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INZERCE

Parkování na Horské: Další místa i nulová tolerance
Vedení města, šéf městské policie, zástupci odboru investic radnice a městský architekt se v květnu sešli s obyvateli ulice Horská. 
Důvodem byla jejich nespokojenost s výsledkem stavebních úprav ulice a zejména problémy s parkováním.

I letos přinesl květen 
dvojici zajímavých 
akcí Den zdraví a Fé-
rovou snídani, kte-
ré tentokrát nabídly 
řadu novinek. 

Více na straně 7

Loni radnice přistoupila k dlouho 
plánovaným úpravám ulice Hor-
ská, jejíž stav už nevyhovoval po-
třebám dnešní doby. Kvůli úzké 
jednosměrné komunikaci, živelné-
mu parkování a ucpané točně tudy 
prakticky nemohla projet vozidla 
hasičů nebo zdravotníků. Větší část 
ulice včetně zmíněné točny tak pro-
šla rekonstrukcí za 4,4 milionu Kč. 
V rámci ní došlo nejen k rozšíření 
komunikace, vybudování nových 
chodníků a kontejnerových stání, 
ale také vzniku téměř 40 parkova-

cích míst. „Projekt přinesl nápravu 
situace zejména z pohledu zákona. 
Při vzniku sídliště se totiž nepočíta-
lo s dnešním počtem osobních aut, 
z nichž zde velká část parkovala 
v rozporu se zákonem. Nejen, že vo-
zidel je více, ale jsou větší než před 
třiceti lety. I vzhledem k nepřehledné 
situaci před rekonstrukcí jsme se tak 
dosud snažili zajistit alespoň průjezd 
složek Integrovaného záchranného 
systému a vozidel údržby,” uvedl 
Aleš Pilař, ředitel Městské policie 
Rožnov p. R.   Pokračování na str. 4

V úterý 18. června se naposledy před letními prázdnina-
mi sejdou rožnovští zastupitelé. Jejich jednání ve velké 
zasedací místnosti radnice - Masarykovo náměstí 128 
je veřejné a začíná ve 14 hodin. Ve středu 26. června 
pak od 16 hodin proběhnou veřejné interpelace občanů 
s vedením města tamtéž. Tématem bude připravovaná 
rekonstrukce náměstí 1. máje.

Na autobusové nádraží je vjezd povolen
Řidiči osobních vozidel mohou nově vjíždět do areálu autobusového nádraží v Rožnově pod 
Radhoštěm. Snáze tak vyloží či naloží cestující, kteří přijeli nebo dál cestují autobusem a vlakem.

míst s dobou zastavení až na jed-
nu hodinu. Děkujeme společnosti 
ČSAD Vsetín, a. s., že souhlasila se 
změnou dopravního značení a vjezd 
soukromým osobním vozidlům do 
prostoru autobusového nádraží po-
volila,“ řekl starosta Radim Holiš 
a doplnil: „Plníme tak slib, který 
jsme dali občanům již při rekon-
strukci hlavní silnice I/35.” Díky 
součinnosti města Rožnov pod 
Radhoštěm a vlastníka nádraží se 
tak zvýšil komfort cestování. 

(tg, jm) Foto Jakub Mikuš

Dosud byl vjezd osobních vozidel 
do prostoru autobusového ná-
draží zakázán dopravní značkou. 
Cestující tak museli s těžkými 

zavazadly k autobusu nebo vlaku 
po svých. Nyní však došlo k dlou-
ho očekávané změně. „Pro řidiče 
je zde k dispozici pět parkovacích 

Blesková povodeň ochromila celý Rožnov

Ve středu 22. května zasáhly Rožnov 
pod Radhoštěm přívalové deště, které 
vedly až k bleskovým povodním. Nej-
horší situace byla na dolním toku Há-

žovického potoka, který se vylil z bře-
hů. Voda valící se po hlavní silnici 
ochromila dopravu ve městě, zatopila 
šatny a sklepy ZŠ Videčská, rodin-

ných domů a napáchala další škody. 
Situaci celou dobu monitorovala také 
povodňová komise, která byla nucena 
vyhlásit třetí stupeň povodňové akti-

vity - stav ohrožení, jenž trval do půl-
noci. Díky součinnosti zástupců rad-
nice, hasičů, strážníků a také policistů 
se podařilo krizi zvládnout.         (jm)
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Představitelé města si připomněli osvobození

Představitelé Rožnova pod Radhoštěm schválili finanční 
příspěvky pro 121 projektů organizací, oddílů, spolků a fy-
zických osob v rámci tzv. programové podpory.

Radnice rozdělila přes 6,6 milionu mezi spolky

Od roku 2010 platí v Rožnově 
obecně závazná vyhláška o ochra-
ně nočního klidu a regulaci hluč-
ných činností. Ta nejen stanoví 
dobu nočního klidu od 22 do 6 ho-
din, ale také omezuje hlučné čin-
nosti během celého dne o nedělích 
a státních svátcích. To se vztahuje 
i na sekání trávy, řezání dřeva či 
kovů a dalších materiálů. Za nere-
spektování vyhlášky hrozí pokuta. 

Pozor na hlučné činnosti
o svátcích a nedělích

KRÁTCE

V dubnu proběhlo další pravi-
delné měření kvality vody ve stu-
dánkách na území Mikroregionu 
Rožnovsko. Rozborem prošly 
studánky Sachova - Horní Beč-
va, Stračka - Zašová i rožnovské 
Hranička - zahrádky, v Mokrém 
Dolní Paseky, Sladské Horní Pa-
seky. Ve všech objevili odborníci 
bakterie a vodu k pití doporučují 
nejprve převařit.

Sdružení Mikroregion Rožnov-
sko spolu se slovenským Mako-
vem pořádá v sobotu 22. června 
festival česko-slovenského filmu 
aneb folklor a promítání pod 
hvězdami. Odpoledne bude v rož-
novském městském parku patřit 
folklorním souborům, na které 
naváže večerní promítání filmů. 
Akcí startuje letní šňůra promítá-
ní v obcích mikroregionu.

U příležitosti Světového dne dár-
ců krve pořádá město Rožnov pod 
Radhoštěm každoroční slavnostní 
setkání dobrovolníků, kteří v uply-
nulém roce získali ocenění za ur-
čitý počet odběrů. Letos se tato 
slavnostní událost uskuteční ve 
středu 5. června od 15.30 hodin 
v obřadní síni radnice na Masary-
kově náměstí 128 za přítomnosti 
vedení města.                         (jm)

Kvalita vody ve studánkách
je opět špatná

Festival česko-slovenského 
filmu pod širým nebem

Rožnovská radnice ocení 
dobrovolné dárce

Rožnovská radnice eviduje množství žádostí o změnu územního plánu města, z nichž většina se týká individuálního bydlení. 
Místo chaotických změn ve stávajícím územním plánu, který je starý zhruba 20 let, tak vedení Rožnova zvažuje tvorbu nového.

Položením kytic u Památníku obětí 
válek v městském parku uctilo ve-
dení rožnovské radnice společně 
s členy radními, zastupiteli a dal-
šími hosty oběti 2. světové války. 
V pátek 3. května proběhl u Památ-
níku obětí válek vzpomínkový akt. 
Starosta Radim Holiš zde spolu 
s oběma místostarosty a dalšími 
hosty položili kytice a připomněli 
tak konec 2. světové války v Rož-
nově pod Radhoštěm. Intenzivní 
osvobozovací boje trvaly ve městě 
a okolí přes 42 hodin. Obce Há-
žovice a Tylovice byly osvobozeny 
4. května odpoledne, osvobození 
Rožnova bylo dokončeno v ranních 
hodinách 6. května 1945. 

(tg, jm) Foto Tomáš Gross

Nový územní plán má pomoci také s bydlením
„Urbanistická koncepce stávajícího 
územního plánu vznikla asi před 20 
lety a od té doby docházelo pouze 
k dílčím změnám. Dnes vidíme, že 
množství ploch určených k individu-
ální zástavbě zůstává nevyužito a na 
plochách určených pro průmysl se 
například velmi špatně řeší doprava. 
Tyto problémy nás vedou k nutnosti 
vypracovat nový územní plán,” uved-
la místostarostka Kristýna Kosová 
(Zdravý Rožnov).

Změnu podporují také opoziční 
zastupitelé. „Stoprocentně podpo-
řím tvorbu nového územního plánu. 
Dnes vnímám určitou diskriminaci 
Rožnovanů, kteří mají ve městě ko-
řeny, chtějí stavět na pozemku svých 
rodičů, ale nemohou. Je proto třeba 
změnit územní plán, abychom se při-
blížili potřebám lidí a udrželi nejen 
rodáky v Rožnově,” myslí si Jaro-

mír Koryčanský (KDU-ČSL). Pro 
je také Markéta Blinková (ODS): 
„Plně podporuji názor architektů 
spojit zadání nového územního plá-
nu se zpracováním strategického 
plánu a plánu udržitelné mobility, 
tím se město může výrazně posu-
nout vpřed. I když je předpoklad, že 
fyzicky se územní plán pořízením 
nového nezmění ani o 20 procent. 
Ale pokračovat na něčem tak starém 
určitě není dobře.”

Nyní probíhá technická přípra-
va. O zadání tvorby nového územ-
ního plánu by měli zastupitelé jed-
nat na podzim. „Vnímáme ochotu 
kolegů napříč politickými stranami 
pracovat na přípravě nového územ-
ního plánu. Jelikož se jedná o ná-
ročný proces a jeho příprava může 
trvat zhruba čtyři roky, rádi bychom 
zakázku na jeho pořízení vypsali 
už na přelomu roku,” dodává mís-
tostarostka Kosová.                (jm)

Rožnov změnu potřebuje

Radnice přijala 127 žádostí v cel-
kové výši 11,57 milionu korun. Ně-
které projekty musely být ale z pro-
cesních důvodů vyřazeny, u dalších 
došlo ke snížení požadované částky 
s ohledem na rozpočet, který byl 
pro tuto aktivitu letos k dispozici. 
„Ve sportovní oblasti tak bylo pod-
pořeno 68 projektů za 4,98 milionu, 
v kulturní 20 projektů za 802 tisíc, 
v oblasti životního prostředí jeden pro-
jekt za 8 tisíc, v oblasti podpory seni-
orů pět žádostí za 450 tisíc, v oblasti 
komunitního života 12 projektů za 
194 tisíc, v oblastech podpory vzdělá-

vacích činností 12 projektů za 114 tisíc 
a podpora spolupráce s partnerskými 
městy tři projekty za 106 tisíc korun,“ 
vyjmenovala Lucie Vančurová, kte-
rá má na rožnovské radnici progra-
movou podporu na starosti s tím, 
že: „V rámci sociální oblasti pak 
město Rožnov poskytlo příspěvek 4,32 
milionu pro Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko, které prostředky ze všech 
obcí mikroregionu rozdělí mezi posky-
tovatele sociálních služeb. Dále město 
dotuje 4,55 miliony ledovou plochu 
a na celoroční individuální dotace má 
připraveno 200 tisíc.”            (tg, jm)

Spolupráce s maďarským Körmendem pokračuje

V maďarském Körmendu proběhlo 
v rámci oslav Evropských dnů také 
jednání o letošní spolupráci part-
nerských měst Rožnov a Körmend. 
Program spolupráce podepsali mís-

tostarosta Jan Kučera a starosta 
pořádajícího města István Bébes. 
„Letos jsme opět pozvali představitele 
Körmendu na Garden Food Festival. 
Členové souboru Béri Bálogh Ádám 
k nám přijedou na Mezinárodní 
folklorní festival Rožnovské slavnosti. 
Počítáme i s účastí sportovců na Běhu 
rodným krajem Emila Zátopka. Do 
Maďarska se naopak vypraví rožnov-
ský  soubor Radhošť a zúčastníme se 
i Dnů Körmendu,“ vyjmenoval Jan 
Kučera jednotlivé body programu 
letošní spolupráce a pokračoval: 
„Připravujeme i společné projekty, 
na které budeme žádat o dotaci z ev-
ropských programů. Chceme, aby se 
spolupráce Rožnova a Körmendu dál 
úspěšně rozvíjela.”               (tg, jm)
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Maminky dostaly k svátku retro muzikál
Ani letos nezapomnělo město Rož-
nov pod Radhoštěm na Den matek 
a ve spolupráci s T klubem - kultur-
ní agenturou pro maminky připra-
vilo atraktivní překvapení. 

Zaplněné kino Panorama tak 
v neděli 12. května patřilo ženám 
- matkám, i když se mezi nimi na-
šlo také několik tatínků. Ke svému 
svátku letos dostaly dárek v podo-
bě swingového retro muzikálu Vlak 
do nebe, který do Rožnova přivezli 
členové opery Moravského divadla 
Olomouc. Oslavenkyním popřál 
také místostarosta Jan Kučera, jenž 
nad akcí převzal záštitu.          (jm)

Na Valašsku se rozhoří svatojánské ohně
Obnovenou tradici zapalování 
svatojánských ohňů v předvečer 
svátku svatého Jana Křtitele dodr-
ží řada dobrovolníků a organizací 
také letos. Pracovníci společnosti 
Městské lesy Rožnov připravili 
společně s Maticí Radhošťskou 
na Radhošti vatru, která vzplane 
jako první. „Následovat by měly 
ohně v Malé Bystřici na Santově, ve 

Valašské Bystřici v Búřově, Polom-
ci, Jaseníkách a Kyčeře, ve Velké 
Lhotě u Malíků, v Hutisku-Solan-
ci na Zákopčí u Jurků a v Poskle 
u Slováků, ve Stříteži - Vrchovina, 
ve Vidči - Zuberský kopec, v Karo-
lince tamní ski areál, na Kotlové 
nebo na hřebeni Javorníků u ho-
telu Portáš,“ vyjmenoval jednatel 
rožnovských městských lesů Ros-

tislav Polášek a pokračoval: „Na 
Radhošti je pak od 22.30 hodin 
v kapli svatých Cyrila a Metoděje 
připraven také koncert Svatý Jane, 
já ťa prosím, ve kterém se představí 
Pěvecké sdružení Echo Frýdlantska 
a cimbálová muzika Kotci.“

Pálení svatojánských ohňů 
je typickým fenoménem svato-
jánské noci. Vatry, zapalované 

na nejvyšších místech v krajině,  
symbolicky představují slunce, 
které je v době letního slunovratu 
na vrcholu sil. Tyto ohně se pro 
získání síly přeskakují, zapalují 
se v nich košťata, kterými se pak 
krouží, a na některých místech se 
také dříve z kopců pouštěly hořící 
kola či sudy, symbolizující putují-
cí slunce.                         (tg, jm)

Rodiče se dozvěděli, jak připravit předškoláka
Loni skončil úspěšný projekt Místní 
akční plán vzdělávání I (MAP I). 
Letos na něj navázal MAP II Rož-
novsko, který je primárně zaměřen 
na vzdělávání pedagogů. Nabízí 
však také atraktivní přednášky pro 
rodiče. Naposledy se tak zájemci 
sešli na konci dubna na rožnovské 
radnici, kde je přivítala lektorka 
Lenka Bínová. Rodiče si vyslechli 
zajímavou přednášku Připravený 
předškolák aneb jak nejlépe své dítě 

připravit na přechod do ZŠ. „Jak by 
mělo vypadat úspěšné dítě z pohledu 
nástupu do první třídy? Úspěch není 
vždy o perfektním výkonu, ani o tom 
mít samé jedničky. Úspěch znamená 
jít do školy i z ní s pocitem, že nemám 
strach, a to není málo,” zahájila před-
nášku Lenka Bínová.                 (jm)
Podklady k přednášce 
a více o projektu MAP II 
Rožnovsko na www.maproz-
novsko.cz nebo zde:

Minimálně na třinácti místech Valašska v neděli 23. června vzplanou svatojánské hranice. 
První vatra se rozhoří dle tradice ve 21.15-21.30 na Radhošti. Následovat budou ohně na San-
tově, ve Lhotě, na Portáši, Kohútce, Hutisku, Búřově, Polomci na Kotlové a dalších vrších.

Víkend pro rodiny s dětmi klepe na dveře
Město Rožnov pod Radhoštěm společně s místním odděle-
ním Policie ČR, Střediskem volného času a Hasičským sbo-
rem města připravilo na sobotu 1. června atraktivní program 
pro celou rodinu. V neděli na něj naváže tradiční Bezhraniční 
Valašení na Kohútce.

V sobotu přijede do Rožnova po-
hádkový parní vlak (více na str. 
6), který přiveze děti a dospělé 
na Dětský den s podtitulem Kdo 
si hraje, nezlobí. U hudebního 
altánu v městském parku tak 
budou pro malé i velké připra-
veny soutěže - lanové atrakce, 
paintball, malování na obličej, 
opičí dráha a další. „Akce bude 
probíhat od 9 do 13 hodin a ná-
vštěvníci se v rámci ní mohou těšit 
také na ukázky vozového parku 
Hasičského sboru města a Policie 

ČR Rožnov pod Radhoštěm,” uve-
dl mluvčí radnice Tomáš Gross. 
Od 14 do 17 hodin naváže na 
Dětský den oblíbený Pohádkový 
les. Z parkoviště u Mlýnské do-
liny vyrazí děti až k Jurkovičo-
vě rozhledně a po cestě potkají 
množství pohádkových bytostí. 

„V neděli 2. června pak mohou 
zájemci vyrazit na hřeben Javorníků 
k horské chatě Kohútka, kde proběh-
ne již 18. ročník oblíbeného setkání 
Čechů a Slováků - Bezhraniční Vala-
šení,” pozval Tomáš Gross.      (jm)
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Projekt na pomoc obtížně zaměstnatelným
Zástupci Úřadu práce ČR, sociálního odboru rožnovské radnice a poskytovatelů sociálních služeb 
se sešli ke společnému jednání na radnici. Diskutovali o možnostech uchazečů o zaměstnání pobí-
rajících dávky pomoci v hmotné nouzi směřujících k jejich návratu na trh práce.

„Hlavním bodem našeho jednání 
bylo představení ,nástroje’ Frýdlant-
ské dny, který reaguje na stávající 
situaci na úřadech práce. Díky eko-
nomice má většina občanů země 
práci a na úřadech práce tak zůstá-
vají lidé, kteří dávky hmotné nouze 
pobírají dlouhodobě a patří k obtíž-
ně zaměstnatelným například kvůli 
zdravotnímu, sociálnímu či jinému 
znevýhodnění na trhu práce,“ uvedl 
místostarosta Jan Kučera, který 
má sociální oblast v Rožnově pod 
Radhoštěm v gesci. „Dnes tak mají 
úřady práce kapacitu k tomu věnovat 
se intenzivněji dlouhodobě nezaměst-
naným. Nabízí se k tomu již zmíněný 

,nástroj’ Frýdlantské dny, pojmenova-
ný dle města, v němž vznikl. My jako 
Rožnov a mikroregion Rožnovsko 
bychom se do tohoto projektu chtěli 
zapojit,“ doplnil Kučera s tím, že 
v květnu došlo ve městě k setkávání 
první skupiny přibližně osmi klien-
tů, kterým byla nabídnuta odborná 
pomocná ruka.

Frýdlantské dny propojují nástroje 
základního sociálního poradenství, 
zajištění základních potřeb uchaze-
čů o zaměstnání pobírajících dávky 
pomoci v hmotné nouzi a poraden-
ských činností směřujících k návratu 
osob na trh práce. 

(tg, jm) Foto Tomáš Gross

Rožnov pod Radhoštěm zřizuje 
Mateřské školy 1. máje, 5. květ-
na, Na Zahradách a Radost. 
„V předchozích letech bylo běžné, 
že v období 14 dní během letních 
prázdnin ředitelky v souladu se 
školským zákonem přerušily pro-
voz všech uvedených mateřských 
škol. Vnímali jsme však potřebu 
části rodičů, kteří měli kvůli pra-
covnímu vytížení problém zajistit 
v době přerušení provozu kmenové 
mateřské školy pro své děti hlídání 
a další vzdělávání,” uvedl Dušan 

Vrážel, vedoucí odboru školství 
a sportu rožnovské radnice s tím, 
že: „S ředitelkami městem zřizova-
ných mateřských škol se nám pro 
letošek podařilo domluvit, že mini-
málně jedna mateřská škola bude 
v průběhu prázdnin vždy otevřena. 
Rodiče, kteří budou potřebovat vy-
žít jejích služeb, se tak mohou obra-
cet přímo na ředitelky jednotlivých 
mateřských škol. Vzhledem k jejich 
nižší obsazenosti během léta věří-
me, že kapacita mateřských škol 
bude dostatečná.”                   (jm)

Rožnovské mateřinky vyjdou v létě vstříc rodičům
Rožnovská radnice se nově domluvila s ředitelkami čtyř 
městem zřizovaných mateřských škol na tom, že během le-
tošních letních prázdnin bude vždy alespoň jedna mateřinka 
otevřena. Novinka vychází vstříc rodičům, kteří pro své děti 
během léta pracně zajišťovali hlídání.

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin:

Strážníci dohlíží na noční klid

Noční klid platí pro všechny, města 
ale mohou jeho délku ve výjimeč-
ných případech upravit obecně zá-
vaznou vyhláškou. Letos zastupitelé 
vyšli vstříc pořadatelům 20 akcí, kteří 
mohou ve většině případů překročit 
dobu nočního klidu o dvě hodiny (do 
24.00). „Dohled na noční klid se prová-
dí běžnou hlídkovou službou v ulicích. 
Pokud dochází k jeho rušení v panelo-
vém domě, musí nám tuto skutečnost 
oznámit občané například telefonicky 
na stálou službu městské policie. To 
platí pro rušení nočního klidu obecně,” 
radí Aleš Pilař, ředitel Městské policie 
Rožnov a pokračuje: „Dle posledních 
judikátů Nejvyššího soudu, je vnímání 
klidu či hluku především subjektivní do-
jem. Pokud má občan pocit, že ho ruší 
hluk, musí to oznámit policii. Strážníci 
nebo policisté na místě posoudí, zda se 
o něj jedná. Například mluvené slovo 
ale hluk není, i když noční debata opil-
ců na ulici může být obtěžující.”

Občané, kteří pořádají soukro-
mou oslavu, sice město o výjimku 
žádat nemusí, mají ale povinnost 
respektovat noční klid od 22.00 do 
6.00. „V případech rodinných oslav 
nejdříve žádáme účastníky, aby brali 
ohledy na sousedy. Většinou to stačí. 
Pokud musí hlídka přijet opakovaně 
nebo se jedná o chronické obtěžova-
tele, následuje většinou oznámení 
na správní orgán. Zde hrozí pokuty 
10 či 15 tisíc korun v případě opako-
vaného rušení,” uvedl Pilař. Podle 
něj však strážníci nejčastěji řeší 
rušení nočního klidu v panelových 
domech: „Druhou skupinou je ruše-
ní provozem restauračních zařízení 
a jejich zahrádek. Zde figurují tři 
podniky. Jejich problém je především 
umístění v blízkosti obytných domů. 
Provozovatelé by měli brát v potaz, 
že v souladu se zákonem o přestup-
cích jsou zodpovědní i za hluk, který 
způsobují jejich hosté.”                (jm)

Také v Rožnově p. R. platí od 22.00 do 6.00 noční klid. Zejména 
v letních měsících však dochází k jeho častějšímu porušování. 
Občanům, kteří zákonné nařízení nerespektují, hrozí pokuty.

  Stavební úpravy na ulici Horská
Pokračování ze str. 1
Ze strany obyvatel dotčené lokality 
však zazněla kritika související s ne-
dostatkem parkovacích míst a také 
úbytkem jejich části po rekonstrukci. 
„Podobný problém řešíme na všech 
sídlištích. Naší snahou je náprava 
nevyhovujícího stavu nejen z pohledu 
zákona, ale také platných norem. 
Aktuálně jsme na maximální možné 
parkovací kapacitě této ulice, abychom 
zde zachovali obousměrný provoz 
a průjezd složek IZS,” reagoval na 
kritiku starosta Radim Holiš a po-
kračoval: „Chápu, že by občané nej-
raději parkovali hned u svého domu, 
to ale prostorově není možné. Problém 
s parkováním má celé město a na jeho 
vyřešení bychom potřebovali jeden celý 
rozpočet Rožnova (přes 516 milionů 
Kč, pozn. red.). Peníze do parkování 
půjdou proto postupně, s důrazem na 
nejkritičtější místa. Přednost má bezpe-
čí lidí před komfortem.” 

„Musím ocenit, že provedené staveb-
ní úpravy vedly ke zvýšení bezpečnosti. 
Nyní je však třeba řešit zachování zá-

konné průjezdnosti a problematiku ři-
dičů parkujících v zákazech,” myslí si 
Jan Vašek, jeden z obyvatelů dotče-
né lokality. „Nyní na této stavbě čeká-
me na kolaudační rozhodnutí. Po jeho 
obdržení budeme obyvatele ulice Hor-
ská minimálně tři týdny dopředu in-
formovat o nulové toleranci z pohledu 
nelegálního parkování. Poté už bude 
na dodržování zákona dohlížet měst-
ská policie,” doplnil Holiš a přislíbil, 
že se radnice bude zabývat také pod-
něty občanů týkajícími se například 
přístupu k domu č. 1734 nebo srov-
nání plochy pro kontejnery.

Na dokončenou rekonstrukci na-
vázala další etapa, řešící bezpečnost 
před ZŠ 5. května. „Dále připravuje-
me projekt, v rámci nějž vznikne podél 
cesty k nové bytové výstavbě dalších 
21 parkovacích míst. Jednáme také 
o možnosti vytvoření parkoviště v dol-
ní části areálu školy, kde by mohlo 
vyrůst až 25 míst, a také o dořešení 
parkování u MŠ Radost,” uzavřela 
Dita Vávrová, vedoucí odboru inves-
tic rožnovské radnice.                (jm)
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Protesty proti nové ministryni spravedlnosti
Lidé ve víc jak stovce měst napříč Českou republikou se v uplynulých týdnech připojili 
k protestním happeningům proti jmenování a následně za odvolání Marie Benešové 
z postu ministryně spravedlnosti. Ani Rožnov pod Radhoštěm nezůstal pozadu.

„Podáno bylo celkem 49 žádostí (dvě 
byly vyřazeny, pozn. autor) ve čtyřech 
vyhlášených programech. Poskytovate-
lé služeb v sociální oblasti požadovali 
přes sedm milionů korun. Vzhledem 
k tomu, že mikroregion Rožnovsko 
měl k dispozici ,pouze’ 5,331 milionu, 
musela odborná hodnotící komise při-
stoupit ke krácení požadavků,“ uve-
dl předseda Jan Kučera Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko a doplnil: 
„V letošním rozpočtu Sdružení byla 
částka na podporu poskytovatelů soci-
álních služeb opět navýšena (o téměř 

Starostové obcí v rámci Sdružení Mikroregion Rožnovsko 
(Sdružení) rozhodli o rozdělení víc jak 5,3 milionu Kč mezi po-
skytovatele sociálních služeb v rámci tzv. programů. Sdružení 
letos evidovalo 47 žádostí o finanční podporu.

Mikroregion rozdělil na sociál přes 5,3 milionu

Celorepublikové demonstrace za ne-
závislost justice organizoval spolek 
Milion Chvilek, v Rožnově pak s pod-
porou Fujaré, z. s. „Policie navrhla 
obžalovat premiéra. Ten prohlásil, že 

je to účelový komplot, a nechal vyměnit 
ministra spravedlnosti, pod nějž spadají 
státní zástupci a soudci, kteří rozhod-
nou o premiérově vině či nevině. My ob-
čané však nejsme slepí. Nechceme, aby 

se premiér vyhnul spravedlivému soudu 
a aby prezident tahal z pozadí za nitky 
v justici. Nechceme Benešovou minist-
ryní spravedlnosti. Nechceme ovládnutí 
justice premiérem a Hradem,” uvedli 

organizátoři mimo jiné ve výzvě, kte-
rou na rožnovském Masarykově ná-
městí vyslyšelo na konci dubna přes 
120 protestujících a v polovině května 
víc jak 75 účastníků protestu.      (jm)

Banka platí Rožnovu za peníze, které si půjčil
Díky speciálnímu bankovnímu obchodu, tzv. SWAPové operaci, se Rožnov dostal do situace, 
která potěší každého dlužníka – má nejen bezúročnou půjčku, ale dokonce na ní vydělává.

Česká národní banka v uplynulých 
týdnech zvýšila úrokové sazby na 
nejvyšší úroveň za posledních 10 
let. Pro většinu klientů bank to 
znamená zdražení úvěrů a hypo-
ték. „Pro Rožnov je to dobrá zpráva 
díky speciálnímu obchodu - SWA-
Pové operaci, kterou uzavřel v roce 
2013. Město totiž za úvěr, který má 

u banky, nemusí platit úroky a na-
opak banka začala platit úroky měs-
tu. Ročně se jedná o přibližně půl 
milionu korun,“ vypočítal vedoucí 
finančního odboru radnice Martin 
Hrnčárek. V principu jde o to, že si 
město před šesti lety restrukturali-
zovalo stávající úvěry a přistoupilo 
na netradiční obchod. V rámci něj 

v případě velmi nízkých úrokových 
sazeb platilo vyšší částky za úroky. 
„Odhadovali jsme ale, že úrokové 
sazby stoupnou. Proto jsme si stano-
vili, že veškeré úroky, které půjdou 
nad takzvanou fixní část hrazenou 
městem, bude hradit banka městu. 
V určité fázi výše úrokových sazeb 
jsme se tak dostali na nulu, kdy 

jsme na úrocích platili bance stejnou 
částku jako ona nám. Nyní úrokové 
sazby stouply nad fixní část natolik, 
že částka, kterou nám platí banka, 
převyšuje platbu města za úroky,“ ne-
tajil spokojenost Hrnčárek. Podle 
něj úrokové sazby brzy neklesnou 
a městu se bude SWAPová operace 
ještě několik let vyplácet.   (tg, jm)

700 tis. Kč proti roku 2018). I tak 
ale došlo k převisu poptávky nad roz-
počtovými možnostmi Sdružení. Od-
borná komise měla nelehkou úlohu 
zhodnotit a doporučit k financování 
předložené projekty. Máme nastaven 
přesný systém, kdy je podpora přiděle-
na podle toho, jak moc služba pracuje 
pro občany našeho území. To i zpětně 
kontrolujeme.”                      (tg, jm)

Tabulku jednotlivých žádos-
tí s výší schválené podpory 
naleznete zde:

  
Arnoštek Kubeša slaví 60 let

Městská knihovna, spolek Fujaré, 
Valašské muzeum v přírodě, TKA 
a město Rožnov pod Radhoštěm 
připravují výstavu u příležitosti 
výročí 30 let od sametové revo-
luce. Prosíme všechny, kteří by 
mohli poskytnout fotografie či 

jiné dokumenty k dění kolem 17. 
listopadu v Rožnově pod Radhoš-
těm, resp. v letech 1989 a 1990, 
aby je přinesli do knihovny nebo 
poslali na e-mail: panackova@
knir.cz. Tel.: 777 808 695. Nejlé-
pe do 31. července.                   (r)

Pomozte s výstavou k výročí 
sametové revoluce

Obnovte si Rožnovskou seniorskou kartu
Platnost Rožnovské seniorské karty 
vydané městem Rožnov pod Rad-
hoštěm v rámci I. ročníku končí 
k poslednímu červnu - 30. 6. Stávají-
cí držitelé si mohou novou kartu vy-
zvednout po předložení dokladu to-
tožnosti na Městském úřadu Rožnov, 
Palackého 480 v kanceláři č. 202, 
a to od pondělí 10. do pátku 28. červ-
na vždy v úředních hodinách: pondělí, 
středa 8.00-11.00 a 12.00-17.00, úte-
rý, čtvrtek, pátek 8.00-11.00 a 12.00-
14.00. Není potřeba vyplňovat žá-
dost ani dokládat fotografii. „Také ve 
II. ročníku je hlavním cílem Rožnovské 

seniorské karty aktivizace občanů 
v seniorském věku. Ke slevám na 
vstupném na vybrané kulturní akce, 
zdravotní cvičení a masáže, zdravotní 
či konzultační služby, nově přibyly 
slevy na léčiva, potravinové doplňky, 
brýlové obruby, občerstvení, čištění 
koberců, služby čistírny a nutričního 
poradce,“ vyjmenoval přínosy karty 
místostarosta Jan Kučera. Držitelé 
Rožnovské seniorské karty mohou 
i nadále využívat služby zvýhod-
něné přepravy na vybraná místa 
v Rožnově prostřednictvím Senior 
taxi. Více na www.roznov.cz.       (r)

Syn prvního ředitele Valašské-
ho muzea v přírodě Rožnov pod 
Radhoštěm Arnošta Kubeši slaví 
v pondělí 3. června významné 
životní jubileum. Arnošt Kubeša 
ml., kterému se v Rožnově neřek-
ne jinak než Arnoštek, se v tento 
den dožívá kulatých 60 let. Ro-
dina, vedení města Rožnov pod 
Radhoštěm a také redakce mě-
síčníku Spektrum Rožnovska mu 
přejí vše nejlepší a mnoho elánu 
do dalších let.                          (r)



„Neoddělitelnou součástí společné 
prezentace našich muzeí je jednotný 
nadčasový vizuální styl, který sjedno-
tí podobu webů a našich grafických 
výstupů. Během čtyř měsíců od slou-

čení muzeí jsme usilovně a kreativně 
pracovali na nové tváři muzea. Pro 
logo jsme zvolili jeden z tradičních 
symbolů používaných v lidové kultuře 
doplněný o prvek moderního písma,” 
uvedl Jindřich Ondruš, generální 
ředitel muzea a pokračoval: „Sou-
časně jsme připravili atraktivní webo-

vé stránky, které vycházejí z nové 
korporátní identity naší instituce 
a budou dynamicky reflektovat dění 
v muzeu.“ Nové logo symbolizuje 
květ, v jehož středu je zobrazen 
kalich květu orámovaný čtvercem. 
Ten značí ideální půdorys budov 
a jeho umístění říká, že středobo-

dem činnosti muzea v přírodě je 
lidová architektura. Tečky kolem 
květu jsou paprsky vyzařované 
energie čtyř spojených institucí do 
okolního světa, zároveň představují 
lidový ornament s dlouhou tradicí. 
To vše doplňuje moderní bezpatko-
vé písmo Titilium.                    (jm)
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Usnesení Rady

Usnesení Zastupitelstva:

www.roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm - město 

www.roznov.cz/kalendar

www.roznov.cz/usneseniRM

www.roznov.cz/usneseniZM

www.roznov.cz/kalendar

Rožnovské parní léto přiveze Pohádkový a Zpívající vlak
Třetí ročník série jízd historickými vláčky Rožnovské parní léto nabídne zajímavé novinky. 
Na své si tak jistě přijdou malí i velcí milovníci nejen parních vlaků a dobové techniky.

Rožnovská radnice ve spolupráci 
s Českými drahami připravila také 
na letošek jízdy parních vlaků mezi 
Valašským Meziříčím a Rožnovem. 
V sobotu 1. června pojede parní vlak 
do Rožnova, kde se uskuteční Dětský 
den v městském parku a Pohádkový 
les s cílem na Jurkovičově rozhledně. 
Další dvě jízdy jsou na programu 
o prázdninách. „V sobotu 6. července 
zaveze parní vlak pasažéry na Rožnov-
ské slavnosti a v sobotu 17. srpna na 
Starodávný jarmark v muzeu. Každá 
z jízd má své kouzlo a určitě stojí za 
to,“ láká Marek Havran, destinační 
manažer rožnovské radnice. Pokud 
to technické možnosti dovolí, par-
ní jízdy obstará zelená lokomotiva 
464.202 neboli Rosnička, která na-
hradí legendárního Matěje (na sním-

ku). Tuto lokomotivu čeká náročná 
oprava kotle. 

Letošní ročník Rožnovského par-
ního léta přináší také zajímavé no-
vinky – Pohádkový a Zpívající vlak. 
„Speciální doprovodný program má 
za úkol propojit projížďku s akcemi ve 
městě, které na jízdu navazují. V so-
botu 1. června, kdy pojede vláček na 
Dětský den a Pohádkový les, se pasa-
žéři již po cestě setkají s pohádkovými 
postavičkami. V sobotu 6. července pak 
bude ve vagonech znít hudba, jako živá 
pozvánka na mezinárodní folklorní 
festival Rožnovské slavnosti,“ prozra-
dil Havran. Jízdní časy Rožnovské-
ho parního léta jsou každou sobotu 
stejné: z Val. Meziříčí se jede v 9.10 
a v 13.10, zpět z Rožnova do Val. Me-
ziříčí v 11 a v 15 hodin.         (tg, jm)

Národní muzeum v přírodě vykročilo do sezony s novou tváří
Národní muzeum v přírodě, které od loňského prosince sdružuje Valašské muzeum v přírodě, Hanácké 
muzeum v přírodě, Muzeum v přírodě Vysočina a Muzeum v přírodě Zubrnice, má nové logo.

Libušín se otevře v roce 2020
Po pěti letech od devastujícího požáru dominuje Pustevnám si-
lueta nového Libušína. Slavnostní otevření stavby z dílny archi-
tekta Dušana Jurkoviče je plánováno na začátek příštího roku.
Návštěvníci Pusteven budou moci po 
celou letní turistickou sezonu sledo-
vat vědeckou obnovu Národní kul-
turní památky - chaty Libušín. Nyní 
jsou zde nanášeny omítky, dřevěné 
obklady a pracuje se na kachlových 
kamnech či podlahách. „Stavební 
práce na obnově Libušína bychom rádi 
dokončili do října. Následně proběhne 
instalace gastro zařízení, interiérového 
vybavení a kolaudace,“ uvedl Jindřich 
Ondruš, generální ředitel Národního 
muzea v přírodě s tím, že: „Slavnostní 
otevření Libušína předpokládáme na 
začátku roku 2020.”                     (jm)

INZERCE  

Radnice opět vyváží nádoby na 
bioodpad od rodinných domů. Ob-
čané do nich ale nesmí vyhazovat 
odpad, který není biologicky rozlo-
žitelný jako například jednorázové 
pleny či plast.

Od dubna začalo město Rožnov 
pod Radhoštěm opět svážet bio-
odpad z rodinné zástavby. „Tato 
nadstandardní služba, která je zcela 
hrazena z rozpočtu města, nás v roce 
2018 stála přibližně 50 tisíc korun,“ 
uvedla Lenka Němcová z odboru 
správy majetku s tím, že nádoby 
jsou určeny výlučně na vytřídě-
ný biologický rozložitelný odpad 

z domácnosti a zahrad. „Děje se 
tak i přes veškerou propagační a in-
formační kampaň, včetně speciálních 
letáčků, které obdržel každý nájemce 
nádoby na bioodpad. Během svozu 
se v nádobách objevují jednorázové 
pleny, igelit a další komunální od-
pad. Kompostárna, kam se bioodpad 
sváží, pak odmítá celou várku pře-
vzít,“ upozornila Němcová a doda-
la: „Občany důrazně upozorňujeme, 
že pokud se v bionádobách vyskytne 
odpad, který do nich nepatří, nebu-
de nádoba svezena. Následně může 
být také odebrána z důvodu porušení 
předmětu smlouvy o výpůjčce.“  (jm)

Do nádob na biodpad ten komunální nepatří



Kvůli nejistému počasí se letos 
akce přesunula z městského parku 
na terasu Brillovky, která nabídla 
návštěvníkům atraktivní výhled do 
okolí. Ten okořenil ochutnávku fair 
tradových potravin, kávy, vlastních 
výrobků účastníků i dalších aktivit 
pořádaných v rámci Férové snídaně. 

„Těší mě, že jsme se opět připojili k této 
celorepublikové akci. Jejím cílem bylo 
nejen sejít se a dát si například kávu 
na zajímavém místě, ale také chvíli 
přemýšlet o tom, odkud pochází naše 
potraviny, oblečení nebo boty. Pomocí 
připravených panelů s fotografiemi 
se tak účastníci dozvěděli, kde a jak 

tyto věci vznikají a proč bychom za 
ně měli plati férovou cenu,” přiblížila 
místostarostka Kristýna Kosová. 

„Férová snídaně se v Rožnově 
konala už popáté. Na organizaci se 
podílelo město spolu se Střediskem 
volného času, fair tradovou ZŠ Pod 
Skalkou a ZŠ 5. května. Návštěvnost 

se rok od roku zvyšuje, což značí, 
že fair trade se dostává do povědo-
mí lidí, a za to jsme rádi,” doplnila 
Hana Ondruchová, která na radni-
ci zodpovídá za Místní agendu 21 
a projekt Zdravé město Rožnov, 
v rámci nichž akce také probíhala. 

Text a fota Jakub Mikuš
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Den zdraví nabídl pohled do obřích plic
Také letos proběhl v Rožnově 
pod Radhoštěm Den zdraví, který 
uspořádalo místní Středisko volné-
ho času ve spolupráci s městem. 
Nejen školní mládež, ale také ši-
roká veřejnost tak měly možnost 
dozvědět se důležité informace 
z oblasti péče o zdraví. 

Místo Masarykova náměstí se 
kvůli dešti musela akce přesunout 
do Brillovky, ale na atraktivitě jí 
to rozhodně neubralo. Probíhaly 
zde například ochutnávky ital-
ských sýrů, měření tlaku, cukru, 
ukázka první pomoci, cvičení 
paměti či poznávání bylinek. Le-
tošní akci ozvláštnil také projekt 
Zdravé plíce, v rámci nějž získala 
veřejnost informace o možnos-
tech léčby a prevence rakoviny 
plic. Návštěvníci si také prohlédli 
nafukovací maketu plic, včetně 
reálného modelu jejich nádoru. 
Akce proběhla ve spolupráci se 
Zdravým městem Rožnov pod 
Radhoštěm, MA21 a dalšími or-
ganizacemi.                          (jm)

V Rožnově se férově snídalo už popáté
Také letos v květnu se Rožnov pod Radhoštěm připojil k celorepublikovému piknikovému happeningu Férová 
snídaně - Mysli na svého pěstitele! Účastníci akce opět netradičním způsobem oslavili Světový den pro fair trade.



  

STRANA 8 / 29. KVĚTNA 2019INZERCE / ZAJÍMAVOSTI

Zatočte s jarní únavou ve Wellness Horal ve Velkých Karlovicích
Padla na vás jarní únava? Přijďte si důkladně odpočinout a načerpat novou 
energii do relaxačního centra Wellness Horal ve Velkých Karlovicích.

Areál rozprostírající se na dvou pod-
lažích hlavní budovy známého Well-
ness hotelu Horal vám k tomu nabízí 
tři termální bazény se slanou vodou, 
plavecký, zábavně relaxační a dětský. 
Odpočívat můžete na lehátcích na 
vnitřní i venkovní terase. Pro děti je 
tu i prostorný dětský koutek.

S bazény sousedí menší, ale výbor-
ně vybavené kardio fitness centrum. 
A třešinkou na dortu je saunový 
svět se saunami, parní lázní, tepida-
riem, venkovním i vnitřním whirl-
poolem a odpočinkovými terasami. 
V hlavní Sauně Dome se až devět-
krát denně konají populární sauno-

vé rituály. Vybrat si můžete z bo-
haté nabídky exotických masáží 
od rodilých masérů z Thajska, Srí 
Lanky, Filipín, Bali a Indie a také 
Beauty salonu, který nově nabízí 
obličejová ošetření ayurvédskou 
bio kosmetikou Lakshmi.

Náš tip: Vyzkoušejte Wellness 
den pro zdraví - celodenní pobyt ve 
Wellness Horal s masáží či beauty 
ošetřením a obědem za příznivou 
cenu přináší vskutku intenzívní od-
počinek. Navíc můžete kdykoli bě-
hem dne wellness opustit a zase se 
sem vrátit a odpočinek si tak zpest-
řit procházkou či jinými aktivitami.

Přímo u Horalu je například teni-
sový kurt, golfové hřiště (se zábav-
ným programem i pro ne-golfisty), 
půjčovnu segwayů a elektrokol, bow-
ling, venkovní dětské hřiště a Kulíš-

kova naučná stezka. Nenechte si 
ujít ani posezení na hotelové terase 
s výhledem do údolí při ochutnávce 
místních specialit.                      (pr)

Více: www.wellnesshoral.cz

V den narozenin mají oslavenci vstup do Wellness Horal za 1 Kč.

Každou první sobotu v měsíci je otevřeno v rámci Saunové
noci až do půlnoci.

Při rezervaci masáže či beauty ošetření je v ceně časově
neomezený pobyt ve Wellness Horal.

Pro veřejnost je otevřeno denně od 9.30 do 21.30 hodin.

Víte, že…
• 

• 

• 

•

Den Země představil dětem ochranu přírody i ekologii
Městský park opět po roce hostil oblíbený Den Země. Pro mateřské a základní školy jej uspořádalo 
Zdravé město Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s dalšími organizacemi.

Základní organizace Českého 
svazu ochránců přírody Radhošť 
a Správa Chráněné krajinné ob-
lasti Beskydy představily dětem 

přírodu Rožnova a přírodní za-
hrady. Městské lesy Rožnov p. R. 
si připravily atraktivní workshop 
s tématem lesní pedagogiky. Ne-

chyběly prolézačky, závody s po-
pelnicemi, soutěže či prohlídka 
popelářského vozu. Součástí akce 
byl také úklid Rožnova pro MŠ 

a ZŠ s místním Střediskem volného 
času či dobrovolnický den - Ukliď-
me Česko pro rožnovské firmy.

 Text a fota Jakub Mikuš

Oslavu Mezinárodního dne tance nepřekazil ani déšť
Rožnovské Středisko volného času 
s tanečními skupinami Heart2Beat 
a Static Breakers pozvalo na konci 
dubna širokou veřejnost k oslavě 
Mezinárodního dne tance. Oblíbe-
né akci plné dobré hudby, taneč-
ních vystoupení a společného po-
hybu ale tentokrát nepřálo počasí. 
Místo Masarykova náměstí se tak 
účastníci sešli v tělocvičně ZŠ Pod 
Skalkou. I zde však nejen děti, ale 
také dospělí oslavili den tance na-
plno tancem. 

Text a fota Jakub Mikuš

Sledujte aktuální zpravodajství, fotogalerie, komentujte a diskutujte. www.spektrumroznovska.cz
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Po celý večerníčkový 
týden budeme číst po-
hádky z knihy Ester 
Staré s názvem A pak 

se to stalo! Vyslechnete pohádky 
o maličkostech, ze kterých si děti 
nic nedělají a dospělí z nich šílí. Ne-
myté zuby, nečesané vlásky, nesluš-
né chování u jídla, žalování a tak 
dále, však to znáte sami, nebo si na 
to pamatujete ze svého dětství.

A která divadla přijedou? V pon-
dělí 3. června přivítáme pražský sou-
bor Buchty a loutky, který přiveze 
norskou pohádku, o princi zakletém 
v medvěda a dlouhé cestě k jeho 
vysvobození. Jedná se o adaptaci 
norské lidové pohádky z poloviny 
19. století a nese název Na východ 
od slunce, na západ od měsíce.

Úterý 4. června bude patřit 
vsetínskému loutkovému divadlu 
Kohútek a jejich autorské adaptaci 
pohádkového příběhu o Pejskovi 
a kočičce s názvem Hračičky pej-
ska a kočičky.

Středeční podvečer je vyhrazen 
Divadlu Tondy Novotného, které 
odehraje pohádku na motivy knihy 
Arnolda Lobela o nerozlučných ža-
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Večerníčky na kamenech 2017 - děti, rodiče, divadlo, knihovna.       Foto archiv knihovny

Večerníčky na kamenech - pohádkové ponoukání

Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Večerníčky na kamenech za městskou knihovnou jsou hlavní červnovou aktivitou knihovny směrem 
k nejmladším obyvatelům Rožnova a jejich rodičům, případně prarodičům. Stále funkční koncept 
spojení knihovníky čtené pohádky a divadelního představení používáme již více než patnáct let a ani 
pro letošní ročník nechystáme změnu. Nevyčpěl a baví nás. Proto: Nač se můžete těšit?

Hvězdou festivalu Oupn Ér bude Jana Kirschner

OUPN ÉR
Sobota 29. června
16:00 - Rožnovské koupaliště

Jana Kirschner je označována též 
první dámou slovenského popu. 
Nasbírala nespočet hudebních 
cen, část své kariéry strávila v Lon-
dýně, kde nahrála album Shine, 
a takříkajíc je stále v kurzu. Svědčí 
o tom i vinylová reedice alba Kra-
jina Rovina. Se svým novým pro-
gramem „Komorne”, kde angažo-
vala smyčcové kvarteto Spectrum 
Quartett, absolvovala úspěšné 
turné po slovenských městech. Na 
rožnovském koupališti se předsta-
ví s kompletní kapelou.

Pro mladší generaci je pódium 
rezervováno pro Poetiku, naději 
českého popu s prvky rapu. Je to 
mladá hudební skupina, která se 
v roce 2016 katapultovala svým 
debutovým singlem Zkouším žít 
mezi nejhranější interprety roku. 
Na úspěch prvního hitu naváza-
la kapela písní Každou vteřinou 
a prvním albem Trinity (2017). 
Ve stejném roce byla Poetika no-
minována na objev roku v anketě 
Český slavík. V roce 2018 odjela 
vyprodané turné s kapelou Mirai, 

bácích Kvakovi a Žbluňkovi, jejichž 
dobrodružství jsou nesmrtelná.

Ve čtvrtek 6. června se po tři-
čtvrtě roce vrací do Rožnova 
kuřimské divadlo Scéna. V po-

hádce Dobrodružství na ostro-
vě Čičidžuma se malá Natálka 
ocitne prostřednictvím knihy na 
ostrově, kde bude muset vyřešit 
spoustu záhad a porazit zlého pi-
ráta Zlovouse.

Letošní večerníčky uzavře páteč-
ním představením Šípková Růžen-
ka Víťa Marčík, který byl hostem 
knihovny naposledy v roce 2016. 
Jeho divadlo rožnovskému publi-

ku, zejména tomu staršímu, je asi 
zbytečné více představovat.

Všichni v knihovně věříme, že 
program Večerníčků 2019 zau-
jme všechny diváky (pidi, větší, 
ještě větší, a i ty úplně největší). 

Můžete se těšit na čtení, loutky, 
písničky, pohádky a hlavně zá-
bavu i ponaučení. Snad k nám 
bude počasí milosrdné (v případě 
deště je mokrá varianta v altánu 
zahradní restaurace u Brasserie 
Avion) a rodiče si v uspěchaných 
červnových dnech (které dny 
dnes takové nejsou?) najdou čas 
na své děti, pohádky a koneckon-
ců i sami sebe.

Sluší se poděkovat městu Rož-
nov a také Ministerstvu kultury ČR 
- jimiž je tato akce dlouhodobě fi-
nančně podporována a bez nich by 
nemohla proběhnout v takové míře 
a nepřinášela by potěšení.

Večerníčky na kamenech jsou 
spolu s červnovým pasováním 
prvňáčků na čtenáře knihovny 
pro knihovníky a knihovnu pomy-
slným mostem do prázdnin. Špič-
kou boty opatrně zkusíme, zda se 
pod námi nepropadne. Když nás 
udrží, zatížíme jej plnou vahou 
a vstoupíme na něj. Pod našimi 
kroky se křehce rozcinká. Proč? 
Je přece ze snů, pohádek, příběhů 
a vrací nás tam, kde je nám dobře. 
Jsou ještě taková místa? S-N-A-D.

a poté další s rapperem Lipem. 
Momentálně skupina pracuje na 
druhém hudebním albu a inten-
zivně koncertuje.

Večerní program vyvrcholí ka-
pelou Zrní, která patří ke špičce 
české alternativně rockové scény. 
Vyprodává velké sály a je láka-
dlem festivalů od Aše po Jablun-
kov. V jejich osobitém stylu se 
snoubí náladové texty s jednodu-
chými písničkami. S talentem na 
melodie a mísením moderního 
zvuku jsou Zrní ikonou novátor-
ství a hledačství na české alter-
nativní scéně. Od hraní na ulici 
se vypracovali na její pomyslný 
vrchol. O aktuálním směru ka-
pely dobře vypovídá její posled-
ní album Jiskřící, se kterým se 
Zrní zvukově i textově přesouvají 
z přírody do současného měst-
ského prostoru. 

Festival zahájí v Rožnově oblí-
bená slezská folková písničkářka 
Beata Bocek, která v našem kraji 
určitý čas žila a Valašsko ji zásad-
ně ovlivnilo, a také zde má řadu 
příznivců a přátel. Její hudba je 
melodická, propletená emocemi. 
V textech se můžete setkat jak 
s duchovní, tak přírodní tema-
tikou. Využívá zvukomalebnosti 
polského jazyka, v němž je větši-
na jejích textů. V současnosti žije 
s rodinou ve Švédsku.

Fota archiv TKA



kategorie MŠ – 1. Frances Okolo, 
2.  Adéla Kulišťáková, 3. Sára Peško-
vá, kategorie 1. stupeň ZŠ – 1.  Jiří 
Koryčanský, 2. Josef Brňovják, 
3. Michal Vašek, kategorie Gymná-
zium – 1. Lenka Bělunková, 2. Lau-
ra Grlová, 3. Helena Pešková.

Za pomoc při organizování burzy 
patří poděkování především vedení 
našeho města, také našim podporo-
vatelům, T klubu - kulturní agentu-
ře a členům Klubu filatelistů, kteří 
se na přípravě a organizaci podíleli.

Výbor Klubu filatelistů při SVČ 
Rožnov p. R.
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Pozvánka na Slavnost slunovratu v sadu pod Hradiskem
Nejen to, ale i ohlédnutí za akcemi 
spolku Zdravý Rožnov. A také Pirá-
ti byli akční.

Nic se neudělá samo. Ani nepo-
řádek, ani úklid. A tak my, členové 
spolku Zdravý Rožnov, ač  sami ne-
odhazujeme kolem sebe smetí, proto-
že ctíme přírodu a prostor města, se 
každým rokem připojujeme k výzvě 
Ukliďme Česko, Ukliďme Rožnov. 
Letos jsme 12. dubna posbírali čty-
ři pytle odpadků kolem Mšenské-
ho potoka a dva v lesíku Dubková. 
O den později posíleni členy Strany 
pirátské skoro osm pytlů všeho mož-
ného kolem vlakového nádraží, co 
odpadlo asi cestujícím hajdalákům. 
Však nebylo možno nevšimnout si 
nevšímavosti Českých drah. A aby 
toho nebylo dosti, v neděli 28. dub-
na jsme již opravdu tradičně otvírali 

studánku v Mokrém tím, že jsme ko-
lem ní a dolů kolem potoka nasbírali 
tašky plastů a jiného bince. Člověk 
má dobrý pocit z takto vykonané 
práce v rámci společného výletu přes 
Chlacholov. Co ale uvede v úžas, je 
výzva jednoho občana, že bychom 
také mohli posbírat odpad kolem 
Veřmiřovského potoka až k Bečvě. 
A co on? Sehne se pro něco, co sám 
nezahodil? Nebyl sám, návrhů naší 
dobrovolné uklizečské partě spolku 
Zdravý Rožnov, kde bychom ještě 
mohli máknout, nám přišlo několik. 
My jsme ke Dni Země cosi udělali 
a co vy, ostatní občané? Ostatně stačí 
neignorovat odpadkové koše a učit to 
svá děcka.

Co ještě neděláme pro sebe, 
ale i pro veřejnost? Snažíme se 
o znovuobnovení starého ovoc-

ného sadu pod Hradiskem (patří 
Lesům), kam může vkročit každý. 
Z buše se stává pomalu zase sad, 
byť je to mnohdy skutečná dřina 
s prořezem suchých větví či bojem 
s ostružiním. Ale ano, děláme to 
taky pro sebe, sobě pro radost. Už 

tam proběhly dvě svatby a letos se 
uskuteční druhá Slavnost sluno-
vratu. Přijďte se podívat. Jste zvá-
ni v pátek 21. června od 17 hodin, 
kdy je den nejdelší, noc nejkratší 
a léčivé byliny mají velkou moc.

Jarmila Mikulášková

Maturanti Střední školy informatiky, elektrotechniky a řemesel už jsou ošerpovaní

Také letos se vyučující v maturitních 
ročnících Střední školy informatiky, 
elektrotechniky a řemesel v Rožno-
vě pod Radhoštěm rozhodli, že své 
studenty „ošerpují“ do stavu matu-
rantů. Svůj ples přišli prožít matu-
ranti pěti tříd oborů Elektrotechnic-
ké zpracování informací, Moderní 
informační technologie, Podnikání 
a Mechanik elektronik. Maturitní 
ples zahájil úvodní zdravicí vedení 

školy zástupce ředitele Petr Fuchs. 
Následovala společně zpívaná pí-
seň maturantů Gaudeamus pod ve-
dením učitelky Elišky Hronešové. 
Pěvecký sbor s více než sto hlasy 
dojal nejen rodiče, ale i třídní uči-
tele. Následovalo předtančení sku-
piny Heart2Beat a Static Breakers. 
Členem taneční skupiny je i student 
třídy ZI4B, který spolužákům a ro-
dičům předvedl své taneční umění. 

Po dechberoucím vystoupení začalo 
slavnostní „šerpování“ maturantů. 
Každá třída ho pojala po svém. Byli 
jsme svědky klasických prezentací 
o třídě a jejích žácích, zhlédli jsme 
video, k vidění bylo „šerpování“ kla-
sickými šerpami i netradičními v po-
době valašského modrotisku zakon-
čené pravou valašskou písničkou. 
Všichni maturanti se slavnostního 
aktu zhostili na výbornou. K tanci 

a poslechu hrála skupina Astmatic 
složená ze dvou třetin z bývalých 
úspěšných absolventů školy, dnes 
již inženýrů a otců rodin. Nechyběla 
ani diskotéka a fotokoutek s foto-
grafem a s úsměvnými rekvizitami. 
Všichni se bavili a tančili až do brz-
kého rána a my doufáme, že jim zů-
stanou jen ty nejkrásnější vzpomín-
ky na maturitní ples 2019.
Alena Foukalová, SŠIEŘ Rožnov

Proběhla Filatelistická a sběratelská burza
V březnu se konala 56. oblastní filatelistická a sběratelská 
burza, kterou rožnovský Klub filatelistů při Středisku volného 
času (dále jen SVČ) uspořádal ve velké zasedací místnosti 
radnice. Její součástí bylo také vyhlášení výtvarné soutěže 
pro děti Co se mi líbí v Rožnově a okolí na poštovní známce.

Přivítání jara se seniory

V březnu byly děti 1. třídy ZŠ Zá-
humení potěšit klienty Domova 
seniorů v Rožnově pod Radhoš-
těm pásmem Jaro už je tu. Svým 
programem a bezprostředností 
vykouzlily babičkám a dědečkům 
úsměvy na tvářích. Každému také 
předaly jarní papírovou kytičku, 
které vyrobili jejich starší spolu-
žáci. Byla to pro nás cenná zkuše-
nost, ale především radost z toho, 

že jsme přinesli kousek jara do 
pokojů seniorů. 

A moc nás potěšilo poděková-
ní jedné klientky: „Milé dětičky, 
děkuji vám za vaše pěkné písničky. 
Vaše návštěva mi byla milým pře-
kvapením, a proto pokračujte ve 
svém umění a obveselujte staré lidi. 
Ať se vám vede,“ Emílie Valchářo-
vá, obyvatelka DS R. p. R.

Iva Kokinopulosová

Soutěž vyhlásilo oddělení výtvarné 
výchovy SVČ spolu s Klubem fila-
telistů pro děti z MŠ, školní mládež 
a studenty z Rožnova a okolí. Drob-
né ceny předali vítězům v jednotli-
vých kategoriích Jan Trlica za SVČ, 
Vladimír Vystavěl za Klub filatelis-
tů a místostarosta Jan Kučera. 

Výsledky soutěže: 
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Valašská zahrada je tady již 10 let!
První víkend v květnu se konal již 10. ročník největších za-
hradnických trhů v našem regionu - Valašská zahrada. Po tři 
dny si mohli nejen zahrádkáři a chalupáři nakoupit ze široké 
nabídky prodejců, kteří se přijeli prezentovat z celé ČR.

Tisíce návštěvníků si mohly vy-
brat z bohaté nabídky květin, 
zeleninové sadby, okrasných dře-
vin, bylinek, skalniček, cibulovin, 
ovocných keřů a stromků. Tradič-
ně široká byla i nabídka zahradní 
techniky a nechyběl ani masivní 
zahradní nábytek či výborné ky-
sané zelí.

Pořadatelé, kterými jsou manže-
lé Petr a Taťána Míčkovi, majitelé 
realitní kanceláře Valašské nemovi-
tosti, opět připravili pro návštěvníky 
překvapení. Tím bylo vystoupení so-
kolníků ze Slovenska, kteří přivezli 
několik krásných dravců. Největší 
zájem byl o fotku s orlem skalním. 
Děti se zabavily v koutku se skáka-
cím hradem. Pro nejmenší byly při-
praveny loutkové pohádky, balonko-
vý klaun a malování na obličej.

K 10. výročí přišli pořadatelům 
popřát i zástupce města místosta-

rosta Jan Kučera a předseda Tě-
lovýchovné jednoty Rožnov p. R., 
která je majitelem areálu, Jan Fied-
ler. Společně se ubezpečili, že tato 
spolupráce je pro město přínosná 
a navzájem v ní budou pokračovat.

Všechny zakoupené vstupenky 
byly také slosovatelné. Z hlavní 
výhry - poukazu na zahraniční zá-
jezd v hodnotě 10 000 Kč od CA 
Last Minute z Valašského Meziříčí, 
se může radovat paní Macurová 
z Horní Bečvy.

Přestože nedělní ráno přivítalo 
návštěvníky sněhem, byla atmosféra 
příjemná a nakupující si pochvalo-
vali široký sortiment a množství pro-
dejců. Již dnes se můžeme těšit na 
podzimní pokračování Valašské za-
hrady spojené se Svatováclavským 
jarmarkem, zaměřeným na dobré 
jídlo a pití, který se bude konat ve 
dnech 27. - 29. září 2019.           (pr)

  
Zalepit duši – Duševní hygiena
Milí čtenáři, tento díl rubriky Za-
lepit duši věnujeme tématu dušev-
ní hygieny. V dnešní době neome-
zených možností a příležitostí se 
nejen v oblasti práce zvyšují po-
žadavky na výkon a to především 
v rovině mentální. Žijeme pono-
řeni ve světě neustálé činnosti. To 
dokáže jednomu pěkně zamotat 
hlavu. Duševní hygiena by proto 
měla být naší každodenní ruti-
nou. Inspirací a zdrojem násle-
dujících řádků je web neziskové 
organizace Nevypusť duši. 

1. Pamatuj na svou pohodu – 
dostatek spánku, vyvážená strava, 
čerstvý vzduch. Je důležité vní-
mat naše tělo holisticky, celostně. 
Fyzické zdraví ovlivňuje to psy-
chické a naopak. Nejsou zrovna 
spánek a jídlo záležitosti, které 
v kontextu každodenního presu 
dostávají tak trochu „na frak“?

2. Pohybuj se – fyzická aktivi-
ta je ideální způsob, jak ze sebe 
dostat nahromaděné napětí 
a stres. Důležité je zvolit aktivi-
tu, která nás baví. Každý pohyb 
navíc se počítá.

3. Udělej si čas na své myšlenky 
a pocity – pamatujme na to, že in-
formační technologie jsou dobrým 
sluhou, ale zlým pánem. Zkusme 

proto každý den být nějakou dobu 
bez počítače, telefonu či televize. 
Uvidíte, Vaše hlava Vám poděkuje.

4. Buď součástí skupiny – lidé, 
kterými se obklopujeme, ovlivňu-
jí naši duševní pohodu. Kvalitní 
vztahy nám přinášejí prostor pro 
sdílení, ať už radostí či strastí. 
Pozor však na vztahy, ve kterých 
Vám není dobře, je důležité umět 
je rozpoznat a adekvátně reagovat.

5. Měj realistická očekávání od 
svých nálad – všichni míváme špat-
nou náladu, nezvládáme být stále 
pozitivní. Pokud ale špatná nálada 
přetrvává několik týdnů v kuse, je 
zapotřebí vyhledat pomoc. V tom-
to ohledu se můžete obrátit také na 
Iskérku, kde Vám rádi pomůžeme 
zorientovat se a najít možná řešení.

6. Nastav si dosažitelné cíle – 
nenechme se zahltit. Zvolené 
cíle by nás měly především mo-
tivovat. Pokud máme před sebou 
velký cíl, rozdělme jej na více 
menších cílů. 

7. Buď na sebe hodný – pokud 
jsme v těžké situaci, zkusme se 
zhluboka nadechnout a promluv-
me k sobě tak, jako bychom mlu-
vili k dobrému příteli.    

Iskérka Rožnov p. R.
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TENISOVÉ PŘÍMĚSTSKÉ KEMPY PRO DĚTI A MLÁDEŽ

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

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.

Opět Vám nabízíme kvalitní využití prázdninového času na našich pří-
městských 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.

ORGANIZÁTOR: TENISOVÝ KLUB RADEGAST, Z. S.
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.

CENA: 1 950,- Kč    PŘIHLÁŠKY: PRŮBĚŽNĚ DO 20. 6. 2019

Kvalifikovaní trenéři. Celodenní péče do 16 hodin. Děti budou nadšeny!
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Vendula Krupová je rožnovskou Sportovkyní roku
Už po 11. ocenil Rožnov nejlepší sportovce roku. Na pódium kina Panorama tentokrát vystoupilo 14 jednotlivců, 9 kolektivů, 
5 trenérů a 8 osobností rožnovského sportu. Titul Sportovec roku 2018 si pak odnesla Vendula Krupová – tradiční karate.

V kategorii individuálních sportovců 
Mládež do 15 let byli oceněni Adam 
Daniš (sportovní kickboxing), Mi-
chaela Juříčková (skoky na tram-
políně), Vendula Krupová (tradiční 
karate, zároveň vyhlášena nejlepší 
sportovkyní kategorie), Tadeáš Mi-
kunda (triál), Filip Pop (biatlon), 
Daniel Škarka (skoky na lyžích 
a severská kombinace), David Va-
šut (bike pro racing). Mezi Doros-
tenci a juniory cenu převzali Miro-
slav Godža (sportovní kickboxing, 
nejlepší sportovec kategorie), Jan 
Lušovský (biatlon), Josef Petřek 
(akrobatické lyžování) a Lucie 
Polášková (sportovní kickboxing). 
V kategorii Senioři – sportovci nad 
21 let ocenění obdrželi Radek Drda 

(stolní fotbal), Vojtěch Holub (stol-
ní fotbal) a Jan Pavlica (skoky na 
lyžích a severská kombinace, nej-
lepší sportovec kategorie). 

V kategorii Sportovní kolektivy do 
15 let město ocenilo štafetu biatlonu 
(Kateřina Brodová, Sára Fojtášková, 
Nela Lušovská – nejlepší kolektiv), 
HC Rožnov – 3. třídy, oddíl házené 
TJ Rožnov – mladší žáci a oddíl sko-
kanů na lyžích TJ Rožnov. Mezi Do-
rosteneckými a juniorskými kolektivy 
do 21 let byly oceněny synchronní 
skokanky na trampolíně (Natálie 
Krhutková, Šárka Vachníková – nej-
lepší kolektiv), juniorské družstvo ve 
stolním fotbale FoosForLife Team 
a oddíl házené – mladší dorostenci. 
V kategorii Seniorský kolektiv nad 

21 let cenu převzali stolní fotbalisté 
FoosForLife Team (Radek Drda, 
Vojtěch Holub, Honza Žanta – nej-
lepší kolektiv) a synchronní skokan-
ky na trampolíně (Naďa Bártková 
a Kateřina Solanská).

Mezi oceněné Trenéry se pak 
řadí Michal Bitala (trenér roku) 
a  Zdeňka Holišová (oba biatlon), 
Jiří Knapek (lední hokej), Dalibor 
Marek (skoky na lyžích a sever-
ská kombinace) a Zdeněk Tobola 
(sportovní kickboxing). Pamětní 
list pak převzali Osobnosti rožnov-
ského sportu (zasloužilí sportovci, 
trenéři, organizátoři a funkcionáři) 
– Zdeněk Jadrníček (in memoriam, 
oddílu kopané Spartak), Jarmila Va-
šutová (Česká asociace sportu pro 

všechny), Radislav Klesa (klasické 
lyžování), Anežka Bitalová (klasic-
ké lyžování, biatlon), Vincenc Holiš 
(házená), Stanislav Halamíček (há-
zená), Rudolf Váňa (házená), Josef 
Ekmajer (lední hokej).

Titul Sportovec roku 2018 si pak 
odnesla Vendula Krupová – mistry-
ně světa v disciplínách tradičního 
karate kata i kumite, vicemistryně 
světa v kata a mistryně ČR v kata 
jednotlivců i týmů. „Vyhlašování 
nejlepších sportovců roku je pro mne 
jako aktivního sportovce a trenéra sr-
deční záležitost. Moc mne těší, když 
vidím, kolik mladých lidí z Rožnova 
je úspěšných v republikových i mezi-
národních soutěžích,“ doplnil staros-
ta Radim Holiš.                  (tg, jm) 

Sportovkyně roku Vendula Krupová Seniorské kolektivy nad 21 let

Osobnosti rožnovského sportu Mládež do 15 let jednotlivci

Sportovní kolektivy do 15 let Dorostenecké a juniorské kolektivy do 21 let
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Zubří vysadilo novou Lípu svobody u radnice
Přesně po 100 letech zasadili v sobotu 4. května u budovy radnice zástupci vedení města, spolků 
a veřejnosti Lípu svobody, k níž připojili také truhlici s poselstvím dalším generacím. V Zubří si tak 
zopakovali slavnostní akt, který se zde uskutečnil krátce po vzniku Československa.

INZERCE

ZUBŘÍ • Původní zuberská Lípa 
svobody utěšeně roste v centru 
města naproti hasičské zbrojnici 
od roku 1919. Významné jubi-
leum, které uplynulo od vzniku 
ČSR, si tak v Zubří připomněli na 
začátku května. Dopoledne patři-

lo sportovcům, kteří změřili síly 
v Běhu svobody. Na něj navázal 
průvod z centra směrem k radni-
ci, kde byla slavnostně vysazena 
nová lípa. „Jsem rád, že jsme se se-
šli na tomto místě, abychom společ-
ně vyjádřili odhodlání šířit myšlen-

ku svobody a také pro ni v dalších 
desetiletích něco vykonat. Činíme 
tak symbolicky zasazením Lípy 
svobody 100 plus,” řekl starosta 
Lubomír Vaculín. Vysazením 
stromu, které doprovázelo zako-
pání truhlice s poselstvím dalším 

generacím, odpolední program 
v Zubří neskončil. Místní hasiči 
totiž pro malé i velkě připravi-
li ještě pálení čarodějnic, večer 
proběhlo v Klubu Zubří divadelní 
představení Na ostro. 

Text a fota Jakub Mikuš

ZUBŘÍ • Pilná příprava zuber-
ských školáků a jejich učitelek se 
opět vyplatila a přinesla ovace za-
plněného Klubu Zubří. Diváci po-
stupně zhlédli například vystoupení 
gymnastek, irských tanců i břišní 
tanečnice, vyslechli anglickou po-
hádku nebo si zazpívali Ekosong. 
Součástí programu byl také prodej 
výrobků, které žáci speciálně pro 
benefici připravili. Jeho výtěžek byl 
pak společně s dobrovolným vstup-
ným věnován hnutí Na vlastních no-
hou - Stonožka. Přes 24 tisíc Kč tak 
bude sloužit k podpoře významných 
projektů pomoci dětem. 

Text a fota Jakub Mikuš

Školní benefici pro Stonožku tleskal plný Klub



SPORT STRANA 15 / 29. KVĚTNA 2019

Zlatý Radegast pro domácí skokany na trampolíně
Každoročně pořádá rožnovský oddíl TJ Skoky na trampolíně závod pro děti žákovských kategorií do 
15 let – Zlatý Radegast. Letos premiérově probíhal také jako kvalifikace na červnovou Letní olympiádu 
dětí a mládeže 2019, kam byla tato disciplína nově zařazena.

Díky nové střelnici rozšiřují biatlonisté z Rožnova své řady.

Klání se tradičně účastnili závodní-
ci dvou velkých moravských oddílů 
– domácího Rožnova a Olomouce. 
Díky kvalifikačnímu potenciálu se 
letos závodu zúčastnili také spor-
tovci z Třince, Opavy či Ostravy 
a přijeli také hosté z Košic. 

Rožnovským závodníkům se v sil-
né konkurenci dařilo. „Jasnou nomi-
naci vybojovali Filip Křenek a Honza 
Einšpígl, které doplní nováček Jonáš 
Filip. V kategorii dívek nebude chybět 
Michaela Juříčková. Dále se ještě roz-
hodne mezi staršími žákyněmi Dia-
nou Rottrovou a Andreou Juříčkovou 
a mladšími žákyněmi Nikol Mikešo-
vou a Katrin Dohnálkovou,“ uvedla 
Petra Juříčková - Vachníková, ředi-
telka závodu. Zlatý Radegast opět 
nabídl příležitost také začínajícím 
skokanům na trampolíně. „Moc nás 
potěšila i účast závodníků z Košic. 
Rožnovský oddíl tak pomáhá s obno-
vou našeho sportu na Slovensku, kde 
trampolíny po roce 2004 zanikly,“ do-
plnila Juříčková.

Medvědí stezka prověřila znalosti a dovednosti dětí i rodičů
Regionální centrum Sport pro všechny uspořádalo ve spolupráci s SPV TJ Rožnov p. R. pro děti a mládež 
závod v přespolním běhu. Soutěžní klání Medvědí stezkou přilákalo téměř stovku závodníků.

Nováčci 2011 a mladší – dívky: 
1. Valérie Frňková. 

Žactvo nejmladší 2009-2011 – 
dívky: 1. Lucie Juříčková, 3. Nicol 
Churá, chlapci: 1. Adam Křenek, 2. 
Filip Rotter, 3. Lukáš Závorka.

Žactvo starší 2004-2006 – dívky: 
1. Diana Rottrová, chlapci: 1. Filip 
Křenek, 3. Filip Zvalený. 

Text a foto Jakub Mikuš

Medailové výsledky

V areálu skokanských můstků 
a lese okolo Hradiska absolvovali 
závodníci náročný vědomostně 
– dovednostní orientační závod 
dlouhý cirka tři kilometry. Ved-
le žákovských kategorií se do něj 
zapojili také předškoláci a rodiče 
s dětmi. „Běhalo se ve dvoučlenných 
hlídkách, které na trase plnily úkoly 
z oblasti znalostí všeobecných, příro-
dy, zdravovědy či tábornických doved-
ností. Závod Medvědí stezkou probí-

hal jako regionální kolo a zúčastnilo 
se jej 72 dětí a 26 rodičů,” uvedla 
ředitelka závodu Jana Kantorková 
a pokračovala: „Nejmladším účast-
níkem byl Štěpánek Zapletal s ta-
tínkem. Nejrychlejší hlídkou rodičů 
a dětí Agátka Aujezdská s mamin-
kou, které zdolaly trať za 51 minut. 
Velký dík patří všem, kteří se soutěže 
zúčastnili a pomohli s její organiza-
cí. Děkujeme i Sportovnímu oddílu 
Lyžování SL a SK za poskytnuté 

zázemí.” Nejlepší účastníci se pro-
bojovali na postupové kolo ve Velké 
Bystřici s možností zajistit si účast 
na republikovém finále.
Výsledky
Rodiče - děti: 1. Agáta Aujezdská 
s maminkou, 2.-3. Matyáš Bambu-
šek a Matyáš Volek oba s tatínky, 
Ml. žačky I. (2010-2012): 1. Adéla 
Aujezdská a Amálie Koláčková, 
2. Šárka Kornelová a Zuzana Stillero-
vá, 3. Vendula Čápová a Karmela 
Jakubová, Ml. žáci I.: 1. Jan Omel-
ka a Jan Tiefenbach, 2. Tomáš Trč-
ka a Petr Tiefenbach, Ml. žačky II. 

(2009-2008): 1. Tereza Riemerová 
a Nela Kovářová, 2.  Sofie Barošo-
vá a Sofie Slováková, Ml. žáci II.: 
1. David Bechný a Tomáš Adámek, 
2. Matěj Porubský a Alois Petersen, 
3. Amír El Bakri, St. žačky (2007-
2006): 1. Jana Olivová a Magdalena 
Vakrčková, 2. Iva Martinkovičová 
a Kristýna Zářická, St. žáci I.: 1. Voj-
ta Skřivánek a Lukáš Bolf, St. žač-
ky II. (2005-2004): 1. Magdalena 
Dvořáková a Monika Sklenářová, 
2. Amálie Petersen a Kristýna Bráz-
dilová, St. žáci II.: 1. Jan Martinko-
vič a  Adam El Bakri.                  (jm)

Rožnovská házená slaví 100 let
V sobotu 8. června si příznivci 
rožnovské házené připomenou 
100 let, které letos uplynou od 
vzniku místního klubu. Na At-
letickém hřišti Dany Zátopkové 
tak bude připraven bohatý celo-
denní program. Už od 8.30 ho-
din zde proběhne turnaj v házené 
4 + 1 pro veřejnost. Odpoledne 
pak bude věnováno exhibičním 

zápasům, oceňování házenká-
řů, předávání medailí mladším 
a starším žákům či vystoupení 
tanečních skupin Heart2Beat 
a Static Breakers. Pro děti budou 
připraveny soutěže a přichystána 
je i autogramiáda s dražbou re-
prezentačního dresu pro Jakuba 
Guryču. O večerní zábavu se po-
stará kapela H.L.T.              (jm)
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Basketbalistky z Podskalky jsou třetí nejlepší v ČR
Bronz na celostátním finále v Karlových Varech vybojovaly basketbalistky ZŠ Pod Skalkou. 
Rožnovská děvčata se mezi republikovou špičku probojovala poprvé v historii.
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Hráčky z „Podskalky“ vyhrály 
postupně okrskové i krajské kolo 
a ovládly také kvalifikační turnaj 
o účast na republikovém finále, 
kterého se účastnilo šest nejlep-
ších týmů z ČR. Finále se konalo 
na konci dubna v Karlových Va-
rech. Děvčata tam i přes nároč-
nou osmihodinovou cestu vlakem 
předvedla skvělé výkony a přivezla 
parádní výsledek.

V prvním utkání proti domácí 
ZŠ Karlovy Vary - Poštovní zvítězi-
ly Rožnovanky 43:22. Ve tříčlenné 
skupině pak vyhrály i druhý zápas 
proti ZŠ Ústí nad Orlicí - Třeboň-
ská (42:22) a do semifinále šly 
z prvního místa. Následně se utka-
ly s druhým týmem protější skupi-
ny - ZŠ Příbram - Březové Hory. 
Silné družstvo Příbrami v závěru 
vedlo až o sedm bodů. „Naše Ven-

dula Zlámalová se ale nevzdala a pět 
sekund před koncem snížila ztrátu 
na tři body. Po výhozu Příbrami se 
stalo něco, co nikdo nečekal. Hráčka 
Příbrami si dala omylem vlastní koš 
a rozdíl byl tři sekundy před koncem 
o jediný bod. Rozhozené soupeřky 
rozehrály tak nešťastně, že se míč 
dostal opět do rukou Podskalaček, 
které ovšem klíčovou střelu minuly. 
Zápas jsme tak prohráli nejtěsněj-
ším možným rozdílem 38:39,“ uvedl 
Miloslav Janošek, asistent trenéra 
rožnovských děvčat. Jednobodová 
porážka v semifinále znamenala boj 
o bronz proti ZŠ Ústí nad Orlicí. 
Přestože Rožnovanky musely dohá-
nět až šestibodový náskok soupeře, 
nakonec vybojovaly přesvědčivé ví-
tězství 37:22 a zajistily si tak repub-
likový bronz. Na velkém sportovním 
úspěchu školy se podílely: Vendula 

Zlámalová, Kateřina Ebenhöhová, 
Eliška Baratková, Kateřina Hala-
míčková a Monika Bilová, které na 
turnaji doplňovaly Nicol Kaiser-
ová, Karolína Frydrychová, Soňa 

Bilová, Martina Bilová, Julie Horu-
tová a Kateřina Fukalová. Realizač-
ní tým tvořili trenér Zdeněk Tolar, 
asistent Miloslav Janošek a vedoucí 
družstva Lumír Ondřej.       (mha)

Foto archiv školy

Rožnovské gymnastky sbíraly medaile na Slovensku
Gymnastky z rožnovského oddílu se specializací na prostná, vedeného pod Střediskem vol-
ného času, uspěly na mezinárodní soutěži ve sportovní gymnastice Kelčovský Dvojboj. Sou-
těžilo se na dvou nářadích - prostná a kladina. Rožnovské gymnastky podaly skvělé výkony 
a domů přivezly spoustu medailových umístění.

Mezistátní soutěž ve sportovní gym-
nastice proběhla ve Vyšnom Kelčove 
a přihlásilo se do ní bezmála 200 
závodnic z celé České a Slovenské 
republiky. Velmi se dařilo i rožnov-
ským děvčatům. „Nejvíce zazářila 
Eliška Hrachovcová, která v sedmi 

kategoriích získala zlatou medaili. Za 
skvělé výkony bych však rád poděkoval 
všem děvčatům, která nás na soutěži 
reprezentovala,” uvedl hlavní trenér 
rožnovského oddílu Ľuboš Ďurčan-
ský s tím, že oddíl Gymnastika speci-
alizace Prostná čekají v červnu 2019 

ještě dvě soutěže v Karviné a Vrút-
kách. „Od příštího roku se chystáme 
otevřít také specializovanou přípravku 
pro malé děti. Už nyní je přitom v na-
šem oddíle přihlášeno bezmála pade-
sát gymnastek a gymnastů z Rožnova 
i okolí,” doplnil Ďurčanský.     (mha)

Ve Vyšnom Kelčově na medaile dosáhly zleva: zlatá Eliška Hrachovcová (Rožnov), bronzová Laura Králiková a Gábina Holeščáková 
z partnerského Klubu Gymnastika Kelčov, pod nimi rožnovský trenér Ľuboš Ďurčanský.                                  Foto archiv oddílu

Starší dorost Zubří
slaví republikový bronz
Házenkářští starší dorostenci 
Zubří sice v posledním utkání 
sezony prohráli doma s Duklou 
Praha o tři branky, ale to už nic 
nezměnilo na tom, že nakonec 
slaví republikový bronz. Navá-
zali tak na mladší dorostence, 
kteří před nedávnem vybojovali 
titul Mistrů ČR.

V posledním utkání letošní-
ho ročníku 1. ligy staršího do-
rostu chtěli Zubřané dokázat, 
že zlepšení v jarní části soutěže 
nebylo náhodné. Bohužel na 
nejlepší tým soutěže to ani ten-
tokrát nestačilo. Družstvo bo-
jovalo o každý míč, snažilo se, 
ale soupeř byl tentokrát lepší. 

Zápas Zubřanům utekl v úvodu 
druhé půle, kdy Dukla odsko-
čila na sedm branek. V závěru 
přišel nápor Zubří a snížení až 
na dvě branky, ale na více už 
nebyl čas.

Výsledek posledního utkání sezo-
ny 1. ligy staršího dorostu: 
HC Robe Zubří - Dukla Praha 
24:27 (9:14)

Sestava a střelci branek Zubří: 
Š. Mizera, Chmela – Kramoliš 1, 
Bajer, Istvánech 4, Souček 2, Svo-
boda 1, Dobeš 4, Fiala 2, Kavka, 
Novák, Miroš, Mořkovský 1, B. 
Mizera 9.                            (mha)

Premiérový Koloběžka Cup na 
Pustevnách pomůže dobré věci
Mezi sportovní novinky letošní sezony se zařadí Lapos Ko-
loběžka Cup 2019, který se uskuteční v sobotu 22. června.

Kromě Prahy, kde se akce se-
tkala s velkým ohlasem, se letos 
závod uskuteční také na Pustev-
nách. „Přijďte si zajet časovku 
na koloběžce, ukázat co ve vás je 
a hlavně pomoci dobré věci,“ zve 
hlavní organizátor Jan Mazoch, 
bývalý reprezentant ČR ve skoku 
na lyžích a pokračuje: „Koloběžka 
Cup Pustevny zároveň podpoří dva 
chlapce ze dvou měst na různých 
stranách Pusteven. Jedná se o Jir-
ku z Frenštátu a Jakuba z Rožno-

va, kteří se potýkají s těžkým posti-
žením. Mezi oba se rozdělí celkový 
výtěžek ze startovného.“ Na Pus-
tevnách se bude závodit v katego-
riích: Děti do 10 let na 300 me-
trů, účastníci 11-15 let na 1 000 
metrů a účastníci 16 let a starší 
na 2 000 metrů. Sportovci, kte-
ří se včas zaregistrují, si mohou 
koloběžku pro závod nejen bez-
platně zapůjčit, ale čeká je i řada 
dalších překvapení. Více na www.
kolobezka-cup.cz.        (mha, jm)
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