze zásadních změn je 
zánik funkce tajemníka městského úřadu Zubří, kterou do-
sud vykonával Petr Pleva (na snímku vlevo).

Povinnosti tajemníka tak podle zá-
kona nově převzal starosta Lubo-
mír Vaculín (na snímku vpravo). 
„Radu města k tomuto rozhodnutí 
motivovala připravovaná změna or-
ganizační činnosti celého městského 
úřadu. Věřím, že nové povinnosti, 
vzhledem k dřívějším manažerským 
zkušenostem a třetímu volebnímu 
období ve funkci starosty, zvládnu,” 

svěřil se Vaculín a pokračoval: „Od 
připravované změny si slibujeme 
zjednodušení činnosti úřadu zejmé-
na směrem k občanům. Chceme 
také oddělit úřednickou od neúřed-
nické části radnice. Jedná se zejmé-
na o vyčlenění správy majetku, údrž-
by zeleně nebo činnosti osob na VPP 
pod novou příspěvkovou organizaci 
města.”                                   (jm)
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Děti na rožnovském zimáku poznávaly hokej
Dvaačtyřicet dětí z Rožnova a okolí zavítalo na místní zimní stadion, aby si užilo sportovní akci Týden hokeje. 
Seznámily se během ní nejen s tímto sportem, ale poznaly také, co obnáší příprava těch nejmenších hokejistů.

Díky nové střelnici rozšiřují biatlonisté z Rožnova své řady.

Pořadatelé z Hokejového klubu 
Rožnov pod Radhoštěm připravili 
pro děti tradičně bohatý program 
na ledě i mimo něj. Účastníci tak 
běhali kolem kuželů, házeli na koš 
či stříleli tenisákem na branku. Pak 
už se ale přesunuli na ledovou plo-
chu a pod dohledem zkušených 
trenérů se seznamovali s hokejem. 

„Zúčastnilo se 42 dětí, což je s ohle-
dem na velikost Rožnova velmi dob-
rá účast. Akce splnila očekávání, 
děti si vyzkoušely standardní sklad-
bu tréninku našich hráčů, kterou 
je příprava - hry mimo led a pak 
i tréninkový - zábavný program na 
ledě. Potěšil mě také zájem rodičů 
o krátkou prezentaci o hokeji,” svě-

řil se prezident rožnovského ho-
kejového klubu Marek Moll.

Ti, kteří Týden hokeje nestihli, 
se mohou zúčastnit dalších akcí, 
které pořádá HC Rožnov p. R. 
Jsou jimi například odpolední 
bruslení Rodičů s dětmi zdarma 
každou středu od 16 do 17 hodin 
či tréninky přípravky (čt 15.45 až 

16.45, So, Ne 7.30 až 8.40). „Pro 
zájemce jsou pak tréninky vedené 
profesionálními trenéry v prvních 
třech měsících zdarma, včetně za-
půjčení hokejové výstroje,” připojil 
Moll. Více se malí hokejisté a je-
jich rodiče dozví také na www.
hcroznov.com. 

(jm) Foto Lucie Mikulcová

Více fotografií na www.spektrumroznovska.cz

Město se opět zapojí do T-Mobile Olympijského běhu
Sportovní klání se koná u příležitos-
ti celosvětového Olympijského dne 
a je třeba se do něj včas zaregistro-
vat. Zájemci tak mohou učinit již 
nyní na stránkách www.olympijsky-
beh.cz.  Přihlášky budou uzavřeny 
v úterý 11. června. Do konce března 
je startovné pro dospělé za zvýhod-
něnou cenu. Část z něj navíc podpo-
ří charitativní Olympijskou nadaci, 
jež umožňuje sportovat dětem, kte-
rým v tom brání nedostatek financí. 
„Dětské běhy jsou pak zdarma. Regis-
trace je u nich možná i na místě, ale 
bez nároku na startovní balíček. Všem 
proto doporučujeme se včas registro-
vat on-line,” přiblížil mluvčí města 
Tomáš Gross.

V rámci T-Mobile Olympijského 
běhu vyběhne v jednotný čas, tedy 
přesně v 18 hodin, na více než 60 
místech po celé republice na 70 ti-
síc běžců. „Připravili jsme zajímavou 
trať v délce 5 000 metrů, která běžce 
provede městským parkem a bude 
jednotná pro všechny zúčastněné. 
Dětské běhy proběhnou ve čtyřech 
věkových kategoriích na tratích od 
200 do 1 100 metrů,“ pozval staros-
ta Radim Holiš.  

Každý ze zaregistrovaných na 
www.olympijskybeh.cz obdrží od 
pořadatelů startovní balíček a prv-
ní tři v cíli podle kategorií medaile 
a ceny pro vítěze. 

Text a foto Jakub Mikuš

Ve středu 19. června se bude v Rožnově opět sportovat. Měs-
to se potřetí zařadí mezi pořadatele největší běžecké akce 
u nás T-Mobile Olympijského běhu. Otevřena je už i registrace.

Poslední možnost nominovat
kandidáty na Sportovce roku
Již pojedenácté bude letos město 
Rožnov pod Radhoštěm udělovat 
ocenění Sportovec roku. Cena 
je určena nejlepším sportovcům, 
sportovním kolektivům, trenérům 
a hendikepovaným sportovcům. 
Vyhlášena bude také Cena staros-
ty města. Radnice až do čtvrtka 
28. února přijímá nominace na 
uvedená ocenění.

Návrhy je nutné zaslat písemně 
na adresu: Městský úřad, Odbor 

školství a sportu, Masarykovo 
náměstí 128, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm nebo osobně doručit 
na odbor školství a sportu nejpoz-
ději do čtvrtka 28. února 2019.

Sportovci roku 2018 budou vy-
hlášeni a oceněni na slavnostním 
aktu v úterý 23. dubna v rožnov-
ském kině Panorama.               (r)

Podrobná pravidla 
pro nominování 

zde:

Koloběžka Cup na Pustevnách
Mezi sportovní novinky letošní 
sezony se zařadí Lapos Koloběž-
ka Cup 2019, který se uskuteční 
v sobotu 22. června. On-line re-
gistrace na akci s charitativním 
podtext je už spuštěna. 

Kromě Prahy, kde se akce setka-
la s velkým ohlasem, se letos zá-
vod uskuteční také na Pustevnách. 
„Přijďte si zajet časovku na koloběžce, 
ukázat co ve vás je a hlavně pomoci 
dobré věci,“ zve hlavní organizátor 
Jan Mazoch, bývalý reprezentant 
ČR ve skoku na lyžích a pokračuje: 
„Koloběžka Cup Pustevny zároveň 

podpoří dva chlapce ze dvou měst na 
různých stranách Pusteven. Jedná se 
o Jirku z Frenštátu a Jakuba z Rožno-
va, kteří se potýkají s těžkým postiže-
ním. Mezi oba se rozdělí celkový výtě-
žek ze startovného.“ Na Pustevnách 
se pak bude závodit v kategoriích: 
Děti do 10 let na 300 metrů, účast-
níci 11-15 let na 1 000 metrů a účast-
níci 16 let a starší na 2 000 metrů. 

Sportovci, kteří se včas zaregist-
rují, si mohou koloběžku pro závod 
nejen bezplatně zapůjčit, ale čeká je 
i řada dalších překvapení. Více na 
www.kolobezka-cup.cz.   (mha, jm)
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Barbora Nováková a Martin Pokorný jsou mistry ČR
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Dva mistři, jeden vicemistr a další tři umístění v první desítce. Takové úspěchy přineslo nedávné juni-
orské mistrovství republiky na Bílé závodníkům klubu Ski Soláň. Nejlépe se na začátku února prosadili 
Barbora Nováková a Martin Pokorný, kteří si v nedělních slalomech vyjeli juniorské mistrovské tituly.
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Členům lyžařského klubu Ski So-
láň se však nedařilo pouze ve sla-
lomu. „Ostudu naši neudělali ani 
v sobotním obřím slalomu. Martinovi 
Pokornému uniklo první místo o jedi-
nou příčku, Barbora si pak mezi ju-
niorkami vyjela deváté místo. Dobře 
si vedli také ostatní členové oddílu. 
Ema Dvořáková si v nedělním slalo-
mu sjela krásné páté místo, v první 
desítce ji mezi mladšími juniorkami 
doplnila devátá Tereza Šerá,“ ohlíží 
se trenér Ski klubu Soláň Petr Po-
korný za Mistrovstvím České re-
publiky juniorů.

Výkony juniorů Ski klubu Soláň 
mají o to větší váhu, přihlédneme-li 
k podmínkám, za jakých se letošní 
MČR konalo. „V nedaleké Bílé totiž 
pominuly několikatýdenní mrazy 
a teploty se celý víkend pohybovaly 
nad nulou. Lyžaři se museli také 
vypořádávat s nepříjemným deštěm. 
I přesto se však organizátoři rozhod-
li nepoužít při údržbě trati salmiak 
a na závodníky tak čekala nerovná 
trať plná záludných koryt a muld. 
O to víc si úspěchu, který jsem za 
trenérskou kariéru ještě nezažil, vá-
žíme,“ podotkl Pokorný.

V mimořádně těžkých podmínkách ve ski areálu v Bílé vybojovali Barbora Nováková 
a Martin Pokorný mistrovské tituly ve slalomu.                              Foto archiv oddílu

Hokejisté Rožnova ve čtvrtfinále play off vyzvou Krnov

Poslední kolo základní části (hrá-
lo se po uzávěrce tohoto vydání) 
již nemohlo nic změnit na tom, že 
Rožnov vyzve ve čtvrtfinále play 
off právě vítěze základní části – 
celek Krnova. V sérii hrané na dvě 
vítězná utkání se začíná v sobotu 
23. února na ledě Krnova, v Rožno-
vě se půjde na play off hokej ve stře-
du 27. února. Případný rozhodující 
třetí duel by se hrál opět v Krnově, 
a sice v sobotu 2. března.

Složení�čtvrtfinálových�dvojic�v�play�
off�krajské� ligy: Studénka – Horní 
Benešov, Český Těšín – Frýdek-
-Místek B, Karviná – Bohumín, 
Krnov – Rožnov p. R.

Vzájemné�zápasy�Rožnova�s�Krno-
vem�v�sezoně�2018-2019: HC Rož-
nov – HK Krnov 2:3 po prodl., 
HK Krnov – HC Rožnov 5:1, HC 
Rožnov – HK Krnov 5:4 po prodl.  
                                             (mha)

Hokejisté Rožnova pod Radhoštěm se střetnou ve čtvrt-
finále play off krajské ligy s Krnovem. Rozhodlo se o tom 
v předposledním kole základní části, ve kterém Rožnované 
prohráli se Studénkou, a nemohou tak předehnat Horní Be-
nešov na sedmém místě.

Zubří se stále drží na hraně postupu do play off extraligy
Vysoká domácí porážka s Duklou Praha a poté složený reparát na palubovce Brna. Takové byly zápasy extraligových 
házenkářů Zubří v 17. a 18. kole nejvyšší soutěže. Ve finiši základní části, jenž rozhodne o tom, kterých osm týmů si za-
hraje play off o titul, čeká Zubřany těžký los. V 19. kole přivítají doma Karvinou (zápas skončil po uzávěrce tohoto vydání 
a informace k němu najdete na www.spektrumroznovska.cz) a ve 20. kole je čeká další televizní zápas, tentokrát v Lo-
vosicích (čtvrtek 28. února od 18 hodin na programu ČT Sport).

HC�ROBE�Zubří�–�HC�Dukla�Pra-
ha�22:29�(12:15)

Házenkáři Zubří se před televizním 
zápasem s Duklou Praha potýkali 

s marodkou několika důležitých 
hráčů, což zkomplikovalo přípravu. 
Hosté kromě úvodu po většinu zá-
pasu vedli. Poločasový tříbrankový 
náskok po změně stran natáhli až 
na deset gólů. Zubří tak nenavázalo 
na předchozí vítězný zápas s Frýd-
kem-Místkem a před televizními 
kamerami doma vysoko prohrálo. 
„Limitovala nás viróza některých 
hráčů. Do toho se navíc zranil Marek 
Hlinka. Hlavní problém byl v obra-
ně,“ hodnotil duel na svazovém 
webu trenér Zubří Dušan Poloz.
Nejvíce� branek: M. Hrstka 4/1, 

Dokoupil 3, Mizera B. 3, Válek 3 - 
Patzel 8, Klíma 7, Šustek 4.

SKKP�Handball�Brno�–�HC�ROBE�
Zubří�24:26�(8:13)

Vydřené vítězství pro házenkáře 
Zubří, kteří se v Brně utkali se 
svým bývalým trenérem a dlou-
holetým hráčem Andrejem Tit-
kovem. Po celý zápas hosté sice 
vedli, v poločase už o pět branek, 
jenže pět minut před koncem to 
bylo jen o gól. Nakonec Zubřané 
těsný náskok udrželi a tolik potřeb-

né body v boji o play off si z Brna 
odvezli. „Z hlediska vývoje tabulky 
a celé situace se jednalo o zásadní 
zápas. Nicméně celou sezónu se pe-
reme sami se sebou. Vítězství jsme 
vydřeli vůlí a to je cennější,” uvedl 
Dušan Poloz.
Nejvíce� branek: Petrovič 6, Hastík 
5, Hlípala 4 – Korbel 7, Hrstka 6/3, 
Zeman 4.

Pořadí� extraligy� po� 18.� kole: 
1. Plzeň 27 bodů, 2. Karviná 25, 
3. Nové Veselí 24, … 8. Zubří 17. 

(mha) 


