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V úterý 16. dubna se od 14 hodin letos podruhé sejdou rožnovští zastupitelé ve velké
zasedací místnosti radnice na Masarykově
náměstí. Jednat budou mimo jiné o přidělení
grantové podpory spolkům a organizacím či
pojmenování ulic.

I

28. BŘEZEN

O týden později ve středu 24. dubna od 16 hodin proběhnou veřejné interpelace občanů s vedením
města. Zájemci budou moci diskutovat nejen o bodech z jednání
zastupitelů.

Tyršovo nábřeží čekají velké změny
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

Zklidnění dopravy, vytvoření pobytových a odpočinkových prvků,
nových parkovacích míst či cyklochodníků. To vše má podle studie, která byla v úterý 5. března představena občanům, přinést
plánovaná rekonstrukce Tyršova nábřeží. Počítá se také s protipovodňovými opatřeními.
ření. Reálně zde totiž existuje riziko
povodní při zvýšených hladinách
menších toků i řeky Bečvy,“ popsala
zadání místostarostka Kristýna Kosová. Architekti, kteří studii řešení
Tyršova nábřeží zpracovávali, tak
mimo jiné počítají se zvýšenými
obrubníky, případně zídkou v místech rozlivu Bečvy. Lokalitu by
měly ochránit až před 50letou vodou. Pravý břeh Bečvy mají navíc
doplnit pobytové stupně, zapuštěná
plata v blízkosti hladiny či lavičky
a další mobiliář. Pokračování na str. 4
Vizualizace Stolařík architekti

Úpravy rožnovské místní části Jižní
Město připravuje radnice dlouhodobě. Vzhledem k velikosti území
ale záměr rozdělila do dvou částí.
V rámci první etapy se mají týkat
Tyršova nábřeží včetně navazujícího pravého břehu Rožnovské Beč-

vy. „Chceme, aby nábřeží fungovalo
jako pobytový odpočinkový prostor
především pro místní občany bydlící
v panelákové zástavbě. Dalším úkolem bylo zpřehlednit a zklidnit dopravu v této lokalitě a zpracovat návrhy
pro umístění protipovodňových opat-

VODA TOPENÍ PLYN

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely koupelny

Chobot 93, Rožnov p. R. • tel.: 608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz

Rožnov letos zavede stacionární radary

Bič na neukázněné řidiče, kteří nerespektují nejvyšší povolenou rychlost, chystá letos rožnovská radnice. Do poloviny
roku chce na třech lokalitách ve městě zavést radary.
Město má na realizaci projektu
a dubna,” nastínil starosta Radim
měření rychlosti v rozpočtu vyčleHoliš. Město už vybralo také troněnu částku přesahující dva mijici lokalit, ve kterých mají být
liony Kč. „Aktuálně rozhodujeme
stacionární radary umístěny. Jedo systému měření. Jednou z variant
ná se o Kramolišov, Horní Paseky
je ta, kterou znají řidiči z Valašskéa ulici Meziříčská. „Cílem projektu
ho Meziříčí či Vsetína. Druhou stálé
není navýšení příjmů města, ale zvýměření ve vytipovaných lokalitách
šení bezpečnosti dopravy na území
zajištěné externím dodavatelem,
Rožnova. Případný ekonomický příčímž by se snížily počáteční náklanos využijeme k dalšímu zvyšování
dy města. Soutěž na poskytovatele
bezpečnosti ve městě,” uzavřel stachceme vypsat na přelomu března
rosta Holiš.
(jm)

Radnice ušetřila přes 6 milionů
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Rožnov ušetřil na investicích přes 6 milionů

Šest investičních akcí, které chce město na svém území letos realizovat, bude levnějších o 23 procent. Taková je
bilance hospodaření radnice v úvodu roku. Ušetřené peníze Rožnov využije na realizaci dalších investičních akcí.

Rožnovu se podařilo rozpočtované
náklady přes 28 milionů Kč na výstavbu parkovišť, chodníků či hřišť
snížit o téměř 6,4 milionu. „Úspora činí 23 procent rozpočtovaných

nákladů. Tak vysoké číslo nás těší.
Úspory jsme dosáhli jednak náročnými výběrovými řízeními a také
tím, že jsme zakázky cíleně soutěžili
v období, kdy o jejich získání měly

stavební firmy velký zájem,“ netajil
spokojenost starosta Radim Holiš.
„Úspora se týká vybudování parkovišť na ulicích Horská a Zemědělská,
komunikace a chodníku na ulicích

5. května a Horská, parkoviště a hřiště v místní části Kramolišov, nového
sportoviště na Videčské a rekonstrukce ulice Plynárenská,“ vypočítala vedoucí odboru investic radnice Dita
Vávrová. Práci jejího odboru ocenil
také starosta Holiš. „Odbor investic
připravil veškeré materiály s předstihem tak, že jsme mohli soutěžit jednotlivé zakázky v nejlepším možném
období. Za to jim patří poděkování,”
řekl Radim Holiš a doplnil: „I v případě dalších investičních akcí budeme pokračovat v nastaveném trendu.
Tedy v maximální míře snižovat náklady při zachování potřebné stavební kvality.“
(tg, jm)

Požární poplach vylidnil v březnu radnici - cvičně
První březnový den přinesl kompletní evakuaci hlavní budovy rožnovské radnice na Masarykově náměstí.
Důvodem byl cvičný požární poplach vyvolaný simulovaným zahořením archivu městského úřadu.

Aktivace kouřového čidla, vyhlášení
požáru v budově radnice mimo jiné
voláním HOŘÍ, součinnost s Hasičským sborem města, Městskou
policií Rožnov pod Radhoštěm
a hromadná evakuace. Tak v pátek
1. března krátce po obědě vypadal
nácvik požárního poplachu. „Povinnost jeho každoroční realizace
vychází z vyhlášky o požární prevenci
a z požární dokumentace rožnovské
radnice,“ uvedla Martina Jurčová,
referentka pro krizové řízení a požární ochranu. Cílem cvičení podle

ní byla primárně správná evakuace
občanů a úředníků z budovy radnice za využití únikových cest. „Dále
cvičení ověřilo funkčnost kouřových
čidel a spolupráci městské policie,
hasičů i členů preventivní požární
hlídky z řad zaměstnanců úřadu,“
doplnila Jurčová s tím, že: „Úředníci
se po vyhlášení poplachu shromáždili
na Masarykově náměstí. Po vizuální
kontrole vyklizení kanceláří, lokalizaci a ‚zneškodnění‘ požáru se pak za
necelou čtvrthodinu vrátili k práci.”
(tg, jm) Foto Tomáš Gross

Představitelé města se poklonili Zapojte se do projektu
památce T. G. Masaryka
Rožnovská seniorská karta

V pátek 8. března si Rožnov pod Radhoštěm připomněl 169
let, které letos uplynuly od narození prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.

Před sochou prvního prezidenta
Československa se na Masarykově
náměstí sešli nejen představitelé
rožnovské radnice, aby se poklonili
jeho památce. Starosta Radim Holiš pak spolu s místostarosty Janem
Kučerou a Kristýnou Kosovou položili k soše kytice.
Tomáš Garrigue Masaryk se narodil 7. března 1850 v Hodoníně
a úzce spjat byl také s naším regionem, který několikrát navštívil.
Když byly v roce 1907 vypsány volby do říšské rady, první na základě

všeobecného hlasovacího práva,
navrhl meziříčský Pokrokový spolek, aby na poslance za valašská
města kandidoval právě Masaryk.
V Rožnově jeho kandidaturu podporovali a propagovali například
Emanuel Vencl, ředitel zemědělské
školy a pozdější prvorepublikový
senátor, starosta Sokola Osvald Kotouček a učitel Mareček. Masaryk
během posléze vítězné kampaně
navštívil také Rožnov, kde jej významně podporovali místní evangelíci.
(r) Foto Jakub Mikuš

Město Rožnov pod Radhoštěm má za sebou první ročník fungování Rožnovské seniorské karty (dále Rosenka) a připravuje druhý. Karta je určena pro rožnovské
seniory starší 65 let.
V úvodním roce fungování zaznana svém území, kteří by byli ochotmenala Rosenka velký úspěch,
ni poskytnout držitelům karty
když si ji vyžádalo na 900 senislevu nebo jinou výhodu, s žádostí
orů. „Cílem karty je aktivizace
o zapojení se do Rožnovské seniorseniorů, jejich společná setkávání,
ské karty,” uvedla Hana Cábová,
vzdělávání, péče o zdraví i zapojekoordinátorka Rosenky a doplniní do života města. Senioři mohli
la: „Slevy se mohou týkat vstupnévyužít služeb Senior taxi, masáží,
ho na kulturní akce, do bazénů,
slev v lékárnách a na kulturní prorelaxačních center, kaváren, ale
gramy. Získali zdarma vstup na
i nákupu zboží, občerstvení, poJurkovičovu rozhlednu či plavání,“
honných hmot a podobně.“ Setkávypočítal výhody místostarosta
ní se subjekty, které o zapojení
Jan Kučera.
do Rosenky projeví zájem, je naMěsto nyní připravuje druhý
plánováno na druhou polovinu
ročník Rosenky. Nové karty budubna. Kontaktní osobou pro zádou seniorům vydávány v červnu
jemce o poskytnutí slev je Hana
s platností na jeden rok. „Město
Cábová, tel: 571 661 172, e-mail:
Rožnov se obrací na podnikatele
hana.cabova@roznov.cz.
(r)

aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze
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Rozhodněte o umístění nové městské tržnice
Až do pondělí 22. dubna se mohou Rožnované vyjadřovat k umístění nové městské tržnice. Radnice jim nabízí
k dispozici čtveřici lokalit. Anketa je přístupná na oficiálním
webu města www.roznov.cz v rámci projektu Zdravé město Rožnov pod Radhoštěm.
„Umístění tržnice je v souladu s arobčané o nejvhodnější lokalitě přechitektonickými plány města možné
mýšleli v souvislosti s tím, kudy denna stávajícím parkovišti mezi budoně prochází Rožnovem a kde by byla
vou České pošty a restaurací Libuše
tržnice nejsnáze dostupná,“ doplnila
(varianta V01, pozn. red.), v lokaKosová. Realizace nové městské tržlitě Na Zahradách (varianta V02),
nice je jednou z deseti priorit města
v prostorách před budovou Paláčkova
vzešlých z loňského veřejného fóra.
mlýna (varianta V03) nebo místo
Hlasovat o jejím umístění mohou
části parkoviště u budovy Štefania
občané až do Velikonoc, tedy do
na Palackého ulici (varianta V04),
pondělí 22. dubna. Akce je další
kde by ovšem tržiště bylo pouze obaktivitou radnicí zaváděné Místní
časné, nikoliv trvalé,“ nastínila vaagendy 21, prostředrianty místostarostka Kristýna Konictvím které se město
sová. Všechny lokality jsou přitom
snaží zapojit veřejnost
schopny nabídnout srovnatelnou
do plánování rozvoje
kapacitu tržiště. „Ráda bych, aby
Rožnova.
(tg, jm)

Grafika MěÚ Rožnov p. R.

Město zvažuje nákup elektromobilů i aut na CNG
Modernizaci vozového parku letos plánuje rožnovská radnice. Čtveřici stávajících zastaralých vozidel
mají nahradit auta na CNG (stlačený zemní plyn) a elektromobily. Právě chystané zakoupení druhých
jmenovaných vozů však část zastupitelů kritizovala.

Dvě auta na CNG pohon s dotací 100 tisíc a celkovými náklady
cirka 1 milion Kč a dva elektromobily za maximálně 1,5 mil.,
přičemž dotace má činit 500 tisíc Kč, plánuje pořídit rožnovská
radnice. „V obou případech máme
zpracovány žádosti o dotaci na
pořízení zmíněných vozidel. V případě elektromobilů počítáme s výrazně levnějším provozem oproti
běžným benzinovým automobilům.
Zároveň se jedná o signál společenské zodpovědnosti vůči životnímu

prostředí,” řekl místostarosta Jan
Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Elektromobily terčem kritiky
S nákupem elektromobilů však někteří zastupitelé nesouhlasili. „Ekologii dvakrát nepomůžeme. Statistiky
například z Německa dokazují, že
elektromobil je s ohledem na výrobu
výrazně horší z pohledu produkce
oxidu uhličitého,” reagoval Jaromír
Koryčanský (KDU-ČSL) a doplnil:
„Vozový park radnice je zastaralý a je

Začala stavba očekávaného
parkoviště na ulici Zemědělská

Celkem 42 parkovacích míst má vzniknout na ulici Zemědělská od podchodu směrem k budově T klubu. Stavební práce,
kvůli nimž je ulice uzavřena, jsou plánovány do konce května.
I když na ulici Zemědělská platí zánádraží a nabídne nová parkovací
kaz zastavení, radnice dosud toleromísta,” řekl starosta Radim Holiš
vala vozidla stojící podél pravé straa pokračoval: „Nyní čekáme už jen
ny jednosměrné komunikace. Nyní
na důležitou rekonstrukci vlakového
zde ale vznikne 42 nových parkonádraží, kterou má investor SŽDC
vacích míst, chodník a úpravou
(Správa dopravní železniční cesprojde i veřejné osvětlení. To vše za
ty, pozn. red.) zahájit v roce 2020.
2,5 milionu Kč z rozpočtu města.
V návaznosti na to má za budovou
„Jedná se o další stavbu, která vhodLidlu vybudovat také dalších 42 parně doplní území kolem vlakového
kovacích míst.”
(jm)

ho třeba obnovit. Je tak ale třeba
činit svědomitě. Nejlepší variantou
je podle mne CNG.” Starosta Radim Holiš (ANO) však vidí přínos
v obou variantách: „Vozy na CNG
vycházejí ze statistik velmi dobře.
Zejména lokální přínos mají ale
také elektromobily. Víme, že jejich
pořizovací cena je vyšší, a proto jsme
částku zastropovali na 1,5 milionu
s půlmilionovou dotací za oba vozy.
Chceme jít s dobou, Evropa jasně
řekla, že elektromobilita je hlavní
směr,” reagoval starosta.

Ve hře je i sdílení vozidel
Vedení města zvažuje také další varianty využití elektromobilů. „Diskutujeme například o možnosti zapůjčení
vozidla na víkend občanům nebo turistům. Zápůjčka by mohla být ale také
cenou pro rodinu vítěze žákovské soutěže Technický talent. Jedná se o osvětu
a také krok ke sdílené ekonomice –
kdy by auto nevyužil jen úřad, ale také
veřejnost. Tím se zvýší jeho návratnost
a bude použito k osvětě,” připojil místostarosta Kučera.
(jm)

Most u Eroplánu se na tři měsíce uzavře

Od pondělí 1. dubna do konce
června bude pro automobily z důvodu rekonstrukce zcela uzavřen
most přes Bečvu u hotelu Eroplán.
Most, který je v majetku Ředitelství silnic Zlínského kraje, je v havarijním stavu a jeho oprava už je
nezbytná. „Most projde kompletní

rekonstrukcí. Pro řidiče je navržena
objízdná trasa, která povede od křižovatky U Janíka na ulici Pionýrská a Palackého,“ uvedla Jarmila
Karlíková z odboru správy majetku rožnovské radnice. Chodci ani
veřejná doprava nemají být rekonstrukcí dotčeni.
(tg, jm)

Rožnov pod Radhoštěm má 16 784 obyvatel
K poslednímu dni roku 2018
žilo ve městě 8 656 žen a 8 128
mužů. Vyplývá to ze statistik Ministerstva vnitra ČR. To je o 36
osob méně než na konci roku
2017. Podle dalších čísel žije ve
městě 2 217 obyvatel ve věku do
15 let (1 159 mužů a 1 058 žen).

„V Rožnově pod Radhoštěm žije
také několik desítek seniorů nad
90 let. Přesně 156 osob. Nejstarší
obyvatel města oslaví letos 101. narozeniny. Rovnou 100 pak další tři
Rožnované,” uvedl mluvčí města
Tomáš Gross s tím, že loni se ve
městě narodilo 153 dětí.
(jm)
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Na radnici přivítali další nové občánky Rožnova
Jedenáct miminek narozených v průběhu loňského roku zavítalo spolu s rodiči v březnu
na rožnovskou radnici. Proběhlo zde první z letošních čtyř plánovaných vítání občánků.

Rodiče s dětmi i další hosty pozdravil v obřadní síni radnice místostarosta Jan Kučera, který miminkům
popřál především hodně zdraví.
Maminky dostaly při této příležitosti růži a pamětní list, dětem

byly určeny hračky, které nakoupilo město. Nové občánky pozdravila také Jitka Slezáková z Městské
knihovny Rožnov. „V knihovně realizujeme projekt Bookstart, zaměřující
se na podporu čtenářství v rodinách

s nejmenšími dětmi. Rodiče jsme
informovali o naší nabídce knih pro
děti. Také jsme jim věnovali poukaz
na roční vstup do knihovny, který mohou při první návštěvě u nás vyměnit
za čtenářský průkaz pro dítě nebo

dospělého. Zároveň také malí Rožnované dostanou knihu a audioknihu,“
prozradila knihovnice dětského oddělení. O doprovodný program se
postarali žáci ZŠ Záhumení.
(jm) Foto Jitka Porubová

Nejen doprava se na nábřeží výrazně zklidní

Ondřej Stolařík (stojící vlevo) během představení studie veřejnosti. Foto Jakub Mikuš

Město zavede na akcích vratné kelímky

Rožnov chce být zdravým městem, které přistupuje zodpovědně také k ochraně životního prostředí. Aktivně se proto
zapojí do aktivit omezujících používání jednorázových plastů.
„Každá městská kulturní akce znasběru PET lahví na školách. „Od
mená mimo jiné žlutý kontejner plný
letoška nabízíme školám přímou
plastových kelímků, které návštěvníci
finanční podporu projektové environtěchto akcí ani netřídí. Existují přimentální výuky s tématem předchátom vratné kelímky na opakované
zení vzniku odpadů. Tato aktivita by
použití dokonce od českého výrobce.
měla nahradit sběr petek a odpovídá
Touto cestou se chceme nově na městtomu, kam jsme se za pár let posuských akcích vydat. Další opatření se
nuli,” představila nové aktivity míspak dotknou chodu úřadu,” přiblítostarostka Kosová a pokračovala:
žila plány radnice místostarostka
„Školám a školkám patří dík. I jejich
Kristýna Kosová. Podle údajů spozásluhou se obyvatelé Rožnova naulečnosti EKO-KOM se v ČR vytřídí
čili, co patří do barevných kontejne69 % plastových obalů. Celosvětově
rů. Budeme rádi, když spolu s námi
ale končí třetina plastu v přírodě.
posunou Rožnov zase kousek dál.
EU proto plánuje omezení jednoráTřídit už celkem umíme, teď před
zového plastu do roku 2030. Rada
námi stojí otázka, zda se vzniku něměsta také přehodnotila podporu
kterých odpadů nedá vyhnout.” (jm)
aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

www.spektrumroznovska.cz

Pokračování ze str. 1
Velkým tématem byla také doprava,
zejména její zklidnění. Přes Tyršovo
nábřeží si totiž zkracují cestu řidiči,
kteří se chtějí vyhnout semaforům
na ulici Meziříčská. „Ulicí denně projede zhruba 1 800 vozidel, z nichž 23
procent činí právě tranzitní doprava,
kterou je vhodné z lokality vymístit. Po
zohlednění požadavků všech zainteresovaných stran jsme navrhli zachování
obousměrného provozu. Podél plotů by
však měl vzniknout nový chodník, na
který naváže komunikace s parkovacími zálivy, jež zároveň poslouží jako
šikany zpomalující dopravu. Následovat bude nedotčený zelený pás se stromořadím. Stávající cyklostezka bude
transformována do podoby sdíleného

prostoru pro cyklisty i chodce s důrazem na klidovou a pobytovou funkci,”
přiblížil návrh řešení Ondřej Stolařík
z architektonické kanceláře, která
pro město studii připravila. Stávajících 58 parkovacích míst se pak má
rozrůst minimálně na 96.
Na studii mají postupně navázat
další stupně přípravy projektu. „Výsledkem má být nábřeží, které bude
příjemným místem pro život. Občané
se zde budou moci zastavit, sednout
si k řece a v rámci Cyklostezky Bečva
bezpečně projet nebo projít Rožnovem,“
nastínila místostarostka Kosová a dodala: „Počítáme s tím, že letos dokončíme projekt úprav v rámci první etapy
a v roce 2020 bychom začali s realizacemi některých investic.”
(jm)

Na Pindulu se vrátí semafory

Také letos se musí řidiči jedoucí
z Rožnova pod Radhoštěm přes
Pindulu obrnit trpělivostí. Od pondělí 1. dubna bude totiž Ředitelství
silnic a dálnic pokračovat vloni
započatých opravách hlavní silnice
I/58 na rožnovské straně. Oprava
důležitého dopravního tahu z Rožnova směrem na Ostravu bude
opět probíhat v několika etapách.
Tentokrát se dotkne téměř čtyřkilometrového úseku pod Pindulou.
Silničáři zde opět odfrézují stávající povrch, který je v nevyhovujícím
stavu, a nahradí jej novým. Řidiči
musí počítat s tím, že doprava
bude v opravovaných úsecích svedena do jednoho jízdního pruhu
a řízena kyvadlově semafory. Práce
začnou v pondělí 1. dubna a jejich
dokončení je plánováno do neděle
30. června.
(jm)
Grafika archiv MěÚ Rožnov
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Bezpečnost dopravy před ZŠ 5. května se zvýší
V druhé polovině března zahájilo město úpravu komunikace a chodníků před Základní školou 5. května
na ulici Horská. Investice za cirka 2,2 milionu korun zvýší bezpečnost nejen tamních žáků.
Stavba se dotkne zhruba 100metrového úseku zejména mezi
vjezdy do areálu základní školy
a protilehlé MŠ Radost. V tomto
dopravně kritickém místě dojde
nejen k úpravě komunikace, ale
také chodníků. „Stavební úpravy
povedou k lepší průjezdnosti v lokalitě, bezpečnějšímu pohybu pěších,
hlavně žáků ZŠ 5. května a vybudování dvou parkovacích míst namísto
stávajícího dělícího ostrůvku,” zmí-

nil Marek Moll z odboru rozvoje
a strategického plánování radnice
s tím, že: „Během realizace nepočítám se zásadním dopravním
omezením průjezdnosti. Ke konci
při pokládce nových asfaltů dojde
krátkodobě k uzavírce ulice. Omezeno však bude parkování v místě
stavby.” Práce mají být ukončeny
do 31. května a město za ně zaplatí cirka 2,2 milionu Kč.
Text a foto Jakub Mikuš

Děti s mentálním postižením obtížně hledají další uplatnění
Ve složité situaci se ocitli rodiče absolventů speciální Základní školy Tyršovo nábřeží v Rožnově pod Radhoštěm. Pro
své děti zejména s těžkým mentálním postižením obtížně hledají další uplatnění či službu, která by se o ně postarala.
ZŠ Tyršovo nábřeží, kterou zřizuje Zlínský kraj, zajišťuje vzdělání
v rámci 1. - 9. ročníku pro žáky
s lehkým mentálním handicapem
a v 1. – 10. ročníku ZŠ speciální
pro žáky s těžkým mentálním, tělesným a smyslovým postižením,
většinou od 6 do 20 let věku.
Právě druhá skupina je nyní
ohrožena omezenými možnostmi po ukončení základní školy.
„Naši žáci po absolvování desetiletého vzdělávacího programu ško-

lu opouštějí. Loni se jednalo o tři
absolventy, letos je to osm mladých
dospělých, kterým můžeme pouze
zprostředkovat kontakty s organizacemi zabezpečujícími sociální
služby. Ve většině případů se jedná
o děti s těžkým kombinovaným postižením,” přiblížila situaci ředitelka školy Anna Kovárňová. Rodiče
teď řeší složitou otázku, jaké zařízení se během dne o jejich děti
řádně postará tak, aby oni mohli
dál chodit do zaměstnání.

Do práce na kole - registrujte se včas
Zdravé město Rožnov pod Radhoštěm se letos podruhé stane jedním ze 44 měst v České republice, která se zapojí do
projektu Do práce na kole. Registrace už je v plném proudu.
„V rámci projektu budeme mapovat
Loni se do akce zapojilo 16 300
skutečné trasy cyklistů nejen z řad
osob, z toho 146 v našem městě.
úředníků městského úřadu, ale také
„Rožnovským účastníkům se podaz firem a organizací, jejichž zaměstřilo najet a nachodit téměř 44 608
nanci budou do soutěže zapojeni. Dít
kilometrů a tím ušetřit 5 754 kg
se tak bude v průběhu celého května,“
škodlivého CO2 v ovzduší. Mnozí
z nich získali zajímavé ceny,“ douvedla rožnovská koordinátorka
plnila Hana Ondruchová. Akce je
projektu Hana Ondruchová.
další aktivitou radnicí zaváděné
Akce Do práce na kole je populárMístní agendy 21, prostřednicní proto, že není výzvou individuální,
tvím které se město snaží zapojit
ale týmovou. „Členové týmů nejčastěji
veřejnost do plánování rozvoje
ze společného pracoviště či školy mimo
Rožnova pod Radhoštěm.
jiné soutěží v kategoriích Pravidelnost
Zájemci mohou svůj tým zarea Výkonnost na kole, pěšky či poklugistrovat na stránkách
sem. Každý účastník si cesty může
dopracenakole.cz. Sazapisovat ručně do systému Do práce
motná výzva se koná
na kole nebo nahrávat přes mobilní apv průběhu měsíce
likace Urban Cyclers, SuperLife nebo
května.
(tg, jm)
Strava,“ řekla Ondruchová.

Největší problém v sociální
oblasti
Vzhledem k tomu, že se jedná o problém Rožnovska a financemi na
provoz nových služeb vládne Zlínský
kraj, sešli se jejich zástupci na společné schůzce. „Opakovaně upozorňujeme, že nám zde vyrůstá cílová skupina
dětí se středním a těžkým mentálním
postižením, pro kterou není na Rožnovsku zřízena navazující služba. V řadě
měst kraje tomu tak je. Jedná se
o největší problém v sociální oblasti na
našem území. Vážím si zájmu Zlínského kraje diskutovat na potřebě nalézt
řešení,” uvedl místostarosta Rožnova
a předseda Sdružení Mikroregionu
Rožnovsko Jan Kučera. „Chceme zajistit provázanost sociální oblasti a školství. Vnímáme, že absolventi ZŠ Tyršovo nábřeží a jejich rodiny potřebují po
ukončení základního vzdělávání další
pomoc. Naší snahou je nalézt řešení ve
stávajících dostupných službách, které
mnohdy nejsou zcela využívány. Schůzku jsme iniciovali, abychom představili
sociální služby, které jsou nabízeny

příspěvkovou organizací Áčko a které
mohou sanovat potřeby dospívajících.
Dále zjišťujeme potřeby zejména rodičů
i všech institucí, které se potkávají s potřebami lidí se zdravotním postižením,
abychom mohli reagovat efektivním
nastavením sítě sociálních služeb,“ reagovala Michaela Blahová, radní Zlínského kraje pro sociální oblast.

Příští rok vznikne denní
stacionář
Jedním ze závěrů schůzky je
potřeba detailněji seznámit rodiče dotčených dětí se stávajícími
službami, tak aby je dokázali využít. „Zároveň nezbytně potřebujeme
od příštího roku zřídit novou službu
denního stacionáře, která v Rožnově chybí, a pro některé klienty je
jediným možným řešením. Budeme
také hledat možnosti jejího financování, aby byla schopna pomoci
více klientům. Osud je primárně
v rukách kraje a jeho zástupců,”
shrnul závěry schůzky místostarosta Kučera.
(jm)

Tibetská vlajka se po 15 letech vrátila na radnici

Nejen na budově Městského úřadu na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm zavlála v první polovině
března tibetská vlajka. Naposledy zde visela v roce 2004.
Město si tak spolu se 784 obcemi a dalšími institucemi v ČR
připomnělo 60. výročí povstání
Tibeťanů ve Lhase, které krvavě
potlačila čínská armáda. K této
události došlo 10. března a právě
v tento den se mezinárodní kampaň pravidelně koná. Každoročně
se k ní připojuje i Městská knihovna v Rožnově p R. „Symboliku
vyvěšení vlajky vnímáme především
v kontextu s naší částí historie, kdy
jsme přes 40 let žili v nesvobodném
režimu. Tibetská vlajka zároveň
symbolizuje nesouhlas s násilným
potlačováním práv a svobod národů
a menšin na celém světě,“ uvedl ředitel knihovny Pavel Zajíc.
Text a foto Jakub Mikuš

STRANA 6 / 28. BŘEZNA 2019

RADNICE INFORMUJE

V dubnu proběhnou zápisy do prvních tříd
Na 163 budoucích prvňáčků přivítá pět městských, jedna soukromá a jedna
krajská základní škola u zápisů do prvních tříd pro školní rok 2019/2020.

V úterý 9. a středu 10. dubna od 13
do 17, resp. od 13 do 16 hodin budou probíhat zápisy na městem zřizovaných základních školách - ZŠ
5. května, ZŠ Koryčanské Paseky,
ZŠ Pod Skalkou, ZŠ Videčská a ZŠ
Záhumení. V soukromé ZŠ Sedmikráska se zápis uskuteční už ve středu 3. dubna a v krajské ZŠ Tyršovo
nábřeží, zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ve
čtvrtek 25. dubna.
Přesný počet dětí, které v pondělí 2. září usednou do školních lavic,
bude znám až v červnu mimo jiné
po projednání všech žádostí o odklad školní docházky.
Text a foto Jakub Mikuš

Svoz bioodpadu v rodinné zástavbě
Nádoby na bioodpad o objemu 240 litrů, které město Rožnov pod Radhoštěm loni zapůjčilo občanům k rodinným domům, se letos začnou svážet od středy (popř. čtvrtka) 10.
dubna. Radnice také zjišťuje zájem o pořízení dalších nádob.
„Upozorňujeme občany, že svoz
majetku radnice, která za danou
hnědých nádob na bioodpad probíoblast zodpovídá. „Aktuálně znovu
há každou lichou středu a čtvrtek.
přijímáme také předběžné žádosti
Nádobu přistavte vždy ve středu
občanů o nádobu na bioodpad do
nejpozději v 6 hodin ráno na svorodinné zástavby doručené na odzové místo. Z kapacitních důvodů
bor správy majetku nebo podatelnu.
a omezené provozní doby komNádoby budou k dispozici nejspíše
postárny budou některé lokality
v průběhu června cirka 90 kusů náodvezeny až ve čtvrtek,” uvedla
dob. Vydávat se budou do vyčerpání
Lenka Němcová z odboru správy
zásob,” připojila Němcová. (jm)
Žádost o zapůjčení nádoby na bioodpad o objemu 240 l
Jméno a příjmení:
Datum narození:
Adresa bydliště:
Adresa přistavení nádoby/č. parcely
(pouze v případě, že se neshoduje
s trvalým bydlištěm):
Telefon:
E-mail:
Podpis:
Město Rožnov p. R. si vyhrazuje právo určit lokality, kde bude svoz nádob ekonomicky přijatelný.

Ve městě proběhne svoz biodpadu

Svoz větví, trávy, listí a hlíny organizuje na přelomu března
a dubna rožnovská radnice. Kontejnery na bioodpad budou
v konkrétních lokalitách rozmístěny dvě po sobě jdoucí soboty (30. 3. a 6. 4.) v časech od 8.00 do 12.00 hodin.
SOBOTA 30. 3. 2019 od 8.00 do 12.00 hodin
Tylovice – u křížku
Tylovice – Dolní Dráhy x Horečky
Hážovice – u křížku na návsi
Tylovice – Za Hážovkou x Luční ulice
Tylovice – Horní Dráhy
Kramolišov – u hřiště
Kramolišov – Hrnčířská ulice
Záhumení – Čechova ulice
Tyršovo nábřeží – u praktické školy
Křižovatka ulic Chodská – Průkopnická
Bučiska – rodinné domky ve smyčce
Videčská – u 4M
Pivovarská ulice – před mostem
1. máje, Pod Hrází x Travinářská ulice

SOBOTA 6. 4. 2019 od 8.00 do 12.00 hodin
Rybníčky – křižovatka Obránců míru x Beskydská
Rybníčky – křižovatka Slezská a Beskydská
Rybníčky – roh ulic Pod Skalkou a Družstevní
Rybníčky – křižovatka Letenská a Zahradní
Rybníčky – Letenská x Pod Kozincem (u mostu)
Dolní Paseky – Květinová ulice u tř. místa
Dolní Paseky – Sněžná ulice – u tř. místa
Dolní Paseky – Tkalcovská
Dolní Paseky – u tiskárny směr Láz, nad garážemi
Horní Paseky – ulice Frenštátská – Lipová
Horní Paseky – U Kantorka u tř. místa
Hradišťko – u palírny
1. máje – Pletařská ulice / Pod Hrází

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

KULTURA / ZAJÍMAVOSTI
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S Josefským jarmarkem přišlo do Rožnova jaro

Od pátku 15. do soboty 16. března
ožilo Masarykovo náměstí oblíbeným Josefským jarmarkem. Pro návštěvníky byl již tradičně připraven
bohatý kulturní program a desítky

stánků s jarmarečním zbožím. Akci
zahájila zdravice místostarostky
Kristýny Kosové, ředitele Národního
muzea v přírodě Jindřicha Ondruše,
kaplana Josefa Svobody a ředitele

T klubu – kulturní agentury Jakuba
Sobotky. Ani chladnější počasí a občasná dešťová přeháňka pak neodradily návštěvníky jarmarku od toho,
aby na náměstí oslavili příchod jara.

Slavili také ti, jejichž jméno jarmark
nese. Letos se to v Rožnově pod Radhoštěm podle matriky týkalo 263
Josefů, 14 Jozefů a shodně po šesti
Josefách a Jozefách.
(jm)

Tradiční masopust v muzeu slavil znovu úspěch

Další ročník oblíbeného masopustu
ve Valašském muzeu v přírodě je minulostí. Již po 35. zaplnily na konci

února areál Dřevěného městečka tisíce návštěvníků, kteří si mimo jiné
nenechali ujít masopustní obchůzky

družin SDH Študlov a Valašského
souboru písní a tanců Radhošť.
Chybět nemohly ani tradiční zvyky

Jeden svět opět po roce v kině Panorama

Od pondělí 8. do čtvrtka 11. dubna bude také rožnovské kino Panorama hostit mezinárodní festival filmových dokumentů o lidských právech Jeden svět. Již 21. ročník této oblíbené
akce pořádají Člověk v tísni a T klub – kulturní agentura pod záštitou starosty Radima Holiše.
Festival se letos ponese v duchu
motta Bezpečná blízkost. Odkazuje na stav, kdy si lidé i přes svou
rozdílnost dokáží ve společnosti
porozumět a naslouchat. „Nená-

vistné šermování s identitou se stalo zbraní v rukou některých médií
a politiků, kteří se snaží poštvat
jednu skupinu proti druhé. Vzniká
tak propast – my versus oni. Chce-

me zjistit, co nás od sebe navzájem
odlišuje; najít to, co nás spojuje
a skrze co si můžeme být bezpečně
blízko,“ vysvětluje Ondřej Kamenický, ředitel festivalu.
(jm)

Program festivalu Jeden svět 2019
Pondělí 8. 4.

16.45 h. Dobré zprávy + Volání divočiny

20.15 h. Láska a prázdná slova

dopoledne projekce pro školy

18.15 h. Ženy s náušnicemi ze střelného prachu

Čtvrtek 11. 4.

16.45 h. Vesnice plavajících krav

20.15 h. Bezpodmínečná láska

dopoledne projekce pro školy

18.30 h. Oficiální zahájení + #FollowMe

Středa 10. 4.

16.45 h. Reds, do toho!

20.00 h. Český žurnál: Bratři Okamurovi

dopoledne projekce pro školy

18.15 h. EXIT - Dát extremismu sbohem

Úterý 9. 4.

16.45 h. Začít znovu

20.15 h. Příběh cesty kolem světa

dopoledne projekce pro školy

18.15 h. Boj s drakem

spojené s tímto obdobím roku a oblíbené soutěže o nejlepší klobásku,
tlačenku a řeznický stánek.
(jm)

RADNICE INFORMUJE / ZAJÍMAVOSTI
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Bloková očista města bude probíhat celý duben

V pondělí 1. dubna začne v Rožnově každoroční jarní bloková očista. Trvat bude celý měsíc - poslední ulice mají být uklizeny
do 30. dubna. Očistou projde víc než 97 km silnic, 51,5 km chodníků, 55 tis. m2 parkovišť a 55 běžných metrů schodů.

Termíny blokové očisty
Pondělí 1. 4.
Parkoviště u kina, pravá strana
5. května (od světelné křižovatky),
Hradišťko, Horská, Horská u školky, Bezručova, Pletařská, kolem
kina, kolem ZŠ Pod Skalkou
Úterý 2. 4.
Jednosměrka 5. května, 5. května
mezi paneláky + parkoviště, Dubková, Za Školou, Tkalcovská, Kulturní
od finančního úřadu po parkoviště
nad restauraci Láz, Jaroňkova, Jaroňkova parkoviště, Vítězná
Středa 3. 4.
Kulturní od kruh. objezdu po finanční úřad, oplocené parkoviště
u Lázu, levá strana 5. května (od
světelné křižovatky) po kruhový
objezd + parkoviště, pravá strana
1. máje od Rosavy po průmyslový
areál + parkoviště před Rosavou,
Čs. armády, Pod Hrází
Čtvrtek 4. 4.
Travinářská, 1. máje od prům. areálu po Rosavu + parkoviště naproti
Rosavě, Zemědělská, od Osevy
k poště 3, 1. máje k poště 3, spojo-

vačka Zemědělská – 1. máje, chodník nábřeží Dukelských hrdinů
Pátek 5. 4.
Borová, Svazarmovská - točna, Valašská, Sevastopolská, Svazarmovská
Sobota 6. 4.
Hrnčířská, Sadová, Na Vyhlídce,
Tvarůžkova
Pondělí 8. 4.
Oděská, Moravská, parkoviště pod
obchodem, park. nad bazénem,
Školní, Svazarmovská, Sluneční,
Zátiší, Chobot
Úterý 9. 4.
Čechova, Wolkerova, Boženy Němcové, Julia Fučíka
Středa 10. 4.
Partyzánská, Uhliska, Láň, Sokolská, Tyršovo nábřeží
Čtvrtek 11. 4.
Chodská, Průkopnická, Revoluční,
Zuberská
Pátek 12. 4.
Meziříčská, Bučiska, Zuberská, aut.
zastávka u autocentra, aut. zastávka
u hl. vjezdu do průmysl. areálu, chodník aut. nádraží - průmyslový areál
Sobota 13. 4.
Průmyslový areál

Pondělí 15. 4.
Na Drahách, Kramolišov
Úterý 16. 4.
Letenská, Rekreační, Družstevní,
Zahradní, Pod Kozincem, Lesní,
Výsluní
Středa 17. 4.
Parkoviště Bečva, Beskydská, Dr.
Milady Horákové, Obránců míru,
Slezská, Javornická, Příčná
Čtvrtek 18. 4.
Spojovačka D. Paseky – Kor. Paseky, Černá hora, Dolní Paseky

Úterý 23. 4.
Dolní Paseky
Středa 24. 4.
Horní Paseky, spojovačky H. Paseky – D. Paseky
Čtvrtek 25. 4.
Horní Paseky
Pátek 26. 4.
Školní statek, Tylovice
Pondělí 29. 4.
Tylovice, Hážovice
Úterý 30. 4.
Tylovice, Hážovice

Atletické hřiště Dany Zátopkové zahájilo sezonu

V jarním režimu je veřejnosti otevřeno Atletické hřiště Dany
Zátopkové v Rožnově. Od března do května jej tak mohou
zájemci navštívit denně mezi 8. a 20. hodinou.
Veřejné sportoviště města Rožnov
Moderní víceúčelové sportopod Radhoštěm na ulici Letenská
viště nabízí tři plochy na míčové
tak po zimní pauze opět slouží obhry (basketbal, házenou, volejbal,
čanům. „Vstup na sportoviště je zdartenis, florbal, badma s výjimkou vyhrazených hřišť, jež
minton), asfaltojsou zpoplatněna a která je nutno si
vý ovál na in-line
předem rezervovat,“ řekla Michaela
brusle a tartanový
Hanzl, vedoucí odboru správy maovál na běhy. (jm)
jetku rožnovské radnice.
Rezervace a info zde:

Hospodaření mikroregionu je bez chyby
Závěrečnou kontrolu hospodaření za rok 2018 provedli ve
Sdružení Mikroregion Rožnovsko (dále jen Sdružení) pracovníci odboru interního auditu a kontroly zlínského krajského úřadu.
„Kontroloři se zaměřili především na
chyby ani nedostatky,” řekl Tomáš
zpracování a plnění rozpočtu SdružeGross, tajemník Sdružení. Členy
ní včetně jeho zveřejňování. Dále také
dobrovolného svazku obcí Sdružení
na závěrečný účet za rok 2017 či eviMikroregion Rožnovsko jsou: Roždenci majetku, pohledávek i závazků.
nov p. R., D. Bečva, P. Bečva, H. BečV protokolu z přezkumu hospodaření
va, Hutisko-Solanec, Vigantice, Val.
kontroloři uvedli, že nebyly zjištěny
Bystřice, Vidče a Zubří.
(jm)

Nahé divadlo zve na Exit: Nekonečno…
Unikátní divadelní projekt si pro
diváky připravili členového Nahého divadla, které působí při Základní umělecké škole Rožnov pod
Radhoštěm. Premiéra se uskuteční v sobotu 27. dubna od 14 hodin
v sále školy. V čem unikátnost nového představení vlastně spočívá?
„Jedná se o čtyřhodinovou autorskou tetralogii s názvem Exit: Ne-

konečno..., která se uvádí v rámci
desetiletého výročí Nahého divadla,” přiblížil Jan Chytil, umělecký
šéf divadla. Návštěvníci inscenace
se tak mohou těšit na souborné
uvedení čtyř inscenací - Postel:
Zrození, Conrote: Restart, Metropole: Revoluce a Exit: Znovuzrození spojené v jedno představení.
Více na www.nahedivadlo.cz. (jm)

Garden Food Festival letos už v květnu

Přehlídka dobrého jídla a pití - Garden Food Festival se už
v sobotu 25. a neděli 26. května vrací do Rožnova. Tvářemi akce budou osobnosti z populární soutěže MasterChef
Česko, mezi nimi michelinský kuchař Radek Kašpárek.
I letos přinese Garden Food
kuchaře, profesionály a různé speciFestival návštěvníkům spoustu
ality. Lidé se mohou těšit i na naše
možností, jak si užít gurmánské
regionální prodejce a místní restauraspeciality. „Na své si přijdou nejen
téry, to vše v krásném prostředí městmilovníci vybraných delikates, ale
ského parku,“ uvedl starosta Radim
i příznivci tradiční české kuchyně,“
Holiš a dodal, že již nyní se město
zve ředitel festivalu Dušan Neupřipravuje na nápor návštěvníků.
mann. Letošní novinkou je spojení
Stejně jako loni tak bude k dispojídla s uměním. „Program na pódiu
zici přehledná mapka více než dvabude v sobotu prodloužen až do veceti parkovacích ploch v Rožnově.
čera. Gastronomii na scéně vystřídá
„Opět také zjednosměrníme některé
muzika, která navodí správnou atulice za účelem vytvoření stovek parmosféru ke kulinářským zážitkům,“
kovacích míst navíc, což se nám loni
podotkl Neumann.
osvědčilo. O všem budeme s předstiPoslední květnový víkend tak
hem informovat na turistickém webu
bude v centru Rožnova opět živo.
města www.visitroznov.cz,“ uzavřel
„Jsme rádi, že po loňské úspěšné prestarosta. Vstupenky jsou již v předmiéře můžeme turistům a především
prodeji, objednávat je můžete na
Rožnovanům opět nabídnout elitní
www.gardenfoodfestival.cz. (mha)

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





STRANA 9 / 28. BŘEZNA 2019

KULTURA

Nasaď sklíčka na očička, pohádkou se dítě hýčká
Kam se vrtnem v dubnu? Zbude nám čas na čtení? Dohoní nás výčitky ze zimního lenošení k zahrádPavel Zajíc kářským super výkonům? Anebo nás naopak sklátí jarní únava? Těžko říct, nejsem věštec ani ďábel, za
zapa@knir.cz knihovnu mohu pouze nabídnout následující kulturně vzdělávací aktivity. Pokud si uděláte křížek v kalendáři, protože vás zaujmou, budu potěšen a mise dnešního psaní bude splněna.
Duben začíná aprílem,
kdy se nás děti různými
fórky pokusí nachytat
na hruškách. Sami si určitě na nějaký z dětství vzpomenete.
Avšak 1. dubna v podkroví knihovny od 16 hodin bude také veřejnosti
představen nový svazek z edice Milé
tisky, v pořadí již devatenáctý. Martin Kramoliš sepsal historii svého
rodného domu a v publikaci Historie domu na ulici Bayerova 120
se dozvídáme mnoho zajímavého
ze života Kramolišů a vývoje staveb
v dané lokalitě. Troufám si tvrdit, že
by neměla ujít pozornosti žádného
z Rožnovanů, kteří mají rádi historii
města. Střípek ke střípku skládá mozaiku. Tenhle má číslo 19 a „žije“.
Ve čtvrtek 4. dubna v podkroví
knihovny manželé Vlachovi představí na přednášce Cesta – The Journey
metodu transformace a sebeléčení
vytvořenou Brandon Bays - mezinárodně úspěšnou a uznávanou spisovatelkou, prezentátorkou a expertkou
na léčení těla i mysli (www.cestabrandonbays.cz). Proces Cesty pracuje s konkrétními buněčnými vzpomínkami, pomáhá je odkrýt, vyčistit
a s tímto osvobozením nastartovat
zcela přirozený proces samoléčby.

Může vám pomoci se osvobodit od
problémů úzkosti, strachu, neklidu,
stresu, depresí, nízkého sebevědomí, chronického vzteku a hněvu,
psychických problémů, závislostí,
nezdravých chování, traumat způso-

Ve čtvrtek 11. dubna se po
dvou letech vrací Ondřej Landa,
hudebník, filmař a spisovatel.
Přednáškou Vnitřní aspekty soběstačnosti aneb Soběstačnost
jako duchovní praxe rozvine

Obálka nové publikace v edici Milé tisky.
bených fyzickým nebo psychickým
násilím, sexuálním zneužitím, vztahových problémů, prokrastinace, vyhoření či kariérních problémů.

Foto archiv knihovny
téma soběstačnosti, které v Rožnově představil v dubnu 2017.
K tématu přednášky říká: „Existuje úzký vztah mezi ‚vnější‘

nezávislostí lidského individua
a ‚vnitřní‘ svobodou subjektivního
vědomí. Pro mě osobně kráčejí obě
tyto věci ruku v ruce a nedají se
oddělit. Soběstačnost je ve svém
nejzazším významu duchovní praxí. Vlastní vědomí člověka je tím
nejpevnějším základem jeho osobní nezávislosti.”
Aby toho nebylo málo, v úterý
16. dubna bude hostem knihovny
Jiří Fišar, který představí svou
knihu Pod Annapurnou svítá
modře, vydanou brněnským nakladatelstvím Jota v roce 2018.
Na přednášce Trek okolo Annapurny se podělí o zážitky z Nepálu, jenž patří mezi nejchudší
země světa. Oplývá však kulturním a přírodním bohatstvím,
díky kterému si získal srdce nejednoho cestovatele. Jiří Fišar
přiblíží atmosféru Káthmándú
s jeho jedinečnou architekturou
a jeden z nejkrásnějších treků.
Místní historie, duchovní cesta,
životní filozofie, cestování a literatura, to je dubnová knihovna.
Ale také knihy, ve kterých na vás
čekají příběhy a chtějí být čteny.
Je to jako s ženami, které touží
být milovány. Jen chtít.

Šrůmová z Tiché dohody a Hedl z Precedensu vystoupí v Rožnově
Martin Valášek
tka@tka.cz

BLANKA ŠRŮMOVÁ, JAN SAHARA HEDL A NĚŽNÁ NOC
Čtvrtek 18. dubna
20.00 hodin - Vrátnice
Dvě „legendy” na jednom pódiu?
Není to moc v povědomí, ale Blanka
Šrůmová, kterou si většina pamatuje jako charismatickou zpěvačku
úspěšné skupiny Tichá dohoda,
podnikla své první krůčky na poli
šoubyznysu v kapele Petra Hejduka
Balet a rovněž hostovala s folkovou
skupinou Kamelot. Od roku 2015
tvoří základ kapely Něžná noc spolu s další osobností československé
hudby Janem Saharou Hedlem,
který spolu s Martinem Němcem
založil skupinu Duševní hrob, jež se
transformovala příchodem Báry Basikové v Precedens. Toliko historie,
důležitější je současnost. Něžná noc
je mistrné spojení pěveckých kvalit
Blanky a skladatelského a textařského citu Sahary, výsledkem je například jejich píseň Tisíc jmen, právem
umístěná v rotacích českých rozhlasových stanic. Loni vydali u vydavatelství Galén (Jablkoň, Burian, Merta, Lutka) album Tak se věci mají.
Skladby se nesou převážně ve volném a středním tempu, což je Saha-

rův oblíbený způsob tvorby. Za léta
na hudební scéně si takto vybudoval
vcelku rozpoznatelný autorský rukopis, je inspirován rockem, country,
folkem i šansonem. Charakteristické pro něj jsou zručně napsané
a prožitkem či upřímným pocitem
nabité texty a potvrzuje výraz, se
kterým Něžná noc přišla na první
desce. Spojení Šrůmové a Hedla je
prostě umělecky šťastné a plodné.
HOUPACÍ KONĚ, FRED
MADISON
Sobota 27. dubna
20.00 hodin - Vrátnice
Renesanční osobnost Jirky Imlaufa
si zasluhuje zvýšenou pozornost.
Hudebník a středoškolský učitel
je lídrem ústecké kapely Houpací
koně, která působí na české scéně

už od roku 1991. Teprve před šesti
lety ale vešla do širšího povědomí
fanoušků albem Everest, na kterém
našla svůj současný zvuk a oprostila se od nálepky „takový dobrý
bigbít”. Jiří zaznamenal ve svém
civilním zaměstnání při výkladu
literatury amerických beatniků
to, jak dle jeho slov: „Děcka ožijí, protože po tom Vrchlickém to už
nejsou figuríny z muzea, ale reální
lidé,” a právě na čtenářských zážitcích nejznámějšího autora tohoto
okruhu Jacka Kerouaca je založeno nové, dá se i říci koncepční,
album Desolation Peak. Kapele se
podařilo propojit jemnou poetiku
a rockové písničkářství, jež bylo
poznávacím znamením Houpáčů
už dříve, jejich hudbu si lze jen
těžko představit bez kvalitní textové složky. Kolem kapely je trochu

hype, živený hudebními publicisty,
ale na rozdíl od některých uměle
nafouknutých bublin tito muzikanti
a nově také doprovodné zpěvačky
si to stoprocentně zaslouží. S albem
Desolation Peak, které zvukově navazuje na popovější a průlomový
Everest, nyní Houpací koně splácí
dluh velkému vzoru. Novinka je
volným životopisem spisovatele,
ale zároveň vypráví o univerzálních
tématech: samotě, očistě a útěcích
ze zajetých kolejí kapely i města
Ústí nad Labem. Předskakovat
budou Valmezáci usazení v Brně,
Fred Madison, kteří si na pódiu
Vrátnice odbudou premiéru nové
sestavy, samozřejmě pod vedením
ústřední osobnosti Míry Šuláka.
Zatím můžeme prozradit jen to,
že v sestavě jsou kytarista, basák,
bubeník a zpěvačka - sboristka.

Foto: archiv TKA

PÍŠETE S NÁMI NOVINY
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Karnevalové veselí se Střediskem volného času
Bečva klub a Bezva klub pod organizací SVČ v Rožnově pod Radhoštěm ve spolupráci
s družinou na ZŠ Horní Bečva a dalšími uspořádaly v únoru a březnu karnevaly.

Pořadatelé si společně s dětmi oblékli kostýmy a karnevaly byly zahájeny promenádou masek. Organizátorky připravily netradiční soutěže
- např. chůzi po papírových stopách,
kruhový tanec, jízdu na měsíčních
vozech, děti krmily své rodiče, společně stavěli komíny a podobně. Nechyběla i bohatá tombola.
Celkovou atmosféru karnevalového reje podtrhovala a dotvářela disco hudba. Maškarní plesy
byly opět jedinečným zážitkem
pro všechny zúčastněné a míra
spokojenosti dětí a rodičů tomu
nasvědčovala.
Jarmila Křenková, vedoucí B a B
klubu, foto Romana Němcová

Petr Kopecký: Tibetská vlajka na rožnovské radnici
Zastupitelstvo pochopitelně řeší zejména věci, které se bezprostředně
týkají života města a jeho občanů.
Jednou za rok se však na programu
jednání objeví záležitost, která nutí
zastupitele k širšímu pohledu na svět
kolem. V roce 2003 jsem do Spektra
Rožnovska napsal článek s titulem
Tibetská reflexe, jenž byl zamyšlením nad debatou, která se o vyvěšení
tibetské vlajky na radnici tehdy vedla
na zastupitelstvu. Po šestnácti letech
se pokusím o totéž. Složení zastupitelstva se od té doby výrazně obměnilo, a s ním se změnily i argumenty.
Dobrá zpráva je, že diskuse nebyla
příliš zatížena stranickou příslušností
ani ideologií. Názorová nejednotnost
(chcete-li pluralita) panovala hned
v několika stranách, což je zcela
v pořádku. Oproti dřívějšku už nezaznívaly argumenty o tom, jak komunistická Čína osvobodila zotročenou

feudální společnost. Nikdo neoperoval ani dříve oblíbenou mantrou
tržních liberálů o tom, že bychom
si takto mohli přibouchnout dveře
na rostoucí čínský trh. Žádný z diskutujících nezastával bezbřehý pragmatismus někdejšího místopředsedy
Dolní sněmovny Parlamentu ČR
Brožíka, pro kterého byla jedna vyvezená tramvaj pro ČR důležitější než
abstraktní řeči o lidských právech.
Nově se u projednávání vyvěšení tibetské vlajky objevil poukaz
na válčení v subsaharské Africe
a s ním spojenou imigraci do Evropy, jejíž následky jsou pro nás důležitější. S tím nelze než souhlasit.
Podání k tibetské vlajce jasně říká,
že „tibetská vlajka zároveň symbolizuje nesouhlas s násilným potlačováním práv a svobod národů
a menšin na celém světě.“ Tibet je
skutečně jen jedním z několika ná-

rodů, který spíš než o faktickou autonomii dnes hraje o přežití svébytné
kultury. Mnoho lidí jej vnímá právě
jako symbol útlaku. Česká zkušenost
malého národa, kterému byly v historii upírány svobody a práva opakovaně, podle mě spíše vede k většímu
pochopení vůči symbolickým gestům. Že gesta nemají cenu? Zavzpomínejme na nedávnou minulost, kdy
se na „přechodnou dobu“ usídlila
nezvaná armáda i v naší zemi. Byla
tehdy vyjádření podpory a solidarity
ze zahraničí bezvýznamná? Je náhoda, že například ve Frenštátě pod
Radhoštěm, kde sídlila sovětská jednotka, je pochopení zastupitelů pro
utrpení Tibeťanů větší než v mnoha
jiných městech? Osobně jsem rád, že
v České republice každoročně přibývá měst a obcí, které se k iniciativě
připojují. Vloni jich bylo 737 a přidaly se i některé kraje a univerzity.

Zajímavým vstupem přispěl do
diskuse Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL), když označil vyvěšení vlajky
za farizejství. Poctivě míněný protest
by podle něj obnášel vyzutí obuvi
a svlečení oděvů Made in China. Vtírá se otázka, zda se farizejství v roce
2016 „dopustili“ symbolickými gesty
ve prospěch Tibetu i ministři KDU-ČSL Bělobrádek a Herman. Osobně
si to nemyslím. Na druhou stranu
uznávám, že na osobním výrazu protestu vůči ekonomicky i politicky rozpínavé Číně něco je. U zastupitelstva
je to obtížnější. Striptýz kolektivního
orgánu, kterým zastupitelstvo je, si
lze jen těžko představit. Osobně se
spíše držím známého sloganu „Mysli
globálně, jednej lokálně“, který mě
stále nutí hledět i za pomyslné městské hradby.
Petr Kopecký
zastupitel (Sdružení nezávislých
kandidátů Zdravý Rožnov)

Členové kynologického kroužku zavítali na veterinární kliniku
Letos je při Středisku volného času Rožnov pod Radhoštěm poprvé otevřen kynologický kroužek. V druhé
polovině února se jeho členové vypravili na veterinární kliniku Lískovka ve Frýdku-Místku, aby se seznámili
s prací veterináře. Člen kroužku Vojtěch Bargel popisuje ve svém článku průběh návštěvy.

Když jsme přijeli do Frýdku-Místku na kliniku, přivítala nás milá
paní doktorka Jana Kouřilová.
Začali jsme hádankou, kolik váží
obrovská kočka, a dalšími otázkami ze světa zvířat. Poté nám paní

doktorka ukázala zvířecí nemocnici, kde jsme viděli zvířecí pacienty, které se s něčím léčí nebo
mají po operaci.
Následovala ukázka rentgenových snímků různých zvířat, to

nebylo zas tak zábavné, ale velmi
poučné. Například jsem se dozvěděl něco nového o své želvě. Po
prohlídce rentgenových snímků
jsme šli do ordinace, kde zrovna
vyšetřovali nemocné štěně. Dostali jsme úkol – měli jsme hádat,
co je to za plemeno a jak je staré.
Štěně bylo plemeno Akita-Inu, to
je velmi neobvyklé plemeno.
Najednou sem neplánovaně
přišel pán s šesti štěňaty kříženců
německého ovčáka na očkování,
paní doktorka nám ukázala, co se
u štěňat vyšetřuje. Společně jsme
zkontrolovali zuby, zataženou
dutinu na hlavičce. Paní veterinářka se podívala štěňátku na oči
a zkontrolovala, zda nemá kýlu.
Také nám povídala o tom, proti
čemu štěně očkujeme. Po malé
svačině jsme šli do místnosti, kde

se psi koupali, sušili a stříhali.
Za ní byla rehabilitační místnost,
kde měli běžecký pás pod vodou.
Voda byla důležitá, aby psům odlehčovala chůzi.
Paní doktorka nám tajně ukázala i místo, kam se personál chodí
odreagovat. Byla to místnost s boxovacím pytlem. Nakonec jsme šli
do operačního sálu pro zvířata,
kde jsme viděli spoustu chirurgických nástrojů a taky inkubátor
pro štěňata.
Po dvou hodinách jsme se s paní
doktorkou rozloučili a na památku
jsme dostali dárkové tašky s překvapením nejen pro zvířátka. Moc
děkujeme paní doktorce a celému
týmu veterinární kliniky Lískovka
za přátelský a otevřený přístup.
Rádi přijedeme zase.
Vojtěch Bargel, 11 let
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Víceúčelové sportoviště Synot TIP Hall
Pro letní sezónu vám nabízíme možnost sportovního vyžití:
venkovní tenisové kurty
vnitřní tenisové kurty při nepříznivém počasí
a velkém horku
badmintonové kurty
squash kurt – jediný v Rožnově
občerstvení, možnost pořádání akcí
vítáme zájemce o tenis z řad dětí i dospělých
na pravidelné tréninky
letní příměstské tenisové a badmintonové kempy
(www.tkradegast.cz)
www.synottiphall

rezervace@synottiphall.cz Mobil: 603487949
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Mladí recitátoři předvedli své nadání v soutěži
Základní škola Videčská tentokrát hostila okrskové kolo recitační soutěže žáků základních škol a víceletých
gymnázií. Klání se zúčastnilo 69 recitátorů a recitátorek z celého mikroregionu Rožnovsko.
Do okrskového kola postoupili nejlepší žáci, kteří uspěli ve školních
kolech na ZŠ Videčská, Zubří,
Vidče, Pod Skalkou, Koryčanské
Paseky, 5. května, Záhumení, Prostřední Bečva, Sedmikráska, Val.
Bystřice, Vigantice a Gymnáziu
Rožnov. „Soutěžilo se v pěti kategoriích od prvních až po deváté třídy.
Porota hodnotila umělecký přednes,
artikulaci, celkový projev či adekvátní
výběr díla. Soutěžící přednášeli poezii,
ale i prózu a jejich projev byl mnohdy
téměř na umělecké úrovni,” přiblížila
Blanka Kopřivová z pořádajícího
Střediska volného času Rožnov pod
Radhoštěm. V soutěži pak zazněly
známé básně Jana Skácela, Jaroslava Uhlíře, Zdeňka Svěráka, Jiřího
Žáčka nebo próza od Exupéryho či
Viktora Dyka. „Všem soutěžícím patří obrovský potlesk nejen za odvahu,
ale také za umělecký zážitek. Díky
si zaslouží také porota, která neměla

vůbec lehký výběr,” připojila Kopřivová. Nejlepší soutěžící si pak zajistili
účast v okresním kole, které proběhlo po uzávěrce tohoto vydání.

Výsledky:

0. kategorie: 1. Rozárka Piskořová, 2. Jan Matůš, 3. Jan Hittman,

Benefiční koncert pro parkinsoniky

Už v neděli 7. dubna se v rožnovském evangelickém
kostele uskuteční šestý ročník Benefičního koncertu
pro parkinsoniky. Těšit se můžete na vystoupení brněnského Atelier Tria.
Akci pořádá u příležitosti Světotvoří Matěj Štrunc (zpěv a kytavého dne Parkinsonovy chorora), Markéta Štruncová (housle
by rožnovský Klub Parkinson.
a zpěv) a Tomáš Kovanda (vibraNávštěvníky koncertu potěší
fon a zpěv). Jako hosté vystoupí
příjemné a laskavé písničky v neKateřina Štruncová a patron rožtradiční hudební sestavě s nezanovského Klubu Parkinson Daliměnitelným zvukem. Atelier Trio
bor Štrunc.
(r)

Michal Frnka vydal novou knihu Zvláštní svět
Již třetí publikaci má na svém
kontě rožnovský autor Michal
Frnka (na snímku). Na pulty
knihkupectví nyní zamířila
jeho novinka Zvláštní svět.

Pětatřicetiletý Rožnovan a spisovatel Michal Frnka pracuje na rožnovské radnici jako doručovatel. „Ve
volném čase se vzdělávám, sportuji,
cestuji a také píši knihy. Tou první
byla elektronická publikace Anežka
a Michal, k níž vyšla limitovaná tištěná edice. Druhou knihu Štěpánek,
veverka Papaka a kohoutek Todot
vydalo nakladatelství Tigris a k dostání je posledních 60 kusů,” svěřil
se autor, jehož dosud poslední, třetí kniha nejen pro mládež vyšla na
konci února. „Zvláštní svět je psán
v žánru fantasy. Vymyslel jsem si
vlastní světy, s vlastními pravidly, zákony, potažmo náboženstvím. Knihu
jsem začal psát už v 11 letech, tehdy
jsem nevěděl, jak se stát spisovatelem. Nebyl internet,” říká s úsměvem
Michal Frnka a pokračuje: „V knize se Ďábel snaží využít stroj času,
který vlastní děda hlavního hrdiny,
aby dostal na co nejvíce planet lidské vojáky, kteří by rozpoutali války.
Hlavní hrdina hledá relikvie, jejichž
prostřednictvím hodlá vesmír zachránit. Věřím, že vedle poutavého čtení
nabídne kniha mládeži dobré rady
do života, a nejen to.”
(jm) Foto archiv Michala Frnky

pamětní list bez postupu - Rostislav Pešek,
1. kategorie: 1. Benjamin Polášek,
2. Jolana Orságová, 3. Berenika
Farníková, pamětní list - Kristýna
Brňovjáková,
2. kategorie: 1. Eliška Vrzalová, 2.
Sofie Slováková, 3. Eliška Šťastná,

pamětní list - Tereza Piskořová,
3. kategorie: 1. Zuzana Kornelová,
2. Ondřej Mirvald, 3. Matěj Veselka, pamětní list - Alžběta Zajícová,
4. kategorie: 1. Adéla Mitášová,
2. Barbora Přikrylová, 3. Monika
Drexlerová.
Text a fota Jakub Mikuš

Zalepit duši s Iskérkou
Rožnov II. díl

Dovolte, milí čtenáři, aby jedním z prvních článků byla
malá úvaha. Nebojte, nesmrtelnost brouka, záhada bermudského trojúhelníku stejně jako věčné dilema, zda
dřív bylo vejce, či slepice, necháme stranou. Proč Zalepit duši, je to, oč tu běží.
Znáte „Frikulína“? Že ne? „Frikulín“ je moderní člověk, je
„free“, „cool“ a taky „in“. Přímo stvořený pro dnešní dobu
plnou neomezených možností,
příležitostí. „Frikulín“ umí podat požadovaný výkon a zvládá
všechny nároky na něj kladené.
Být „Frikulínem“ není samozřejmost, o tom v Iskérce víme
své. Statistiky ukazují, že každý
čtvrtý člověk na světě má zkušenost s duševním onemocněním.
To je dost, nemyslíte? I přesto
je duševní onemocnění tématem tabuizovaným, plným mýtů
a předsudků. A tak zatímco Don
Quijote zápasí s větrnými mlýny
a Sysifos se snaží svůj kámen
vytlačit na vrchol kopce, tak se
my v Iskérce snažíme „bojovat“
proti stigmatizaci lidí s duševním onemocněním. Jsem pevně
přesvědčena, že máme větší naději na úspěch než výše zmínění pánové, byť se jedná o práci
mravenčí.
Dveře k nám do Iskérky jsou
otevřené lidem, kterým duševní
onemocnění znemožňuje stát
se již výše zmíněným „Frikulínem“. Lepíme duše, sbíráme
jednotlivé „zdravé“ střípky
a snažíme se najít způsob, jak
je znovu poskládat, aby zapad-

ly zpátky do sebe. Jinými slovy
stavíme na silných a zdravých
stránkách osobnosti lidí, kteří k nám přicházejí a hledají
podporu a pomoc. A kdo že to
k nám přichází? Věřte nebo ne,
ale úplně obyčejní lidé. Žádní
blázni s prázdným pohledem či
ďábelským smíchem, tuto představu nechme, prosím, v kině.
Jsou to lidé se vzděláním, mají
své partnerské, rodičovské
a profesní role. V mnoha ohledech se jedná o velmi inspirativní osoby. Naším přáním je, aby
u nás nalezli takovou podporu
a sílu, aby mohli žít život dle
vlastních představ, spokojeně,
samostatně a důstojně. Právě
přístup společnosti, a tedy i ten
váš, je něco, co nám v našem úsilí může velmi pomoci. Už pouze
čtením těchto řádků nám pomáháte. To, že vás zaujal titulek, je
pro nás dobrá zpráva. Dočtením
článku nám uděláte opravdu radost. A pokud se i zamyslíte nad
jeho poselstvím… Smekáme pomyslný klobouček a děkujeme.
V kontextu výše uvedeného
mi závěrem dovolte jednoduchou otázku. Jaký je Váš osobní
postoj k lidem s duševním onemocněním?
Tereza Klvaňová, Iskérka
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Spona baví vydařenou komedií Nic nás nezastaví
Již pátou autorskou hru představila Divadelní Spona Zubří. Po úspěšné premiéře se nová komedie s písničkami a uměleckým tancem nazvaná Nic nás nezastaví dál těší velkému zájmu diváků a představení jsou pravidelně vyprodaná.

ZUBŘÍ • „Hru jsme vymýšleli
všichni společně, tak jako vždycky.
Námět nás napadl loni v únoru, do
léta jsem psala scénář a od podzimu jsme zkoušeli,” řekla Kateřina
Gazdová, vedoucí a produkční
zuberského SPOlku NAdšenců
a pokračovala: „Chtěli jsme příběh, který by dějem trochu zasáhl
do historie naší země, a zároveň
aby ukázal i duchovní stránku
života. Děj začíná koncem 60. let
a odehrává se po sametové revoluci
v roce 1990, ale v Anglii.” Po minulé hře Vzpomeň si na zítra, v níž

se herci věnovali partnerským
vztahům, se ve hře Nic nás nezastaví pokusili vyzdvihnout také
mateřskou lásku a rodinné vztahy,
hlavně mezi sourozenci.

O novou hru je velký zájem
„Začátek zkoušení byl náročný
hlavně proto, že nám díky pracovní
vytíženosti odešli někteří herci a museli jsme shánět jiné. To se nám naštěstí podařilo a ukázalo se, že jsme
nemohli získat lepší adepty. Zkoušení probíhalo v příjemné a veselé at-

mosféře, takže se náš kolektiv dobře
stmelil,” pokračovala Gazdová,
podle níž je věkový průměr členů
Spony 21 let. „Náročnější bylo také
sladit termíny a časy zkoušek, když
v souboru jsou kromě studentů většinou pracující ochotníci. Ale hraje
a zpívá nám letos třeba i maminka
s dvouměsíčním miminkem. Když
se prostě chce a divadlo se miluje,
všechno jde,” doplnila s úsměvem
Kateřina Gazdová a uzavřela:
„Máme za sebou premiéru i první
reprízy a jsme překvapeni kladným
ohlasem. Do prázdnin nás čeká

ještě dubnové představení ve Valašském Meziříčí, v květnu v Brně
a znovu dvakrát v Zubří. Na podzim
pak v Zašové, v Ostravě, Vidči a znovu v Zubří. Jsme za to rádi a vděčni,
protože hraní nás moc baví, jsme totiž SPOlek NAdšenců.” Pokud jste
nestihli ani jedno z březnových
představení hry Nic nás nezastaví,
budete mít možnost zavítat 6. dubna do Val. Meziříčí, 8. května do
Brna či si počkat na 10. a 11. května, kdy se Spona opět představí
v domácím prostředí.
(jm) Fota Kamila Trojáková

Zubří zakázalo hazardní hry na území celého města
Na březnovém jednání rozhodovali zuberští zastupitelé také o zavedení nové vyhlášky
regulující provozování hazardních her ve městě. I přes rozsáhlou diskuzi ji schválili.

INZERCE

ZUBŘÍ • Vyhláška má zamezit
provozování hazardních her s cílem
zajištění veřejného pořádku na území města. Zastupitel Vlastislav Janků
(SNK ED) poukázal na skutečnost,
že město nemá k dispozici žádnou
studii, dokazující, že ve městě v souvislosti s těmito hrami dochází k problémům. „Vyhláška je plácáním do vody,
abychom před občany ukázali, že rušíme hazard. Přitom se jedná o házení
klacků pod nohy podnikatelům, protože
restaurace bez těchto zařízení v Zubří
provozovat nejde,” myslí si Janků.
Ve městě je přitom pouze jedna
provozovna, která má od Ministerstva financí povolen provoz výherních automatů do druhé poloviny
roku 2020. Díky tomu do městské
kasy putuje každoročně přes 2 miliony Kč, o které zánikem herny město přijde. Podle starosty Lubomíra
Vaculína (ČSSD) ale tato částka
nevyváží rodinné tragédie způsobené
hazardem. Podobně reagovala také
radní Anna Oplatková (Společně
pro Zubří): „Jsem bytostně proti hazardním hrám, protože mají obrovský
dopad na rodiny, ale také ekonomiku.
Proto budu hlasovat pro zavedení vyhlášky.” Zastupitelé nakonec vyhlášku regulující provozování hazardních
her ve městě schválili. V platnost
vešla 23. března. Zákaz se týká provozování binga, technické a živé hry
či turnajů malého rozsahu.
(jm)
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Aneta Hoffmannová pokořila rekord ve šplhu
Na konci února uspořádalo Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm tradiční Závod ve šplhu o tyči.
V tělocvičně ZŠ 5. května změřilo síly 62 dívek a chlapců ze sedmi základních škol našeho mikroregionu.

Žáci ze ZŠ 5. května, Hutisko-Solanec, Koryčanské Paseky, Sedmikráska, Valašská Bystřice, Videčská, Vidče závodili v 18 kategoriích od 1. do
9. třídy základních škol. „Letos padl
i absolutní časový rekord v kategorii dívek za všechny dosavadní ročníky. Aneta Hoffmannová ze ZŠ Videčská vyšplhala za 2,93 sekundy,” přiblížil za
pořadatele ze SVČ Rožnov Pavel Navařík a pokračoval: „V kategorii chlapců z 9. tříd pak Janu Hoffmannovi ze
ZŠ Videčská a Sebastianu Furchovi
ze ZŠ Sedmikráska rozhodčí naměřili stejné časy v prvním i druhém kole
a to 2,51, respektive 2,58 sekund. Oba

se tak podělili o prvenství.” Nejlepší tři
závodníci a závodnice z každé kategorie si odnesli diplom a medaili.

Výsledky:
1. třídy – chlapci: 1. Silvestr Mikuláštík, 2. Jakub Mizera, 3. Dominik
Bártek, dívky: 1. Denisa Kuzan, 2.
Emílie Kunčická, 2. třídy – chlapci:
1. Šimon Liška, 2. Adam Šebesta,
3. Tadeáš Vlček, dívky: 1. Adéla
Fabiánová, 2. Julie Macíčková, 3.
Zuzana Stillerová, 4. Michaela Válková, 3. třídy – chlapci: 1. Václav
Bargel, 2. Martin Děcký, 3. Branko

Dravecký, 4. Benjamin Polášek,
5. Milan Minarčík, dívky: 1. Sofie
Židková, 2. Adéla Václavíková, 3.
Vanesa Jančová, 4. třídy – chlapci:
1. Jiří Kjeronský, 2. David Procinger, 3. Jaroslav Mitáš, 4. Jakub
Krupa, 5. Adam Střelecký, 6. Matouš Liška, 7. Dominik Nuc, dívky:
1. Nela Páclová, 2. Nikola Barošová, 3. Emílie Majerová, 4. Nikola
Růčková, 5. Nela Fisterová, 5. třídy
– chlapci: 1. Vadim Reheida, 2. Jonáš Filip, 3. Jan Divína, 4. Daniel
Rára, 5. Tomáš Třetina, dívky: 1.
Klára Děcká, 2. Aneta Křenková,
3. Amálie Cábová, 6. třídy – chlap-

ci: 1. Alex Drábek, 2. Jan Liška,
3. Jan Kjeronský, dívky: 1. Lucie
Tarackezy, 2. Silva Václavíková, 7.
třídy – chlapci: 1. Jakub Vala, dívky:
1. Ida Kostková, 2. Vanesa Růčková, 3. Kristýna Holčáková, 8. třídy
– chlapci: 1. Filip Šulák, 2. Marek
Ondrech, dívky: 1. Tereza Dratvová, 2. Gabriela Vardžáková, 3. Eva
Petruželová, 9. třídy – chlapci: 1.
Jan Hofmann, 1. Sebastian Furch,
3. Daniel Heralt, 4. Viktor Vardžák,
dívky: 1. Aneta Hoffmannová, 2.
Tereza Vašková, 3. Šárka Cábová, 4.
Barbora Marešová.
Text a fota Jakub Mikuš

Blíží se premiérová
Rožnovská prostná
V neděli 14. dubna bude tělocvična
Základní školy 5. května hostit historicky první rožnovskou soutěž ve
sportovní gymnastice zaměřenou
pouze na prostná. Sportovní klání
odstartuje v 9.45 hodin. Účast přislíbilo přes 200 závodnic z celé České
i Slovenské republiky. Nejen sportovci, ale také diváci se tak mají na
co těšit. Soutěž organizuje Středisko
volného času Rožnov p. R. s pomocí rodičů, trenérů a dětí z kroužku
Gymnastika specializace Prostná.
Závodnice změří síly v disciplínách
gymnastická sestava s hudbou a bez
hudby. Klání navíc zpestří skupinové vystoupení profesionálních gymnastických akrobatek.
(jm)

Olympijský den letos oslaví běháním i Rožnov

T-Mobile Olympijský běh, podle ocenění Českého atletického svazu nejlepší běžecká akce loňského roku,
zamíří opět do Rožnova pod Radhoštěm. Akce se uskuteční ve středu 19. června, kdy přesně v jeden okamžik oslaví společně 80 tisíc běžců na 80 místech po celé republice mezinárodní Olympijský den.
Olympijská myšlenka prostřednicRadiožurnál. Klání se koná jako oslamus, sport a zdravý pohyb,“ říká Petr
sebe. Část ze startovného jde na
tvím běhu ožívá přes třicet let a může
va celosvětového Olympijského dne,
Graclík, generální sekretář Českého
podporu charitativní činnosti České
u toho být každý. Stačí běžecké boty
tedy výročí založení Mezinárodního
olympijského výboru a dodává: „Akce
olympijské nadace, která umožňuje
a chuť vyrazit do závodu v Rožnově,
olympijského výboru. Do Česka přije letos o to významnější, že si připomísportovat dětem ze sociálně znevýkterý nabídne trasu na pět kilometrů
nesl myšlenku Olympijských běhů už
náme 125 let od založení Mezinárodníhodněných rodin. V roce 2018 to
a připraveny budou i závody pro děti.
v roce 1987 legendární běžec Emil
ho olympijského výboru a 120 let od pobylo přes 350 000 Kč.
Ač se poběží na osmdesáti mísZátopek. „Každý by se měl pohnout
čátků Českého olympijského výboru.“
Registrace do všech závodů probítech v ČR, budou mít závody spoa jít si zasportovat. A kdy jindy než
V rámci T-Mobile Olympijského
hají na www.olympijskybeh.cz, dětské
lečný start z éteru Českého rozhlasu
právě v den, kdy oslavujeme olympisběhu účastníci neběží pouze pro
běhy jsou zdarma.
(r)
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Postup trefil Viktořík, o finále si Sršni zahrají s Telnicí
Marek Havran

zpravodajstvi@zpravyzvalasska.cz

Florbalisté 1. FBK Rožnov (žluté dresy) až posledním možným zápasem urvali čtvrtfinále play off
Národní ligy, když doma v prodloužení porazili FBK Hluk. V následném semifinále play off bojují
s vítězem základní části Telnicí a po prvních dvou zápasech série hrané opět na tři vítězství je
stav 1:1 (třetí a čtvrtý zápas se hrály v Rožnově po uzávěrce tohoto vydání).

Čtvrtfinále play off - 5. zápas
1. FBK Rožnov - FBK Spartak Hluk
4:3 po prodl. (1:1, 0:1, 2:1 - 1:0)
V sérii, ve které Rožnované vedli 1:0,
ale také prohrávali 1:2 a v Hluku
ve čtvrtém utkání odvrátili mečbol
soupeře, se rozhodlo až v posledním
možném zápase a navíc v prodloužení. Postup zajistil druhým gólem
v zápase Josef Viktořík a rozjásal tak
tři stovky fanoušků. „Z naší strany to
bylo skvěle odbojované utkání. Měli
jsme i štěstí, ale šli jsme mu naproti,“
radoval se po utkání hrající asistent
a kapitán týmu Pavel Barabáš, jenž
asistoval Viktoříkovi u vítězného
gólu. Branky Rožnova: 14. S. Barabáš, 42. Viktořík, 48. Kristek, 62.
Viktořík.
Semifinále play off
Orel Telnice - 1. FBK Rožnov 5:7
(1:3, 2:3, 2:1)
Proti vítězi základní části předvedli
Sršni v prvním utkání výborný vý-

kon podpořený hattrickem snajpra
Viktoříka a po zásluze se radovali
z prvního bodu v sérii. „Navázali
jsme na sérii s Hlukem, kdy jsme
koncentrovaně odehráli celých šedesát minut. Soupeř má neskutečnou
ofenzivní sílu, což prokázal, a my
jsme moc rádi za výhru,“ uvedl Pavel
Barabáš. Branky Rožnova: 6. Vikto-

řík, 11. Viktořík, 13. P. Barabáš, 23.
Viktořík, 23. Hegar, 31. Zimmer,
47. Smékal. Stav série: 0:1.
Orel Telnice - 1. FBK Rožnov 10:4
(1:3, 7:0, 2:1)
Po první části vedli Sršni 3:1, pak
ale přišel totální obrat domácích.
Ti vyhráli prostřední část 7:0, oto-

čili až na 10:3 a hosté už v závěru
jen korigovali na konečných 10:4.
Série pokračuje třetím a čtvrtým
utkáním v Rožnově (hrálo se po
uzávěrce tohoto vydání – www.
spektrumroznovska.cz). Branky
Rožnova: 3. Kostelecký, 10. Novosad, 17. Štůsek, 59. Novosad.
Stav série: 1:1.

Zuberští házenkáři zkolabovali v Hranicích a přišli o play off
Házenkáři HC Robe Zubří ztratili výborně rozehraný zápas posledního kola základní části extraligy v Hranicích
a přišli tak o play off. Tam se na úkor Zubří probily Lovosice. Zubřané, kteří loni vybojovali bronzové medaile,
tak letos budou hrát pouze ve skupině o udržení. V ní se Zubří utká s Hranicemi, Brnem a Litovlí.
21. kolo
HC Robe Zubří – HBC Ronal Jičín
30:23 (14:7)
Domácí měli v honbě za play off jedinou šanci – vyhrát. Podle toho to
na hřišti vypadalo. Po 20 minutách
se před bezmála tisícovou návštěvou utrhli do čtyřbrankového vedení
a do poločasu jej navýšili až na sedm
branek. Podobné vedení si Zubřané
udržovali i po změně stran a utkání
dotáhli bezpečně k vítězství. Domácí kouč si pochvaloval především
obrannou činnost. „Padesát minut

bylo z naší strany výborných, díky Tomovi Říhovi fungovala obrana. Rozdával pokyny a obrana se posunula
výkonnostně dopředu,“ uvedl na svazovém webu trenér Zubří Dušan Poloz.
Nejlepší střelci: Hrstka 6/4, Mizera
6, Janíček a Korbel 4 – Šulc 5/2,
Horut 3/1, Dolejší 3.
22. kolo
TJ Cement Hranice – HC Robe
Zubří 24:22 (8:12)
Zubřané potřebovali v posledním utkání základní části urvat

Rožnov v play off krajské ligy
vítěze základní části nezaskočil

postup do semifinále. Naopak pro
Rožnov, který skončil po základní
části osmý, sezona skončila.

Ve čtvrtfinále play off skončila cesta
hokejistů Rožnova pod Radhoštěm.
V sérii hrané na dvě vítězství se podle očekávání prosadil vítěz základní části Krnov, který vyhrál doma
i venku o čtyři branky a zajistil si

Výsledky - čtvrtfinále play off krajské ligy:
HK Krnov - HC Rožnov p. R. 6:2
(2:0, 2:1, 2:1) branky Rožnova: 25.
Skopal (Kunčický), 42. Kunčický
(Prycl, Cvečka). Stav série: 1:0. HC
Rožnov p.R. - HK Krnov 3:7 (0:2,
1:4, 2:1), branky Rožnova: 25. Vyvíjal, 49. Skopal (Švrček, Vyvíjal),
51. Vyvíjal (Kroupa, Prycl). Konečný stav série: 0:2.
(mha)

alespoň o bod více než Lovosice. Dlouho to vypadalo výborně,
když hosté v Hranicích vedli v poločase i čtvrt hodiny před koncem
o čtyři branky a zároveň Lovosice
doma ztrácely s Karvinou. Jenže
přišel katastrofální závěr zápasu,
kdy se Zubří přestalo dařit, Hranice navíc podržel nestárnoucí
gólman Kučerka a obrat byl na
světě. Zubří přišlo o naději na
osmičku. Do ní se dostaly Lovosice. „Jsem plný emocí a to, co
jsem tvrdil v podstatě celou sezonu,

že musíme vyhrát dva zápasy po
sobě, abychom postoupili do play
off, jsme nesplnili. Proto si tam
být ani nezasloužíme,“ hodnotil
utkání Dušan Poloz. Podle něj
si to jeho celek prohrál hlavně
na útočné polovině. „Dvaadvacet
gólů je málo. Útočná činnost nás
velmi zklamala a to byla asi hlavní
příčina prohry,“ dodal trenér Zubří Dušan Poloz.
Nejvíce branek: Mičkal 6/5, Holiš 6,
Mlotek 3, Bechný 3, Indrák 3 – Korbel 4, Válek 4, Šustáček 3. (mha)

Do Zubří na soutěž Hot Dance

V neděli 21. dubna bude zuberská víceúčelová sportovní hala hostit svátek všech příznivců skupinových moderních tanců. Od 8 hodin se zde uskuteční atraktivní
soutěž formací Hot Dance 2019.
Nepostupové klání je otevřeno šiNávštěvníci se mohou těšit
rokému okruhu tanečních skupin
na širokou přehlídku tanečních
a vhodné je také pro začínající
stylů. Soutěž Hot Dance začíná
seskupení, kluby, kroužky či souv nedělních 8 hodin prezentací
bory. Soutěž bude rozdělena na
a její předpokládané ukončení je
Ligovou a Zájmovou část. V té
plánováno mezi 20. - 21. hodinou.
první se představí skupiny, jejichž
Taneční skupiny, které mají
choreografie budou letos zařazeny
zájem se klání zúčastnit, musí přido dalších soutěžních klání nejen
hlášku odeslat nejpozději do pátku
v rámci ČR. Druhá část soutěže
12. dubna. Více informací poskytje určena pro ostatní choreografie
ne zájemcům Irena Stolářová na
zájmových a volnočasových aktivit.
mailu: hotdance@email.cz. (jm)
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