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Povelikonoční úterý 23. dubna
patřilo ve městě oblíbenému
Dnu Země. V parku byl připraven
bohatý program pro školy a dobrovolníci se zapojili do úklidu Rožnova. Více v příštím vydání.
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Vendula Krupová je Sportovkyní
roku města Rožnov pod Radhoštěm za rok 2018. Kompletní výsledky ankety naleznete v květnovém vydání měsíčníku Spektrum
Rožnovska.

Město Rožnov přeje podnikání

Je druhým nejlepším městem pro byznys v kraji
Jakub Mikuš

jakub@spektrumroznovska.cz

Na stříbrné příčce v rámci Zlínského kraje, hned za vítězným Zlínem, se
v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys umístil Rožnov pod Radhoštěm. To jen dokládá vysoký podnikatelský potenciál našeho města.

Srovnávací výzkum Město pro byznys již 11. rokem realizuje agentura
Datank. Její analytici hodnotí podnikatelský potenciál všech 205 obcí
s rozšířenou působností v České republice. Dle jejich výsledků má Rožnov nejlepší elektronickou komunikaci a nejen to. „Oceněni jsme byli
také za jeden z nejvyšších přírůstků

obyvatel a vysoký podíl podnikatelů.
V přístupu veřejné správy město podle
agentury Datank vyniká především
nejkvalitnější elektronickou komunikací v celém kraji, která je testována
fiktivními podnikatelskými dotazy,”
přiblížil mluvčí města Tomáš Gross.
„Druhá příčka v kraji hned za Zlínem je pro Rožnov velkým úspěchem.

Děkuji celému týmu pracovníků
našeho městského úřadu. Zároveň
platí, že jsme-li druzí, je stále na
čem pracovat, abychom příští rok vítězný Zlín přeskočili,“ míní starosta
Radim Holiš. Jen pro úplnost na
3. místě skončilo Uherské Hradiště. Valašskému Meziříčí a Vsetínu
patří 10., resp. 11. příčka.
(jm)

Soud o budovy školy a školky nekončí
Krajský soud v Ostravě začátkem dubna rozhodl, že nebude znovu rozhodovat o vlastnictví
budov ZŠ Záhumení a MŠ Koryčanské Paseky. Ty jsou aktuálně v katastru nemovitostí zapsány na společnost Immobilien Pirker Reality (dále jen IPR). Město Rožnov pod Radhoštěm
zvažuje další právní kroky, aby rozhodnutí zvrátilo a vrátilo obě budovy do svého vlastnictví.
Téměř 20 let vede Rožnov právní bitvu se společností IPR (dříve SVAS)
týkající se řady nemovitostí ve městě.
„Většinu nemovitostí, jako bytové domy,
budovu T klubu – kulturní agentury,
krytého bazénu, komunikací a dalších,

jsme ubránili. Jediným dosud nevyřešeným problémem je otázka budovy ZŠ
Záhumení a MŠ Koryčanské Paseky,“
uvedl Thomas Mumulos, právník zastupující v uvedených sporech město.
„V případě těchto budov bylo v původ-

ním řízení, které řešilo otázku privatizace, rozhodnuto, že jejich vlastníkem
je IPR. Zatím posledním rozhodnutím
řekl Krajský soud v Ostravě, že otázku
vlastnictví nebude znovu otevírat,“ doplnil Mumulos. Pokračování na str. 4
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DLOUHOLETÁ PRAXE

Středisko volného času oslavilo kulatiny Akademií
Více na straně 10
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Hejtman Čunek jednal se starostou Holišem

V rámci pravidelné objížďky obcí a měst Zlínského kraje zamířil do Rožnova pod Radhoštěm hejtman Zlínského kraje
Jiří Čunek (na snímku vpravo). Se starostou Radimem Holišem (vlevo) diskutovali nejen o důležitých investicích ve městě, ale také problematice turistického ruchu na Pustevnách.

„S hejtmanem Jiřím Čunkem jsme
jednali například o podpoře velkých
investičních záměrů, které v Rožnově dlouhodobě připravujeme. Řešili
jsme také investice kraje do mostu
u Eroplánu,” shrnul obsah schůzky starosta Radim Holiš s tím,
že: „Bavili se také o vztahu destinačních společností Valašsko (zřizuje Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko, pozn. red.) a Beskydy-

-Valašsko (působí v Moravskoslezském kraji), především v souvislosti s Pustevnami. Budu za Rožnov
iniciovat setkání s hejtmany obou
sousedících krajů za účelem otevření problematiky Pusteven, které
jsou stále víc vyhledávány turisty,
ale nemají dostatečně vyřešenu
dopravní logistiku, sociální zázemí
a další náležitosti.“
(tg, jm)
Foto archiv MěÚ Rožnov p. R.

Krátce z dubnového zasedání zastupitelstva města
V úterý 16. dubna se rožnovští zastupitelé sešli letos již podruhé k řádnému jednání. Na programu
měli mimo jiné informaci o probíhajícím sporu s IPR (viz strana 4) či představení a prezentaci vizí
ředitele T klubu - kulturní agentury Jakuba Sobotky (strana 5).

Rožnov má novou ulici Písečná
Jedním z bodů úterního jednání
bylo i pojmenování nově vzniklé
ulice související s výstavbou bytových domů nad ZŠ 5. května.
Komise paměti města navrhovala
historický název Na Stárkách vážící se k lokalitě. Zastupitelé však
nakonec schválili pro ulici pojmenování Písečná. „Měli bychom
respektovat doporučení odborníků,
rozhodnutí je ale na zastupitelích.
Za nerespektováním doporučení
odborné komise lze spatřovat jistě
i lobbistické tlaky. Chápu, že pro

tento typ bydlení není pojmenování
Ve Stárkách dostatečně reprezentativní. A tak, když nevyšel původní
záměr developera na pojmenování
Rajská, projevila se vstřícnost koalice alespoň tímto způsobem,” reagoval zastupitel Daniel Drápala
(KDU-ČSL), který je současně
předsedou Komise paměti města.
„Komise nám doporučila dva místní
názvy Písečná a Na Stárkách pro
pojmenování v této lokalitě. První
jsme již využili a druhý by měla
po schválení zastupitelstvem nést
páteřní komunikace. Děkujeme za
dobrou práci Komisi paměti města,

která našla k užití místní historické
názvy související s touto lokalitou,”
doplnil místostarosta Jan Kučera
(Nezávislí Rožnováci).

do druhého rožnovská radní Lenka
Střálková (ANO).

Na VaK Vsetín dohlédnou
Holiš a Střálková

Zastupitelé vyšli vstříc pořadatelům 20 vybraných a společensky
významných akcí. Ve většině případů tak budou moci o dvě hodiny (do 24.00) překročit dobu
nočního klidu, která standardně
začíná ve 22 a končí v 6 hodin.
Výraznější výjimku tvoří pouze
oslavy konce roku - 31. prosince
bude doba nočního klidu posunuta až na 1.30 hodin.
(jm)

Rožnov pod Radhoštěm patří k akcionářům společnosti Vodovody
a kanalizace Vsetín, a. s. Má tak své
zástupce v sedmičlenném představenstvu i šestičlenné dozorčí radě
společnosti. Do prvně jmenovaného orgánu byl zastupiteli nominován starosta Radim Holiš (ANO),

Kratší noční klid pro 20 akcí

Bezpečnost dětí před Základní školou Videčská se zvýší
Dlouhodobě problematická je situace před ZŠ Videčská zejména v ranních hodinách, kdy rodiče přiváží své ratolesti do
školy. Město si je toho vědomo, a proto chystá změny, které
povedou k větší ochraně dětí.
Před školou chybí v některých místech chodníky a zejména dopravní
situace v ranních hodinách je zde
nepřehledná. Radnice proto chystá projekt ke zvýšení bezpečnosti
školáků. „Připravujeme schůzku
s vedením ZŠ Videčská, jejímž výstupem bude návrh řešení problematické situace do vybudování nových
chodníků. Mimo jiné chce diskutovat o požadavku dětí na bezpečnost v bezprostředním okolí školy
a snížit počet aut, která ráno zajíždějí až k jejímu vchodu,” nastínila

místostarostka Kristýna Kosová
a pokračovala: „Alternativou jsou
přilehlá městská parkoviště na jižním obchvatu centra města, kde lze
do osmi hodin parkovat bez poplatku. O bezpečné překonání přechodů
se před začátkem školy starají policisté. Apelujeme na rodiče, aby tato
parkoviště využívali a přispěli tak ke
zvýšení bezpečnosti dětí před školou
samotnou.”
Šéf Městské policie Rožnov p. R.
Aleš Pilař šel ještě dál: „Z našeho
pohledu se na problémech s parková-

ním před ZŠ Videčská podílejí sami
rodiče. Problematická situace trvá
,pouhých’ 10 minut mezi 7.40 a 7.50.
Pokud budou všichni najíždět s dětmi
v tuto dobu před školu, nebude na to
stačit žádné parkoviště.” Sám přitom
odkazuje na volné parkovací plochy

v ulici Nádražní (na snímku). „Ke
zhoršení situace před školou rodiče
přispívají také otáčením vozidel v ulici Videčská a zejména vysazováním
samotných dětí přímo do frekventované vozovky,” dodává Aleš Pilař.
Text a foto Jakub Mikuš

Rožnov pod Radhoštěm hledá vlastní vizuální identitu
V těchto dnech se v Rožnově rozbíhá
projekt, jehož cílem je řešení moderní vizuální identity města. Doplní jej
atraktivní přednášky pro veřejnost.
Po několikatýdenních přípravách
spouští radnice první aktivity k projektu nového vizuálního stylu města.
„Ten Rožnov aktuálně prakticky nemá,

protože mu chybí vlastní logo i další
prvky vizuální identity. Dosud se používá jen historický znak města, pro
nějž však platí limity ve vztahu k pestrosti využití a potřeb,” uvedl Martin
Beníček, vedoucí oddělení kultury
a cestovního ruchu radnice. Vedení
Rožnova se proto rozhodlo realizo-

vat projekt s cílem nalézt pro město
moderní vizuální podobu. „Paralelně
s připravovanou soutěží na řešení vizuální identity připravila radnice sérii pořadů, na které zve také veřejnost. První
z nich, během nějž grafický designer
Ondřej Zámiš představí podobný projekt města Liberec, se uskuteční ve

čtvrtek 9. května od 12 hodin v budově
radnice na Masarykově náměstí a odpoledne od 16 hodin v kině Panorama.
Více informací o projektu i přednáškách naleznou zájemci na webových
stránkách města a v dalším vydání měsíčníku Spektrum Rožnovska,” doplnil
Beníček.
(jm)
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V Rožnově se sešli místostarostové tří měst
Ve středu 10. dubna se v Rožnově pod Radhoštěm na pravidelné
schůzce sešli místostarostové tří
největších měst okresu Vsetín. Vedle domácích zástupců Kristýny
Kosové a Jana Kučery přijeli Yvona
Wojaczková a Zdislava Odstrčilová
z Val. Meziříčí i Simona Hlaváčová, Tomáš Pifka a Pavel Bartoň
ze Vsetína. „Tradiční schůzky místostarostů tří největších měst našeho okresu slouží zejména k výměně

zkušeností a dobré praxe. Diskutovali jsme například o možnosti zřízení
technických služeb v Rožnově, neboť
se touto otázkou chceme letos ve městě zabývat. Vsetín i Valašské Meziříčí
tuto službu provozují, a proto bychom
se k nim chtěli jet inspirovat,” řekla
místostarostka Kristýna Kosová
a pokračovala: „Hovořili jsme však
také o kulturní infrastruktuře v okrese a dalších možnostech spolupráce
mezi našimi městy.”
(jm)

Kramolišov bude mít nové parkoviště a hřiště

V místní části Kramolišov na ploše stávajícího neoficiálního
parkoviště vyroste do konce června nové hřiště pro volnočasové aktivity a parkoviště s 20 místy.

„Jedná se o plochu u takzvaného
Kramolišova mostu, která sloužila
jako neoficiální parkoviště a zpěvněná plocha pro kontejnery na tříděný
odpad. Projekt řeší revitalizaci toho
prostoru, aby mohl sloužit širšímu
spektru služeb,“ uvedl Radomír

Radnice rozesílá složenky za odpad

Nezapomeňte na povinnou předškolní docházku pětiletých dětí
Rodiče 125 dětí z Rožnova p. R. si musí dát pozor na zákonnou povinnost předškolního vzdělávání svých potomků.
Pokud by ratolest, která do konce srpna dosáhne věku pěti
let k docházce do mateřinky nepřihlásili, hrozí jim pokuta.
„Pro děti, které do 31. srpna dosáhnou věku pěti let, platí povinnost
předškolního vzdělávání od 1. září.
Aktuálně se to týká 125 dětí s trvalým pobytem na území města,“ uvedl Dušan Vrážel, vedoucí odboru
školství rožnovské radnice a pokračoval: „Pro zákonné zástupce,
jejichž děti už do mateřské školy
dochází, se nic nemění. V opačném
případě musí dítě přihlásit k předškolnímu vzdělávání, a to v jím
vybrané mateřské škole v termínu
zápisu. Zákonní zástupci těchto
dětí od nás do konce dubna obdrží podrobnou písemnou informaci,

Šnejdrla z odboru investic radnice.
Za 3,5 mil. Kč zde tak město nechá
vybudovat 20 parkovacích míst,
nové hřiště pro volnočasové aktivity a úpravou projde i „hnízdo“ pro
kontejnery. Práce mají být hotovy
do konce června.
(jm)

jak postupovat při podání žádosti
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.“ Zápis proběhne v pondělí
13. a úterý 14. května mezi 8-16,
resp. 8-12 hodin ve všech mateřinkách zřizovaných městem.
Nepřihlášení dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání je
považováno za přestupek, za který
hrozí pokuta až pět tisíc Kč. Další
informace k povinnému předškolnímu vzdělávání a doporučení,
jak postupovat při přihlašovaní
dítěte k docházce v mateřské škole, naleznou zákonní zástupci na
www.roznov.cz.
(tg, jm)

Rožnovská radnice začala roznášet složenky na platbu za svoz
komunálního odpadu. Obdrží je téměř čtyři tisíce tzv. společných zástupců (zástupce za rodinu) a dva a půl tisíce individuálních plátců. Radnice očekává příjem ve výši 8 milionů Kč.
Podle vedoucího finančního odboru rožnovské radnice Martina Hrnčárka se roční částka za svoz odpadu posledních 14 let nemění a činí
492 Kč za osobu a rok. „Pokud se
občané rozhodnou platit na pokladně městského úřadu, k dispozici jsou
pouze pokladny v budově na Letenské ulici (u městské polikliniky) a na
Masarykově náměstí. Platit se zde
dá hotově nebo platební kartou. Platbu je ale možné řešit také prostřednictvím internetbankingu. Veškeré
potřebné údaje jsou vyznačeny na
složenkách,“ doplnil Hrnčárek. Občané přitom na doručení složenky
vůbec nemusí čekat a pokud znají
údaje (částka, variabilní symbol,
číslo účtu) např. z předchozí plat-

KRÁTCE
Brány kostelů se znovu
otevřou veřejnosti

Spolek rožnovských žen zve
na Blešák trochu jinak

Maminky oslaví svůj den
muzikálem v kině

Pátek 10. a sobota 11. května se
v prostorách jídelny ZŠ Koryčanské Paseky ponesou v duchu oblíbené akce Blešák trochu jinak,
kterou pořádá ČSŽ – Spolek rožnovských žen. „Pokud máte doma
zachovalé a nepotřebné věci, jako
hračky, spotřební zboží či oblečení, můžete je darovat. Akce slouží
charitativním a sociálním účelům,”
uvedla za pořadatelky Marie Rethyová. Příjem věcí bude probíhat
v pátek od 14 do 16 hodin. Blešák
se uskuteční v týž den od 15 do 19
a v sobotu od 8 do 13 hodin.

Ani letos nezapomíná město
Rožnov pod Radhoštěm a T klub
- kulturní agentura na všechny
maminky, babičky a prababičky.
Na neděli 12. května pro ně připravili swingový muzikál režiséra
Tomáše Zindlera - Vlak do nebe.
Retro muzikál ke Dni matek
zhlédnou zdarma v kině Panorama od 15 hodin. Děj je zasazen
do období parních lokomotiv
a swingové hudby, která je dodnes známa napříč generacemi.
Těšit se můžete na více či méně
populární skladby.

Kostely Všech svatých, evangelický a sv. Anny ve Valašském
muzeu v přírodě se 24. května
zapojují do akce Noc kostelů.
Návštěvníkům se tak nabídne nevšední vhled do prostor kostela
či dění farnosti. „Zveme zájemce
do míst, která nebývají běžně přístupná veřejnosti jako sakristie,
věž či kůr. Kostely nabídnou bohatý program, v němž nebude chybět ukázka hry na varhany, zpěvy
a přednáška o Rožnově a historii
kostela,” zve návštěvníky tým organizátorů.

by mohou částku uhradit už nyní.
Majitelé bytů a domů navíc nesmí
opomenout povinnost zaplatit za
svoz komunálního odpadu i v okamžiku, kdy v objektu není hlášena
žádná osoba k trvalému pobytu.
Platba musí být ve všech případech
uhrazena do 30. června.
Od poplatku jsou v Rožnově
pod Radhoštěm osvobozeni občané, kteří nebydlí na území města
více než 300 dnů v roce či děti do
jednoho roku. Padesátiprocentní
slevu pak mají například studenti
studující mimo území města nebo
obyvatelé lokalit, vzdálených víc
než 300 metrů od svozového místa. Pro uplatnění slev je nutno si
podat žádost.
(tg, jm)

Oprava mostu u Eroplánu
je v plném proudu
Most přes Bečvu na křižovatce u hotelu Eroplán je kvůli rekonstrukci
uzavřen. Objízdná trasa vede řidiče
na křižovatku U Janíka, kde došlo
ke změně světelných intervalů, a dál
přes centrum Rožnova. Zelená je na
křižovatce pro odbočení ve směru
od nábřeží Dukelských hrdinů vlevo
do centra města prodloužena na maximální možnou délku. Oprava mostu u hotelu Eroplán, jejímž investorem je Zlínský kraj, bude trvat do
konce června. Řidiči musí, i vzhledem k pracím probíhajícím na Pinduli, počítat se zdržením.
(jm)
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Zápisy prověřily znalosti budoucích prvňáčků
V rožnovských základních školách proběhly v dubnu zápisy do prvních tříd. Letos se jich zúčastnily téměř dvě stovky dětí. Kolik přesně jich v září usedne do školních lavic, bude jasné v červnu.
V Rožnově pod Radhoštěm je pět
městských (ZŠ 5. května, Koryčanské Paseky, Pod Skalkou, Videčská
a Záhumení), jedna soukromá (ZŠ
Sedmikráska) a jedna krajská základní škola (ZŠ Tyršovo nábřeží - zápis
zde proběhne ve čtvrtek 25. dubna).
Zápisů se letos zúčastnilo o něco více
budoucích prvňáčků než v roce 2018.
„Celkem 167 dětí přišlo k zápisu poprvé. K tomu je třeba přičíst i přibližně
dvě desítky dětí, jejichž rodiče po loňském zápisu požádali o odklad školní
docházky,“ řekl Dušan Vrážel, vedoucí odboru školství a sportu rožnovské radnice. V jednotlivých školách
čekali na budoucí prvňáčky starší

spolužáci, kteří je provedli zápisem.
Při něm děti pedagogům prezentovaly své znalosti barev, tvarů, zákla-

Renata Vinklerová vyhlášena
Nejlepší knihovnicí okresu
Silný tým kvalitních zaměstnanců má Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm. Dokládá to i ocenění Nejlepší knihovnice
okresu Vsetín za rok 2018, které obdržela Renata Vinklerová.
Vyhlášení soutěže proběhlo již
tradičně ve vsetínské Masarykově
veřejné knihovně. „Moc nás těší, že
jednu ze dvou cen obdržela naše kolegyně Renata Vinklerová. Získala
ji za podporu čtenářství - pořádání
besed a lekcí informačního vzdělávání pro základní školy, iniciativu
při modernizaci interiéru knihoven
a příkladnou spolupráci s knihovníky i obecními úřady střediska Rožnov,“ vyjmenoval Pavel Zajíc, ředitel rožnovské knihovny. Cena tak
jen dokládá vysoké kvality jeho
podřízených. „Ocenění je pro mne
odměnou za práci, kterou vykonávám pro obecní knihovny v mikroregionu Rožnovsko už od roku 2011.
Návrh vzešel od knihoven a obecních úřadů obsluhovaných obcí.
Nesmírně si jej vážím, neboť odráží
jejich spokojenost s mou prací,“ neskrývala radost Renata Vinklerová
(na snímku).
(tg, jm)

dy počítání či grafomotoriky. Kolik
dětí ve skutečnosti 3. září usedne do
školních lavic, bude jasné v červnu,

mimo jiné až po projednání všech žádostí o odklad školní docházky.
Text a foto Jakub Mikuš

Výzva pro dárce krve
Město Rožnov pod Radhoštěm
tradičně v červnu ocení bezpříspěvkové dárce krve, kteří loni dosáhli 10, 20, 40, 80, 120, případně 160 odběrů. Údaje o dárcích
a jejich odběrech městu poskytuje
Český červený kříž, který však nedisponuje stoprocentními záznamy, také kvůli zákonu o ochraně
osobních údajů.

Proto vyzýváme dárce krve, kteří splňují výše uvedené podmínky,
nechť se sami přihlásí na čísle:
571 661 117, e-mailu: petra.holisova@roznov.cz či osobně v budově
Městského úřadu Rožnov pod
Radhoštěm, Masarykovo náměstí
128, číslo dveří 224, kde získají
podrobnější informace. Tato výzva
platí do pátku 31. května.
(r)

Soud o školu a školku nekončí
Pokračování ze str. 1
„Rozsudek krajského soudu nás nepotěšil. Do hry se vrací několik variant dalšího postupu včetně toho,
že se město obrátí na Nejvyšší soud,
respektive podá ústavní stížnost.
Jsme připraveni dál bojovat. Uděláme všechny kroky, abychom budovy školy a školky dostaly zpět do
majetku města, kam podle našeho
názoru jednoznačně patřily a patří,“ naznačil další postup starosta
Radim Holiš.
(tg, jm)

Město řeší větší propustnost mostu přes Veřmiřovský potok
Vedení Rožnova svolalo v dubnu schůzku se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD) a státním podnikem
Lesy ČR. Společně hledali řešení zprůchodnění mostu na nábřeží Dukelských hrdinů, aby dokázal propustit až
100letou povodňovou vodu na Veřmiřovském potoce.
Radnice opakovaně hledá řešení,
jak zprůchodnit most přes Veřmiřovský potok, který je součástí
hlavní silnice I/35 v místě křížení
s ulicí Letenská. „Most je aktuálně
dimenzován na průtok 20leté vody.
Jeho propustnost potřebujeme zvýšit
v ideálním případě na vodu 100letou.
Bez tohoto zásahu totiž nemá smysl
budovat protipovodňová opatření na
Veřmiřovském potoce, ale ani na
Tyršově nábřeží,” přiblížila místostarostka Kristýna Kosová. Podle ŘSD
však současná konstrukce mostu

neumožňuje rozšíření, případně
zvýšení bez rozsáhlých stavebních
úprav. „S těmi však ŘSD zatím nepočítá. Řešením by tak mohlo být
prohloubení koryta Veřmiřovského
potoka, aniž by došlo k omezení dopravy. Jeho správcem jsou Lesy ČR.
Ve spolupráci s nimi nyní nadefinujeme potřebnou hloubku koryta, která
by zajistila dostatečnou propustnost.
ŘSD přislíbilo následnou spoluúčast
na realizaci zmíněného opatření, pokud bude technicky možné,” doplnila místostarostka Kosová.
(jm)

ZPRAVODAJSTVÍ

STRANA 5 / 30. DUBNA 2019

Kulturní agentura změnila adresu a chystá novinky
Od středy 1. května sídlí T klub – kulturní agentura (dále TKA) na nové adrese. Z vily na Zemědělské ulici se po 33 letech přestěhovala do 2. patra budovy Komerčních domů na ulici 1. máje 1000. Kulturu v Rožnově pod Radhoštěm navíc čekají změny.
V průběhu dubna měli zaměstnanci TKA plné ruce práce nejen
s běžnou činností, ale také se stěhováním. „Zahájili jsme první část
přesunu T klubu do připravovaného
Kulturního centra. Ta by se měla
uskutečnit v horizontu tří let. Do
jeho výstavby nás však lidé najdou
v modernějších kancelářích na ulici
1. máje 1000,” uvedl ředitel agentury Jakub Sobotka (na snímku
během stěhování do nových prostor) s tím, že akce, které se dosud
konaly ve vilce na ulici Zemědělská, se přesunou do hudebního
klubu Vrátnice a kina Panorama.
Prázdné nezůstane ani bývalé sídlo TKA, v němž chce radnice po
rekonstrukci zřídit nízkoprahové
denní centrum pro děti a mládež.
Stěhováním však novinky
v TKA určitě nekončí. „Vzhledem

ke změně sídla bude na místě také
změna názvu a vizuální identity
agentury. Tu chceme provázat s připravovanou koncepcí nové vizuální
komunikace města,” nastínil plány
Sobotka a pokračoval: „Pracujeme
také na užší spolupráci s organizacemi a jednotlivci, kteří se podílejí na tvorbě kultury v Rožnově.
Stávající jádro zkušených zaměstnanců agentury chci navíc rozšířit
o okruh externích spolupracovníků, kteří se budou podílet hlavně
na nově připravovaných akcích.”
Velkou výzvou je pak dle ředitele TKA nalezení alternativních
prostor pro pořádání kulturních
akcí či rozšíření jejich nabídky
pro další cílové skupiny. „Jedná
se například o rodiny s dětmi či
turisty. V Rožnově také chybí galerie výtvarného umění, která by

Nové sídlo 1. máje 1000, 2. patro
nabídla další rozměr kultury ve
městě,” myslí si Jakub Sobotka
a dodává: „Čekají nás i nové výzvy
v pojetí Vánočních trhů či realizace Dnů města v roce 2020. Mým
tajným přáním je obnovení tradice
Retroplesu ještě před dokončením

nového Kulturního centra.” Jednou
z připravovaných novinek je pak
letošní festival OUPN ÉR s hlavní
hvězdou Janou Kirschner, který
proběhne v sobotu 29. června na
rožnovském koupališti.
Text a foto Jakub Mikuš

Program spolupráce s partnerským Śremem a Bergenem podepsán
Starostové partnerských měst Radim Holiš (Rožnov p. R.)
a Adam Lewandowski (Śrem - Polsko) a místostarosta Bergenu (Německo) Peter Meinecke podepsali dodatek spolupráce všech tří měst na rok 2019.

Navařík a Kokinopulos ve funkcích potvrzeni
Ředitelé Základní školy 5. května Miroslav Kokinopulos a Střediska volného času Rožnov p. R. Martin Navařík v uplynulých
dnech úspěšně absolvovali komplexní hodnocení své práce.

V Polském Śremu proběhlo v rámci mezinárodního volejbalového
turnaje partnerských měst MIKST
2019 také jednání o rozsahu spolupráce měst – Rožnov, Bergen
a Śrem v roce 2019. „Letos je opět
připraven jazykový kurz pro studenty
Gymnázia Rožnov v německém Bergenu a vypravíme se i na Dny Śremu
do Polska. Naopak k nám přijedou
dvě organizované skupiny obyvatel
Śremu na poznávací pobyt, sportovci
z Německa a Polska na Běh rodným
krajem Emila Zátopka a představitele našich partnerských měst pozveme
i na květnový Garden Food Festival,“

vyjmenoval starosta Radim Holiš
jednotlivé body programu spolupráce na rok 2019 a doplnil: „Jsem
rád, že pokračujeme v řadě sportovních, kulturních i společenských aktivit v rámci všech našich partnerských
měst. Většinu z nich už přenášíme na
jednotlivé spolky a organizace s tím,
že město slouží ,jen’ jako zprostředkovatel těchto aktivit.“
Rožnov má kromě Německa
a Polska partnerská města na Slovensku (P. Bystrica) a v Maďarsku
(Körmend). I s nimi chce ve spolupráci letos pokračovat.
(tg, jm) Foto Tomáš Gross

Nové veřejné WC v bývalé trafostanici
Od dubna jsou v provozu veřejné
bezplatné toalety v objektu bývalé trafostanice u Společenského
domu. Sloužit budou mužům,
ženám, imobilním Rožnovanům
i návštěvníkům města. Z rozpočtu
města je za 750 tisíc Kč nechala
vybudovat radnice. Nové veřejné
WC tak doplňuje toalety na parkovištích za Albertem a u Mlýnské doliny i na Atletickém hřišti
Dany Zátopkové.
(jm)

  

Na rozhledně padl návštěvnický rekord

V souladu se schválenými pravidly
musí ředitelé školských zařízení
zřizovaných městem po dosažení
šesti let ve funkci projít komplexním hodnocením. „Letos se jednalo
o ředitele ZŠ 5. května a Střediska
volného času. Oba komplexním hodnocením úspěšně prošli a byli radou
města ve svých funkcích potvrzeni.
Je třeba uvést, že hodnocení se neúčastnili členové rady, kteří by mohli

být ve střetu zájmů a stejně tak se
tito zdrželi hlasování o potvrzení do
funkce,” nastínil místostarosta Jan
Kučera, do jehož gesce školství
v Rožnově spadá, a doplnil: „Oběma ředitelům gratuluji. Těší nás, že
absolutní většina komplexních hodnocení končí výbornými výsledky.
Vypovídá to o vysoké úrovni našich
škol a Střediska volného času včetně
jejich vedení.”
(jm)

Velikonoční svátky přinesly denní
návštěvnický rekord na Jurkovičově rozhledně. V sobotu 20. dubna
se na město z výšky podívalo 945
návštěvníků. Jurkovičova rozhledna každoročně láká a potvrzuje to
i letošní začátek sezony. Během
velikonočních svátků zamířilo na
Karlův kopec 2 962 návštěvníků.
„Překonán byl i denní návštěvnický
rekord z března 2018, kdy na rozhlednu zavítalo 785 hostů. V sobotu 20.

dubna jich přišlo 945,” uvedl mluvčí
města Tomáš Gross. Velikonoční
svátky byly z pohledu návštěvníků
bohaté i ve Valašském muzeu v přírodě, kam zamířilo 36 613 hostů.
Prodloužený víkend v Rožnově pak
náročný také z pohledu dopravy.
„Tady je na místě ocenění a poděkování městu Rožnov pod Radhoštěm
a Městské policii Rožnov za pomoc
a spolupráci,“ reagoval ředitel muzea Jindřich Ondruš.
(jm)
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Nenechte si ujít atraktivní květnové akce
Město Rožnov pod Radhoštěm na květen v duchu Zdravých měst a Místní agendy 21 připravuje pro
širokou veřejnost tradiční osvětové akce Den zdraví a Férová snídaně.

Den zdraví na Masarykově náměstí
Čtvrtek 9. května
13.00-17.00 hodin
Masarykovo náměstí

chová z odboru rozvoje a strategických projektů radnice. Návštěvníci
Dne zdraví se mohou těšit také na
ochutnávku italských sýrů a zdravého jídla, měření tlaku, ukázky první
pomoci, poznávání zdravé a nezdravé stravy, bylinek či cvičení paměti.
Dopoledne bude patřit dětem z rožnovských škol, odpoledne od 13 do
17 hodin široké veřejnosti.

Město Rožnov pod Radhoštěm se
ve spolupráci se Střediskem volného času Rožnov i letos připojí
k celosvětovému Dni zdraví. Uspořádá osvětovou akci, jejímž cílem je
poukázat, jak důležité je myslet na
zdraví, žít zdravě, a co všechno pro
zdraví můžeme udělat. „Letos akci
ozvláštní projekt Zdravé plíce. Cílem
je poskytnout široké veřejnosti informace o možnostech léčby a prevence
rakoviny plic. Součástí akce bude
i měření spirometrem - přístrojem pro
vyšetření funkce plic. Dále se zaměříme i na dentální hygienu a správné
čištění zubů,” přiblížila Hana Ondru-

Do parku na Férovou snídani
Sobota 11. května
9.00 hodin, u hudebního altánu
v městském parku
V sobotu 11. května se uskuteční
Férová snídaně, největší česká
akce na podporu fairtrade a odpovědné spotřeby. Pod záštitou
města připraví školní tým ze ZŠ

Pod Skalkou společně s Markem
Cihlářem happening, s cílem důstojně podpořit fairtradové i lokální pěstitele. „Společnou férovou
snídaní oslavíme Světový den pro
fair trade a dáme tak najevo zájem
o téma spravedlivého obchodu a odpovědné spotřeby. Princip snídaně
je jednoduchý. Účastníci si v košíku
přinesou fairtradové a lokální dobroty. Může to být salát z fairtradové
quinoi, fairtradový čaj či káva, bábovka s fairtradovým cukrem a kakaem či fairtradové banány. To vše
mohou doplnit lokálními produkty,
jako jsou vajíčka, mléko, sýry či
zelenina od místního farmáře či farmářky a bylinky z vlastní zahrádky.
Přidejte se a posnídejte s námi,” zve
Hana Ondruchová. Více o akci na
www.ferovasnidane.cz.
(jm)

Česko si už brzy zvolí nové europoslance

V pátek 24. a sobotu 25. května proběhnou v České republice volby do Evropského parlamentu. V pátek budou volební
místnosti otevřeny od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Evropský parlament má 751 členů. Za Českou republiku usedne do poslaneckých lavic 21 nových europoslanců, které voliči vyberou ze 40 různých volebních stran.

Volební místnosti v Rožnově
Volební okrsky i zařazení jednotlivých ulic a domů do volebních okrsků zůstává v Rožnově nezměněno.
Stejné zůstávají i adresy volebních
místností. K drobné změně dochází
jen v umístění volební místnosti na
Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel (volební okrsek
č. 12). Protože se evropské volby
konají v době maturit, bude volební
místnost umístěna v přízemí v prostorách školní jídelny.
Doručení hlasovacích lístků
Hlasovací lístky obdrží Rožnované
do řádně označených poštovních
schránek podle místa svého trvalého
pobytu nejpozději v úterý 21. května.
Pokud se stane, že volič hlasovací lístky neobdrží, dostane je v den voleb
ve volební místnosti. Voliči s trvalým
pobytem evidovaným na radnici na
Masarykově náměstí 128 si mohou
lístky vyzvednout na oddělení správních činností, matrika - dveře č. 112.
Zkontrolujte platnost svých dokladů
Každý volič musí před hlasováním
prokázat volebním komisařům svou
totožnost a státní občanství. Občan
ČR tak učiní platným občanským
průkazem nebo platným cestovním
pasem ČR. Občan jiného členského
státu EU například platným průkazem o povolení k trvalému pobytu,
cestovním pasem, občanským průkazem nebo potvrzením o přechodném
pobytu spolu s občanským průkazem.
Jak hlasovat
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro
každou volební stranu samostatně.
Ve volební místnosti obdrží volič od

volebních komisařů prázdnou, tzv.
úřední obálku. V prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků do ní
vloží dle svého výběru jeden hlasovací lístek. Na vybraném hlasovacím
lístku může volič nejvýše dvěma kandidátům udělit přednostní hlas tak,
že zakroužkuje jejich pořadové číslo.
Chci volit, ale zrovna nejsem v místě
svého trvalého pobytu
Pokud volič nemůže hlasovat ve volebním okrsku, do kterého dle adresy
svého pobytu spadá, může požádat
o vydání voličského průkazu. Volič
s trvalým pobytem v Rožnově žádá
o vydání voličského průkazu na
MěÚ Rožnov p. R., oddělení správních činností, matrika, Masarykovo
náměstí 128, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm (ID datové schránky:
epqbwzr). Kontaktními osobami
jsou Jana Gaďourková a Marie Štůsková, tel: 571 661 160 (dveře č. 112,
přízemí MěÚ vlevo). Volič zapsaný
ve zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem žádá o vydání
voličského průkazu zastupitelský
úřad, který vede zvláštní seznam, ve
kterém je volič zapsán. Volič může
požádat o vydání voličského průkazu
na adrese MěÚ osobně nejpozději
do 16 hodin ve středu 22. května,
v listinné nebo elektronické podobě
doručeným MěÚ nejpozději do pátku 17. května do 16 hodin. Podání
musí být v listinné podobě opatřeno
úředně ověřeným podpisem voliče,
v elektronické podobě musí být zasláno prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky města
(elektronický podpis se nevyžaduje).
Podání doručená po lhůtách nebudou vyřízena. Vyhotovené voličské

průkazy se vydávají nejdříve od čtvrtka 9. května. S voličským průkazem
je možné hlasovat v kterémkoliv volebním okrsku na území ČR.
Chci volit do přenosné schránky
Ze závažných, zejména zdravotních
důvodů může volič požádat radnici
nebo ve dny voleb příslušnou okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat doma na adrese trvalého pobytu do přenosné volební schránky.
Volební okrsková komise v takovém
případě vyšle na jeho adresu své členy s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Požadavky na návštěvu s přenosnou
volební schránkou můžete zasílat
elektronicky na e-mail: hana.bockova@roznov.cz či sdělit na tel.: 739
503 554 nebo 730 807 776.

ho trvalého pobytu do 22. května do
16 hod. Pokud tuto lhůtu zmešká,
může potvrzení o vyškrtnutí předložit ve dnech voleb okrskové volební
komisi ve volební místnosti v místě
svého nového trvalého pobytu, kde
zároveň musí prokázat své právo
hlasovat v daném volebním okrsku
(novým občanským průkazem nebo
občanským průkazem s odstřiženým rohem spolu s potvrzením
o změně místa trvalého pobytu). Volič, který se naopak po 14. dubnu do
Rožnova přistěhoval, musí postupovat obdobně. Kontaktní osobou po
vydání nebo předložení potvrzení
o vyškrtnutí voliče ze seznamu voličů za MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
je Hana Bočková (tel. 739 503 554)
nebo Veronika Janíková (tel. 730
807 776), odbor kanceláře starosty.

Chci volit, ale po 14. dubnu jsem se
přestěhoval do jiné obce
Volič, který se po 14. dubnu odstěhoval z Rožnova a chce volit v místě
svého nového trvalého pobytu, musí
požádat MěÚ Rožnov p. R o vydání
potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu a toto potvrzení předložit
obecnímu úřadu v místě svého nové-

Chci volit, ale nejsem občanem ČR
Občan jiného členského státu EU
může ve volbách do Evropského parlamentu hlasovat v Rožnově pouze
za předpokladu, že si nejpozději do
14. dubna podal u MěÚ Rožnov p. R.
žádost o zápis do seznamu voličů pro
volby do Evropského parlamentu.
Veronika Janíková, vedoucí
odboru kanceláře starosty

Web města: www.roznov.cz
Facebook: Rožnov pod Radhoštěm - město
Kulturní kalendář: www.roznov.cz/kalendar
Strategie Rožnov: www.roznov.cz/usneseniRM
Usnesení Rady www.roznov.cz/usneseniZM
Usnesení Zastupitelstva: www.roznov.cz/kalendar
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Kinem Panorama se neslo Zpívání pro radost
Již čtvrtý ročník setkání pěveckých sborů nejen od nás, ale například také ze Slovenska, uspořádal na konci
března Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm. Kino Panorama tak opět rozezněly vícehlasé skladby a melodie.

Letošního Zpívání pro radost se
zúčastnilo šest sborů s celkem
170 účinkujícími. „Všichni byli
úžasní a posluchači se dobře bavili. Zmínit musím i naši Rosénku,

která je při věkovém průměru 75
let opravdu skvělá,” uvedla předsedkyně Klubu seniorů Anneliese
Přikrylová. Právě domácí smíšený pěvecký sbor Rosénka, který

se postaral o pomyslnou tečku za
příjemně stráveným odpolednem,
si vysloužil ovace ve stoje. „Děkujeme nejen všem účastníkům, ale
také organizátorům, T klubu, ZŠ

Pod Skalkou a sponzorům. Díky
nim všem se letošní ročník opravdu vydařil,” uzavřela Anneliese
Přikrylová.
Text a fota Jakub Mikuš

Tomáš Kočko & Orchestr vzdali čest Ladislavu Nezdařilovi

Dvacet let od vydání debutového
alba Horní chlapci sestaveného
ze zhudebněných básní rožnovského rodáka Ladislava Nezdaři-

la si na konci března připomněli
Tomáš Kočko & Orchestr. V rámci koncertu v rožnovském kině
Panorama hudebníci zároveň

pokřtili znovunatočenou desku
Sadné zrno, která taktéž obsahuje zhudebněnou osobitou poezii
valašského básníka. Letos navíc

uplynulo také 20 let od úmrtí Ladislava Nezdařila, jemuž byl program věnován.
Text a fota Jakub Mikuš
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Valašská zahrada slaví 10 let

OTEVŘENO NOVÉ KUCHYŇSKÉ STUDIO

Již po desáté se otevřou brány Sport kempu v Rožnově,
které přivítají návštěvníky tradičních zahradnických trhů
Valašská zahrada.

NABÍZÍME

Od pátku 3. do neděle 5. května
bude Rožnov patřit zahrádkářům
a chalupářům. Oblíbená akce
láká tisíce návštěvníků z celé
České republiky i ze Slovenska.
Oceňují bohatou nabídku květin,
zeleninové sadby, okrasných dřevin, bylinek, skalniček, cibulovin,
ovocných keřů a stromů. Zahradníci se sjíždějí z celé Moravy a nechybí ani zahradnictví z Opavy,
Prostějova nebo Karviné.
K zahradě také patří zahradní
technika, tu bude prezentovat valašskomeziříčská firma Těsmat.
V její expozici najdeme sekačky,
křovinořezy, motorové pily či motorové kolečko – Motůčko. Přijďte
si vyzkoušet práci s ním. K hezkému domovu patří dekorace a doplňky. Zruční řemeslníci nabídnou
výrobky ze dřeva, proutí, kožešin,
látek a další. Uvidíme expozici
zahradních krbů. Koupit můžete
přírodní kosmetiku a mýdla.
Nebudou chybět stánky s občerstvením, domácí a lokální
uzeniny a sýry, med, víno či domácí limonáda. Děti se zabaví

ve skákacím hradu, s balónkovým klaunem či malováním na
obličej. Pro nejmenší je připravena loutková pohádka ve 14
hodin - v sobotu Bajaja, v neděli
Pták Ohnivák a liška Ryška. Dospělí mohou v sobotu a neděli
od 10 do 16 hodin využít zahrádkářské poradny Ing. Miroslava Franka a bylinkářky Vandy Vrlové. K poslechu a dobré
náladě zahraje duo Navalentým.
K 10. výročí připravili pořadatelé bohatou tombolu s hlavní výhrou v podobě poukazu na zahraniční zájezd v hodnotě 10 000 Kč
od CA Last Minute z Valašského
Meziříčí. Každá zakoupená vstupenka je slosovatelná.
Pro motorizované návštěvníky jsou připravena tři záchytná
parkoviště - přímo před areálem,
naproti v Autokempingu Rožnov
a u Valašského muzea v přírodě.
Přijďte si užít jarní atmosféru
rozkvetlé zahrady v Rožnově! Přejeme vám bohaté nákupy a pořadatelům mnoho úspěchů do dalšího desetiletí.
(pr)

Kuchyňské linky na míru včetně zaměření prostoru a odborné montáže
Velký výběr materiálů: dřevo-masiv, dýha, lak, MDF, fólie PVC, lamino
Vestavné spotřebiče od značek Bosch, Siemens, Whirlpool, Elektrolux, Beko ...
Široká nabídka granitových a nerezových dřezů

3D VIZUALIZACE KUCHYNÍ NA MÍRU ZDARMA
Najdete nás vedle Rožnovských pivních lázní, Pivovarská 30, Rožnov pod Radhoštěm

WWW.KUCHYNESPOON.CZ
TEL 776 350 006

Garden Food festival přináší
kuchařské hvězdy a nově muziku
Již za necelý měsíc otevře své brány Garden Food Festival
v Rožnově pod Radhoštěm. Největší kulinářská akce roku se
uskuteční v sobotu 25. a v neděli 26. května v městském parku.

Senioři diskutovali se starostou Holišem

Ve středu 17. dubna zavítal starosta Radim Holiš na besedu
do rožnovského Klubu seniorů.
Přítomné seznámil mimo jiné
s realizovanými a připravovanými investičními akcemi na
území města a odpovídal také
na dotazy. „Pan starosta osvětlil
přítomným například postup při
opravě chodníků a dalších ploch
ve městě či důvody komplikující

opravu komunikací. Účastníci
besedy byli spokojeni, neboť se
dozvěděli řadu novinek,” přiblížila předsedkyně Klubu seniorů
Anneliese Přikrylová a doplnila:
„V druhé polovině roku bychom
chtěli podobnou besedu uspořádat s místostarostou Janem Kučerou, který má oblast seniorů
v Rožnově na starosti.”
Text a foto Jakub Mikuš

Garden Food Festival nabízí návštěvníkům to nejlepší z regionální,
české i zahraniční kuchyně. U stovky stánků si budete moci vyzkoušet
všemožné speciality včetně pštrosa,
brouků, burgerů na různé způsoby,
zmrzliny s netradiční slanou i sladkou příchutí, paštiky s trhaným
masem, domácí buchty a další regionální i světové speciality. Zajímavou novinkou je prodloužení sobotního programu až do 22 hodin,
kdy festival doplní příjemná a pohodová muzika. „K vidění budou
i živá vystoupení kuchařských hvězd
a chybět nesmí ani příjemný hudební doprovod. To vše nabídne skvělou
zábavu a pohodu po celý víkend a na
jednom místě, v příjemném prostředí
našeho městského parku,“ zve na

dvoudenní festival dobrého jídla
a pití starosta Radim Holiš. Město opět chystá speciální parkovací
režim na celý víkend, který se loni
osvědčil. „O všem kolem parkování
budeme s předstihem informovat na
městském webu i facebooku,“ dodal
starosta.
Tvářemi Garden Food Festivalu budou osobnosti z populární
soutěže MasterChef Česko, mezi
nimi michelinský kuchař Radek
Kašpárek a také někteří soutěžící.
Vstupenky za zvýhodněnou cenu
jsou již v prodeji na webu www.
gardenfoodfestival.cz. V sobotu je
navíc možné vyrazit do Rožnova
historickým vláčkem, který vyjíždí z Valašského Meziříčí v 9.10
a 13.10 hodin.
(mha, jm)

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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V májových dnech tajím dech. Slyšíš? Čte!
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

V květnu si v programu městské knihovny našlo dominantní postavení hlasité čtení
a věřím, že si pro jedno z nich najdete čas, vyzkoušíte jej a třebas napříště zjistíte,
že Vás to baví. Kdy a kde? To se dozvíte, když se začtete.

První příležitost bude
ve čtvrtek 9. května. To
se rožnovská knihovna
opět připojí k akci Českých center - Noc literatury. Přestože v Rožnově proběhne pošesté,
je potřeba neznalým přiblížit, že se
jedná o hlasité předčítání z nových
knih evropských autorů, které vyšly
v českých překladech. Jako tradičně jsou připravena tři „čtecí” místa
a tři předčítači. Tenkou spojovací linií letošních čtecích míst je továrna
Tesla a kultura, tedy místa nějakým
způsobem s kulturou spjatá.
Prvním čtecím místem je sál
T klubu, který bude v tu dobu již
opuštěn (Téčko se stěhuje do budovy
„tisícovky“) a bude očekávat rekonstrukci na nízkoprahové centrum.
Zde bude zástupce ředitele a vyučující dramatického oboru ZUŠ Jan
Chytil předčítat z knihy švýcarského prozaika Petera Stamma Jemná
lhostejnost světa. Druhým místem
je klub Vrátnice (v bývalé teslácké
vrátnici), kde představí tradiční
předčítač Ctib (Daniel Stibor) ukázky z knihy slovenského autora Daniela Majlinga Ruzká klazika. Do
třetice je připraveno čtení v budově
starého tesláckého Klubu, která je
v současnosti sídlem firmy Miger

a je zde také pobočka České pošty.
Právě tam emeritní ředitelka městské knihovny Jarmila Mikulášková
představí knihu dánské spisovatelky
Idy Jessen Nový čas. Formát Noci
literatury zůstává stejný jako v před-

O týden později, konkrétně 16.
května od 17.30, přivítá knihovna
v podkroví známou českou spisovatelku, scénáristku a filmovou publicistku Terezu Brdečkovou, která
bude číst ze svého zatím poslední-

Noc literatury 2018 - farář Kamil Obr čte v Pastoračním centru.
Foto Jakub Mikuš
chozích letech. Začíná se vždy
ho fantastického románu Zrcadlo
v 18.00, 19.00 a 20.00 tak, aby se po
Serafina. Nejen kytarový hudební
cca 30minutovém čtení mohli posludoprovod zajistí její manžel, básník,
chači pohodlně přesunout na další
textař, překladatel, písničkář Jiří
čtecí místo. Letos by to vzhledem
Dědeček. Komu je jméno Terezy Brk jejich relativní vzájemné blízkosti
dečkové neznámé, připomínám, že
mohlo být atraktivnější i pro starší
je dcerou slavného scenáristy Jiřího
milovníky literatury. Proto, máte-li
Brdečky (Limonádový Joe, Adéla
čas a chuť, můžete se připojit.
ještě nevečeřela...), autorkou scé-

náře seriálu Bohéma, scénářů k filmům Donšajni, Muž a stín nebo Toyen. Z prozaické tvorby jmenujme
knihy Učitel dějepisu, Slepé mapy
či Alhambra. V tandemu bývají lidé
silnější, nežli osamoceně a věřím, že
tomu tak bude i u tohoto májového
podvečera.
Ještě bych se rád pozastavil
u programu, který je připraven na
pátek 10. května od 17.00, opět
v podkroví knihovny. Ve spolupráci s organizací Brno for you,
z. s., knihovna připravila setkání
s panem Leo Žídkem. Ten v cyklu
Příběh zpoza železné opony bude
vyprávět svůj životní příběh člověka, který se v roce 1952 rozhodl
emigrovat z Československa, chtěl
studovat na stuttgartské univerzitě.
Připojil se však ke skupině infiltrované udavači, byl zatčen a v roce
1953 postaven před soud, odsouzen k osmi letům vězení a ztrátě
občanských práv. Tři měsíce před
uplynutím trestu byl amnestován.
Přijďte si vyslechnout životní příběh, na který nezapomenete.
V případě, že Vás nic z tohoto
nezaujalo, zastavte se v půjčovně, čítárně či knihobudce (na náměstí). Tedy v místech spojených
s knihami.

Vážná hudba jinak - vokální soubor Afetto
Martin Valášek
tka@tka.cz

AFFETTO
Úterý 14. května
19.00 hodin - kostel Všech svatých
Čtyři pány, kteří tvoří soubor
AFFETO, jste mohli v Rožnově
slyšet v rámci Sletu bubeníků,
tentokrát ukáží svou další polohu.
Sami sebe definují jako „vokálně-experimentální soubor“. Jejich
koncerty jsou pozvánkou k účasti na programovém, zvukovém
a prostorovém experimentu, jehož
obsahem je široký repertoár od
české a evropské renesance přes
soudobou klasiku až po úpravy
spirituálů, písní Beatles či Slávka
Janouška, využívání barevných

možností mužského čtyřhlasu,
kterému vévodí vysoký kontratenor, spojení pěveckého mistrovství
s tradičními i méně obvyklými
nástroji – klavír, varhany, cimbál,
tabla, didgeridoo. Historickou zajímavostí určitě je, že Affetto zpívalo v srpnu 2006 účastníkům Světového astronomického kongresu,
který zpečetil osud planety Pluto.
Součástí koncertů bývá prostorová
hra se zvukem v chrámovém i světském prostředí a vždy především
intenzivní prožití momentální
nálady. Tak se můžeme těšit, jak
si poradí s rožnovským kostelem.
Členy Affetta jsou: Aleš Procházka (bas), Vladimír Richter a Marek Olbrzymek (tenor), Jan Mikušek (kontratenor). Na varhany je
bude doprovázet Marek Čermák.

MILOŠ MEIER - DRUMMING
SYNDROME
Středa 15. května
19.00 hodin - Vrátnice

a také na veřejnou diskuzi v uvolněném a zábavném pojetí. Součástí
téměř dvouapůlhodinové show je
promítání krátkých dokumentů

Miloš Meier patří k ikonám české
rockové scény, účinkuje v Dymytry, Supergroup.cz (které uvidíme
letos na folkrockování s alternujícím bubeníkem Klaudiem Kryšpínem), či nově v sólové kapele
fenomenálního kytaristy Guse G.
(ex-Ozzy Osbourne, Firewind).
Bubnuje od svých 11 let a kromě
metalu, který miloval od dětství,
se naučil hrát jiné styly, kde je potřeba zdatných muzikantských výkonů, a své univerzální schopnosti
a zkušenosti přetavil do samostatného programu, se kterým letos
opět vyráží na turné.
V programu bubenické show
Drumming Syndrome hraje Miloš Meier spoustu bubenických
sól, skladby speciálně složené pro
tento projekt, osobitě upravené
známé filmové soundtracky a také
další novinky a překvapení určené
pro turné. Vrcholem vystoupení je
čtyřicetiminutový set složený ze
světových rockových a metalových
hitů. V průběhu programu dojde
i na Milošovo vyprávění o jeho zkušenostech na domácí i zahraniční
scéně, o vybavení, které používá,

z jeho bubenických cest. Milošovo
extrémní energické bubnování a vysoká hráčská technická dovednost
dávají vystoupení jedinečný a originální zážitek.
Fota archiv TKA
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Středisku volného času je kulatých 40 let
Rožnovské Středisko volného
času si letos připomíná významné jubileum 40 let své existence.
U této příležitosti jeho zaměstnanci a děti navštěvující jednotlivé kroužky uspořádali pro veřejnost Akademii SVČ. Během ní
mnozí vůbec poprvé představili
svou činnost veřejnosti. Návštěvníci Janíkovy stodoly tak na pódiu

zhlédli vystoupení Podskaláčku,
mažoretek, flétnistů a kytaristů,
gymnastek a gymnastů, parkouru
či tanečních skupin Heart2Beat
a Static Breakers. Nechybělo ani
překvapení v podobě aerobiku
v podání zaměstnanců SVČ. Více
se k historii SVČ Rožnov p. R.
vrátíme v jednom z následujících
vydání. Text a fota Jakub Mikuš
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TENISOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Opět Vám nabízíme kvalitní využití prázdninového času na našich příměstských kempech.
Pro děti 6-15 let. Účastníci si zahrají i badminton, squash a po celý den
nemusí opustit areál.
Stravování přímo v hale. Zaručeny tréninky i při nepříznivém počasí nebo
při velkém horku v naší hale.
Kvalifikovaní trenéři. Celodenní péče do 16 hodin. Děti budou nadšeny!

TENISOVÝ KLUB RADEGAST, Z. S.

ORGANIZÁTOR:
MÍSTO: ROŽNOV P. R. KURTY A SPORTOVNÍ HALA SYNOT TIP ZA KOUPALIŠTĚM
TERMÍNY: * 01.07. - 05.07. * 08.07. - 12.07. * 15.07. - 19.07.

* 22.07. - 26.07. * 29.07 – 02.08.
Kvalifikovaná péče o dítě po celou dobu konání tréninků i v přestávkách,
6 hodin tréninků tenisu, hraní badmintonu i squashe, svačinka,
oběd přímo v hale, pitný režim.
CENA: 1 950,- Kč

PŘIHLÁŠKY: PRŮBĚŽNĚ DO 20. 6. 2019

Přihlášky: e-mailem na adresu: josef@jokratour.cz.
Jméno, příjmení a datum narození.
Zároveň s potvrzením přihlášky budete vyzváni k uhrazení zálohy ve výši
1 200 Kč na účet klubu 201067017/0600. Doplatek 10 dnů před zahájením.
Variabilní symbol = datum narození
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Fotoklub R9 vystavuje v Galerii Na Radnici
Průřezovou výstavu tvorbou členů rožnovského Fotoklubu R9 mohou až do neděle 30. června zhlédnout návštěvníci Galerie Na Radnici v budově MěÚ na Masarykově náměstí. Každý z 15 členů klubu
zde přitom prezentuje vlastní pohled na fotografii.

Fotografická výstava Z každého rožku trošku nabízí rozmanitý mix technik i pojetí fotografie. Fotoklub R9
působí na Rožnovsku od roku 2003
a jeho členy jsou jak aktivní fotoa-

matéři, tak profesionálové a úspěšní
autoři mezinárodních salónů fotografie. Nenechte si ujít tvorbu členů
Fotoklubu R9: Jaroslava Poláška,
Radomíra Jirsáka, Ireny Rauchma-

Zalepit duši s Iskérkou III. díl
Dnešní díl je autentickou zpovědí.
Berte jej jako pohled jednotlivce, ne
obecný náhled na problematiku.
Rád bych vám umožnil nahlédnout do života člověka s duševním
onemocněním. Před lety se mi stala
situace obracející můj život od základů. Žil jsem do té doby normálně,
jenže v důsledku úrazu a k němu přidruženému duševnímu onemocnění
jsem nebyl schopen dosáhnout svých
bývalých kvalit. Ze začátku jsem si to
ani neuvědomoval, což bylo možná
i lepší. Do školy jsem kvůli zdravotnímu stavu chodil málo. Musím smeknout před rodiči a bratrem, bez jejich
pomoci bych se na současnou úroveň
znalostí sotva dostal. Moji spolužáci
se mnou už tolik nemluvili. Ocitl
jsem se ve vakuu, zatímco vrstevníci
žili život odpovídající jejich věku, já
ustrnul na mrtvém bodě. Podobný
stav trvá dodnes. Zvládl jsem vystu-

dovat jisté školy. Poté jsem nastoupil
do zaměstnání, nicméně zapomeňte,
že do vytouženého, pro které jsem
celou dobu vlastní rekonvalescence
bojoval. Vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nezvládnu pracovat
více než na poloviční úvazek. Tak
jsem vděčný alespoň za něco. Během
studia jsem narazil i na nepochopení
druhých. Otázky typu „Z čeho žiješ,
kdo ti to platí?“ jsou pro mne velmi
stresující. Nejhorší je samotné nepochopení vrstevníků. Dál hledám
zaměstnání ve víře, že se mi snad jednoho dne poštěstí najít práci v mém
oboru. Nejhorší na všem je těžko popsatelný sžírající pocit vlastního neúspěchu. Jako by vám život protékal
mezi prsty, neboť vaši vrstevníci mají
vztah, děti, kýžené povolání, kdežto
vy setrváváte v jednom bodě. Neposouváte se, i když čas neúprosně běží.
Žijete ze setrvačnosti.
Iskérka

nové, Marka Tihelky, Jany Konířové,
Michala Kudláka, Veroniky Mičolové, Pavla Bílka, Vandy Mischingerové, Josefa Bosáka, Hany Majerové,
Ivo Mischingera, Martiny Jirsákové,

Petra Stoláře, Vlastimily Dorotíka.
Výstava je otevřena každé pondělí
a středu mezi 8.-17. hodinou, v úterý,
čtvrtek a pátek mezi 8.-14. hodinou.
Text a fota Jakub Mikuš

Kornelová a Mitášová získaly postup

Základní umělecká škola Rožnov
p. R. hostila okresní kolo soutěže v recitaci, pořádané místním
Střediskem volného času. O postup na regionální klání v něm
bojovalo 44 mladých recitátorů
ze 27 škol okresu Vsetín. Kromě
nulté kategorie určené nejmenším
recitátorům pak vždy dva nejlepší
postupovali do regionálního kola,

které se konalo po uzávěrce tohoto vydání v Uherském Hradišti.
Výsledky recitátorů Mikroregionu
Rožnovsko: 0. kategorie (1. třída)
– 3. Rozárka Piskořová, II. kategorie (4.-5. třída) – 3. Sofie Slováková, III. kategorie (6.-7. třída)
– 2. Zuzana Kornelová (postup),
IV. kategorie (8.-9. třída) – 2. Adéla Mitášová (postup).
(jm)

Hlaste se do oblíbené soutěže Kvetoucí město
Již 13. ročník soutěže Kvetoucí
město vyhlásil T klub – kulturní
agentura, ČSŽ - spolek rožnovských žen, ve spolupráci s SBD
a městem Rožnov p. R. Záštitu

nad akcí převzal starosta Radim
Holiš. „Nejkrásnější květinovou
výzdobu hledáme v kategoriích
- Balkony a okna v bytových domech, Balkony a okna v rodinných

domech a Zahrádky před bytovými
domy. Hodnotit se bude celkový
vzhled květinové výzdoby oken,
případně balkonů a sladění zeleně i květin s domem,“ přiblížila

dramaturgyně T klubu – kulturní
agentury Romana Rusková a dodala: „Termín odevzdání přihlášek
je do 28. června. Hodnocení bude
probíhat 15. srpna, kdy v každé kategorii budou vybráni tři vítězové,
kteří obdrží ceny. Ty si oficiálně
převezmou 18. září v obřadní síni
radnice.”
Schránky, do kterých můžete
přihlášku odevzdat, budou umístěny v podatelně MěÚ (Masarykovo náměstí 128 a Letenská 1918),
Stavebním bytovém družstvu (ČS.
armády 1686), Květinářství U Koryčanských (1. máje 2638), Turistickém informačním centru (Masarykovo náměstí 131), Potravinách
Hruška (Dubková), T klubu – kulturní agentura (1. máje 1000). (jm)
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V Zubří vyroste Dům pro seniory a Lékařský dům
Stavba Multifunkčního areálu v Zubří utěšeně pokračuje a už letos v létě by se mohla veřejnost dočkat
otevření koupaliště a přilehlých prostor. Do města však nyní přišla další dobrá zpráva z Ministerstva
životního prostředí v podobě dotace na Lékařský dům a Dům pro seniory (dále DPS).
ZUBŘÍ • V rámci realizace 3. a 4.
etapy Multifunkčního areálu má
v Zubří vyrůst Lékařský dům a DPS
za téměř 73,5 milionu Kč. Jejich
stavba však byla podmíněna získáním dotace. „Ministerstvo životního
prostředí vyhovělo naší žádosti ve výši
cirka 30 % z uznatelných nákladů,
jedná se o téměř 22,5 milionu korun.
Zbývající částku uhradí město z vlastního rozpočtu,” přiblížil starosta Lubomír Vaculín. Výstavba komplexu,
na který Zubří dlouhodobě čeká, by

tak mohla začít ještě letos. „Po doplnění nezbytných materiálů pro úspěšné
čerpání dotace plánujeme vyhlášení
výběrového řízení na dodavatele stavby.
Následovat by mělo odstranění stávajícího objektu kuželny, čímž by byla stavba prakticky zahájena,” pokračoval
starosta. Lékařský dům nabídne po
dokončení nezbytné prostory nejen
pro lékařské ambulance a jejich pacienty, ale i novou lékárnu. V rámci
Domu pro seniory vznikne 16 bytů
(10 - 1+kk, 6 - 2+kk) a další zázemí.

Vizualizace archiv MěÚ Zubří

Podle plánu pokračuje také stavba
1. a 2. etapy Multifunkčního areálu
s nabídkou volnočasových aktivit
pro širokou veřejnost, včetně koupaliště a nové kuželny. „Snahou

města jako investora i dodavatele
stavby je otevření areálu návštěvníkům alespoň na část letošní letní
sezony. Věřím, že se nám to podaří,”
uzavřel starosta Vaculín.
(jm)

Zuberské gymnastky zažily doma medailové žně

V sobotu 13. dubna se v zuberské hale uskutečnil druhý jarní závod v estetické skupinové gymnastice ESG Cup II. Zároveň
se jednalo o 18. ročník závodu o Pohár starosty města Zubří a také oblastní přebor družstev jihomoravské soutěžní oblasti.

ZUBŘÍ • V kategorii 8 let a mladší mělo Zubří dvě družstva. Mladší
děvčátka Magdalena Pechová, Liliana Malinová, Karolína Cabáková,
Amálie Hýblová, Nikol Francková,
Valerie Krupová, Denisa Hufová
a Lenka Křenková vybojovala se
skladbou Sunshine pod vedením
trenérky Valentiny Havlové 4. místo
v ESG Cup II. a stříbro v oblastním
přeboru. Druhý tým se skladbou
Rio Panda – Adéla Porubová, Johana Krupová, Marie Ridlová, Adéla
Mikulenková, Anna Minarčíková,
Aneta Vojkůvková, Kristýna Švecová, Vanesa Vávrová a Sofie Ondřejová trenérek Daniely Martinkové
a Dominiky Chudáčkové získal
bronz a zlato. Děvčata kategorie
8-10 let Rokenrolky (na snímku
vpravo) – Nela Zerzáňová, Viktorie Krupová, Lucie Fialová, Vanesa
Vojkůvková, Klára Nová, Markéta
Šimurdová, Klára Trojáková, Sofie Křesťanová a Karolína Žáková
pod vedením trenérek Hany Šírové
a Terezy Hrachovcové braly stříbro
a zlato. Píseň Fairytale byla doprovodem pro družstvo kategorie 10-12
let – Tereza Vašková, Nela Fiedlerová, Eliška Kantorová, Natálie Benová, Adriana Veselková, Klára Závodná a Tamara Vagáčová pod vedením
Barbory Cábové, které vybojovalo
3. a 2. místo. Nejstarší zuberská
děvčata kategorie 12-14 let Survivor
(vlevo) – Eliška Jurajdová, Bára
Kachtíková, Klára Mikulenková, Michaela Šimurdová, Adéla Fiedlerová,
Tereza Mizerová, Pavlína Žemlová
a Julie Mendelová byla dvakrát zlatá.
V exhibičním vystoupení se představily i nejmenší zuberské gymnastky
3-6 let, které trénuje Kateřina Pšenicová. „Děkujeme sponzorům našeho
závodu za krásné ceny pro všechny závodnice a rodičům. Všem našim gymnastkám a jejich trenérkám pak přeji
co nejvíce sportovního štěstí,” připojila
Gabriela Cábová, předsedkyně oddílu Moderní a estetické skupinové
gymnastiky TJ Zubří.
(jm)
Fota archiv pořadatelů

INZERCE

SPORT

STRANA 15 / 30. DUBNA 2019

Eliška Hrachovcová vybojovala domácí zlato
V polovině dubna proběhly premiérově v Rožnově pod Radhoštěm největší gymnastické závody - Rožnovská
prostná. Mezistátního česko-slovenského klání se zúčastnilo téměř 250 závodnic.
Závod uspořádal gymnastický oddíl
specializující se na prostná, který
působí při SVČ Rožnov p. R, za podpory města Rožnov p. R. Už krátce
před jeho zahájením museli organizátoři uzavřít prostory tělocvičen
ZŠ 5. května, kde se klání konalo.
„Důvodem byl obrovský zájem diváků, který nás moc těší. Druhý ročník
soutěže Rožnovská prostná chceme
proto uspořádat ve sportovní hale, kde
je k dispozici i hlediště,” uvedl Ľuboš Ďurčanský, trenér rožnovských
gymnastek a ředitel závodu. Ten byl
právem pyšný také na výsledky svých
svěřenkyň nejen z domácího oddílu,
ale i slovenské Gymnastiky Kelčov ZŠ s MŠ E. A. Cernana, které taktéž
trénuje. „Děkujeme všem, kteří závod
podpořili a pomohli s jeho organizací.
Už nyní se těšíme na další ročník,” doplnil Ďurčanský.
Výsledky rožnovských závodnic:
16. Natali Urbanová (kategorie 3),
15. Amélie Ondruchová, 20. Bára
Setlíková (obě kat. 4), 8. Kateřina
Pokorná, 20. Aneta Nejedlá (obě

kat. 5), 3.-5. Kateřina Kubečková,
12. Michaela Radová, 24. Lucie
Marečková, 28. Sofie Bosáková
(všechny kat. 6), 1. Eliška Hrachov-

cová, 10. Nikola Karasová, 12. Adriana Vašenková, 16. Tereza Kubjátová, 21. Barbora Zůbková (všechny
kat. 7), 14. Vendula Kuncová, 19.

Zuzka Kopečková (obě kat. 8), 9.
Kateřina Kubečková (kat. B1), 6.
Eliška Hrachovcová, 8. Nikola Karasová (kat. B2).
(jm)

SVČ Rožnov pořádalo oblíbenou gymnastickou přehlídku
Na konci března uspořádalo Středisko volného času Rožnov
p. R. tradiční Školní gymnastickou přehlídku. V tělocvičně ZŠ
5. května předvedly malé gymnastky, co se dosud naučily.
Školní gymnastická přehlídka navazuje na dříve pořádané Závody
o velikonoční vajíčko, kterých se
účastnívali gymnasté a gymnastky
z celé republiky. „Nyní se jedná o nezávodní představení kroužků a oddílů
jak zájmové, tak i závodní gymnastiky.
Letošní přehlídky se zúčastnila pouze
děvčata a to ze zájmových útvarů gymnastiky a atletiky SVČ, ZŠ Valašská

Bystřice a přivítali jsme i čtyři gymnastky z oddílu SG Rožnov,” nastínil hlavní pořadatel Pavel Navařík ze SVČ
Rožnov a pokračoval: „Cvičilo se na
prostných, přeskoku, nízké a vysoké
kladině, hrazdě a kruzích. Gymnastky předvedly své sestavy za potlesku
přítomných rodičů a trenérů. Na závěr
obdržely pamětní diplom a tradiční velikonoční vajíčko.”
(jm)

Děti změří síly v miniduatlonu Malí tenisté se utkali už počtvrté

Již po 14. se v sobotu 11. května sejdou na Ranči Bučiska chlapci a dívky, aby se utkali v běhu a jízdě na
kole. Oblíbený miniduatlon startuje
v 8.30 hodin prezentací. Závod je
určen dětem ročníku narození 2005
a mladším, které se utkají v pěti
věkových kategoriích. Pro každou
z nich budou připraveny trasy roz-

dílné délky. První kategorie vyrazí
na trať v 9.45 hodin. Vždy na tři
nejlepší pak čekají diplomy, medaile
a drobné ceny. Klání pořádá Středisko volného času Rožnov p. R. ve
spolupráci s Valašští bačové, o. s.
Přihlášky a více informací poskytne Pavel Navařík, tel.: 731 134 952,
mail: p.navarik@svcroznov.cz. (jm)

Díky

Závěr března i letos patřil tenisovým nadějím, které se v rožnovské Synot Tip Hall zúčastnily
čtvrtého ročníku tenisového turnaje ZPV Kids. Do oblíbeného
klání byli nominováni začínající
tenisté a tenistky ve věku 7-10 let.
Turnaje se zúčastnilo 27 hráčů,
kteří se utkali v šesti skupinách.

Část z nich si vůbec poprvé
vyzkoušela dvojhru a čtyřhru.
Ceny účastníkům předávali
starosta Radim Holiš a majitel
pořádající společnosti Jaroslav
Slezák. Pro hráče bylo připraveno také celodenní občerstvení
a doprovodný program.
(r) Foto archiv pořadatelů
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Děvčata ze ZŠ Pod Skalkou vybojovala republikové finále

Skvělého sportovního úspěchu dosáhly basketbalistky z rožnovské ZŠ Pod Skalkou. Vyhrály postupně okrskové, okresní
i krajské kolo v basketbalu žákyň druhého stupně a z kvalifikace postoupily na celorepublikové finále v Karlových Varech.
Kvalifikace na republikové finále
se konala na začátku dubna v Kroměříži a devítičlenný tým ZŠ Pod
Skalkou si vedl skvěle. Podskalačky
v ní narazily na soupeřky ze ZŠ
Dr. Horáka Prostějov a ZŠ Npor.
Loma Příbor. Na „republiku“ postupoval jen vítěz kvalifikace, a tak
bylo jasné, že může jít o každý koš.
V prvním utkání se rožnovská děvčata utkala se ZŠ Dr. Horáka a od
počátku bylo utkání vyrovnané.
Nakonec se z výhry 27:21 radovaly
Rožnovanky. Ve druhém utkání se
utkaly jejich soupeřky a vyrovnanost skupiny se potvrdila jednobodovým vítězstvím ZŠ Dr. Horáka
(15:14). Do posledního zápasu
nastoupila ZŠ Pod Skalkou proti
holkám z Příboru a k postupu jim
stačila remíza. Ve vyrovnané první
půli byly Rožnovanky stále mírně
popředu hlavně díky košům Katky Ebenhoehové a vedly 19:13. Po
změně stran Podskalačky náskok

ještě zvýšily a pod vedením kapitánky Vendy Zlámalové, která dala
i dvě trojky, dokráčely k vítězství
41:28. Na hřišti se během druhé
půle vystřídala celá lavička a po závěrečném klaksonu se začalo osla-

Rožnov přivezl bronz
z turnaje partnerských měst

vovat i s fanoušky. Navíc se holky
dozvěděly, že republikové finále se
hraje koncem dubna v Karlových
Varech a je to třídenní akce. O co
větší byla radost dívek, o to větší
bylo překvapení pro dvojici trenérů

Mladší dorost Zubří má mistrovský titul
Již čtyři kola před koncem nejvyšší soutěže slaví mladší
dorostenci HC Zubří titul. Zubřané v 18. kole 1. ligy v házené vyhráli ve Frýdku-Místku a s předstihem si zajistili
titul mistrů republiky.

Frýdek-Místek – HC Zubří
21:26 (10:16)

Volejbalové družstvo města Rožnov pod Radhoštěm obsadilo třetí
místo na mezinárodním volejbalovém turnaji partnerských měst
v polském Śremu. Kromě sportovců z Rožnova a Śremu se klání

zúčastnila i družstva z Bergenu
(Německo) a Nochowa (Polsko).
Každé město vyslalo do boje dva
celky. Druhý tým Rožnova skončil
na šestém místě. Vítězem se stalo
A družstvo Nochowa.
(spo)

Zdenka Tolara a Miloslava Janoška, protože republikové finále ve
Varech je historickým sportovním
úspěchem ZŠ Pod Skalkou.
Miloslav Janošek, Zdenek Tolar
ZŠ Pod Skalkou Rožnov p. R.

V souboji dvou prvních týmů tabulky byli hosté motivováni nejlépe, jak mohli. Ve hře byl titul
mistrů republiky. Hosté si již do
poločasu vypracovali šestibrankový náskok, který po změně
stran udržovali, domácí se dostali
nejblíže na tři branky. Nakonec
svěřenci trenéra Josefa Mazáče
zvítězili o pět branek, což jim
čtyři kola před koncem zajistilo
titul. „Kluci měli výbornou sezonu,

ani jednou neprohráli a neztratili
ani bod. Je potřeba jejich skvělou
jízdu ocenit, tohle byla sezona jako
hrom,“ pochválil mladší dorostence Jiří Mika, šéftrenér zuberského tréninkového centra mládeže.

Sestava a branky Zubří:
T. Chmela, K. Čepica, A. Vodička, T. Randýsek 2, L. Mořkovský
7, B. Možíš 2, M. Havran 3, D.
Michálek 1, V. Svoboda, D. Mazurek 6, Š. Cabák, Š. Fiala 3, A.
Miroš, P. Bajer 2.
(mha)

Stolní fotbalisté váleli na největším turnaji v historii ČR

Opět potvrdili své kvality, opět sbírali nejcennější kovy mezi nejlepšími borci v této hře. Stolní fotbalisté z FoosForLife Teamu získali
tři medailová a několik cenných TOP 10 umístění na velkém mezinárodním turnaji Czech Leonhart Championship 2019 Praha.
„Klání v hlavním městě se zúčastniDrda a Vojtěch Holub také v klání
lo 402 sportovců z devíti zemí světa,
dvojic uhráli výborné 9. místo ze
což byl největší turnaj v historii ČR,“
147 týmů. I Honza Žanta potvruvedl Radek Drda, hráč i trenér
dil své kvality gólmana a obsadil
rožnovského FoosForLife Teamu.
5. místo v soutěži brankářů. „GraJeho členové se mezi středoevroptulace patří Ladislavu Škrobákovi
skou elitou neztratili, což výsledkoza druhé místo v jednotlivcích junivě potvrdili v několika kategoriích.
or a nováčci jedničky. Jakub Vaněk
V té hlavní Open jednotlivců se
a Ondřej Palarčík vybojovali bronz
dařilo Radku Drdovi, který svým
v soutěži nováčků. Skvělý výkon předvýkonem obsadil krásné 5. místo
vedl také Michal Krumpoch, který se
Rožnovská výprava FoosForLife Teamu byla na velkém mezinárodním turnaji v Praze
ze 198 hráčů a stal se nejúspěšnějprobojoval do TOP 10 v jednotlivcích
velmi úspěšná.
Foto archiv teamu
ším Čechem v soutěži jednotlivců.
open,“ doplnil Radek Drda. (mha)
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