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Ve středu 19. června ovládli
městský park opět po roce běžci a běžkyně všech věkových
kategorií, kteří změřili síly v rámci T-Mobile Olympijského běhu.
Více v příštím vydání.
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Rožnovská házená si letos
připomíná kulatých 100 let
své existence. V červnu proto oddíl připravil velkolepou
oslavu tohoto jubilea.
Více na straně 15

Cykloměstem roku 2019 je Rožnov

Také letos v květnu se Rožnov pod Radhoštěm zúčastnil celorepublikové akce Do práce na kole.
Zapojily se do ní stovky cyklistů, běžců a chodců, kteří bojovali o co nejlepší výkony v podobě zdolaných kilometrů cestou do práce. Vybírali také město nejpřátelštější cyklistům, kterým se stal právě Rožnov. Že je titul opravdu na místě, dokládá i nedávné výjezdní zasedání radních na kolech.

INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

TRUMF
O Cykloměstě roku 2019 rozhodovali sami účastníci akce Do práce na
kole. Hodnoceny byly podmínky pro
jízdu na kole ve městě, pocit bezpečí
či pravidelnost bezmotorové dopravy a roli hrál letos poprvé i přístup
radnic k rozvoji udržitelné mobility
a její propagaci. Výsledky pořadatelé
vyhlásili v pondělí 17. června. „V květ-

nu skončila měsíční akce Do práce na
kole, na kterou jsme se rozhodli navázat netradičním výjezdním zasedáním
rady města. To jsme ještě netušili, že
bude Rožnov vyhlášen Cykloměstem
roku 2019. Toto ocenění nás opravdu
těší. Potvrzuje, že naše práce směrem
k zajištění kvalitních podmínek ve městě nejen pro cyklisty má smysl,” neskrý-

vala radost místostarostka Kristýna
Kosová, která je sama aktivní cyklistkou. Vedle titulu získá Rožnov od
Nadace Partnerství, jež akci spoluorganizuje, na tři měsíce sčítač cyklistů
v hodnotě 30 tisíc Kč a zástupci města se díky vítězství podívají do mekky
cyklisty - dánské Kodaně a Aarhusu.
Pokračování na str. 2

Velké cvičení složek IZS na rožnovském bazénu

Pořádně rušno bylo v pondělí 3. června na rožnovském Krytém bazénu. Hasiči, policie a zdravotníci se zde zapojili do rozsáhlého zásahu vyvolaného únikem nebezpečného chlóru. Naštěstí se jednalo pouze o taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS).

prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely koupelny
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NEPŘEHLÉDNĚTE
Vyplavené Dolní Paseky:
Problém je v kanalizaci Str. 2
Rožnov loni hospodařil
s přebytkem 41 milionů

Str. 3

Mikroregion Rožnovsko má
Str. 4
nové putovní letní kino
Oprava mostu u Eroplánu
se stihne v termínu
Str. 5
„Cílem cvičení byla záchrana zaměstnanců Krytého bazénu Rožnov při
simulovaném úniku chlóru ve stanici
chlorovny. Dále jsme procvičovali postup při zásahu na nebezpečnou lát-

ku a ověření dojezdových časů všech
složek IZS,“ popsal obsah cvičení
Karel Janoušek, ředitel Hasičského
sboru města Rožnov. „Cvičení se
zúčastnily všechny složky IZS, tedy

hasičský sbor města, jednotky Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje, Policie ČR, Městská policie
Rožnov a Zdravotní záchranná služba,“ doplnil Janoušek.
(tg, jm)

Pohádkovým lesem prošlo
rekordních 600 dětí
Str. 7
Závod všestrannosti zlatý
Str. 13
pro Horní Bečvu
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Dárci krve a krevní plazmy převzali ocenění

Čtyřicet bezpříspěvkových dárců krve a krevní plazmy se ve středu 5. června sešlo v obřadní síni rožnovské radnice.
V předstihu si tak připomněli Světový den dárců krve, který každoročně připadá na 14. června.
Kromě poděkování a dárku obdrželi všichni dárci z rukou starosty
Radima Holiše drobné finanční
ocenění. Symbolickou finanční
částkou odměňuje Rožnov od roku
2008 bezpříspěvkové dárce krve
a plazmy, kteří v uplynulém roce
dosahli jednoho z ocenění Českého červeného kříže (dále ČČK).
Mezi oceněnými letos nechyběli
ani Josef Románek a Dušan Vojtíšek, kteří od ČČK získali Zlatý kříž
I. třídy za 160 bezplatných odběrů
a čerství držitelé Plakety ČČK Jarmila Dobiášová (250) a Patrik Dobiáš (209 odběrů). „Je pro mě ctí, že
jsem mohl přivítat ty, kteří pomáhají
zachraňovat lidské životy. Děkuji za
to a věřím, že ve své skvělé činnosti
budou pokračovat a že počet bezpříspěvkových dárců krve bude dál
růst,“ řekl starosta Holiš.

Bronzová medaile (10 odběrů): Jaroslav Bubnič, Milan Drápala, Jana
Křenková, Michaela Minarčíková,
Ladislav Polášek, Vít Zahradníček,
Tomáš Svačina. Stříbrná medaile (20):
Jakub Mikuš, Radka Dvořáková, Eva
Kristková, Martin Loczner, Milan Goláň, Hana Fojtíková, Oldřich Mikun-

da, Jan Palacký, David Piska, Tereza
Románková, Anna Štefková, Alexandr Kotulek, Naďa Bártková, Daniel
Bártek, Pavel Pomkla. Zlatá medaile
(40): Radek Zeman, Lukáš Závorka,
Martina Černotová, Jiří Martinek,
Vlasta Deáková. Zlatý kříž III. třídy
(80): Eva Kunzeová, Vítězslav Valčík,

Libor Machač, Stanislav Gajdůšek,
Miloslav Plešek. Zlatý kříž II. třídy
(120): Martin Fuksa, Václav Kroupa,
Miloslav Mikunda, Martin Mizera.
Zlatý kříž I. třídy (160): Josef Románek, Dušan Vojtíšek. Plaketa ČČK:
Jarmila Dobiášová (250), Patrik Dobiáš (209 odběrů).
(mha, jm)

Vyplavené Dolní Paseky: Problém je v kanalizaci

Blesková povodeň, která zasáhla Rožnov v druhé polovině května, ukázala nedostatky v technické infrastruktuře. Město však na jejich odstranění intenzivně pracuje. I proto se starosta
Radim Holiš a vedoucí oddělení komunálních služeb radnice Miroslav Kovář sešli s obyvateli
Dolních Pasek, kterým velká voda zaplavila sklepy a garáže.
I když největší škody napáchala
se tak opakovaně při každém větším
domům. Podle informací, které
velká voda ve středu 22. května
dešti,” shodli se obyvatelé dotčené
jsme obdrželi, je však velkým prona toku Hážovického potoka, přílokality, s nimiž situaci na místě
blémem nedostatečná kapacita pávalový déšť nešetřil ani obyvatele
řešil starosta Radim Holiš. S lidteřní kanalizace,” přiblížil situaci
dalších částí Rožnova. Zejména na
mi chodil doslova dům od domu
starosta Holiš s tím, že: „Chceme
Dolních Pasekách měla část občaa mapoval rozsah škod i jejich přínahlédnout do kanalizačních šachet
nů bydlících kolem hlavní silnice
činu. „Části obyvatel zasažené lokaa zkontrolovat průměr potrubí. Dalve sklepech a garážích až půl melity na Dolních Pasekách by mělo
ší postup bude záležet na získaných
tru vody často smíšené se splašky.
pomoci vybudování zpětných klapek
datech. Situaci ale řešíme, protože
„Voda se valila po silnici, stříkala
na kanalizačních přípojkách, které
vnímáme problémy obyvatel Dolz kanálů a opět nás vyplavila. Děje
zabrání vracení velké vody k jejich
ních Pasek s velkou vodou.” (jm)

Rožnovští radní kontrolovali město na kolech

Pokračování ze str. 1
Že je Rožnov cyklodopravě pozitivně
nakloněn, dokázali v pátek 13. června
radní, když pět z nich - Radim Holiš,
Jan Kučera, Kristýna Kosová, Martin Drápal a Jiří Pavlica - vyrazilo na
netradiční jednání na kolech. „Téma
cyklodopravy v Rožnově je živé, a proto

nám přišlo vhodné seznámit radní se
situací touto formou,” nastínila místostarostka Kristýna Kosová s tím,
že: „Připravujeme například zadání
studie na propojení severních sídlišť
Koryčanské Paseky a Písečná bezpečnou cyklodopravou s centrem města.
Zároveň zjišťujeme, zda je možné do-

stat děti na kole bezpečně do škol.”
Podle místostarostky diskutovali radní také o opatřeních na stávajících
komunikacích - značení cyklopruhů
a zavedení obousměrného provozu
pro cyklisty v dosavadních jednosměrkách. „I když se k tomuto řešení
dopravní policie zatím staví odmítavě

nebo rezervovaně, v praxi se cyklisté
běžně dopouští přestupků a je třeba tuto
problematiku řešit, v mnoha městech to
jde,” pokračovala Kosová a doplnila:
„Netradiční jednání rady města bylo
spojeno i s valnou hromadou městské
společnosti Komerční domy a kontrolou jí spravovaných objektů.”
(jm)

Školáci hledali pozitiva i nedostatky na školách a ve městě
Zdravé město Rožnov pod Radhoštěm už podruhé pořádalo na pěti svých ”základkách“ takzvaná školní fóra. Jejich cílem
bylo zapojit žáky do dění ve škole i ve městě a motivovat je k vytvoření návrhů na zlepšení.
Školní fóra probíhala dle metojim ve škole líbí a zároveň hledaly nediky asociace Národní sítě Zdradostatky. Obdobně postupovali také
vých měst ČR, jejímž členem je
směrem k městu. Následovalo dotazi Rožnov. „Jsme rádi, že se našich
níkové šetření napříč danou školou
fór účastnil i předseda Národní sítě
a nejdůležitější návrhy převzalo její
Zdravých měst Petr Hermann. Cílem
vedení, které s nimi bude dál pracobylo učit mladé Rožnovany zajímat
vat. Součástí projektu byla i debata
se o město a svět kolem nich, učit je
se zástupci města.”
diskutovat o problémech a návrzích
Průběh letošních školních fór si
na zlepšení,” uvedla Hana Ondrupochvaloval i místostarosta Jan Kuchová, koordinátorka Zdravého
čera: „Jsme páté město v republice,
stupně. Moc děkuji všem organizátopro nás mimořádně podnětné. Mohu
města Rožnov, a pokračovala:
kde se školní fóra konala na všech
rům a také dětem za realizaci školslíbit, že se podněty dostanou i na
„Smíšené skupiny žáků 4. až 9. tříd
základních školách, a druhé, kde
ních fór, protože výstupy z nich jsou
jednání rady města.”
(jm)
společně debatovaly nad tím, co se
se konalo fórum i pro žáky prvního
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Rožnov loni hospodařil s přebytkem 41 milionů

V úterý 18. června se naposledy před prázdninovou pauzou sešli k jednání zastupitelé Rožnova. V programu například schvalovali závěrečný účet města za uplynulý rok, pojmenování ulic či diskutovali o škodách způsobených květnovou bleskovou povodní.
Zastupitelé schválili závěrečný účet
za rok 2018. „Rožnov loni hospodařil s kladným saldem 41 milionů
korun. Část přebytku město průběžně zapojuje do výdajů tam, kde jsou
nejvíc potřeba,“ konstatoval starosta
Radim Holiš, který také za dobré
hospodaření města poděkoval vedoucímu finančního odboru Martinu Hrnčárkovi a vedoucím dalších
odborů rožnovské radnice. „Pečlivě
zvažujeme, jak budeme hospodařit

s přebytkem, který vznikl. Splácíme
staré závazky a zároveň se připravujeme na velké investiční akce, které
přijdou už v roce 2020,“ doplnil Holiš. Součástí závěrečného účtu byla
i zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2018 odborným
auditorem, který nezjistil chyby.
Ulice ponese jméno Maria Kotrby
Spojnice ulic Bezručova a 5. května vedoucí mezi Brillovkou a tamní

restaurací byla dosud označována
jako Hřbitovní. Nově však ponese jméno po významné umělecké
osobnosti města, akademickém
sochaři Mario Kotrbovi, který by
se letos v září dožil 60 let.
Zastupitelé diskutovali také
o pojmenování spojnice mezi ulicemi Kulturní a Láz. V budoucnu
by mohla nést název Na Stárkách,
o této změně však budou znovu
jednat v září.

Blesková povodeň - škoda za tři miliony
Blesková povodeň, která Rožnov
zasáhla ve středu 22. května a poškodila mosty, komunikace či kanalizace, napáchala podle odhadu
radnice škody za cirka tři miliony
Kč. Město nyní jedná s pojišťovnami a dalšími organizacemi, jež by
mohly část nákladů na odstranění
škod kompenzovat. Radnice zároveň intenzivně pracuje na odstranění následků velké vody.
(jm)

Odborníci diskutovali o Masarykově náměstí

Zástupci radnice, památkové péče, odboru životního prostředí, městský architekt a zahradník či předseda stavební komise se
sešli na radnici, aby diskutovali o budoucnosti Masarykova náměstí. Cílem města je vytvořit ucelený koncept jeho dalšího rozvoje.
„Poslední rozsáhlá rekonstrukce Masavýsadeb, snahou o udržitelné hospodarykova náměstí proběhla v roce 1996
ření, a byly řádně projednány s dotčea od té doby docházelo pouze k dílčím
nými orgány. Naší snahou je funkční
úpravám, které ne vždy byly zcela konnáměstí, které bude nadále sloužit
cepční. Naším cílem je nalezení komk setkávání občanů i v době změny klipromisu mezi potřebami města, jeho
matu. Připravujeme také obměnu moobčanů a dotčených orgánů, které se
biliáře či rekonstrukci kašny,” reagovamohou k úpravám náměstí vyjadřola Kosová. Podle místostarosty Jana
vat,” uvedla místostarostka Kristýna
Kučery má být Masarykovo náměstí
Kosová. Podle ní je třeba brát ohled
otevřeno nejen lidem a kulturním či
na skutečnost, že žijeme v 21. století
společenským akcím, ale dotvářet ráz
a jeho potřebám má náměstí sloužit.
města. „Mělo by být krásným místem,
Zejména ze strany zástupců odbona kterém se budeme cítit jedinečně.
ru životního prostředí a památkové
Zároveň si však musíme uvědomit, že
péče však zazněla ostrá kritika směžijeme v současném světě a je třeba se
řující k zásahům do zeleně či vytvoposouvat kupředu. Živé město, jakým
ření trvalkové louky za sochou T. G.
chceme Rožnov nadále mít, musí reMasaryka. „Všechny tyto změny byly
spektovat minulost a tradice, nemůže
motivovány nezbytností - přestárnutím
v nich ale ustrnout,“ míní Kučera. (jm)

Město hledá vlastní vizuální identitu, zapojilo i veřejnost
Získat nejen logo, ale celou novou vizuální identitu, která bude jasným symbolem pro obyvatele i návštěvníky, chce rožnovská radnice. V průběhu května proto uspořádala sérii přednášek s odborníky
a v červnu workshop s lektorem grafického designu. Aktuálně sbírá také podněty od občanů.
„Rožnov pod Radhoštěm ke své predoucí oddělení kultury a cestovního
sérii aktivit, které byly určeny jak
„Obdobný cíl má i aktuálně realizozentaci dosud využívá zejména znak
ruchu, který má projekt na starosti.
pro veřejnost, tak i pro zaměstnanvaná anketa mezi občany. Nechceme
města, jeho užití je však svázáno
Radnice si uvědomuje, že jí chyce radnice. „Jejich cílem bylo seznánic uspěchat, ale naopak se snažíme
mnoha pravidly. I to je jeden z důvobí nejen aktuální logo, ale také další
mit se s danou problematikou a zíszískat co nejvíce informací. Jedno je
dů, proč jsme se rozhodli realizovat
prvky jednotného vizuálního stylu,
kat vstupní informace pro vyhlášení
však už nyní jasné, Rožnov si novou
projekt hledání nové vizuální identity
jako jednotné písmo či pravidla pro
soutěže na novou vizuální identitu
kvalitní jednotnou vizuální identitu
města,“ přiblížil Martin Beníček, veúpravu tiskovin. I proto uspořádala
města,“ popsal Beníček s tím, že:
rozhodně zaslouží.“
(jm)

Tři stovky protestujících vzkázali do Prahy: Chceme demisi

Také Rožnov pod Radhoštěm se v úterý 11. června připojil k 313 obcím napříč Českou republikou, v nichž lidé požadovali
demisi premiéra Andreje Babiše a ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Protest uspořádal Fujaré, z. s., v rámci celostátní akce Milion chvilek pro demokracii a na Masarykově náměstí se sešlo 300 protestujících.
(jm)
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Zástupci radnice jednali s partnerskými městy
Třetí červnový víkend plný setkávání a jednání o další spolupráci s partnerskými městy mají za sebou zástupci Rožnova
pod Radhoštěm. Jedna skupinka zavítala do Považské Bystrice a druhá do polského Šremu.
Část zástupců Rožnova se v Považské Bystrici zúčastnila Dnů města.
„Potkali jsme se s primátorem a dalšími členy vedení Považské Bystrice,
s nimiž jsme diskutovali o možnosti
další spolupráce,“ řekla Petra Graclíková z odboru rozvoje rožnovské
radnice, která má partnerskou spolupráci na starosti.
Starosta Radim Holiš s místostarostou Janem Kučerou pak
zavítali do polského Šremu. „Jednali jsme mimo jiné o našem návr-

hu využít nadnárodní fondy na spolupráci seniorů obou měst,“ uvedl
starosta Holiš. „Pozvání do Polska
přijalo i naše další partnerské město
- maďarský Körmend. Také jim se
tato myšlenka líbila a shodli jsme
se na budoucí spolupráci,“ doplnil
místostarosta Kučera.
Ve Šremu, kde se konaly také
Dny města, se zástupci rožnovské radnice setkali i se starostou
čtvrtého partnerského města - německého Bergenu. „Starosta Rai-

ner Prokop po dlouhých letech ve
funkci končí a odchází z politické
scény. Poděkovali jsme mu proto za
výbornou spolupráci našich měst,“
řekl Radim Holiš. Bonusem nabitého polského víkendu pak byla

aktivní účast obou rožnovských
zástupců na šremském půlmaratonu. Jednadvacet těžkých kilometrů zvládli oba běžci se ctí
a v pohodě se vešli do času dvou
hodin.
(mha, jm)

Mikroregion Rožnovsko má nové putovní letní kino

Starostové obcí na Rožnovsku pořídili mobilní nafukovací letní kino, které bude zdarma promítat filmy pod širým nebem ve všech obcích mikroregionu. Společně tak chtějí nabídnout
lidem další možnost kulturního vyžití na Rožnovsku.
„Promítání se uskuteční díky spolufinancování ze zdrojů EU - Fondu malých projektů v rámci přeshraničního
projektu Festival česko-slovenského
filmu pod širým nebem, který realizujeme spolu s obcí Makov,“ přiblížila
Petra Kafková za Sdružení Mikroregion Rožnovsko. Harmonogram
promítání a veškeré informace o Valašském letňáku naleznou zájemci

na facebook.com/valasskyletnak a na webu mikroregionu Rožnovsko www.roznovsko.cz. „Těšit se můžete na nejnavštěvovanější českou komedii posledních let
Ženy v běhu, oskarový snímek Bohemian Rhapsody, romantické drama Zrodila se
hvězda, české komedie Po čem muži touží, Teroristka, Pelíšky a další. Nezapomněli
jsme ani na děti. Ty se mohou těšit na animovaný film Úžasňákovi 2, Jak vycvičit
draka 3 či Kouzelný park,” pozvala Petra Kafková.
(r)

Stromům pomáhají vaky s vodou Radim Holiš je Beskydskou osobností
V těchto horkých dnech přišlo město s novinkou, která má
pomoci dvacítce muchovníků stojících kolem Masarykova náměstí. Pracovníci radnice k nim nainstalovali speciální
vaky postupně uvolňující vodu.
„Jedná se o padesátilitrové vaky, které se rozloží kolem kmene stromu
a pomocí mikroděr a pórů se z nich
postupně uvolňuje voda přímo ke kořenům stromu,“ popsal rožnovskou
novinku městský zahradník Oldřich
Filip. Muchovníky jsou tak vodou
postupně zásobovány v průběhu až
devíti hodin a ve velkých vedrech
mohou na náměstí dýchat. „K tomuto způsobu zálivky jsme přistoupili
vzhledem ke klimatické změně, která v létě na vydlážděném přehřátém
náměstí klade na stromy příliš velké
nároky. Doufáme, že tím negativní
vlivy horkých lét dokážeme stromům
vykompenzovat a na náměstí budou
prosperovat,“ doplnila místostarostka Kristýna Kosová.
(mha, jm)

  

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

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

Také letos se u zvoničky Strážkyně Beskyd na Horečkách
ve Frenštátě pod Radhoštěm
uskutečnila oslava Uzamčení
země valašské na 100 roků před
těžbou černého uhlí v CHKO
Beskydy. Součástí tradiční
akce bylo také udělení ocenění
Beskydská osobnost. Letos jej
převzal starosta Rožnova pod
Radhoštěm Radim Holiš za
dlouholetou aktivní podporu
města Rožnov zamezení těžby
uhlí na Frenštátsku.
(jm) Foto Lukáš Španihel

Provoz mateřských škol o letních prázdninách
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Na radnici přivítali devatenáct nových občánků
Již druhé letošní Vítání občánků hostila v červnu obřadní síň rožnovské radnice.
Tentokrát se zde za doprovodu nejen rodičů sešlo deset
holčiček a devět kluků.

Maminky během slavnostní příležitosti převzaly růži a pamětní list,
miminka dětské stavebnice. Vystoupení pro přítomné si připravili
také žáci ZŠ Záhumení a mezi gratulanty nechyběl ani starosta Radim Holiš: „Přeji vám, ať zvládnete
vše, co vás čeká ve zdraví, s trpělivostí a velkou kupou lásky, kterou od
nás děti tolik potřebují.“
Nové občánky Rožnova pozdravila i pracovnice Městské knihovny
Rožnov Jitka Slezáková: „Realizujeme projekt Bookstart, zaměřující se
na podporu čtenářství v rodinách s nejmenšími dětmi. Rodičům jsme věnovali poukaz na roční vstup do knihovny,
který mohou při první návštěvě u nás
vyměnit za čtenářský průkaz pro dítě
nebo dospělého.“ Další vítání občánků na rožnovské radnici se uskuteční
v polovině září.
(mha, jm)

Oprava mostu u Eroplánu se stihne v termínu
I když se v posledních dnech proslýchalo, že Ředitelství silnic Zlínského kraje (dále ŘSZK)
nestihne původně plánovaný termín zprovoznění mostu u Eroplánu, na radnici přišla dobrá
zpráva. Po opraveném mostu by první auta měla znovu projet již od pondělí 1. července.
Důležitá spojnice města je kvůli
stavebním pracím za cirka čtyři
miliony Kč uzavřena od dubna. „Po
odstranění původních říms mostu byla
pod nimi zjištěna výrazně horší kvalita betonu, než předpokládal projekt.
Muselo se proto najít nové technické
řešení. Na stavbě bude zabudováno
větší množství betonu a sanačních materiálů, proto došlo ke zvýšení objemu
prací,” sdělil ředitel ŘSZK Bronislav
Malý s tím, že provoz na mostě má
být obnoven od pondělí 1. července.
Zároveň reagoval na kritiku části
řidičů, podle nichž stavba v průběhu května prakticky stála. „Řešil se
další technologický postup prací, proto
kapacita zhotovitele byla omezena.

Špatné počasí a deštivé dny v květnu
nedovolily pracovat v plném nasazení.
Část doby byly také prováděny práce
pod mostovkou a bednění pro betonáž
říms, takže se mohlo zdát, že se na
mostě nepracuje,” doplnil Malý, podle nějž se na spodní straně mostu
bude pracovat i v červenci.
Na průběh opravy dohlíží také rožnovská radnice. „Po jejím dokončení
bychom měli most i s ulicí Palackého
převzít od Zlínského kraje do majetku
města, proto kontrolujeme kvalitu prováděných prací. Zároveň na Ředitelství
silnic Zlínského kraje vyvíjíme tlak,
aby byly práce dokončeny co nejdříve,”
reagoval na současnou situaci starosta Radim Holiš.
(jm)

Bezhraniční valašení opět přilákalo davy návštěvníků

Pravidelné česko-slovenské setkání na hřebeni Javorníků se v neděli 2. června těšilo velkému zájmu obyvatel z obou stran
hranice. Tradiční akci uspořádala partnerská města Rožnov pod Radhoštěm a Považská Bystrica.

Češi a Slováci se na Kohútce sešli
už po osmnácté a akci si nenechali
ujít ani starosta Radim Holiš (Rožnov p. R.) a primátor Karol Janas
(P. Bystrica). Bezhraniční valašení

nabídlo návštěvníkům všech věkových kategorií hry a soutěže, které
připravili zaměstnanci města Rožnov. K dobré náladě hrála cimbálová
muzika Kordulka ze Vsetína a Šte-

fan Hruštinec s kapelou z P. Bystrice. „Bezhraniční valašení patří už
dlouhá léta do společného kalendáře
našich partnerských měst. Jsem rád,
že zajímavý program i krásné počasí

nalákaly k horské chatě Kohútka tak
velké množství obyvatel z obou stran
hranice,“ netajil spokojenost starosta
Radim Holiš.
(tg, jm)
Fota archiv MěÚ Rožnov p. R.
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Tomáš Gross - nejdéle sloužící mluvčí města končí

K poslednímu červnu opouští po 16 letech funkci tiskového mluvčího rožnovské radnice Tomáš Gross. Během jeho působení měl
Rožnov čtyři starosty a městský úřad i město prošly řadou změn. Spektrum Rožnovska jej proto požádalo o rozhovor.
mezinárodních vztahů či organizaci městských akcí pro veřejnost.
Práce měla hodně organizační charakter, ale to mi vyhovovalo. Pokud
mi něco vzala, tak v dobrém slova
smyslu určitou nedisciplinovanost.
Úřad má přísná pravidla, která je
třeba dodržovat, stejně jako stanovené termíny.

Šestnáct let je dlouhá doba, co ti
práce dala a co naopak vzala?
Dala mi spoustu vynikajících kolegů a neskutečnou pestrost činností. Na pozici tiskového mluvčího
jsem měl na starosti také oblast

Na co budeš nejvíc vzpomínat?
Nejspíš právě na organizaci různých akcí a aktivit. Neskromně si
o sobě myslím, že jsem člověk do
výkonu. Jsem rád, že se mi podařilo
vymyslet a zorganizovat Pohádkový
les nebo Dětský den, rozjet provoz
Jurkovičovy rozhledny a podílet se
na dalších městských aktivitách
včetně přípravy a realizace oslav
k 750. výročí města, při kterých
vznikla i nová znělka Rožnova. Vě-

řím, že i díky tomu po mě nějaká
práce zůstává.
Čtyři starostové, pět volebních
období - jak se za tu dobu proměnilo
město a úřad?
Úřad se obrovsky rozrostl, přibylo
množství agend a změnila se i jeho
struktura. Mění se také předpisy,
které úředníky stále víc svazují. Co
se týče Rožnova, ten je podle mě
stále otevřeným městem, ve kterém se dobře žije a kam rádi jezdí
návštěvníci.
Když se ohlédneš zpět, vzpomeneš si na svůj největší přešlap ve
funkci?
Pokud pominu překlepy v tiskových zprávách, tak tím největším
byla asi organizace druhého ročníku rozsvícení vánočního stromu

na náměstí. Očekávali jsme účast
asi tří lidí, jako v případě prvního
ročníku, a přišly stovky občanů.
Na to jsem nebyl vůbec připraven
a bylo mi pak pořádně horko. Dnes
ale tato akce patří k jedněm z největších ve městě.
Můžeš čtenářům říci, kde teď budeš působit?
Celý život jsem pracoval v Rožnově nebo pro Rožnov a v tom chci
pokračovat. Zatím jsem dohodnut
s generálním ředitelem Národního
muzea v přírodě, že bych měl obratem nastoupit na pozici PR a marketingového pracovníka. Mám
i předběžnou dohodu s vedením
Rožnova, že budu dál pro město
například externě moderovat akce.
Za rozhovor poděkoval
Jakub Mikuš

K TÉMATU

Starosta Holiš: S Tomášem chceme dál spolupracovat

O krátký komentář k odchodu Tomáše Grosse z pozice tiskového
mluvčího radnice požádal měsíčník
Spektrum Rožnovska také starostu
Radima Holiše. „V životě se stává, že
se dva partneři dohodnou na ukonče-

ní spolupráce. Tak je tomu i v případě
našeho tiskového mluvčího Tomáše
Grosse, který pro město dlouhodobě
pracoval,” řekl starosta a pokračoval:
„Díváme se do budoucnosti a jako město chceme využít jeho nejlepších zkuše-

ností a dovedností. Předpokládáme
proto, že moderování městských akcí
budeme s Tomášem sjednávat na dohodu o provedení práce.” Zda bude mít
radnice novou tiskovou mluvčí nebo
mluvčího zatím není jasné. „Činnosti,

které měl Tomáš na starosti, přecházejí na stávající zaměstnance radnice.
Co se týče pozice tiskového mluvčího,
zatím ji obsazovat nebudeme. Situaci
vyhodnotíme po prázdninách,” uzavřel
Radim Holiš.
(jm)

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

Bezplatné dluhové poradenství také v Rožnově
Problematika dluhů je i na Rožnovsku velkým tématem.
Město se proto dohodlo se společností Člověk v tísni,
o. p. s., která se věnuje dluhovému poradenství přes 11 let.
„Bohužel máme stále informace, že
radenství na Valašsku za organizaci
pád do dluhové pasti se týká mnoČlověk v tísni na starosti s tím, že:
ha lidí v Rožnově. Problém jedince
„Začátkem června vstoupila v platnost
tak může ovlivnit celou rodinu, děti
novela insolvenčního zákona. Věříme,
a může se roztočit nebezpečná spirála,
že nové podmínky pro vstup do oddlukterá mnohdy končí osobním bankrožení otevírají dveře většímu počtu přetem či dokonce bezdomovectvím,“ sdědlužených lidí. Těm se chceme co nejlil místostarosta Jan Kučera. Město
více přiblížit a nabídnout pomocnou
tak využilo nabídku organizace Čloruku v řešení jejich nelehké životní
věk v tísni, která se terénním dluhosituace. Nabízíme proto možnost konvým poradenstvím zabývá.
zultací přímo v místě bydliště.“
„Od 1. července každé pondělí od
10 do 15 hodin ji mohou lidé využít
Pomoc je k dispozici zdarma
také v zasedací místnosti v prvním
„Zdarma pomáháme řešit příčiny
patře budovy městského úřadu Stefavzniku předlužení, zajišťujeme podponium na ulici Palackého 480, kde je
ru v komunikaci s věřiteli a exekutoi sociální odbor,“ doplnil místostarosry a podáváme návrhy na zastavení
ta Kučera. Před návštěvou poradny
neplatných exekucí. Pomáháme rovje lepší se telefonicky objednat. Dluněž v procesu oddlužení, ke kterému
hovým poradcem, který v Rožnově
máme potřebnou akreditaci udělenou
a zároveň v celé lokalitě působí, je
Ministerstvem spravedlnosti,“ vysvětJiří Janko - tel.: 777 499 477, e-mail:
lil Jiří Janko, který má dluhové pojiri.janko@clovekvtisni.cz.
(r)

Oprava chodníků na Partyzánské a Julia Fučíka
V červnu zahájil Rožnov opravy
chodníků na ulicích Julia Fučíka
a Partyzánská za 721 tisíc Kč. Hotovo má být nejpozději do konce
srpna. „V rámci opravy budou řešeny

také bezbariérové nástupy a úpravy
pro zrakově postižené, “ uvedl Drahomír Janíček z odboru správy majetku. Zároveň radnice žádá chodce
i řidiče o trpělivost.
(r)

INZERCE

Nepřehlédněte: Důležité odkazy
Web města www.roznov.cz
Facebook Rožnov pod Radhoštěm - město
Kulturní kalendář www.roznov.cz/kalendar
Strategie Rožnov www.strategieroznov.cz
Usnesení Rady www.roznov.cz/usneseniRM
Usnesení Zastupitelstva www.roznov.cz/usneseniZM
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Pohádkovým lesem prošlo rekordních 600 dětí
V obležení stovek dětí se o prvním červnovém víkendu ocitl Rožnov pod Radhoštěm. Ve městě se postupně uskutečnily
akce Rozhýbejme Rožnov, ZUŠ Open, Slabikář devatera řemesel v muzeu, dětský den či Pohádkový les.

Víkend nabitý dětskými akcemi
odstartoval již v pátek odpoledne.
Středisko volného času připravilo
na Masarykově náměstí a v městském parku tradiční akci Rozhýbejme Rožnov plnou sportovních
aktivit. Park ve stejném čase navíc

hostil i ZUŠ Open. Plná akcí pro
rodiny s dětmi pak byla sobota
1. června - Mezinárodní den dětí.
Do Rožnova premiérově přijel
pohádkový parní vlak. „Vláčkem
procházely pohádkové bytosti jako
Kocour v botách, Maková panenka

a motýl Emanuel, bílá paní nebo
Šípková Růženka. Bonbónkem byla
i živá kapela, která doprovodila obě
jízdy parním vlakem dětskými písničkami,“ řekl Marek Havran, destinační manažer rožnovské radnice.
V parku pak byly pro děti připrave-

ny atrakce v rámci akce Kdo si hraje, nezlobí. Na ni navázala odpolední cesta Pohádkovým lesem s cílem
u Jurkovičovy rozhledny, kterou
rekordně absolvovalo na 600 dětí.
(jm) Fota Jakub Mikuš
a Tomáš Gross

ZUŠ OPEN - nejen v parku vystoupilo na 150 dětí
Celorepublikový happening spojený s prezentací činnosti základních uměleckých škol ve veřejném
prostoru se konal poslední květnový den. K třetímu ročníku akce se připojila také ZUŠ Rožnov.

ZUŠ OPEN přálo počasí a těšila
se velkému zájmu. „Návštěvníkům
městského parku a také budovy naší
základní umělecké školy se představili

žáci tanečního, hudebního, literárně-dramatického i výtvarného oboru. Do
akce se v Rožnově zapojilo kolem 150
dětí. Na žákovskou část pak navázalo

vystoupení Beskydského orchestru,”
uvedl Jiří Valchář, zástupce ředitele
ZUŠ Rožnov. Vedle tanečních či hudebních vystoupení tak návštěvníci

zhlédli například i divadelní představení EXIT: NEKONEČNO, které se
uskutečnilo v sále ZUŠ.
(jm) Fota ZUŠ Rožnov

V Rožnově stojí Stavba roku Zlínského kraje

Hlavní cenu v kategorii Rodinné domy soutěže Stavba roku Zlínského kraje získala rekonstrukce a přístavba domu v Čechově
ulici. Vítězná stavba pochází z dílny rožnovského architekta Karla Janči, který ji připravoval s projektantem Martinem Kaňákem.
Oceněný dům stojí v blízkosti ředitelství Národního muzea v přírodě
a Městské policie Rožnov. „Požadavek vlastníka, který koupil přes sto let
starý, opuštěný a zanedbaný dům byl
jasný: celková rekonstrukce na soudobé standardy bydlení a vytvoření
dvou nezávislých bytových jednotek.
Shodli jsme se, že výraz stávající budovy zůstane zachován. Bylo třeba
přistavovat, a tak je dnes objekt složen z více objemů, které jasně odráže-

jí dobu svého zrodu,“ přiblížil úspěšný rožnovský architekt Karel Janča
a pokračoval: „Soutěží obecně se
moc neúčastníme, protože jejich výsledek bývá často hodně subjektivní.
Zde však byla zkušená porota, která
hodnotila jednotlivé stavby na místě,
což dává výsledku větší váhu. Každé
ocenění práce nás těší, ale určitě bychom jej nepřeceňovali. Poděkovat
chci všem spolupracovníkům, dodavatelům a hlavně investorovi.” (jm)
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Garden Food Festival pohostil osm tisíc gurmánů
Mimořádné gastronomické lahůdky z celého světa i Valašska, hvězdní hosté včetně michelinského kuchaře Radka Kašpárka,
soutěžících z pořadu MasterChef či chemické pokusy. Takový byl ve zkratce druhý ročník Garden Food Festivalu v Rožnově.

Nabitým dvoudenním programem
provázela návštěvníky herečka,
spisovatelka a kuchařka Markéta Hrubešová. Nechyběla dětská
zóna Střediska volného času Rožnov, workshopy, tvůrčí dílny a další atraktivity. Tím hlavním však
bylo jídlo a pití ve všech možných
podobách. Poslední květnový
víkend navštívilo Garden Food
Festival v městském parku přes

osm tisíc lidí. „Mohli si dát speciality jako rožněného pštrosa, kohoutí
perkelt, krevetové knedlíky či lokše
s kachním ragú. Tradičně oblíbené
byly burgery na všechny způsoby
a nechyběla ani veganská a vegetariánská nabídka,“ sdělil šéf festivalu Pavel Vysloužil.
Partnerem akce bylo i město
Rožnov, jehož zástupci nechyběli
na pódiu. Místostarosta Jan Kuče-

Večerníčky na kamenech slavily úspěch
Hlavní červnovou aktivitou Městské knihovny Rožnov byly
oblíbené Večerníčky na kamenech. I letos knihovníci pro děti
připravili pětici pohádkových představení.

V pondělí 3. června přivezl do
Rožnova pražský soubor Buchty
a loutky Norskou pohádku. Úterý
patřilo vsetínskému loutkovému
divadlu Kohútek a jejich hře Hračičky Pejska a Kočičky. Středeční
podvečer byl vyhrazen Divadlu
Tondy Novotného s pohádkou
na motivy knihy Arnolda Lobela

o nerozlučných žabácích Kvakovi
a Žbluňkovi. Ve čtvrtek 6. června
nabídlo kuřimské divadlo Scéna
pohádku Dobrodružství na ostrově
Čičidžuma a páteční podvečer přinesl představení Šípková Růženka
v podání Víti Marčíka. Představení
si opět nenechaly ujít desítky nejen
rodičů s dětmi.
(jm)

ra si nechal zapálit ruku v zábavné
fyzikálně-chemické dílně Pevnosti
poznání Olomouc. Starosta Radim Holiš zase bojoval s dezerty
a sladkostmi po boku šikovných
účastnic soutěže MasterChef Česko a svými kolegyněmi byl chválen. „Jsem rád, že jsme opět mohli
nabídnout Rožnovanům i turistům
pěknou a zajímavou akci. Velice mě
těší, že se vydařila i přes bleskovou

povodeň, která město zasáhla jen
pár desítek hodin před festivalem,“
konstatoval starosta Holiš.
Pořadatelé dlouhodobě spolupracují s Národní potravinovou
bankou, které na závěr festivalových dnů nabídli přebytečné potraviny a pokrmy. Jídlo tak putovalo přímo do azylových domů či
lidem v nouzi.
(tg, jm) Fota Jakub Mikuš

Valašské zkušebny rozezněly Teslu už potřetí

Spojení klubové atmosféry s pohodou téměř rodinného minifestiválku nabídl letošní ročník
přehlídky lokálních kapel Valašské zkušebny. Svůj podíl na to
měly nejen vystupující kapely,
ale také atmosféra hudebního

klubu Vrátnice a industriálního
prostředí bývalé Tesly. T klub
- kulturní agentura tentokrát
návštěvníkům nabídla Future
Guys, Ctiba, Antonio Hermana,
Spytihněv či zahraničního hosta
Rickoluse.
(jm)

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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Kdo se v ní schová, když je prázdninová?
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Rozprostírá se před námi moře prázdnin. Samozřejmě to moře je, nazíráme-li na prázdniny optikou malých dětí.
V kontrastu proti tomu stojí optika pracujícího čtyřicátníka, který si již nyní sestavuje program na září a prázdniny skoro nepostřehne. Úkolem veřejné knihovny (obecně) v tomto období je, aby u dětí a školáků pomohla
překlenout toto moře volného času nabídkou kvalitní četby a naopak, aby u těch upracovaných dospělých dokázala odvést myšlenky od náročných pracovních úkolů k relaxaci prostřednictvím četby.

Co k četbě nabízíme?
V prvním pololetí roku
knihovna do svých fondů nakoupila 945 monografií, z nichž je 653 knih určeno
dospělým a 292 dětem. Pokud by Vás
zajímalo další podrobnější dělení, tak
vězte, že v těchto počtech evidujeme
481 knih tzv. beletrie pro dospělé,
172 knih naučných, 76 naučných
knih pro děti a 216 knih tzv. beletrie
pro děti a mládež. Skladba nákupu
fondu kopíruje procentuální rozvrstvení našich registrovaných uživatelů,
tzn. cca 70 % tvoří dospělí uživatelé
a senioři a cca 30 % děti a mládež.
Vím, že čísla až tak moc nikoho nenadchnou a lidé se spíše ztotožní
s konkrétními tituly, proto nadhazuji následující přírůstky: Tiché roky
(A. Mornštajnová), thriller Kaštánek
(S. Sveistrup), román Teorie podivnosti (P. Horáková), detektivka Smrtící tajnosti (R. Bryndza). Dětem
jsou určeny knihy: Gerda, příběh
velryby (A. Macho), komiksová série
Amulet (K. Kibuishi) nebo román
z prostředí tělesně hendikepovaných
www.bez-bot.cz (I. Březinová).

V čítárně aktuálně potom můžete
narazit na 92 titulů periodik a sedm
deníků. K tomu bylo v pololetí nakoupeno 102 zvukových dokumentů,

zprávách a reportážích Československého rozhlasu v letech 1957-1989.
Tolik tedy z výčtu dokumentů.
Třeba se některý z nich drápkem

Foto archiv knihovny
z nichž je 70 audioknih a 32 hudebních CD. Mezi audioknihami naleznete k vypůjčení například humoristickou Dovolenou s moderním fotrem
(D. Landsman), lynchovské sci-fi Anihilace (J. VanderMeer) či reportážně
faktografické Dobývání vesmíru ve

zachytil ve Vaší paměti a Vy si pro
něj přijdete. Nebo můžete vyzkoušet
online katalog na stránkách www.
knir.cz, který obsahuje záznamy
o veškerých dokumentech dostupných v rožnovské knihovně. Výčtem
některých dokumentů jsem chtěl

konkretizovat nabídku, která na čtenáře čeká v regálech knihovny, nicméně jsou tu i tradiční prázdninové
aktivity. Mezi ně patří samozřejmě
prázdninové vycházky pamětí města se seniory ze skupiny Město v mé
paměti. Jsou připraveny čtyři a pro
letošní rok jsme změnili/posunuli
jejich začátek na 18. hodinu tak, aby
byly dostupné i lidem, kteří chtějí
celý den strávit u vody.
Také stojí za připomenutí tradiční obroční beseda s názvem
Regionální a národopisná literatura, kterou ve spolupráci s VMP
pořádá městská knihovna v rámci
Rožnovských slavností. V knihovně VMP budou ve čtvrtek 4. července od 16 hodin připomenuty
nové přírůstky za předchozí dva
roky regionální a národopisné literatury obou knihoven (představí je Anna Borová a Pavel Zajíc)
a spisovatel a publicista Richard
Sobotka připomene některou z významných regionálních osobností.
Knihy, mluvené slovo, besedy.
K moři (slanému) či k moři (minut). Je to na Vás, ostatně jako vždy.

Na třicátém folkrockování zazpívá Markéta Irglová
Martin Valášek
tka@tka.cz

30. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
Sobota 10. srpna
17.00 hodin - amfiteátr Na Stráni
Je to až neuvěřitelné, ale letos
proběhne třicátý ročník festivalu
Valašské folkrockování. Vzhledem
k tomuto jubileu jsme pozvali na exkluzivní koncert jednu z nejslavnějších valašských zpěvaček Markétu
Irglovou, toho času zabydlenou
na Islandu. Přiveze s sebou i své
osvědčené doprovodné hudebníky.
S Markétou zahrají Američanka
íránského původu, zpěvačka a virtuoska na tradiční perský buben
„daf“ Aida Shahghasemi a irský
kytarista Fergal O´Connor. Nebude chybět ani jejich dvorní zvukový
mistr Mio Sturla Thórisson.
Markéta Irglová si jde svou cestou a nikam nespěchá. Po oscarovém úspěchu prožila dva roky
koncertování po celé zeměkouli,
s Glenem Hansardem ve formaci Swell Season odehrála několik
stovek koncertů. Na své debutové
album Anar (2011) navázala o tři
roky později projektem Muna.
Markétina hudební tvorba je postavena na dominantní klavírní melodice a nezaměnitelném pěveckém
projevu. Vystupuje velmi zřídka, ale

Foto promo Hordur Sveinsson
každý její koncert je pro posluchače zážitkem. Rožnovský koncert
bude po delší době prvním samostatným vystoupením Markéty
Irglové v České republice, během
kterého budou představeny i písně
z připravovaného třetího alba.
Perský buben „daf“ na tomto výjimečném koncertě rozezní Aida,
jež studovala u Amira Samadiho
v Teheránu, který ji jednoho dne
dotlačil na pódium a od té doby se
do hraní před publikem zamilovala.
V současné době žije v USA, kde
je aktivní nejen jako interpret, ale
také jako učitelka hudby, propagující umění jako nástroj sociální spravedlnosti. Její vášeň pro perskou

klasickou hudbu pramení z kulturní identity, po které po přistěhovalectví toužila.
Fergal O´Connor je zpěvák,
skladatel a kytarista usídlený ve
West Waterfordu, nedaleko Ardmore v Irsku. Komponoval hudbu
pro video, divadlo, tanec a vydal
album originálních písní s názvem
Light Breaks Through. O své
tvorbě hovoří takto: „Hudba mě
vzrušuje hlavně proto, že se přes ni
připojuji k části sebe sama za hranice čistě myslící mysli. Je to tvořivá hra a mám rád, jak je její jazyk
univerzální. Správná hudba, píseň
nebo zvuková scéna mohou uklidnit
srdce, otevřít mysl a přenést vás do

jiných sfér. Moje přirozenost mi velí,
že když tvořím, dělám to tak, že vás
vezmu na cestu a budu doufat, že
vás na konci opustím.“
Pro špičkovou kapelu je důležité
mít svého zvukaře a tím bude proslulý Sturla Mio Thórisson. Narodil
se a vyrostl v islandském Reykjavíku. K dnešnímu dni spolupracoval
s Damienem Riceem, Markétou
Irglovou, Owen Pallet, Svavarem
Knúturem a mnoha dalšími inspirativními umělci. Žánrově se zabývá jazzem přes rock až po elektroniku, neustále zdokonaluje své
řemeslo a rozšiřuje své dovednosti
do oblastí produkce, nahrávání,
editace a mixování, ve studiu i naživo. V současné době provozuje
vlastní společnost, která se věnuje
produkci, nahrávání, editaci a mixování alb a také jezdí turné jako
přední technik, mimo jiné s Bjork.
Ve věku 37 let není jen zvukovým
řemeslníkem, ale hrdým otcem tří
dětí, které má s Markétou Irglovou.
Na festivalu dále vystoupí Barbora Poláková s kapelou, kapela
Supergroup.cz nabitá legendami
naší rockové scény, jako jsou kytarista Michal Pavlíček, zpěvák
Kamil Střihavka, baskytarista
Vladimír „Guma“ Kulhánek,
houslista Jan Hrubý, klávesista
Roman Dragoun a bubeník Klaudius Kryšpín. Závěr 30. ročníku
bude patřit kapele Ptakustik.

PIŠETE S NÁMI NOVINY
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Vítání ptačího zpěvu

V květnu proběhla na NS Hradisko
po delší době tradiční a obnovená
akce Vítání ptačího zpěvu. Uspořádala ji Česká společnost ornitologická ve spolupráci se Správou
CHKO Beskydy a ČSOP Radhošť.
Průvodci nám byli zkušení ornitologové a odborníci Dan Křenek,
Vašek Tomášek, František Šulgan
a další. Návštěvníci akce se mohli
dozvědět mnoho zajímavostí ze života ptačích druhů, poslechnout si
jejich hlasové projevy nebo je pozorovat dalekohledem. Nad hlavami
nám kroužila z dravců káně lesní
(Buteo buteo), poštolka obecná

(Falco tinnunculus) a další druhy
zpěvných ptáků.
Do připravených ornitologických sítí se podařilo odchytit brhlíka lesního (Sitta europaea), pěnici
černohlavou (Sylvia atricapilla)
nebo rehka zahradního (Phoenicurus phoenicurus).
Akce se zúčastnilo přes 40 návštěvníků a rodin s dětmi. Během
programu měli všichni pozorovatelé, kteří přivítali ptačí zpěv,
možnost pozorovat nebo slyšet 42
druhů ptáků.
Text a foto Michal Šulgan,
předseda ZO ČSOP Radhošť

  

Den Země v ZŠ Koryčanské Paseky
Dni Země jsme v naší škole zasvětili celý týden. Hned v úterý se všechny třídy zúčastnily
Dne Země, který pořádalo SVČ
v parku. Děti ve skupinkách absolvovaly jednotlivá stanoviště,
kde se seznámily s naší přírodou
a také s tím, jak ji chránit (např.
domečky pro hmyz, semínkové
bomby, CHKO Beskydy, druhy
stromů, stopy lesních živočichů,
třídění odpadu…). O pohyb na
čerstvém vzduchu se postaral
slalom s popelnicí, prolézačky
z kontejnerů na tříděný odpad
a především zajímavá prohlídka
popelářského vozu. Děkujeme
SVČ za uspořádání tohoto zajímavého dopoledne pro děti.
Ve čtvrtek jsme pak v rámci pracovních činností uklidili areál školy a její blízké okolí. Mladší žáci
uklízeli zahradu a hřiště, starší pak
les na Koryčanských Pasekách
a potůček, který máme za školou.
Přestože les i potok uklízí naše děti
každoročně, našla se opět spousta

odpadků, kterými nezodpovědní
občané hyzdí naše krásné okolí.
Týden věnovaný Dni Země
jsme zakončili celoškolní přírodovědnou exkurzí do rezervace
Kotvice v CHKO Poodří nedaleko Studénky. Loni se děti na
exkurzi seznámily s přírodním
společenstvím přehrada i zpracováním a dodávkou pitné vody.
Letos měly děti možnost zblízka
prozkoumat přírodní společenství
rybník a lužní les. Kotvice je rybník, který patří mezi významná
hnízdiště vodních ptáků. Děti pracovaly ve smíšených skupinách
od 1. po 5. třídy, na informačních
tabulích naučné stezky hledaly
informace o zde žijících ptácích,
obojživelnících, hmyzu i rostlinách a odpovědi zaznamenávaly
do pracovního listu. Spoustu živočichů jsme měli možnost vidět
v přirozeném prostředí. Exkurze
se všem moc líbila.
Stanislava Bardoňová,
Sluníčková škola

Ekologiáda na ZŠ Pod Skalkou
V závěru dubna si Ekotým ZŠ
Pod Skalkou připravil pro mladší kamarády (děti z 1. stupně)
soutěž Ekologiáda. Jak už název
napovídá – žáci plnili úkoly k nedávno oslavovanému Dni Země.
Na osmi stanovištím v okolí školy
děti třídily odpady, poznávaly jarní květiny a živočichy, vyjadřovaly
se k ochraně naší přírody, rozhodovaly, co patří a nepatří do kompostu a které houby by si doma
uvařily. Žáci byli rozděleni do tří

kategorií a chodili v družstvech po
čtyřech či pěti. Při organizaci akce
vypomáhali deváťáci a Ekotým,
za což jim moc děkuji. Dětem
patří díky za jejich skvělé znalosti
a ukázněnost. Všichni zúčastnění
dostali drobnou odměnu, vítězná
družstva diplomy a ceny. Na akci
přispělo také město Rožnov p. R.
v rámci Příspěvku školám na projektovou výuku. Děkujeme.
Zuzana Mrlíková, koordinátorka
ekologické výchovy

Přípravy na mistrovství světa vrcholí
Studenti rožnovského gymnázia se pilně připravují na nadcházející mistrovství světa v psaní na klávesnici v italském
Cagliari. Jonáš Vala, Johana Valová a Michaela Venclová budou v červenci reprezentovat Českou republiku na světovém
klání, kterému předchází náročné soutěže i soustředění.

ZAV Přerov 2019 – vítězné družstvo Gymnázia Rožnov pod Radhoštěm, zleva: Johana
Valová, Terezie Porubová, Michaela Venclová, Jonáš Vala a vyučující Vladimír Kolář.
Foto archiv školy
V dubnu se rožnovští gymnazisté
žících, kteří se museli popasovat
úspěšně účastnili soutěže ZAV Přerov,
s opisy v patnácti jazycích. Jonáš
kde suverénně vyhráli v konkurenci
v kategorii juniorů získal v mateřstudentů 3. ročníků středních škol.
ském jazyce 1. místo a ve vícejazyčJonáš Vala se stal absolutním vítězem,
né soutěži bronz. Johana v tvrdé
Johana jej následovala na 2. příčce
konkurenci Japonců a Turků doa Míša získala 6. místo. V rámci misáhla na 3. místo ve vícejazyčném
nutových opisů padl jeden z nejvyšklání a Míša na 9. příčku.
ších výsledků v historii této soutěže
Reprezentanti gymnázia mají
– Jonáš dosáhl výsledku 921 úhozů za
před sebou ještě několik soutěží
minutu, což je těsně pod hranicí světoa hlavní tréninkové soustředění,
vého rekordu 928 úhozů.
které se bude konat v Litovli. SpoNáročným kláním na přelomu
lečně s vyučujícím Vladimírem
dubna a května byla mezinárodní
Kolářem na světový šampionát
internetová soutěž INTERSTENO.
vyrazí 11. července.
Letos se jí účastnilo 1 243 soutěGymnázium Rožnov p. R.
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Milí čtenáři,
vítáme Vás u dalšího dílu rubriky Zalepit duši. Dnes, skrze tyto řádky,
k Vám necháme promluvit jednoho z našich klientů. Honza sepsal báseň, která vyjadřuje, co pro něj Iskérka znamená. Báseň pro nás v sobě
nese skryté poselství, a sice to, že není potřeba se bát říci si o pomoc. Pokud se potýkáte s psychickými problémy a váháte, zda například využít
nabídku naší služby, začtěte se prosím do následujících řádků, třeba Vám
rozhodování usnadní. Tímto moc děkujeme Honzovi za nádhernou báseň a také za svolení s jejím publikováním. Tereza Klvaňová, Iskérka

Drahá Iskérko, má milá
Tolik jsi mi toho dala
Do života mého z času tvého
Čerpám síly
V hodinách mé velké tíhy
Duši mou v náruč tvou
S pokorou jsem odevzdal,
Sdíleným smutkem dělím žal.
Jsi pro mě kouzelným kvítím
I poslední záchranou,
Kdy nevidím žádné světlo za branou
Mých myšlenek černých jako noc
Neodmítneš mé volání o pomoc.
Když můj život ztratí barvu a směr,
Dáš mi vzpomenout jak chutná svět

A mé sny, bez nichž jsem jen slepě bděl.
Uzřím věci, kterých jsem se dávno
vzdal
- nedbaje.
Avšak v hloubi duše po nich stále
toužil
- z postele volaje,
Tiše a bezmocně se jimi soužil
A zklamal tak okolí a hlavně sebe.
Znovu teď věřím, pevně věřím,
Protože mám, Iskérko, tebe!
S láskou Honza

INZERCE
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S JOKRATOUREM ZA SLUNCEM !
Itálie

nejlevněji u moře s plnou penzí, busem, vlastní dopravou,
úžasné výlety, plno zábavy a sluníčka
mobilhomy s klimatizací od 5 000 Kč
karavany s předsíněmi od 4 500 Kč
nadkryté stany s podlážkou a postelemi od 4 200 Kč

Chorvatsko

Crikvenica – nejblíže k moři z Rožnova
jen hotely s polopenzí s chorvatskou stravou od 6 000 Kč

Poznávací zájezdy
Paříž - 2 990 Kč
Orlí hnízdo – 2 790 Kč
Řím – 3 990 Kč

Termály Slovinsko
skvělé ubytování a relax v termínu
26. – 28. 10. 2019 – 4 900 Kč

Adventní zájezdy

Budapešť, Vídeň, Krakov

ZAJÍMAVOSTI
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Závod všestrannosti mládeže zlatý pro Horní Bečvu
Již osmnáctý ročník Závodu všestrannosti mládeže připravila v závěru května Městská policie Rožnov pod Radhoštěm
pro žáky sedmých tříd základních škol. Na trať dlouhou 5,5 kilometru tentokrát vyrazilo 11 smíšených družstev.

Během závodu týmy plnily úkoly
na desíti soutěžních stanovištích.
„Družstva musela zvládnout náročné stoupání ke zřícenině hradu
Rožnov, jízdu zručnosti na kolech,
biatlonovou střelbu, sjezd na lanovce
ze skály nebo jízdu na raftech,“ prozradil Aleš Pilař, ředitel rožnovské
městské policie. Letošní ročník dal

navíc kvůli podmáčenému terénu
závodníkům pořádně do těla. Už
zdolání trati tak bylo pro mnohé
malým vítězstvím.
Z prvenství se ale nakonec radovalo družstvo ZŠ Horní Bečva B,
před stříbrnou ZŠ Pod Skalkou A
a bronzovým Gymnáziem Rožnov.
Text a fota Jakub Mikuš

Za tanečníky Heart2Beat & Static Breakers promluvilo jejich tělo

Taneční skupina Heart2Beat
& Static Breakers zakončila úspěšný školní rok tradiční Street Dance

Show. Před zaplněným sálem Janíkovy stodoly se tak v programu
Let’s your body talk představili ta-

Viera Horáčková zdolala La Manche
Soutěž ve štafetovém plavání seniorů Přeplavme svůj La Manche
vyhlásil už popáté projekt SenSen
(Senzační senioři). Tentokrát senioři z celé republiky během měsíce překonali všechny rekordy. Ve
20 týmech soutěžilo 1 120 plavců,
kteří zdolali 4 131 kilometrů a pomyslný kanál La Manche (36 km)
přeplavali 121krát. Mezi účastníky

nechyběli ani zástupci Klubu seniorů Rožnov pod Radhoštěm, kteří
společně zdolali úžasných 739 km
a v silné konkurenci se umístili na
špici. Rekordmankou mezi ženami
se pak již po několikáté stala rožnovská plavkyně Viera Horáčková
(na snímku uprostřed), která uplavala 47 kilometrů.
(r)
Foto archiv Klub seniorů Rožnov

nečníci a tanečnice od nejmenších
až po zkušené vystupující. Choreografie všech skupinek H2BSB

byly inspirovány každodenními
rutinami a vykreslily různé situace
a příběhy ze života.
(jm)
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Na radnici v Zubří přivítali nové občánky

Druhá červnová sobota byla slavnostní pro téměř desítku dětí a jejich rodičů ze Zubří. V obřadní síni místní
radnice zde totiž letos už podruhé vítali nově narozené občánky města.
(jm) Foto David Dukát

Stavba Multifunkčního areálu pomalu finišuje
První a druhá etapa výstavby Multifunkčního areálu (dále
MA) v Zubří se pomalu blíží k úspěšnému konci. Pokud půjde
vše dle plánu, koupaliště by se mohlo návštěvníkům otevřít
už v polovině srpna. Demolicí objektu kuželny přitom odstartovala také stavba Domu pro seniory a Lékařského domu.

INZERCE

ZUBŘÍ • Na červnovém jednání zuberští zastupitelé schválili
financování provozu MA, který
po dokončení nabídne koupaliště,
kuželnu, wellness, fitcentrum či restauraci. „Letos, vzhledem k plánovanému zkušebnímu provozu, počítáme
s provozní dotací cirka milion korun.
Pro příští rok je tato částka předběžně vyčíslena na tři miliony. Skutečné
ekonomické výsledky budou známy
až po uzavření hospodaření za celý
rok 2020,” nastínil starosta Lubomír Vaculín (ČSSD). Opoziční
zastupitel Zdeněk Masařík (bezp.
za KDU-ČSL) sice provozní dotaci pro MA nepodpořil, ale zároveň
navrhl, aby o jejím schválení i výši
vždy rozhodovali zastupitelé, což
jeho kolegové podpořili.

Koupaliště se může otevřít už
v půlce srpna

Jednatel městské společnosti Multifunkční areál, s. r. o., Robert Jurajda
(ČSSD) také přítomné seznámil
s průběhem prací: „Vše pokračuje dle
harmonogramu a na začátku srpna
by měly začít kolaudace. Pokud se vše
podaří, chtěli bychom bazén ve zkušebním provozu otevřít k 15. srpnu.” Radnice také řeší fakt, že do plánovaného otevření zřejmě nebude v areálu
adekvátní trávník a dočasně by tak
návštěvníkům mohlo posloužit přilehlé tréninkové fotbalové hřiště.

O podmínkách Domu pro
seniory rozhodnou zastupitelé
Na přetřes přišla také otázka výstavby Domu pro seniory a Lékařského
domu za téměř 73,5 milionu Kč, která navazuje na projekt MA. Opoziční
zastupitelé Vlastislav Janků (bezp. za
SNK ED) a Vladimír Krupa (ODS)
se dotazovali, proč došlo ke změně
žádosti o dotaci. „S žádostí v původně
plánované výzvě KODUS (Komunitní
dům pro seniory, pozn. red.) Ministerstva pro místní rozvoj jsme neuspěli.
Obratem jsme ale podali žádost o dotaci k Ministerstvu životního prostředí
v rámci projektu energetické úspory
budov. Zde nám byla přiznána dotace
ve výši cirka 30 procent z uznatelných
nákladů, jedná se o téměř 22,5 milionu korun,” vysvětlil Lubomír Vaculín
a zároveň mírnil obavy, že změnou
dotačních podmínek už nebude
objekt sloužit seniorům: „Chceme
zachovat charakter projektu KODUS,
tedy domova pro seniory. Definování
podmínek pro přidělení bytu bude ale
nyní na zastupitelích. Na zářijovém jednání chceme proto představit detailní
projekt Domu pro seniory a Lékařského domu.” Ten by měl nabídnout prostory nejen pro lékařské ambulance
a jejich pacienty, ale i novou lékárnu.
V rámci Domu pro seniory má vzniknout 16 bytů (10 - 1+kk, 6 - 2+kk)
a další zázemí.
(jm)
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Rožnovská házená oslavila kulatiny velkolepě
V sobotu 8. června proběhly na Atletickém hřišti Dany Zátopkové oslavy 100 let existence házené v Rožnově pod
Radhoštěm. Místo konání bylo víc než symbolické. Na hřišti u ZŠ Pod Skalkou totiž prožila rožnovská házená svou
nejslavnější éru, když zde mužský celek několik sezon bojoval v rámci druhé nejvyšší soutěže ČSSR – II. národní
ligy. Samotné sportoviště si ale předtím museli házenkáři v rámci stovek brigádnických hodin sami vybudovat.

Oslavy významného jubilea začaly
už ráno turnajem v malé házené
pro širokou veřejnost. Na něj navázal hlavní odpolední program,
v rámci nějž se například utkali
dorostenci Rožnova a Zubří či staré gardy Rožnova a Lesany Zubří.
Poté už následovalo předávání
ocenění zasloužilým házenkářům,
kteří se v minulosti sešli v jednom
týmu hrajícím II. národní ligu
ČSSR. Převzali jej: Ivan Gerlich,

Rudolf Váňa, Stanislav Halamíček,
Vincenc Holiš, Miroslav Horut
a Josef Tvrdý. Oldřich Kubáň, který byl dlouholetým pracovníkem
házené, si ocenění ze zdravotních
důvodů osobně převzít nemohl.
Dobré jméno rožnovské házené
dělá také nová generace hráčů. Pro
medaile si tak přišli mladší žáci za
1. místo ve druhé Zlínské lize a starší žáci za 3. příčku v první Zlínské
lize. Následovalo hlavní exhibiční

utkání dne, v němž proti sobě nastoupila družstva druholigového TJ
Rožnov a extraligového HC Zubří.
Akci navíc doplnila také autogramiáda s reprezentačními hráči
Štěpánem Zemanem a Stanislavem Kašpárkem, extraligovým
Jakubem Doudou a nechyběly
ani podepsané fotografie Libora
Horuta. „Celý program vrcholil
dražbou reprezentačních a extraligových dresů, jejichž výtěžek šel

na konto Kuby Guryči, jehož dědeček Miloslav byl dlouholetým hráčem, rozhodčím a organizačním
pracovníkem rožnovského oddílu.
Vybraných 13 tisíc korun poslouží
na nákladnou léčbu malého Kuby,”
uvedli pořadatelé a doplnili: „Poděkování patří partnerům akce, městu
Rožnov pod Radhoštěm a házenkářským klubům Lesany Staré Zubří
a HC Zubří za účast na přátelských
utkáních v rámci oslav.”
(jm)

Běžci vybrali pro Marušku osm tisíc korun

Mokrou a místy blátivou trať letošního Night Trail Runu zdolalo v druhé polovině května 185 běžců.
Nočnímu běžeckému klání opět předcházel Rodinný charitativní běh tentokrát pro Marušku.
V podvečer se tak v rožnovském
ná se o nejasnou diagnózu. Navíc
ního postižení Marušce navíc znehlavního nočního běhu vedoucíměstském parku sešly rodiny
během opakovaného vyšetření možnila dostudovat střední školu
ho kolem Jurkovičovy rozhledny
s dětmi, aby podpořily dobrou
lumbální punkce - u Marušky došlo
a vedla k sociální izolaci,” popsali
téměř dvě stovky závodníků. Z vívěc. Charitativní běh letos vynesl
k poškození zraku, takže je závislá
životní příběh dívky pořadatelé
tězství se nakonec radoval Václav
osm tisíc Kč pro Marušku. „Dívka
na doprovodu, a je nucena používat
z Rusavské sportovní, z. s., kteří
Bitala, před stříbrným Markem
v roce 2015 náhle ochrnula a život
pouze mechanický vozík. Kombinavybranou částku předali mamince
Treterou a bronzovým Miroslajejí i rodiny se obrátil naruby. Jedce zrakového a tělesného zdravotMarušky. Pak už vyrazily na trať
vem Bětíkem.
(jm)
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Rožnovští atleti přivezli medaile z krajského mistrovství

Nedávno založený atletický klub AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm, který funguje pod místním Střediskem volného
času, se zúčastnil Mistrovství Zlínského kraje přípravek v atletice. Šest rožnovských sportovců v silné konkurenci obstálo.
Klání proběhlo na atletickém stadionu ve Valašském Meziříčí. „I když
jsme patřili k nejméně početným výpravám, medailí jsme zaznamenali
asi nejvíc. Samozřejmě v této věkové
kategorii nejde tolik o výsledky, ale
hlavně o sbírání zkušeností a motivování dětí do další sportovní přípravy,“
poznamenal vedoucí výpravy a trenér Martin Navařík ze SVČ Rožnov.
Děti závodily v disciplínách 60 m
sprint, skok daleký, hod kriketovým
míčkem a běh na 200/300 m. Nejúspěšnější atletkou rožnovské výpravy byla Tereza Kozlová, která se
stala mistryní kraje ve sprintu na 60
m a skoku dalekém. K tomu přidala
dvě stříbra ve zbývajících disciplínách. Neméně úspěšný byl Simon

Baroš, který se stal mistrem kraje
ve skoku dalekém a k tomu přidal
2. místo ve sprintu a 3. příčku v běhu
na 300 m. Bronz vybojoval i Filip
Hrnčíř v hodu kriketovým míčkem.
Kvalitní výsledky do 15. místa v celkovém pořadí zaznamenali také
Táňa Hrůzková, Sofie Barošová
a Tomáš Trčka. „Velké poděkování za
čas, který věnují dětem, a za to, jak
je dokázali na závody připravit, patří
trenérům Vlaďce Kejharové a Patriku
Solgovičovi,” řekl Navařík a doplnil:
„Atletiku v Rožnově chceme rozvíjet
a reflektujeme rostoucí zájem o tento
sport. Hledáme proto sportovní nadšence, kteří by byli ochotní po zaškolení pomáhat s tréninkem dětí.“
(jm) Foto archiv SVČ Rožnov

Florbalový Hornet´s Cup opět na tři dny ovládne Rožnov

Jubilejní desátý ročník Hornet´s Cupu, obřího florbalového turnaje v Rožnově
pod Radhoštěm, se kvapem blíží. Setkání všech vyznavačů bílého děrovaného
míčku se uskuteční od pátku 12. do neděle 14. července.
Přihlášeno je celkem 57 týmů, chya v neposlední řadě prize money –
tři nejlepší týmy v kategoriích – muži
Hornet´s Cup se o druhém čerbět nebudou ani borci z nejvyšší
finanční odměny pro nejlepší. „OdPRO, muži Hobby a ženy. Dárkové
vencovém víkendu bude hrát v něextraligové soutěže či reprezentanti
měny pro nejlepší týmy všech tří kapoukazy čekají v každé kategorii také
kolika halách v Rožnově a okolí.
a krajánci hrající v zahraničních litegorií mají hodnotu bezmála 40 tisíc
na nejlepší brankáře a hráče,“ zve na
Třídenní klání však nebude jen
gách. Všechny láká pohodová atmokorun. Největší odměna připadne vítěatraktivní podívanou za organizátoo florbale. Připraven je i bohatý
sféra letní akce, ale také zisk cenné
zi hlavní mužské kategorie, a bude to
ry Zbyněk Macura z pořádajícího
doprovodný program. Více na
trofeje v podobě putovního poháru
rovných 10 tisíc. Oceněny budou vždy
oddílu 1. FBK Rožnov.
www.hornetscup.cz.
(mha)
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Mladší dorost Zubří vyhrál
Česko-slovenský pohár

Velkého úspěchu dosáhli o posledním květnovém víkendu
házenkářští mladší dorostenci Zubří. Ve východoslovenském Trebišově totiž vyhráli prestižní Česko-slovenský pohár a potvrdili tak příslušnost k absolutní československé
elitě mládežnické házené.
Zubřané nejprve v semifinále jasnedočkal se. Zubří už v půli vedlo
ně přehráli domácí Trebišov, když
o pět branek a zápas nakonec využ v poločase vedli o šest branek,
hrálo jasným rozdílem dvanácti
a po změně stran ještě vedení nagólů. Po dubnovém zisku titulu
výšili. Těžší sousto na ně čekalo
mistrů republiky si tak mladí Zubve finále – slovenský mistr Preřané připsali další velký úspěch
šov. Kdo čekal vyrovnanou bitvu,
této parádní sezony.
(mha)

Výsledky
Semifinále: Trebišov – HC Zubří
14:30 (9:15)
Sestava a branky Zubří: T. Chmela, K. Čepica, A. Vodička, T. Randýsek, B. Možíš, M. Havran 3, V.
Svoboda, J. Jurajda 2, Š. Cabák 2,
Š. Fiala 2, A. Miroš, D. Michálek
5, P. Bajer 4, L. Mořkovský 10, D.
Mazurek 2, F. Šišák, K. Uhriňák.

Finále: Prešov – HC Zubří 18:30
(10:15)
Sestava a branky: T. Chmela, K.
Čepica, A. Vodička, T. Randýsek
2, B. Možíš, M. Havran 1, V. Svoboda 1, J. Jurajda 1, Š. Cabák 1,
Š. Fiala 3, A. Miroš, D. Michálek
7, P. Bajer 4, L. Mořkovský 10, D.
Mazurek, F. Šišák, K. Uhriňák.
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