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Jaromír Štrunc (na snímku),
jehož jméno je neodmyslitelně spjato s folklorem
nejen v Rožnově pod Radhoštěm, převzal v červenci
Cenu starosty města.
Více na straně 3
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Nový festival Oupn Ér
s hvězdnou Janou Kirschner
(na snímku) potěšil malé
i velké. T klub - kulturní agentura během něj také poprvé
vyzkoušela vratné kelímky.
Více na straně 8

Rožnovské slavnosti se vydařily
INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

Více na str. 7

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

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

DLOUHOLETÁ PRAXE

NEPŘEHLÉDNĚTE
Do práce nejen na kole
vyrazilo 213 sportovců

Náměstí 1. máje zná finální podobu
Dlouhodobě
připravovaná rekonstrukce náměstí 1. máje se pomalu blíží k realizaci. Město nyní
žádá o stavební povolení
a finální podobu projektu
představilo také občanům
v rámci červnových veřejných interpelací.
Více na str. 5
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Situace rodin zdravotně postižených je kritická

Změny legislativy výrazně zhoršily situaci několika desítek rodin mladých lidí zejména s těžkým mentálním postižením
na Rožnovsku. O problematice informoval měsíčník Spektrum Rožnovska již v březnovém vydání. Situace se však nelepší, a proto se město Rožnov pod Radhoštěm snaží nalézt řešení, které by rodinám pomohlo.

Radnice svolala schůzku, jíž se zúčastnilo 24 rodičů dětí navštěvujících
rožnovskou Základní školu Tyršovo
nábřeží 649 (bývalá ZŠ Praktická)
nebo jejích absolventů. Diskutovali
se zástupkyní Zlínského kraje Šárkou Vrbkovou, místostarostou Janem
Kučerou, ředitelkou školy Annou
Kovárňovou a se zástupci sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením (Kamarád a Diakonie
Rožnov, Centrum Áčko Valašské
Meziříčí a Auxilium Vsetín). „Již několik let upozorňujeme Zlínský kraj, že
situace v Rožnově v oblasti sociálních
služeb pro žáky opouštějící ZŠ Tyršovo nábřeží je velmi složitá. Nově došlo

ke změně legislativy a vzdělávání dětí
se zdravotním postižením končí místo
v 26 již ve 20 letech. Během roku se tak
zhruba desítka rodin ocitla téměř bez
možnosti využití nezbytných služeb,“
řekl místostarosta Jan Kučera. Rodiče marně hledají službu, která jejich
dětem nabídne vše potřebné, a jim
umožní dál chodit do zaměstnání.

Radnice nenašla na kraji podporu
Pomoci by mohlo zřízení nového
denního stacionáře pro osoby se
zdravotním postižením. I když na
tuto skutečnost upozorňuje rožnovská radnice Zlínský kraj opakovaně,

podobných návrhů evidují na kraji
jen letos asi 100. Zlínský kraj však
podpořil pouze pět z nich, na které
měl prostředky. „O rozšíření služeb
se rozhoduje v takzvaném Týmu pro
dohodu, kde je kromě kraje zastoupeno také 13 měst. Kraj nechal hlasovat
o dvou variantách. Bohužel pro nás tolik potřebná služba denního stacionáře
byla pro většinu ostatních měst méně
výhodná a nezískala podporu,“ dodal
zklamaně Kučera.

Dočasně pomůže Auxilium Vsetín
Při diskuzi na ZŠ Tyršovo nábřeží navrhla provizorní řešení chy-

bějícího denního stacionáře pro
osoby se zdravotním postižením
Božena Mikulíková, ředitelka sociální služby Auxilium. „Pokud
podle ní budou na území Rožnova k dispozici vyhovující prostory,
mohla by být služba v provozu
v pondělí, středu a pátek, vždy od
8 do 12 hodin. Rodiče by za každý
den pobytu uhradili 400 korun. Zájem o tuto službu na místě projevilo
osm z nich. Nyní hledáme prostory
pro toto dočasné řešení, které může
situaci alespoň částečně zlepšit,“
uzavřel místostarosta Kučera.
(mha, jm)
Foto archiv MěÚ Rožnov p. R.

Do práce nejen na kole vyrazilo 213 sportovců
V rámci devátého ročníku výzvy Do práce na kole se v květnu vydalo do ulic Zdravého města Rožnov pod
Radhoštěm 213 cyklistů, běžců a chodců. Nejen ti nejpilnější a nejvýkonnější se pak dočkali ocenění.

„Závěrečné setkání soutěžících se
uskutečnilo poslední červnový týden na
ranči Bučiska, kde proběhlo odměnění
nejlepších účastníků,” přiblížila Hana
Ondruchová, která měla organizaci
akce Do práce na kole v Rožnově na
starosti. Mnozí účastníci závěrečného
setkání si také odnesli zajímavé ceny.

Pomohli životnímu prostředí
„Cyklisté, chodci a běžci proměňují
celkovou atmosféru města. To souvisí i se smyslem výzvy, kdy nejde o co

nejvyšší počet kilometrů. Pořadatel
soutěže se s místním organizátorem
snaží motivovat zaměstnance k tomu,
aby se do provozu na kole vůbec vydali a u udržitelné dopravy posléze zůstali,” popsala smysl akce Ondruchová.
Celkem 213 jezdců, běžců i chodců,
kteří se letos v Rožnově do kampaně
aktivně zapojilo, každý den poctivě
zaznamenávalo své výsledky. „Podle
vývoje počtu účastníků květnové výzvy
je vidět, že zájem o udržitelnou dopravu roste (loni se do výzvy v Rožnově zapojilo 146 účastníků, pozn.

red.). I přesto, že letošní květen byl
celkem studený a propršený, podle
oficiálních výsledků se rožnovským
účastníkům podařilo najet a nachodit 36 607,7 kilometru a tím teoreticky ušetřit 4,67 tuny škodlivého CO2
v ovzduší,” shrnula výsledek akce
Hana Ondruchová.

Na kole jezdí také úředníci

novské radnici. „Prostory, které
máme určeny k parkování kol zaměstnanců, se nám hodně zaplňují.
I to je znamením, že zaměstnanci
kola využívají. Jsme rádi, že takovou maličkostí můžeme podpořit
myšlenku projektu Do práce na
kole,“ řekla místostarostka Kristýna Kosová.
(jm)
Foto Lukáš Španihel

Stoupající trend využívání jízdních kol k cestě do práce je přes
letní měsíce citelný také na rož-

Město recyklací elektrospotřebičů ulevilo životnímu prostředí
Stejně jako v roce 2018, tak i letos
obdržel Rožnov pod Radhoštěm
certifikát Environmentálního vyúčtování společnosti Asekol. Z něj
vyplývá, že Rožnované byli v recyklaci starých elektrospotřebičů
opět o něco aktivnější. Odevzdali

na 46,2 tun elektra, což je o téměř
dvě tuny více než rok před tím.
Díky recyklaci elektra tak zároveň
uspořili 607,5 MWh elektřiny, 33,6
tisíc litrů ropy, 2,7 tisíce m3 vody
a 22,8 tun primárních surovin. Navíc snížili emise skleníkových plynů

o 127 tun a produkci nebezpečných
odpadů o 558,9 tun.
Jednoznačně se tak ukazuje,
že zpětný odběr elektrozařízení,
i těch nejmenších, má pozitivní
dopad na životní prostředí. Například recyklace běžných 100

televizorů totiž uspoří spotřebu
elektřiny pro domácnost až na
čtyři roky, nebo ušetří přibližně
400 litrů ropy. Všichni, kteří tříděním takto zásadně přispívají
k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
(r)
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Jaromír Štrunc převzal Cenu starosty města

Tanečník, zpěvák, muzikant, scénárista, režisér a poslední žijící zakládající člen Souboru písní a tanců Radhošť. To je pouze krátký souhrn činností, které ve svém životě vykonával sedmaosmdesátiletý Jaromír Štrunc.
Za svou práci obdržel z rukou Radima Holiše Cenu starosty města Rožnov pod Radhoštěm.
kultury, písní, tanců, lidové slovesrepublice, ale také ve světě,“ uvedl
Slavnostní událost se odehrála běstraně 7) ve čtvrtek 4. července.
nosti a zvykosloví, ale především jestarosta Radim Holiš.
hem zahájení letošních jubilejních
Jaromír Štrunc celý život zasvětil
jich šíření u nás i v zahraničí. Spolu
Slova se během slavnostního
Rožnovských slavností (více na
nejen uchování valašských tradic,
s bratrem Vladimírem stáli u zrodu
okamžiku ujal za svého tatínka také
dnešního Souboru písní a tanců
syn Jaromír (na snímku vlevo): „TaRadhošť a stali se inspirací i vzotínek si ocenění velmi váží. Rád by se
rem pro další generace folkloristů.
však o ně alespoň symbolicky podělil
„Je pro mne ctí, že jsem mohl cenu
s několika dalšími, kteří jej po větstarosty předat právě Jaromíru
šinu života provázeli a spolu s ním
Štruncovi. V oblasti lidové kultury,
šířili valašskou kulturu, tradice, pístradice a národopisu je respektovaně a tance daleko za hranice tohoto
nou osobností evropského formátu.
regionu. Byli to tři stejně zapálení
Pan Štrunc má také výrazný podíl
muzikanti, folkloristé a rožnovští pana rozvoji festivalové tradice Valaštrioti - tatínkův starší bratr Vladimír
ského muzea v přírodě, které je neŠtrunc, Jaroslav Štika a Luboš Podílnou součástí města. Děkuji mu
ruba. Děkuji za všechny muzikanty
za práci, kterou vykonal na poli
a primáše, kteří jsme se od staré radkultury, při rozvoji folkloru, nárohošťácké muziky a především od jejídopisu i hudby a při šíření dobrého primáše Jarka Štrunce učili muho jména Rožnova nejen v České
zikantskému řemeslu.” (mha, jm)

Jaromír Štrunc (7. března 1932)
Tanečník, zpěvák, muzikant,
scénárista a režisér. Vystudoval
učitelský ústav ve Valašském Meziříčí a při zaměstnání pak v Olomouci fakultu pedagogickou a přírodovědnou. Od 18 let působil na
venkovských školách v okolí Rožnova a později přes 30 let jako
středoškolský profesor. V roce

1948 byl spolu s bratrem Vladimírem u zrodu Valašského krúžku,
který vznikl při muzejním a národopisném spolku v Rožnově
a později byl přejmenován na
Soubor písní a tanců Radhošť.
Společně s Evou Koláčkovou Štikovou byli také prvními sólisty
souboru. Jeho píseň Na Radhošťu
sa svítá, kterou zazpíval 23. června 1948 v pořadu ostravského

rozhlasu natočeném v hospodě
u Bittnerů, se stala jedním ze
symbolů souboru Radhošť. Jaromír Štrunc byl také u zrodu první
rožnovské cimbálové muziky v témže roce a jako primáš v ní působil
téměř 60 let. Dlouhodobě spolupracoval s Valašským muzeem
v přírodě, je autorem mnoha scénářů, režisérem řady programů
Valašského roku a Rožnovských

slavností. Ještě v roce 2016 stál
před cimbálovou muzikou a svým
nezaměnitelným způsobem hrál
a dělal zábavu. Dnes je Jaromír
Štrunc posledním žijícím z těch,
kteří v roce 1948 stáli u kolébky
souboru Radhošť, jenž městu
Rožnov pod Radhoštěm již 71 let
dělá tu nejlepší reklamu a úspěšně reprezentuje Rožnov i celé Valašsko doma i ve světě.

Definitivní konec těžby černého uhlí na Valašsku
V závěru června proběhlo na půdě Parlamentu České republiky jednání u kulatého stolu o budoucnosti těžby černého uhlí v dole Frenštát. Odpůrci v čele se zástupci dotčených měst mají konečně důvod k radosti. Nejen že zde
těžba nezačne, ale postupně dojde k likvidaci dolu i dobývacího prostoru.

Ludmila Vašková vystavuje v Sušáku
V rámci programu letošních Rožnovských slavností byla ve
výstavních prostorách Sušáku slavnostně zahájena také výstava děl Ludmily Vaškové – Sbírání v zahradě. K vidění zde
bude až do konce května příštího roku.
Kresby, ilustrace, malby, grafiky
a keramika z dílny Ludmily Vaškové nyní zdobí výstavní sál Sušáku ve Valašském muzeu v přírodě. Úvodního slova vernisáže za
účasti autorky se ujala Jana Tichá

a o hudební doprovod se postaraly Anežka Tkáčová a muzika Staré
Gatě. Výstava, která je milovníkům
umění přístupná dle otevírací doby
muzea, bude v Sušáku k vidění až
do 31. května 2020.
(r)

Setkání u kulatého stolu se zúčastnili
poslanci Lukáš Černohorský a Jakub
Janda, zástupci ministerstev průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj a financí, společnosti OKD, dotčených
obcí - starostové Frenštátu pod Radhoštěm Miroslav Halatin, Trojanovic
Jiří Novotný a Rožnova pod Radhoštěm Radim Holiš či zástupci sdružení Naše Beskydy Stanislav Uruba
a CHKO Beskydy František Šulgan.
„Cílem setkání bylo prodiskutovat budoucí kroky, jež povedou k definitivnímu uzavření dolu, a stanovit postup likvidace dobývacího prostoru a všeho, co
k tomu patří,“ shrnul obsah schůzky
starosta Radim Holiš.
Důležitou roli bude v následujících měsících hrát společnost
OKD, která důl spravuje. „Podle
dohody připraví harmonogram s po-

stupem likvidace dolu. Zástupci společnosti OKD jasně řekli, že ve Frenštátě těžit nechtějí. Zároveň uvedli,
že vybavení, které nyní v oblasti je,
ani samotnou těžbu neumožňuje,“
pokračoval Holiš s tím, že zúčastněné strany se znovu setkají v září:
„Zásadní informací pro občany tak
je, že těžit se nezačne, což je hlavní.“
Místní občany trápila situace
kolem dolu Frenštát i přesto, že se
dosud těžit nezačalo. Problémy totiž
způsoboval například již samotný
dobývací prostor. Lidé totiž museli
dbát na to, aby například konstrukce
domů vyhovovala teoretické těžbě.
Mezi hlavní úkoly bude nyní patřit
odstranění těžních věží z panoramatu Beskyd, i legislativní zrušení
dobývacího prostoru a další kroky
vedoucí k likvidaci dolu. (mha, jm)

STRANA 4 / 25. ČERVENCE 2019

ZPRAVODAJSTVÍ

Skládku v Tylovicích řeší muzeum s městem
Po nedávných bleskových povodních se v Tylovicích znovu objevil přes 50 let starý problém ekologické
zátěže bývalé Tesly. Skládka se nachází nad rožnovskou místní částí na pozemcích Valašského muzea
v přírodě. Tamní obyvatelé mají strach, že může negativně ovlivnit jejich zdraví a okolní přírodu. V červenci se proto seznámili s výsledky monitoringu lokality a dalším plánovaným postupem.
Následkem bleskové povodně se
sesula část hrany skládky a došlo
k vyplavení pevných odpadů, mezi
nimi například střepů z televizních
obrazovek. Ve středu 10. července
se proto ke společnému jednání
s občany sešli zástupci vedení města, odboru životního prostředí radnice, muzea i firmy, která prováděla monitoring. „Výsledky potvrdily
již dříve ověřenou úroveň kontaminace zejména povrchových vod, kde
přetrvávají zvýšené hodnoty kadmia
a niklu. V případě podzemních vod
je ovlivnění skládkou patrné pouze
v její těsné blízkosti a kvalita domovních studní nebyla negativně
dotčena,” přiblížila situaci Ivana
Ondrašíková, která monitorovací
zprávu připravila s tím, že: „Riziko
vyplavování pevných částí uloženého
odpadu s následnou kontaminací
povrchové vodoteče je v této lokalitě primárním problémem, který se
musí řešit.”

Pravidelný monitoring i fotopasti
Obyvatelé dané lokality mají
strach, aby se situace ještě ne-

Stacionární radary si posvítí
na rychlost od půlky srpna

Pravidelné nerespektování nejvyšší povolené rychlosti na
vjezdech a výjezdech z města řeší opakovaně radnice. Teď
se tomu rozhodla učinit přítrž, a po vzoru okolních měst zavádí stacionární radary, které mají zvýšit bezpečnost v Rožnově.

zhoršovala. „Lidé z Tylovic zdůraznili, že nejde o obyčejnou černou
skládku, ale skládku s chemickým
odpadem, která je nesrovnatelně
více nebezpečná,“ řekl místostarosta Jan Kučera. Občané navíc
v součinnosti s pamětníky nabídli
pomoc při lokalizaci chemikálií
v tělese skládky. V lokalitě budou
umístěny také nové cedule upozorňující na zákaz skládky a fotopasti, jež mají zabránit dalšímu
navážení biologického odpadu.
Muzeum bude navíc dál analyzovat kvalitu vody, aby mohlo v případě zhoršení situace adekvátně
reagovat.

Pomůže stabilizace a utěsnění
skládky
I když by se jako nejjednodušší
řešení situace mohlo jevit odtěžení celé skládky, tato varianta není
zejména kvůli finanční náročnosti reálná. Pomoci tak má stabilizace a utěsnění skládky, včetně odtěžení zaneseného potoka. Tuto
variantu podporuje i rožnovská
radnice. „Oslovili jsme Minister-

stvo financí s žádostí o převedení
části prostředků vyčleněných na likvidaci ekologických zátěží bývalé
Tesly, původně určených pouze pro
průmyslový areál,“ informovala
místostarostka Kristýna Kosová.
Současnou situaci nepodceňuje ani vedení Valašského muzea
v přírodě, na jehož pozemku se
skládka nachází. „Nechali jsme
udělat vrty a zmapovali celou oblast. Skládku již několik let monitorujeme, abychom měli přehled,
že nadměrně nezatěžuje okolí. Pokračovat v tom budeme i nyní, kdy
je naším dalším krokem příprava
projektové dokumentace na zabezpečení svahu. Jsme připraveni dál
pomáhat, problém je ale financování. Muzeum bohužel nemá peníze
na likvidaci starých ekologických
zátěží, které ani samo nezpůsobilo,“ uzavřel ředitel muzea Jindřich Ondruš.
(mha, jm)
Podrobnější informace k tématu včetně
výsledků aktuálního
monitoringu naleznete na www.roznov.cz

Strážníci mají bič na noční piráty silnic
Opět bezpečněji je od začátku prázdnin na silnicích v Rožnově pod Radhoštěm. Na řádění neukázněných řidičů
v nočních hodinách si totiž nyní místní městská policie posvítila radarem se speciální úpravou.
„Stávající rychloměr byl doplněn
níků registrační značka vozidla
o noční vidění. To umožní i za
dobře čitelná.
velmi nízké viditelnosti provádět
O tom, že je novinka na mísměření, které slouží ke spolehlitě, svědčí statistika za první
vému prokázání přestupku,” připrázdninový víkend. „Pozornosti
blížil šéf rožnovských strážníků
strážníků neušlo pět řidičů, kteří
Aleš Pilař s tím, že: „O tom, že
jeli městem rychlostí přes 70 kilose po nocích na rožnovských silmetrů v hodině. Rekordmanem se
nicích dějí věci, svědčily nabourastal pětadvacetiletý mladík z Rožné značky, zábradlí nebo sloupy
nova, jemuž kolegové na nábřeží
veřejného osvětlení. Ty po víkenDukelských hrdinů naměřili rychdu pravidelně lemovaly komulost 144 km/hod. Za tak vysoké
nikace.” Upravená kamera umí
překročení rychlosti v obci mu
snímat fotografie i videa. Díky
hrozí ztráta řidičského průkazu,”
nočnímu vidění je podle strážkomentoval Pilař.
(jm)

Valašský letňák promítá i celý srpen
Na jaře vybrali radní trojici lokalit
pro umístění stacionárních radarů.
Jedná se o frekventované komunikace v místních částech Kramolišov
(ve směru od Valašské Bystřice),
Horní Paseky (od Frenštátu pod
Radhoštěm) a ulici Meziříčská (od
Valašského Meziříčí). Stanice pro
měření na těchto místech instalovala dodavatelská firma na začátku
července a zatím fungují ve zkušebním režimu. „Nyní probíhá schvalovací proces pro spuštění ostrého provozu.
Předpokládáme, že na dodržování
nejvyšší povolené rychlosti 50 kilo-

metrů v hodině by v Rožnově mohly
stacionární radary začít dohlížet od
poloviny srpna,” řekl starosta Radim
Holiš s tím, že: „Cílem projektu není
navýšení příjmů města, ale zvýšení
bezpečnosti dopravy na území Rožnova. Tímto směrem chceme využít také
případný ekonomický přínos radarů.
Že ve městě máme řidiče, kteří nerespektují dopravní předpisy, ukázalo
první ostré noční měření mobilního
radaru naší městskou policií. Na nábřeží Dukelských hrdinů byl přistižen
,řidič’ letící rychlostí 144 km/h. To
mluví za vše.”
(jm)

Starostové obcí na Rožnovsku pořídili mobilní nafukovací letní kino, které zdarma promítá filmy pod širým nebem.
„Promítání se realizuje díky spolufinanna filmy Ženy v běhu, Bohemian Rhacování EU - Fondu malých projektů
psody, Zrodila se hvězda, Po čem muži
v rámci přeshraničního projektu Festival
touží, Teroristka či Pelíšky. Nezapomněli
česko-slovenského filmu pod širým nejsme ani na děti. Pro ně je připraven anibem, který realizujeme s obcí Makov,“
movaný film Úžasňákovi 2, Jak vycvičit
přiblížila Petra Kafková za Sdružení
draka 3 či Kouzelný park,” pozvala
Mikroregion Rožnovsko. Po úspěšKafková. Více o Valašském letňáku na
ném červenci se bude promítat i celý
facebook.com/valasskyletnak nebo na
srpen a v úvodu září. „Těšit se můžete
www.roznovsko.cz.
(r)

ZPRAVODAJSTVÍ

STRANA 5 / 25. ČERVENCE 2019

Rekonstrukce náměstí 1. máje zná finální podobu
Pokračování ze str. 1
Dnes nevzhledná plocha naproti
budově Komerčních domů - bývalé ředitelství Tesly by se tak mohla
významně proměnit. „Na základě
požadavku občanů má kolem náměstí nově vzniknout více parkovacích
míst oproti původní studii. Parkovací
místa však budou z propustné nebo
zatravňovací dlažby, aby v území bylo
maximum zeleně,” přiblížil městský
architekt Jan Horký a pokračoval:
„Vzhledem k potřebě příjezdové cesty
za budovu pošty, která je v soukromém vlastnictví, a požadavku zachování parkování před ní musela být
částečně zmenšena plocha samotného
náměstí. Podstata návrhu však zůstala zachována a v konečném důsledku
dochází k větší spokojenosti všech.”
Podle projektu pak bude centrální zpevněná plocha se zapuštěným
vodním prvkem sloužit k občasnému pořádání kulturních a společenských akcí. Doplní ji zavlažovaný kruhový trávník - odpočinková
zóna, a také nové výsadby dřevin
a květin, včetně mobiliáře a herních
prvků pro děti. Závlaha trávníku
bude řešena pomocí dešťové vody

sbírané z přilehlého městského bytového domu. „Aktuálně je podána
žádost o stavební povolení, které bychom mohli obdržet ještě letos. Finance na realizaci projektu bychom mohli
zařadit již do rozpočtu na rok 2021,”
řekl starosta Radim Holiš.

Počet parkovacích míst se zvýší
I když město v rámci projektu počítá s více parkovacími místy, než
původně navrhovali jeho autoři,
podle části občanů je to stále málo.
„Zásadní je pro nás problém parkování, protože situace je v tomto směru
stále horší. Podle projektu zde navíc
parkovacích míst ubude,” nelíbilo se
Janu Grulichovi, který v lokalitě bydlí. „Navržené řešení je kompromisem
mezi požadavky občanů, vedení města a představou architektů. Obyvatelé
lokality jsou zvyklí využívat jakékoliv
parkovací místo, legálních je však jen
zhruba polovina z nich. Tuto skutečnost projekt upravuje a počet legálních míst výrazně zvyšuje. Parkování
zde jistě pomůže i 41 nových míst na
ulici Zemědělská, která již slouží občanům,” reagoval starosta Holiš.

Vizualizace archiv MěÚ Rožnov p. R.

Náměstí se výrazně promění
Podle místostarosty Jana Kučery
je cílem projektu, vedle řešení dopravní situace, vytvoření kvalitního
zeleného prostoru. „Ten přispěje
k většímu komfortu nejen tamních
obyvatel, ale také návštěvníků. I proto například počítáme s tím, že část
stávajících parkovacích ploch bude

nově zatravněna, aniž by došlo k jejich úbytku, právě naopak,” uvedl
Kučera a doplnil: „V rámci věcné
diskuze s občany zazněly také požadavky na odstínění plochy náměstí
a ulice 1. máje bariérou z keřů a obdobně plochy parkoviště od bytových
domů číslo 1155 a 1156. Myslím, že
tyto jsou na místě a budeme se jimi
ještě zabývat.”
(jm)

Jakub Špaňhel představuje vlčí máky, lustry a motýly
V závěru června proběhla v rožnovské Galerii Crears vernisáž výstavy významného českého malíře Jakuba Špaňhela. Jeho
díla zde budou nejen k vidění až do soboty 24. srpna. Na výstavu poté naváže tvorba Ivy Mrázkové a Pitta Brandenburgera.
Jakub Špaňhel, rodák z Karviné,
patří mezi nejvýznamnější české
malíře střední generace. „Osobnost
malíře Jakuba Špaňhela představuje na výtvarné scéně pozoruhodnou
výjimku. Naprostá nezávislost a lehkost, se kterou ke své tvorbě přistupuje, je nezvyklá a udivující. Maluje
v cyklech, které představují většinou
jedno téma a vždy jej prezentuje malířským způsobem, který vyráží dech.
Speciální výstava v Galerii Crears
je sestavena z kolekce nejnovějších
kytic, lustrů a motýlů, doplněna obrazy chrámů se sérií baletek Degas,”
uvedla galeristka a kurátorka výstavy Ingrid Kitzbergerová. Vernisáž
výstavy vlčí máky, lustry a motýly

proběhla formou komentované
prohlídky. „Výstavou diváky prováděl
osobně autor obrazů, malíř Jakub
Špaňhel. Atmosféru zpestřila skupina Noca,” doplnila Kitzbergerová.
Již nyní si pak milovníci umění mohou v kalendářích poznačit
středu 28. srpna, kdy v rožnovské
Galerii Crears startuje další výstava. Ve spolupráci s Ministerstvem
kultury ČR a pod záštitou Gérarda
Philippse, velvyslance Lucemburského velkovévodství v Praze, zde
svá díla představí malířka a sochařka Iva Mrázková a sochař Pitt
Brandenburger. Vernisáž začíná
v 17.30 hodin.
(r) Foto Břetislav Vašek

Na Písečné bude 426 metrů nových nášlapných chodníků
Radnice zahájila práce na vybudování nášlapných chodníků
v sídlišti Písečná. Během prázdnin zde vznikne 426 metrů nových úseků za bezmála 570 tisíc korun. Téměř jednou tolik pak
bude stát rekonstrukce chodníku nad obchodním domem Láz.
Vytvořením nášlapných chodníků
reaguje vedení města na podněty
občanů. Nové chodníky z nášlapných kamenů vzniknou v místech
pěšin, které v zeleni napříč sídlištěm vyšlapali sami občané. „Účelem je zajištění komfortní chůze
a estetiky prostoru. Pro povrch chodníků bude použita velkoformátová
dlažba z ruly. Celková délka nových
úseků je 426 metrů. Vysoutěžená
cena činí téměř 570 tisíc korun a ho-

tovo má být do konce srpna,“ informoval Drahomír Janíček z odboru
správy majetku.
V polovině července začaly také
práce na opravě chodníku nad obchodním domem Láz. Stávající dlaždice zde v délce 200 metrů nahradí
nová zámková dlažba. „Práce budou
trvat přibližně dva měsíce a vysoutěžená cena za tuto zakázku činí téměř 1,1
milionu korun,” uvedl Marek Havran
z rožnovské radnice.
(jm)
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Nominujte kandidáty na ocenění   Začátek září bude patřit
Osobnost sociální oblasti 2019 Dnům sociálních služeb
Rožnov pod Radhoštěm vyzývá veřejnost k podání návrhů na
ocenění osobností sociální oblasti na území města u příležitosti Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti 2019.
Loni ocenění převzaly Olga Michutová a Lenka Oravcová.
Foto Jakub Mikuš

Od pondělí 2. do pátku 6. září pořádá město Rožnov pod
Radhoštěm Dny sociálních služeb. Součástí akce bude
mimo jiné setkání odborníků, společné přespání pod širým
nebem a také jarmark, v rámci nějž vystoupí David Stypka.
Dny sociálních služeb v Rožnově
k tomu mohou všichni poslechnout
opět přinesou setkání poskytohudební doprovod v podání Davida
vatelů sociálních služeb, rožnovStypky. Se sociálními službami se
skou noc venku či odpoledne pro
celé odpoledne mohou prostřednicrodinu. Ve středu 4. září se uskutvím připravených aktivit seznamoteční již pátý ročník jarmarku
vat i děti,” uvedla Hana Cábová,
neziskových organizací v sociální
která má na radnici na starosti
oblasti. „Organizace, které v Rožkomunitní plánování, a doplnila:
nově pod Radhoštěm působí, před„V průběhu týdne budou probíhat
staví od 12 hodin na Masarykově
také dny otevřených dveří v organináměstí nabídku svých sociálních
zacích poskytujících sociální služby
služeb občanům. Od 17 hodin si
a další doprovodné akce.”
(jm)

Ocenění bude uděleno ve dvou kategoriích:
I. kategorie – Výrazná osobnost sociální oblasti
Ocenění za výrazný přínos v sociální oblasti.
II. kategorie – Ocenění za dlouhodobý přínos sociální oblasti
Pro osobnost, která v sociální oblasti působí (působila) nejméně 15 let.

Nominováni mohou být:

Nominace mohou podávat:

- osoby, které v sociální oblasti
působí nebo působily
- zaměstnanci sociálních služeb
- pracovníci vykonávající sociální
práci na úřadech, ve zdravotnických,
školských a podobných zařízeních
- lidé působící ve prospěch osob
ohrožených sociálním vyloučením
v rámci neziskových aktivit
(dobrovolnictví)
- osoby pečující

- fyzické i právnické osoby

Podaný návrh musí obsahovat:
- kategorii pro ocenění
- jméno, příjmení, titul, bydliště,
telefon, e-mail nominovaného
- popis působení v sociální oblasti
- zdůvodnění podávaného návrhu
- souhlas a podpis nominovaného
- jméno, příjmení, titul, telefon,
e-mail a podpis navrhovatele

Návrhy doporučujeme podávat na příslušném formuláři, který najdete na www.roznov.cz. Zdůvodnění je stěžejní součástí návrhu a musí mít
dostatečnou vypovídací hodnotu, proto žádáme o co nejvýstižnější popis
a konkrétní údaje o činnosti nominovaného kandidáta v sociální oblasti.
Odůvodnění vycházející z věcných argumentů je hlavním kritériem při výběru
kandidáta na osobnost sociální oblasti.
Došlé návrhy vyhodnotí pracovní skupina ve spolupráci se Sociálním odborem MěÚ Rožnov. Při posuzování návrhů může být uděleno Mimořádné
ocenění, za mimořádný čin v sociální oblasti. Ocenění v kategorii I. a II.
nemusí být uděleno. Slavnostní ocenění se uskuteční u příležitosti Jarmarku neziskových organizací v sociální oblasti.
Návrhy na ocenění osobností sociální oblasti je možno podat do datové
schránky města Rožnova p. R. (epqbwzr), osobně na podatelně MěÚ - Masarykovo náměstí 128 nebo písemně na adresu Městský úřad Rožnov p. R.,
Palackého 480, 756 61 Rožnov p. R. do 12. srpna 2019.
Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Mgr. Hana Cábová, Městský úřad Rožnov p. R., Palackého 480, telefon:
571 661 172, e-mail: hana.cabova@roznov.cz.

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

Ovčácký den: Tradice, soutěže a dobrá nálada
Také letos v červnu hostila Střední
škola zemědělská a přírodovědná
v Rožnově pod Radhoštěm oblíbený Ovčácký den na Valašsku. Akce

s víc jak desetiletou tradicí nabídla
návštěvníkům bohatý program s prezentací venkova, zemědělského školství, chovu ovcí a dalších aktivit. (jm)
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Jubilejní Rožnovské slavnosti představily na 800 účinkujících
Domácí soubory, ale také hosté z Lašska, Slovácka, Čech, Slovenska, Maďarska, Bosny a Hercegoviny,
Ukrajiny či Mexika si nenechali ujít 40. ročník Rožnovských slavností. Bohatý program, kterým žilo celé město Rožnov pod Radhoštěm a Valašské muzeum v přírodě, opět potěšil všechny milovníky folkloru.
Divákům nabídl nespočet hudebnáměstí, v průvodu a do Rožnova
lejního ročníku Rožnovských slavností
vých nástrojů. Zaměřili jsme se také
ních a tanečních pořadů, valašské
přijel i historický vlak s kapelou.
byly představeny také dva fenomény
na modrotisk. V komentovaných prohry, lidovou zábavu i vystoupení
Programovou nabídku obohatily
zapsané do Reprezentativního seznahlídkách a na výstavce v patře radnice
zahraničních hostů. Nedílnou
pořady věnované jubilantům, dětmu nehmotného kulturního dědictví
se návštěvníci seznámili nejen s jeho
součástí byla oblíbená soutěžní
ským souborům, zpěváčkům či talidstva UNESCO. Mexický soubor
výrobou,“ uvedl Jindřich Ondruš,
přehlídka valašských odzemkářů.
neční workshop valašských tanců
Monarca de Mexico s tanečníky uvedl
generální ředitel Národního muzea
Účinkující se představili také na
z Rožnovska. „V rámci letošního jubiMariachi, souhru strunných a dechov přírodě.
(jm)
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Premiérový Oupn Ér přilákal 750 návštěvníků

První ročník hudebního festivalu pod širým nebem Oupn Ér má za sebou rožnovské koupaliště. Vydařená akce pořádaná T klubem - kulturní agenturou pod záštitou města Rožnov pod Radhoštěm nabídla čtveřici interpretů, ale například i vratné kelímky.
Na rožnovském koupališti panovala v sobotu 29. června pohodová
atmosféra. Nejmenší účastníci například zhlédli loutkové představení O dráčkovi, který se všeho bál
a užili si malování na obličej. „Organizačně jsme první ročník festivalu
zvládli na jedničku. Čeká nás ale
ještě hodně práce, než se festival prosadí a najde si širší publikum. Chceme vytvořit tradici pohodové akce pro
setkávání obyvatel Rožnova a okolí,“
shrnul Jakub Sobotka, ředitel pořádající agentury TKA.
Oupn Ér vsadil na rozmanitý
výběr muzikantů a hudebních stylů. Festival zahájila komorním vystoupením Beata Bocek s kytarou,
akordeonem a flétnou. Následovala hlavní hvězda Jana Kirschner
s kapelou, kterou během jedné
z písní nezaskočila ani drobná
komplikace s technikou. I bez mikrofonu a „jen” v doprovodu kytary
si dokázala publikum získat. Poté
už jako uragán vtrhla na pódium
kapela Poetika a dostala fanoušky
do varu. Svědčí o tom i dva přídavky, kterými se s Rožnovem rozloučila. Finále Oupn Éru patřilo skupině Zrní, jejich neotřelým textům
a melodiím.

Méně plastů na rožnovských
akcích
Festival byl také první akcí pořádanou agenturou TKA, na které návštěvníci využili novinku v podobě
vratných kelímků. „Všechny akce,
které budeme v Rožnově nyní pořádat, tak budou bez jednorázových
plastů. Ty nahradil Rožnovský vratný
kelímek,” doplnil Jakub Sobotka.
(jm) Fota Josef Bosák
a Jakub Mikuš

Říjnové Jazzmenu nabídne pestrou paletu žánrů

Již šestý ročník Jazzmenu přinese množství žánrů od gospelu přes latinu, swing a jazz až k
blues rocku. Na festivalu ”dobré hudby“, který pořádá hudebník, zpěvák a producent Zbyněk
Terner spolu s T klubem – kulturní agenturou vystoupí kromě tuzemských muzikantů také
umělci ze Slovenska, Velké Británie, USA a Brazíilie.
Luciana Pires Band (Brazílie/CZ)
na bicí. I přes mladý věk tohoto
ních prvků, jež překlenují „propast“
Úterý 1. 10.
kytaristy můžete v jeho hře slyšet
mezi blues, rockem a soulem.
19.00 hodin – hotel Energetic
silný odkaz na jazzovou tradici. Repertoár tvoří hardbopové autorské
Lee Davison Quartet (USA/CZ)
Projekt zpěvačky Luciany Pires
kompozice, jakož i převzaté skladStředa 30. 10.
zdůrazňuje spojení brazilské hudby,
by v originálních úpravách, podané
19.00 hodin – hotel AGH
jazzu a soulu. Kromě doprovodného
ve stylu moderního jazzu.
tria Marek Novotný – piano, Max
Fenomenální zpěvák s hlasem jemMakagonov – kontrabas, Jiří SlavíThe Rainbreakers (UK)
ným i hrubým, nepřekonatelným
ček – bicí se představí sboristky JoÚterý 22. 10.
v soulu a gospelu pochází z americsefína Čermáková a Barbora Fialová.
19.00 hodin – Vrátnice
kého Bostonu. Ještě ve státech založil profesionální mužský gospelový
Peter Palaj Trio (SK)
Kapela, nominovaná The British
kvartet a později gospelový sbor
Středa 16. 10.
Blues Awards na Cenu pro nejlepšíHarvardské univerzity. Tentokrát
19.00 hodin – Brasserie Avion
ho začínajícího umělce za rok 2016,
zazpívá i blues, swing a jazz za doje čerstvou tváří britského blues
provodu tria bubeníka Otty Hejnice.
Kytarové trio zvolenského rodáka
rocku. Skupina si vytvořila výrazný
Bližší informace na www.tka.cz,
hudebně doplňují Róbert Ragan
a charakteristický zvuk, který ztěleswww.jazzmenu.cz nebo na Faceml. na kontrabas a Kristián Kuruc
ňuje spojení dynamických hudebbooku Jazzmenu.
(r)

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

Shodili jsme starý a narostl nám nový Knir
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Knir má nový web. Hm, a co? To je toho, no. A vlastně proč? Vždyť ten starý byl dobrý.
Našel jsem tam, co jsem potřeboval, a to mi stačí. Prostě jsem si zvykl. A ten nový? Brr.
Nelíbí se mi, navíc tam nenajdu, co potřebuji. Když už, tak tam, kde bych to nečekal.

Ano, přesně tak budou
vypadat reakce většiny
uživatelů nových webových stránek knihovny,
které jsme spustili na konci června.
Aspoň si to myslím, soudě dle těch
několika mála reakcí, kterých se mi
dostalo. Nicméně se pokusím oponovat, popřípadě požádat o shovívavost.
Práce na nové kostře a designu
stránek započaly někdy loni na konci
léta. Oslovili jsme vybranou firmu,
s jejíž pomocí jsme chtěli stránky
vytvořit a následně je také vytvořili. Samozřejmě jsme museli dodat
kostru (osnovu), dle které by nový
web vznikal. Reagovala na to, jakým
způsobem se návštěvníci na „starém“ kniru pohybovali, jaké rubriky
využívali, které méně a které je vůbec
nezajímaly. Také jsme chtěli, protože
chování uživatelů na webu se v průběhu času mění, reagovat na vývojové trendy v oblasti webdesignu, kterým je často lepší podlehnout, nežli
jim vzdorovat. V tomto případě podlehnout není použito v hanlivém/negativním slova smyslu, jedná se spíše
o krok směrem k uživatelům. Tento
úkol byl nelehký a vlastně to byl trochu krok do neznáma, i když jsme se
samozřejmě inspirovali weby jiných

knihoven. Byla jím pověřena Alena
Srovnalová a myslím si, že jej zvládla skvěle a jako úhelný kámen pro
stavbu nového webu je neocenitelný.
Neříkám, že se do budoucna v kostře
webu něco nezmění, ale předpokládám spíše kosmetické změny.
Poté přišla řada na webdesignery,
aby kostru naprogramovali a graficky
navrhli. Jedním z požadavků ze strany
knihovny bylo zahrnutí našeho vizuálního stylu, který se postupně do svých
výstupů snažíme aplikovat od začátku

roku 2017 a jehož autorkou je Lenka
Mičolová. Po několikaměsíčním připomínkování, dolaďování a řadě kompromisů byl web připraven k naplnění
obsahu. Vedoucí čítárny Michal Hurta
tedy postupně „překlápěl“ a plnil, až
knir naplnil tak, aby byl v posledním
červnovém týdnu spuštěn.
A jaký je? Posuďte sami. Budeme
rádi za každou věcnou, faktickou
i kritickou připomínku. Protože ten,
kdo nenaslouchá zpětné vazbě a nepřemýšlí nad ní, odsuzuje se k zapo-

mnění. Proto budete-li takovou mít,
neváhejte a pište na hurta@knir.cz.
Samozřejmě stará verze stránek
souběžně běží a ještě po nějakou dobu
ji budeme držet při životě, nicméně
jak už to bývá, nebude naplňována novým obsahem. Naleznete ji na adrese
puvodni.knir.cz. A to je vlastně celý
příběh nového kniru v kostce. Lapidární, jednoduché jako maggi.
Pokud tedy budete mít čas
a chuť na bujón, tak www.knir.cz,
pijte jej horký.

Komorní žestě oslaví 40 let v hudebním altánu
Martin Valášek
tka@tka.cz

KOMORNÍ ŽESTĚ
Neděle 25. srpna
18.00 hodin – hudební altán
Čtyřicet! Tolik let působí na Rožnovsku unikátní soubor Komorní
žestě. Myšlenkou na založení malého souboru z dechových, plechových-žesťových nástrojů se zaobíral
trumpetista Vladimír Zeman během svého učitelování na tehdejší
LŠU v Rožnově p. R. od 70. let minulého století. Dnem založení lze
považovat 17. listopad 1979, kdy
kvintet poprvé veřejně vystoupil na
učitelském koncertu hudební školy.
Hrával snad na všech moravských
hradech a zámcích, při dostizích,
vernisážích. Koncertoval v Německu, Polsku, Rakousku, Francii,
Španělsku, Itálii, Slovensku. Vznik
kvintetu měl zásadní vliv na valaš-

skou hudební scénu. Na jeho základě se dala dohromady Beskydská
muzika, dodnes působící jako Junior Beskydská muzika. V roce 1985
se objevil Valašský Big Band a dnešním pokračovatelem je Swing Band
Zubří Jindry Dořičáka. Na svých
koncertech hrají převážně skladby
renesančních a barokních autorů
intrádního charakteru. Repertoár
trvale rozšiřují o skladby autorů
z období klasicismu, romantismu a hrají také skladby moderní
(populární, swingové, muzikálové
a lidovky). Koncerty kvintetu jsou
doprovázeny odborným výkladem
k jednotlivým skladbám i autorům.
Kvintet hraje ve složení: Jaromír Kolman – trubka, vedoucí
kvintetu, Vladimír Zeman – trubka, Václav Stodůlka – pozoun,
Lukáš Riedl – pozoun, Jiří Urbanec – tuba.
Novinkou altánkové sezony je
také dobrovolné vstupné, které se
bude vybírat do kasičky.

MARIUS KOTRBA 60 - VERNISÁŽ
Pátek 30. srpna
18.00 hodin – Brillovka, velký sál

V Rožnově pod Radhoštěm se
uskuteční výstava u příležitosti
nedožitých 60. narozenin místního sochaře a malíře Maria
Kotrby. Akce proběhne v industriálním prostoru bývalé továrny
Loana, dnes zrekonstruovaného

komplexu Brillovka. Místo je symbolické, nachází se doslova přes
cestu od ateliéru, ve kterém Marius Kotrba žil a tvořil.
Do povědomí širší veřejnosti
vstoupil hlavně díky svým realizacím ve veřejném prostoru. Jedná
se o monumentální sochu Svatého
Kryštofa u olomouckého obchvatu, jeho sochy zdobí Brno a staly
se také samozřejmou součástí
veřejného i soukromého prostoru našeho města. V pojetí Maria
Kotrby se hledání rovnováhy odehrává především v poloze mezi
statikou a dynamikou. Jeho sochy
vycházejí z jasně definovaných
organických forem a biomorfních
tvarů, a přes svou statičnost pracují důsledně s dynamicky proměnlivou siluetou. Marius Kotrba
chápe sochu jako pevný, nezávislý
bod uprostřed chaosu, který jako
protiklad pohybu představuje stabilitu a rovnováhu. Jeho realistický a přitom moderně stylizovaný
sochařský projev se jeví laikům
i odborníkům jako nejvhodnější
styl pro veřejný prostor.
Tímto vás zveme na vernisáž.
Nicméně, pokud vám to poslední pátek v srpnu nevyjde, můžete
si vystavená díla prohlédnout do
4. října. Výstava je otevřena pondělí-pátek 10-12 a 14-17, sobota
9-12 hodin. Kurátorkou je Iva
Mladičová.

PIŠETE S NÁMI NOVINY
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Táborák ZŠ Koryčanské Paseky přiblížil i ekologii
Již tradičně jsme zakončili školní rok na naší škole táborákem a ohňostrojem.
Jako vždy to byla společná akce také pro rodiče a přátele školy.

Odpoledne děti soutěžily v mnoha různých disciplínách. Součástí
táboráku bylo také vyhlášení nejpilnějších sběračů papíru. V týdnu
před táborákem si děti ve třídách
povídaly o předcházení vzniku
odpadů. V 1. třídě se zaměřili na

třídění odpadů do barevných kontejnerů. Druháci a třeťáci zjistili,
jak dlouho se různé druhy odpadů rozkládají a 4. třídy zpracovaly téma bezobalových nákupů
a šetření potravinami. Páťáci se
zabývali hromaděním plastové-

Příroda ve volném čase

Každý z nás tráví volný čas nějakým způsobem. Senioři si pod ním
představí šálek kávy, dospělí jdou
na divadelní představení, mladiství
si zase užijí tyto chvíle na diskotéce
nebo při hře na počítači. Pokládám
si otázku, jestli si ještě v dnešní
době uvědomujeme naše přirozené touhy a vnitřní skutečnost, že
jsme nepochybně součástí přírody
se všemi jejími jedinečnými zázraky. Vždyť často stačí jen pootevřít
dveře či okno našeho domu a zaposlouchat se do zvuků přírody, které
nám mnohá tajemství napoví. Příroda je krásná nejen ve dne.
Zkuste se projít navečer lesem
nebo kolem potoka a uvidíte i uslyšíte mnohé z oněch tajů přírody,
které berou dech. V dálce se ozve
hlas puštíka obecného s typickým
„húú hu huhuhuhúú“, nad hlavou
se nám zase mihne netopýr večerní,
který loví hmyz a drobné bezobratlé živočichy, a blízko od nás s nepatrným šelestem proběhne liška
obecná. V dálce na louce se ozve
vzácný ptačí druh chřástal polní
typickým skřekem „chřást chřást“
nebo „krex krex“. Tyto neskutečně
zajímavé a do dávných dob sahající

noční zvuky dokáží v člověku probudit strach, ale také skryté touhy
poznat tyto živočichy.
Když vedu programy zaměřené
na poznávání přírody, nejčastěji
probíhá výuka venku. Zde děti přírodu „nasají“ a dokáží se jí vlastními
pocity dotknout. Jedna dívenka mi
v kroužku pověděla: „Když jdu lesem
za poznáním, jako bych žila nový
den.“ Někdy jsme se také s dětmi
stali amatérskými spisovateli a zkoušeli v přírodě popsat své pocity, když
jsme leželi v trávě nebo se brouzdali
horským potokem.
Příroda byla lékem i v minulosti.
Náš přední básník Jan Neruda prohlásil: „Mnozí ‚důmyslní‘ lidé mají
velkou radost z toho, že prý se člověk
vždy víc a více od přírody emancipuje. Vzdalování se od přírody by bylo
fyzické chřadnutí, úplné odloučení
byla by smrt!“
Mnohdy námi cloumají starosti
všedního dne nebo špatná nálada.
Zkusme i my někdy nechat tyto
věci odplynout a odevzdat se přírodě. Uvidíte, jaké pocity radosti
v nás samotných dokáže probudit.
Text a foto Michal Šulgan,
pedagog volného času

ho odpadu v mořích i oceánech
a jeho škodlivostí pro vodní živočichy i člověka. Všechny třídy na
svá témata vytvořily plakáty, které
prezentovaly u táboráku.
Děti si pak mohly opéct také špekáček. Pro mlsouny nachystal skvělý

tým z kuchyně bramboráky a také bufet byl dobře zásobený. Celý táborák
vyvrcholil ohňostrojem. A zase je další školní rok za námi a dlouhé prázdniny před námi. Tak ať se všem vydaří.
Radmila Máchová,
ředitelka ZŠ Koryčanské Paseky

Děti ze ZŠ 5. května obdarovaly seniory
Žáci 4.B ze ZŠ 5. května v Rožnově pod Radhoštem se
zapojili do vzdělávacího programu Abeceda peněz, který napříč republikou učí děti hospodařit. Na základě fungování vlastní fiktivní firmy Karafja – Sladké snění si pod
odborným vedením zážitkovou formou vyzkoušeli podnikání, učili se finanční gramotnosti, týmové spolupráci
a obohatili se o mnoho nových vědomostí a dovedností.

Záměrem mladých podnikatelů
byla výroba zboží pro pohodu
a dobré spaní. Vyvrcholením projektu se pak stal jarmark, jehož
výtěžek se i přes nepřízeň počasí
dostal do trojice nejúspěšnějších tržeb na Moravě. Děti si za odměnu
vybraly třídenní výlet, ale zároveň
nemyslely jen na sebe. Rozhodly
se část výdělku darovat rožnovskému Domovu pro seniory a po vzájemné domluvě přispěly ke koupi
přehledných dřevěných kalendářů
na chodby jednotlivých pater. Tyto

kalendáře jsou výrobky chráněné
dílny. K jejich slavnostnímu předání si děti nachystaly pro babičky
a dědečky program s divadelním
představením. Poděkováním jim
byl potlesk, pochvala a pohlazením
na duši pohled do tváří diváků. Na
mladé herce čekalo na závěr královské ovocné pohoštění. Děti odcházely s hřejivým pocitem u srdce, že
svůj dobrý úmysl dokázaly proměnit v reálný skutek.
Jana Karafiátová,
třídní učitelka 4.B

Jdeme s dobou - 3D tisk v SVČ Rožnov
Školním rokem 2018-2019 byl
ve Středisku volného času Rožnov p. R. díky místní firmě, která přispěla na vybavení, založen
nový kroužek pod názvem 3D tisk.
V kroužku se zabýváme dvojicí základních činností. První, která rozvíjí prostorové vnímání, je navrhování objektů v programu SketchUp.
Druhou je tisk na čtyřech 3D tiskárnách, které se děti naučily ovládat

a pomocí nich své návrhy realizují.
Libovolné navržené objekty, jako
autíčka, tanky, lodě či medailonky,
rostou před očima, což se líbí nejen
dětem, ale i dospělým. Středisko
volného času hodlá do budoucna
přikoupit další 3D tiskárny. Od
příštího školního roku bude zřízena
speciální učebna pro 3D tisk a práci
na PC, která zde dosud chyběla.
Jan Jurík, Jan Trlica
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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

ZAJÍMAVOST / INZERCE

STRANA 13 / 25. ČERVENCE 2019

Rekordní T- Mobile Olympijský běh přilákal 402 závodníků

Rožnov pod Radhoštěm se již potřetí zařadil mezi 81 měst po celé republice, ve kterých se u příležitosti Mezinárodního olympijského dne konal T-Mobile Olympijský běh. Hlavní závod ovládl 18letý Vojtěch Zemánek z TJ Slezan Frýdek-Místek, jenž
pětikilometrovou trať pokořil v čase 16 minut a 24 vteřin. Nejrychlejší ženou byla Helena Kovařčíková (20:55).
Středa 19. června patřila v Rožnově závodním i rekreačním běžcům.
Dětských účastníků se letos v městském parku sešlo rekordních 169.
Vítězství ve čtyřech kategoriích postupně vybojovali Josef Mikulenka
a Thea Treterová (trať 200 metrů),
Lukáš Volný a Valerie Plesníková
(300 m), Jaroslav Mitáš a Valerie
Fusková (680 m), Adam Rádsetoulal a Barbora Marešová (1 100 m).
Úderem 18. hodiny pak napříč ce-

lou republikou odstartovalo hlavní
klání. Na pětikilometrovou trať se
v Rožnově vydalo 233 běžců. V kategorii mužů ji nejrychleji zvládl Vojtěch Zemánek v čase 16:24 minut,
na druhé příčce se umístil Martin
Holiš (16:47) a bronz bral Václav
Bitala (16:56). Ženám dominovala
stejně jako loni Helena Kovařčíková
(20:55) před stříbrnou Lucií Kalafutovou (21:13) a bronzovou Martinou Mariničovou (22:06).

INZERCE

„Jsme rádi, že si do Rožnova
pod Radhoštěm na olympijský běh
našlo cestu tolik sportovců a měli
jsme letos rekordní počet běžců. To
samé platí o dětských kategoriích.
Je dobře, že rodiče vedou děti ke
sportu. Mohli jsme vidět, kolik malých talentů nám tady roste a jakou
radost jim běhání dělá,“ řekl v cíli
starosta Radim Holiš, sám aktivní
sportovec, který doběhl v čase 21
minut a 5 vteřin.
(mha, jm)

ZUBŘÍ / ZAJÍMAVOSTI
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Fotbalisté Zubří ovládli okresní přebor
Důvod k velké radosti měli na konci června hráči a funkcionáři FC Zubří. Po vydařeném závěrečném utkání
sezony v Hošťálkové (0:3) totiž nad hlavu zvedli pohár pro vítěze letošního ročníku soutěže okresního přeboru.

ZUBŘÍ • „Na dálku se sluší poděkovat Stříteži, která nás v tabulce na jaře
proháněla a vybičovala k perfektnímu
výkonu 62 bodům (21 vítězství v 26

zápasech, Střítež n. B. za Zubřím
o bod zaostala, pozn. red.), což je
nové zuberské maximum. Díky si zaslouží také všichni, kteří přidali pomy-

slnou ruku k tomu, aby fotbal v Zubří
stále dobře fungoval, a také naši výborní fanoušci,” řekl záložník zuberského
celku Martin Pavlíček a doplnil: „Po

pečlivém zvážení jsme se rozhodli nepostoupit do I. B třídy, a tak si i v příští
sezoně zahrajeme okresní přebor.”
(jm) Foto archiv oddílu

Čokoládovou trepku pokořily stovky dětí
Pořádně živo bylo v červnu na ploše zuberského Polyfunkčního centra volnočasových aktivit během sedmého ročníku
Dětského sportovního dne a Čokoládové trepky. Děti tentokrát vyrazily na cestu Z pohádky do pohádky.
ZUBŘÍ • Město Zubří tak spolu s partnery opět připravilo den
plný sportu, zábavy a her pro malé
i velké. V programu sportovního
odpoledne nemohl chybět atletický
víceboj Čokoládová trepka pro děti
do 12 let, Běh Tomáše Štveráka pro
odrostlé děti a dospělé či cirkusová
show Klaunito. Letos jej doplnila
také záchrana princezny, kterou
ztvárnila zuberská rodačka a Česká
Miss Supranational 2018 Jana Šišková, z rukou černokněžníka v podání místostarosty Aleše Měrky.
Pohodové odpoledne si tak účastníci dosyta užili.
(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)

SPORT
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Filip Křenek doletěl v závodě o pohár starosty nejdál
Už po 61. se v uplynulých dnech sjeli do Rožnova pod Radhoštěm špičkoví skokané na lyžích. Přilákal
je tradiční závod o Pohár starosty města, který si letos nenechalo ujít přes 80 závodníků a závodnic.

Pořádání klání se opět ujal TJ Rožnov p. R., oddíl skoku na lyžích
a severské kombinace. Na dorostence, ženy a muže čekalo nejprve
klání v severské kombinaci a o den
později také závod ve skoku na lyžích. V areálu skokanských můstků na Bučiskách se tak v hlavním

klání o Pohár starosty města Rožnov pod Radhoštěm představila
česká závodnická špička. „Chyběl jen Roman Koudelka, který se
účastnil pohřbu skokanské a hlavně
trenérské legendy Zdeňka Remsy.
Skokani v čele s vítězným Viktorem
Poláškem pak v Rožnově předvedli

špičkové výkony,” přiblížil za pořadatele Jan Pavlica a pokračoval:
„Nás těší také překrásný a nejdelší
skok celého závodu domácího závodníka, dorostence Filipa Křenka
s výkonem 79 metrů. Bohužel byl
ale s malým hrábnutím, což Filipa nakonec odsunulo až na pátou

pozici.” Na stejnou příčku v silně
obsazené kategorii mužů dosáhl
také rožnovský odchovanec Tomáš Vančura, jenž nyní hájí barvy
Dukly Liberec. Ceny nejlepším závodníkům a závodnicím na závěr
klání předal starosta Rožnova pod
Radhoštěm Radim Holiš.
(jm)

Gymnastky přivezly ze Slovenska medaile i pohár
Závodnice z rožnovského oddílu Gymnastika specializace
Prostná, působícího pod Střediskem volného času, opět zazářily. Na Slovensku uspěly v kategoriích jednotlivců i týmů.
Rožnovanky si nenechaly ujít
červnový Vrútocký pohár u našich
východních sousedů, kde se soutěžilo na nářadích prostná, přeskok a kladina. „Naše gymnastky
podaly skvělé výkony. Nejvíce zářila
Gabriela Juríková, která ve vyšších
kategoriích získala zlatou medaili.
Tým našich závodnic podal druhý

nejlepší výkon ve vyšší kategorii
a získal stříbrné medaile i pohár,”
neskrýval spokojenost Ľuboš Ďurčanský, hlavní trenér rožnovského
oddílu a pokračoval: „Z výsledků
máme velkou radost a jsme hrdí na
všechny naše gymnastky. Jako celek
tvoříme jeden dobrý tým Gymnastika specializace Prostná.”
(jm)

Mladí atleti změřili síly v lehkoatletickém čtyřboji
Atletické hřiště Dany Zátopkové bylo v uplynulých dnech svědkem Lehkoatletického čtyřboje pro chlapce
a dívky. Závod uspořádalo Středisko volného času společně s AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm.

Klání se primárně uskutečnilo jako
závěrečný závod sezony pro členy
atletického klubu AC Sportguides,
zároveň však bylo otevřeno i široké veřejnosti. Ve třech věkových
kategoriích změřili mladí sportovci
síly ve skoku dalekém, sprintu na
60 m, hodu kriketovým míčkem,
vrhu koulí a vytrvalostním běhu.
O celkovém pořadí pak rozhodoval součet výsledků z jednotlivých
disciplín.

Výsledky
Kategorie 2010-2012 chlapci:
1. Matyáš Vašut, 2. Teodor Jalův-

ka, 3. Michal Hrachovec, 4. Matyáš Hrnčíř. Kategorie 2010-2012
dívky: 1. Tereza Kozlová, 2. Natálie Drábková, 3. Ema Vardžáková, 4. Natálie Korbová. Kategorie
2007-2009 chlapci: 1. Alex Drábek, 2. Štěpán Vardžák, 3. Jaromír
Pešek, 4. Filip Hrnčíř. Kategorie
2007-2009 dívky: 1. Tatiana Hrůzková. Kategorie 2004-2006 chlapci: 1. Alex Kunst, 2. Jiří Špaček, 3.
David Žváček, 4. Aleš Vojkůvka.
Kategorie 2004-2006 dívky: 1. Barbora Marešová, 2. Adéla Mariničová, 3. Lucie Tarackezy, 4. Štěpánka Jaroňová.
(jm)

  

Tylovská dvacítka už v sobotu 3. srpna
Již počtvrté se letos Na Dolině
v Tylovicích uskuteční běžecké
odpoledne pro děti a dospělé
Tylovská 20. Registrace závodníků bude probíhat od 11.30 a ve

13 hodin se na tratě vrhnou děti
a žáci. Start hlavního klání je pak
plánován na 15 hodin.
(r)
Více na:
tylovskadvacitka.webnode.cz
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Koloběžka cup - 35 tisíc pro Kubu a Jirku
Téměř 220 malých i velkých závodníků na koloběžkách a krásných 35 tisíc Kč pro dva postižené chlapce. Takto úspěšnou premiéru má za sebou Lapos Koloběžka cup 2019, který se
uskutečnil v červnu na Pustevnách. Partnerem akce bylo také město Rožnov.

Koloběžka cup při premiéře na
Pustevnách nabídl tratě pro děti
i dospělé. Kromě sportovního zaměření podpořila akce dva chlapce - Jirku Šrubaře (ročník 1999)
z Frenštátu pod Radhoštěm a Jakuba Guryču (2010) z Rožnova
pod Radhoštěm, kteří se potýkají
se zdravotní postižením. „Rozdělili
jsme mezi ně celkový výtěžek ze startovného, který činil 25 tisíc korun
a k tomu ještě příspěvek 10 tisíc korun od soukromého dárce. Peníze půjdou například na rehabilitaci nebo
jako příspěvek na nákup invalidního
vozíku,“ uvedl hlavní organizátor
Jan Mazoch.
(mha, jm)
Fota archiv pořadatelů

Premiérový Švihák rožnovský se blíží mílovými kroky

Novinkou letošní sezony nejen pro aktivní sportovce, ale také rekreační běžce, cyklisty či
chodce bude v sobotu 14. září závod Švihák rožnovský. Účastníkům nabídne třináct tras
různé délky s cílem na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm.
Klání pořádá Spolek Bezva běh
na Pustevny a zpátky. Pro opravmohou účastníci vyrazit na jednu
pro bezva lidi, z. s., ve spolupráci
dové nadšence je však připravez tratí po vyzvednutí startovního
s městem Rožnov p. R. Smyslem
na trojice tras z Ostravy, a to na
čísla kdykoliv od 8 do 11 hodin.
akce není ani tak závodění, jako
kole (65 km) přes Olešnou, na
Cíl závodu na Masarykově národinná turistika pro všechny gekoloběžce (63 km) přes Valašské
městí bude otevřen až do 19 honerace. Chybět tak nebude trasa
Meziříčí a pěšky (58 km) přes
din. Více o Šviháku rožnovském
z Masarykova náměstí k chatě
Olešnou. Z ostravského Bělskéna www.bezvabeh.cz/svihak-rozMír či golfovému areálu pro rodiho lesa se bude startovat hronovsky, kde do neděle 8. září
ny s kočárky, kolem Rožnova či
madně v 7 hodin. V Rožnově pak
probíhá také registrace.
(r)

Registrujte se do Běhu rodným
krajem Emila Zátopka

INZERCE

Jednu velkou novinku, trať z Kopřivnice do Rožnova pod Radhoštěm dlouhou 22,3 km, ale také závody pro děti, to vše
nabídne letošní ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka.
Oblíbené klání startuje v sobotu 21. září a závodníci se do něj
mohou registrovat již nyní na www.beh-roznov.koprivnice.org.
Už 17. ročník závodu se tradičně
bude v den závodu umožněn bezplatpoběží z Kopřivnice do Rožnova
ný vstup do Valašského muzea v příros cílem ve Valašském muzeu v přídě, kde je cíl běhu. Závodníci budou
rodě. Vedle hlavního běhu je letos
moci také bezplatně navštívit Expozici
připravena i novinka - kratší varianDany a Emila Zátopkových v Regiota trati. „Běh rodným krajem Emila
nálním muzeu Kopřivnice,“ doplnil
Zátopka je možné absolvovat i ve dvoDušan Vrážel, vedoucí odboru školjici žena-žena nebo muž-muž v rámci
ství a sportu rožnovské radnice, ktezávodu štafet. Jedná se o doprovodný
rá se na organizaci podílí.
závod s trasou rozdělenou na dva úseSoučástí klání budou i oblíbené
ky: Kopřivnice - Veřovice s délkou 10
dětské běhy v obou městech. V Rožkilometrů a Veřovice - Rožnov v délce
nově startují v sobotu 21. září dopo12,3 kilometru. Společná registrace
ledne. Prezentace na místě začíná
všech závodníků bude probíhat na
v 8.15 hodin. Zájemci se mohou
ZŠ Milady Horákové v Kopřivnici,
hlásit i dopředu na e-mailu svc@svběžce druhého úseku převezeme do
croznov.cz. Start i cíl dětských běhů
Veřovic autobusem,“ popsal novinku
bude v Dřevěném městečku.
člen organizačního týmu Břetislav
Běh rodným krajem Emila ZáOrlík. Z předchozích ročníků zůtopka je věnován odkazu slavného
stává i oblíbená soutěž tříčlenných
atleta a nejlepšího olympionika
týmů. Podmínkou je účast alespoň
20. století Emila Zátopka. Koná se
jedné ženy.
pravidelně nejbližší sobotu k jeho
Na běžce čekají také odměny.
narození, což bylo 19. září 1922.
„Každý obdrží v cíli upomínkový předVe stejný den se narodila i jeho
mět. Pro všechny běžce i fanoušky
manželka Dana.
(mha, jm)
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