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NEPŘEHLÉDNĚTE

V uplynulých dnech získala 
rožnovská radnice stavební po-
volení pro realizaci nového Kul-
turního centra. Zastupitelé musí 
nyní rozhodnout o financování. 

Více na straně 2

Zubří se dočkalo. Od poloviny 
srpna slouží nejen místním ob-
čanům nový multifunkční areál 
s koupalištěm, který nabízí vy-
žití pro malé i velké. 

Více na straně 14

Za pět let čtvrt miliardy
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INZERCE

ŘSD opraví nábřeží Dukelských hrdinů
Řidiči se příští rok musí obrnit trpělivostí

V roce 2020 čeká Rožnov pod Radhoštěm rozsáhlá rekonstrukce hlavního silničního 
tahu městem, který je ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD). Týkat se 
bude cirka 1,5kilometrového úseku silnice I/35 na nábřeží Dukelských hrdinů.

Jedna z největších stavebních akcí 
příštího roku ve městě bude zahr-
novat opravu již nevyhovujícího 
povrchu hlavního tahu Rožnovem 
ve směru od Valašského Meziříčí 
na Slovensko. Práce začnou za 
světelnou křižovatkou U Janíků 

a zasáhnou celý úsek až po světel-
nou křižovatku u hotelu Eroplán. 
Doprava zde má být podle inves-
torem, kterým je ŘSD, omezena 
po celou stavební sezonu, tedy 
přibližně od dubna do října. Práce 
budou probíhat ve třech etapách 

na třech úsecích. „Na konkrét-
ním opravovaném úseku bude vždy 
fungovat speciální režim jednopru-
hového provozu v obou směrech 
řízený světelnou signalizací,“ uvedl 
starosta Radim Holiš. 

Pokračování na str. 4

Přijaté dotace ve výši 99 milionů, schválené projekty za dalších 56 mil., k tomu 64 mil. Kč na 
cestě a navíc ušetřené náklady za administraci projektů. To vše dohromady dává za období 
2014-2019 částku až 226 milionů korun v dotačních programech pro Rožnov pod Radhoštěm.

Odbor strategického rozvoje a pro-
jektů rožnovské radnice v uplynu-
lých pěti letech připravil desítky 
projektů, které městu významně 
pomohly. „Mezi nejúspěšnější se řadí 
například lávka přes řeku Bečvu (zís-
kaná dotace 7 mil., pozn. red.), cy-
klopodjezd u hotelu Eroplán (3 mil., 
na snímku), Psí útulek Rožnovsko 
(přes 4 mil.), hřiště Pod Skalkou 
(bezmála 6 mil.), zateplení krytého 
bazénu (přes 6 mil.), rekonstrukce 
ulice Palackého (11 mil.) a velkou 
dotaci se podařilo získat třeba i na 
projekt Sociální bydlení v Rožnově 
(2,5 milionu Kč),“ připomněl ně-
které úspěšné projekty posledních 

let místostarosta Jan Kučera, který 
má v gesci Odbor strategického 
rozvoje a projektů.

Zatím největší částku se poda-
řilo získat na projekt moderniza-
ce infrastruktury základních škol 
(více na str. 4). „Z Integrovaného 
operačního programu jsme získali 
32milionovou dotaci,“ řekl Michal 
Laktiš, vedoucí výše zmíněného od-
boru. Všechny předchozí částky ale 
zřejmě překoná Kulturní centrum, 
které je ve fázi příprav, a žádost 
o dotaci se zatím hodnotí. Pokud 
s  ní Rožnov uspěje, měla by dotace 
činit bezmála 53 milionů Kč.

Pokračování na str. 2



STRANA 2 / 29. SRPNA 2019ZPRAVODAJSTVÍ

Rožnov vydal kalendář na rok 2020
Kalendář reprezentativních fotografií města pro rok 2020 
vydala rožnovská radnice. K dostání je v místním Turistic-
kém informačním centru za cenu 95 korun.
Obsahem kalendáře jsou fotogra-
fie zařazené do publikace Rožnov 
pod Radhoštěm – brána Beskyd, 
srdce Valašska, kterou město vy-
dalo před dvěma lety u příležitos-
ti svého 750. výročí. Každý měsíc 
kalendáře nabízí jednu zajímavou 
fotku z Rožnova. „Jsou v něm fo-
tografie z Masarykova náměstí, 
Jurkovičovy rozhledny, Valašské-

ho muzea v přírodě a nechybí ani 
architektura Jana Kobzáně v Zá-
humení,“ uvedl Martin Beníček, 
vedoucí oddělení kultury a ces-
tovního ruchu radnice.

Kalendář města na rok 2020, kte-
rý může být dobrým tipem na dárek, 
je v prodeji v Turistickém informač-
ním centru na Masarykově náměstí 
za cenu 95 korun.           (mha, jm)

Za úspěchem jsou tisíce hodin práce
Pokračování str. 2
Celkem 226 milionů, které měs-
to získalo v období 2014-2019, 
se skládá z několika částí. Tou 
největší je 99 mil. již přijatých 
dotací. Druhou částí je 56 mil., 
které jsou schváleny a budou in-
kasovány za projekty realizované 
v letošním roce. Dalších 64 mil. 
Kč obsahují projekty, u nichž ak-
tuálně probíhá hodnocení žádostí 
o dotaci. „K tomu je třeba přičíst 
i ušetřené náklady za zpracování 

a administraci projektů, za zpra-
cování studií proveditelnosti či mo-
nitorovacích zpráv. Ty by v případě 
zadání externí firmě stály dalších 
šest milionů,“ dodal Laktiš. „Všem 
kolegům, kteří pomohli napsat 
žádost o dotaci, ale také projekty 
připravit a úspěšně realizovat, za 
vedení města děkuji. Jsou to stovky 
a tisíce hodin práce, které pomohly 
udělat naše město zase o kus lepší,“ 
netajil spokojenost místostarosta 
Kučera.                        (mha, jm)

Kulturní centrum už má stavební povolení
Nejdál ze všech velkých projektů připravovaných rožnovskou radnicí je momentálně výstavba moderního Kulturního 
centra. Během prázdnin pro ni získala stavební povolení a nyní čeká představitele Rožnova jednání o financování stavby. 
Zdárně navíc pokračují také projekty přístavby knihovny a vodovodu Horní Paseky, u kterých probíhá územní řízení.

Rožnov pod Radhoštěm má od kon-
ce července pravomocné stavební po-
volení na realizaci Kulturního centra. 
Pár dní na to zasedl i Výrobní výbor 
této stavby a architekt Milan Rak 
s kolegy seznámil jeho členy s doku-
mentací pro výběr zhotovitele včet-
ně základního konceptu rozpočtu. 
„K přípravě tak velké investice přistupu-
jeme maximálně zodpovědně i s ohle-
dem na budoucí záměry města. Máme 
připraveno financování Rožnova až do 
roku 2031 s ohledem na potencionální 
možnost čerpat úvěr,” zmínil starosta 
Radim Holiš s tím, že: „Víme, že každé 
další oddalování této investice vede ke 
zvýšení nákladů i vzhledem k tomu, co 
se ve stavebnictví za poslední tři roky 
událo. Ze statistických údajů jasně vy-
plývá, že od roku 2016 se náklady v in-
vestiční výstavbě zdražily zhruba o 30 
procent, a tento trend pokračuje. Je jas-

né, že každé další oddalování výstavby 
znamená nárůst nákladů o víc než 10 
procent ročně, což v našem případě 
znamená cirka 20 milionů korun.“

Výše uvedené má tak vliv i na 
rozpočtovanou cenu předloženou 
architektem, která zatím nespl-
ňuje kritéria odsouhlasená zastu-
pitelstvem. Podle nich by měla 
cena činit 141,2 milionu korun 
bez DPH. Proto byl dohodnut 
následující postup: město zašle 
dokumentaci oponentnímu týmu 
a bude hledat rezervy v rozpočtu. 
Nachystán je také přehled všech 
zdrojů na financování připravo-
vaných velkých investičních akcí. 
To vše následně obdrží zastupi-

telé, kteří nejpozději v listopadu 
rozhodnou o dalším postupu. 
„Pokud budeme mít materiály 
připraveny dříve, je možné, že k to-
muto bodu svolám mimořádné za-
stupitelstvo už v říjnu. V tu dobu 

budeme také vědět, zda získáme 
53milionovou dotaci na pasivní 
standard budovy, a zároveň znát 
případné externí finanční zdroje,“ 
doplnil Radim Holiš.   (mha, jm)
Vizualizace archiv MěÚ Rožnov

O financování rozhodnou 
zastupitelé

Nové hřiště a parkoviště na Kramolišově slouží veřejnosti
Po čtyřech měsících práce se nejen Rožnovanům otevřelo nové víceúčelové sportovní hřiště 
a také parkoviště na Kramolišově. Město za jejich výstavbu zaplatilo přes 3,7 milionu korun.

Volně přístupné sportovní hřiště 
na Kramolišově má hrací plochu 
s rozměry 24x15 metrů a umož-
ňuje provozovat pestrou paletu 
sportů. Nechybí mezi nimi fotbal, 
basketbal, volejbal, nebo nohej-
bal. „Kromě hlavní hrací plochy je 
součástí areálu také další mobiliář 
s venkovními hrazdami a několi-
ka dětskými prvky,“ uvedl Radek 
Šnejdrla z odboru investic rož-
novské radnice. Provoz v těchto 
prostorách je však zatím ještě 
omezen. „Dočasně ponecháme ko-
lem hrazd a dětských prvků provi-
zorní oplocení, aby se mohl co nej-
lépe uchytit čerstvě vysetý trávník. 
Prosíme proto lidi o trpělivost, zá-

brany odstraníme hned, jak to bude 
možné,” přiblížila místostarostka 
Kristýna Kosová a doplnila: „Tím-
to hřištěm doplňujeme herní plochy 
ve městě pro starší děti. Primárně 
bude sloužit pro děti z Kramolišova 
a Záhumení.“

V těsné blízkosti hřiště vznikla 
také nová plocha pro parkování. 
„Parkoviště nahradilo původní čás-
tečně zpevněné plochy, které sloužily 
k parkování. Vzniklo zde 24 parko-
vacích míst včetně jednoho pro han-
dicapované řidiče,“ doplnil Radek 
Šnejdrla.

Realizace staveb hřiště i parkovi-
ště stála přes 3,7 milionu Kč a tr-
vala čtyři měsíce.           (mha, jm)

Radnice opravila chodníky ve dvou ulicích Dodavatelská firma na konci čer-
vence předala městu opravené 
chodníky na ulicích Julia Fučí-
ka a Partyzánská. „V uplynulých 
dvou měsících byly na chodnících 
v obou ulicích vyměněny kon-
strukční vrstvy, obrubníky a také 

veškerá plošná dlažba za dlažbu 
zámkovou. V rámci opravy byly 
řešeny také bezbariérové nástupy 
a úpravy pro zrakově postižené. 
Náklady činily 880 tisíc korun,“ 
uvedl Drahomír Janíček z odbo-
ru správy majetku.       (mha, jm) 

Rožnovská radnice během prázdnin dokončila opravy cel-
kem 500 metrů čtverečních chodníků na ulicích Julia Fučí-
ka a Partyzánská. Rekonstrukce trvala dva měsíce a radni-
ce za ní ze svého rozpočtu zaplatila téměř 900 tisíc korun.
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Johana a Jonáš Valovi jsou mistry světa
Studenti rožnovského gymnázia patří dlouhodobě mezi republikovou špičku v psaní na klávesnici. Jonáš 
Vala, Johana Valová a Michaela Venclová se na základě výsledků z národních soutěží nominovali na čer-
vencové mistrovství světa v záznamu a zpracování textů v italském Cagliari. Do Rožnova přivezli 19 medailí.

Společně se závodníky se na soutěž 
z Rožnova vydal Vladimír Kolář, za 
Zlínský kraj pak jako vedoucí Vlasta 
Martináková a Pavla Mičková. Setká-
ní nejlepších písařů se uskutečnilo 
opět po dvou letech v rámci 52. kon-
gresu světové organizace Intersteno. 

Soutěžní dny na mistrovství byly 
náročné, soutěžilo se v sedmi disci-
plínách – 30minutový opis, korektura 
textu, wordprocessing a diktovacích 
soutěží. Johana při svém druhém 
startu na mistrovství světa a Míša vů-
bec poprvé prokázaly vysoké kvality 
v kategorii žáků do 16 let. Prvně jme-
novaná si domů odvezla pět zlatých 
a jednu stříbrnou medaili, z čehož jed-
na zlatá je za absolutní pořadí. Míša 
získala třikrát bronz a jednou stříbro, 
včetně bronzu za absolutní pořadí. 

Jonáš při svém prvním startu v juni-
orské kategorii předčil očekávání. Po 
berlínském triumfu v té žákovské totiž 
mezi juniory získal stejně jako Johana 
pět zlatých a jednu stříbrnou medaili, 
včetně zlata za absolutní pořadí. Kro-
mě toho Jonáš a Johana převzali tři 
medaile za mezinárodní internetovou 
soutěž. V seniorské kategorii byla 
úspěšná i absolventka rožnovského 
gymnázia Karolína Foukalová, která 
nyní studuje na UP Olomouc a získa-
la tři medaile.

Za podporu děkujeme Zlínské-
mu kraji, Ministerstvu školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR, spolku 
zpracovatelů textů Interinfo ČR, 
městu Rožnov pod Radhoštěm 
a dalším partnerům i sponzorům. 

Gymnázium Rožnov
Úspěšná rožnovská výprava, zleva: Jonáš Vala, Karolína Foukalová,

Michaela Venclová a Johana Valová

Občané i firmy mohou ušetřit za energie
Radnice nabízí občanům a firmám možnost zúčastnit se společného nákupu elektřiny a plynu formou elektronické 
aukce. Hlavním cílem je nabídnout Rožnovanům bezpečnou a seriózní možnost pořízení energií za nižší ceny.

Domácnosti a firmy, které se zúčast-
nily e-aukcí například v Kopřivnici, 
uspořily na platbách za energie ti-
síce korun. Tuto možnost teď mají 
i Rožnované. „Velkou výhodou je, že 
účast v e-aukci je nezávazná a zdar-
ma. Každý, kdo se do ní přihlásí, 
bude informován o výsledku včetně 
výše jeho úspory. Až poté se rozhodne, 
zda na nabídku nového dodavatele 
přistoupí,“ sdělil místostarosta Jan 
Kučera. O veškerou administrativu 
včetně následného přechodu k no-
vému dodavateli se postará organi-
zátor e-aukce. „Pro občany je to po-
hodlná cesta, jak uspořit své finance. 

Zároveň nemusí sami řešit administ-
rativu spojenou se změnou dodavate-
le a mají garantován férový přístup 
i transparentnost,“ doplňuje Kučera.

Pracovníci vybrané společnosti 
budou zájemcům poskytovat infor-
mace a zajišťovat registraci do e-auk-
ce. „Součástí registrace je také rozbor 
stávajících smluv. Každý zájemce se 
tak dozví, jak má aktuálně smlouvy 
na energie nastaveny,“ vysvětluje ener-
getik města Jan Cieslar. Kdo chce 
ušetřit za elektřinu či plyn, může 

se přijít informovat a registrovat na 
Městský úřad v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Kontaktní místo bude zříze-
no v 1. patře radnice, v malé zasedací 
místnosti, a to od 24. září do 10. října 
každé úterý a čtvrtek vždy od 13 do 
17 hodin. „Pro zařazení do e-aukce je 
zapotřebí přinést na kontaktní místo 
kopii současné smlouvy s dodavatelem 
včetně všech dodatků a kopii ročního 
vyúčtování spotřeby elektřiny/plynu,“ 
pokračuje Cieslar. E-aukce proběh-
ne na přelomu října a listopadu. 
Po vyhodnocení bude opět na 
radnici zřízeno kontaktní místo. 
Více informací získají zájemci na 

telefonu 777 344 341. Registraci 
do e-aukce bude možné provést 
osobně na radnici, případně zaslá-
ním žádosti na e-mail pořadatele 
energie@marandis.cz.

Pokud bude někdo osloven s na-
bídkou účasti v e-aukci přímo ve 
svém bydlišti, nebude se jednat 
o městskou e-aukci, ale jinou nabíd-
ku podomního obchodníka. Stejně 
tak nové smlouvy bude možné pode-
pisovat pouze na kontaktním místě 
na rožnovské radnici.      (mha, jm)

Radnice zřídí kontaktní místo
Pozor na podvodníky

Město spouští Mobilní rozhlas: registrujte se zdarma
Novou komunikační platformu, která zajistí občanům perfektní přehled o všem, co se ve městě děje, spouští od září 
Rožnov pod Radhoštěm. Mobilní rozhlas umí unikátním způsobem informovat o všem důležitém, co se ve městě děje 
prostřednictvím e-mailu i formou SMS. Stačí se jen zdarma registrovat na webu roznov.mobilnirozhlas.cz.

Krizové situace, zajímavé kulturní 
či sportovní akce, ale také hlášení 
závad, návrhy na zlepšení života 

v Rožnově či dopravní omeze-
ní. Vše v nejrychlejším možném 
čase a hned do vašeho počítače, 

notebooku, tabletu nebo ideálně 
na mobil, který máte stále u sebe. 
Taková je platforma Mobilní 
rozhlas. „Zvolit je možné několik 
způsobů, jak se dozvědět vše důle-
žité pro obyvatele města, ale třeba 
i turisty. Pomocí aplikace je možné 
také opačným směrem posílat své 
podněty a návrhy ke zlepšení čeho-
koliv v Rožnově,“ přiblížil staros-
ta Radim Holiš. „Pro zapojení se 
do rozvoje města a spoluúčasti na 
rozhodování například o budování 
dětských hřišť se budou moci ob-
čané zúčastnit anket, které chceme 
v Mobilním rozhlase také hojně vy-
užívat,“ navázal místostarosta Jan 
Kučera. Uživatelé si navíc mohou 
vybrat, jaké informace je zajíma-
jí. „Všechny podstatné informace 

z města se dostanou také ke sla-
bozrakým a nevidomým, což zajistí 
takzvané hlasové zprávy,“ dodala 
místostarostka Kristýna Kosová.

Registrace do Mobilního rozhlasu 
je k dispozici zdarma na www.roz-
nov.mobilnirozhlas.cz a také přes 
mobilní aplikaci Mobilní rozhlas, 
která je ke stažení pro Android 
i pro iOS. Registrovat se je možné 
i vyplněním registračního letáku 
a jeho odevzdáním na podatelně 
MěÚ Rožnov p. R. Leták je k vy-
zvednutí na hlavní budově MěÚ 
na Masarykově náměstí (podatel-
na) a také v Turistickém informač-
ním centru.                   (mha, jm)

Registrujte se zdarma
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Podskalka, Videčská i 5. květen prošly modernizací
Bezmála 40 milionů Kč investovala během prázdnin rožnovská radnice do rekonstrukce a modernizace 
trojice městem zřizovaných základek. Většinu nákladů přitom pokryla dotace 32,5 milionu z Integrované-
ho regionálního operačního programu, zbytek uhradil Rožnov z vlastního rozpočtu.

Rozsáhlé opravy základních škol 
Pod Skalkou, Videčská a 5. května 
přinesly mimo jiné bezbariérové 
učebny fyziky, chemie, přírodopi-
su, výpočetní techniky či pracov-
ní výchovy. „Projekt, ze kterého 
jsme získali dotaci přes 32 milionů 
korun, je zaměřený na modernizaci 
a lepší vybavení odborných učeben 

i zajištění bezpečného internetu pro 
výuku. Chceme moderně vybave-
né školy dle požadavků na výuku 
v 21. století a našim učitelům chce-
me dát pro výuku pomůcky a záze-
mí, aby mohli učit ještě kvalitněji 
a třeba taky pro děti zábavněji,“ 
uvedl místostarosta Jan Kučera. 
Práce probíhaly během prázdnin. 

„Ve všech třech školách se jednalo 
o rozsáhlé rekonstrukce. Všude se 
například dělaly bezbariérové výtahy. 
Tlačili jsme na dodavatele, aby se prá-
ce stihly do 20. srpna, což se podařilo. 
Všechny školy v Rožnově tak začnou 
výuku standardně, tedy v pondělí 
2. září,“ řekl starosta Radim Holiš.
Výše zmíněná dotace 32,5 milio-

nu z Integrovaného regionálního 
operačního programu byla do 
letoška největší jednorázově zís-
kanou dotací pro Rožnov. Tato 
částka však bude zřejmě ještě 
překonána dotací na chystané 
Kulturní centrum, která je v hod-
notícím procesu a může činit 53 
milionů Kč.                 (mha, jm)

Kamiony během opravy Rožnovem neprojedou
Pokračování ze str. 1
Vedle opravy povrchu jsou v plá-
nu i další změny. „Přibude napří-
klad světelná signalizace v podo-
bě řízeného přechodu pro chodce 
u městské knihovny. V rámci stavby 
bude opraven i povrch komunikace 
u vjezdu na ulici Pletařská, kde je 
výjezdové stanoviště zdravotnické 
záchranné služby. Po celou dobu 
rekonstrukce bude také kamionům 
zakázán průjezd Rožnovem. Ná-
hradní trasu budou mít stanovenu 

přes Mořkov,“ informoval o dal-
ších výstupech z jednání starosta. 
Podle něj bylo hlavním zájmem 
města zahrnout do přípravy sta-
vebních prací co nejvíce bodů, 
které ulehčí situaci v Rožnově 
během rekonstrukce: „Budeme 
tlačit na co nejkratší dobu realiza-
ce. Zhotovitelskou firmu jsme také 
obeznámili s naším zájmem ohled-
ně výpomoci regulovčíků při řízení 
provozu v dopravních špičkách,“ 
uzavřel Radim Holiš.   (mha, jm)

Zemědělci posnídají s vedením města
V úterý 15. října se v hotelu Energetic uskuteční setkání zá-
stupců města Rožnova pod Radhoštěm a městského úřadu 
při společné snídani s místními vlastníky zemědělské půdy, 
zemědělci a drobnými producenty.

Stacionární radary už jedou v ostrém provozu
Provoz na komunikacích v Rožnově pod Radhoštěm hlídají od pondělí 12. srpna stacionární 
radary. Nejen na kontrolovaných lokalitách v místních částech Kramolišov, Horní Paseky a na 
ulici Meziříčská by tak měli řidiči dát nohu z plynu a dodržovat povolenou rychlost 50 km/h.

Příprava administrativních a tech-
nických náležitostí měření rychlosti 
měla dle odhadů radnice původně 
zabrat víc času. Nakonec se ji však 
podařilo o několik dní urychlit. 
„Společně s kolegy z městského úřadu 
a městské policie jsme spustili měření 
v ostrém provozu v pondělí 12. srpna 
ve 12 hodin,“ sdělila Kateřina Marti-
náková, vedoucí odboru přestupko-
vého rožnovské radnice.

Všechny tři radarové stanice 
jsou umístěny v úsecích, na nichž 
město dlouhodobě registruje pro-
blémy s rychlými řidiči. „Ve všech 
třech případech se jedná o frekven-

tované komunikace. Věříme, že ap-
likace radarů znatelně zvýší bezpeč-
nost provozu,“ řekl starosta Radim 
Holiš. Spuštění ostrého provozu 
se podařilo o pět dní dříve, než 
bylo původně plánováno. „Chtěl 
bych poděkovat kolegům z městské-
ho úřadu i městské policie, že stih-
li všechno nachystat na 12. srpna 
a mohli jsme tak spustit ostrý pro-
voz. Speciální poděkování bych rád 
adresoval vedoucí odboru investic 
Ditě Vávrové, která byla důležitým 
hnacím motorem celého projektu 
stacionárních radarů,“ dodal sta-
rosta Holiš.                    (mha, jm)

Cílem tohoto setkání je diskuze 
o aktuálních problémech lokál-
ních producentů, o ochraně půdy, 
o možnosti spolupráce při akcích 
města, ale i představení dostupných 
dotací a otázka možné spolupráce 
na likvidaci bioodpadu města.

Společné setkání je jednou z dal-
ších aktivit, kterou rožnovská rad-
nice organizuje v rámci činnosti 
Zdravého města.

Kontaktní osoba pro přihlášení 
na akci a případné dotazy: Mgr. 
Hana Ondruchová, Městský úřad 
Rožnov p. R., Masarykovo náměstí 
128, telefon: 739 532 970, e-mail: 
hana.ondruchova@oznov.cz.      (r)

Z města zmizí poslední telefonní automaty
Malý zájem o využívání veřejných telefonních automatů 
vede jejich provozovatele k ukončení této služby. Město 
tak přijde o poslední tři přístroje umístěné v ulicích.

Už loni skončil v Rožnově provoz 
čtyř telefonních automatů. Nyní je 
budou následovat i přístroje na uli-
cích Nádražní, 1. máje a Masaryko-
vě náměstí. Na posledně zmíněném 
místě byl už delší dobu občanům 
k dispozici pouze jeden přístroj. 
Druhou část telefonní budky totiž 
tvoří oblíbená knihobudka, kterou 
provozuje Městská knihovna Rož-
nov. Ani ta však nemá technické 
možnosti a kapacity na přeměnu 
všech nefunkčních telefonních au-
tomatů na knihobudky.            (jm)
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Spektrum Rožnovska končí v kontejneru
Redakce měsíčníku Spektrum Rožnovska opakovaně řeší nerealizovaný roznos novin na území 
města Rožnov pod Radhoštěm. Jejich distribuci má dle smlouvy na starosti Česká pošta, s. p.

„V posledních měsících jsme byli ně-
kolikrát upozorněni na to, že zejmé-
na obyvatelům místních částí Tylovice 
a Hážovice nebyl měsíčník doručen. 
Proto jsme kontaktovali Českou poštu 
s žádostí o sjednání nápravy,” přiblí-

žil situaci Michal Geryk, jednatel 
společnosti TV Beskyd, s. r. o., kte-
rá je vydavatelem měsíčníku Spek-
trum Rožnovska. Začátkem srpna 
přitom zaslal všímavý občan re-
dakci přiloženou fotografii, kterou 

doložil, že cirka 100 výtisků červen-
cového vydání nalezl v kontejneru 
na tříděný odpad. Ten se nachází 
v lokalitě Tylovice - Na Mlýnku. 
„Tato skutečnost je alarmující, nejen 
že degraduje naši práci, ale k obča-
nům Rožnova se nedostanou důleži-
té informace obsažené v měsíčníku 
Spektrum Rožnovska. Roznos jsme 
proto reklamovali u České pošty, kte-
rá dle smlouvy zajišťuje distribuci mě-
síčníku na 7 451 adresách v Rožnově 
a jako jediná má k dispozici takový 
objem výtisků,” doplnil Geryk.

„Zástupci České pošty ze vsetínského 
depa a rožnovské dodejny, tedy těch 
provozoven, které mají na starosti roz-
nos zásilek ve vaší lokalitě, provedli 
šetření přímo mezi obyvateli, kterým 
mělo Spektrum chybět. Z dvacítky 
náhodně oslovených lidí pouze jeden 
odpověděl, že výtisk nedostal, jeden 

člověk si nevzpomněl, zda periodikum 
obdržel či nikoli, a 18 dotázaných po-
tvrdilo, že Spektrum dostalo naprosto 
v pořádku,” reagoval Matyáš Vitík, 
tiskový mluvčí České pošty s tím, že: 
„Netušíme, jak se výtisky mohly dostat 
do kontejneru, ale zcela jistě to nebylo 
pošťáckým zaviněním. Celá věc nás 
mrzí ze dvou důvodů. Jednak hází 
špatné světlo na Českou poštu a také 
je možné, že vlivem nějakého vandala 
si někteří z občanů nemohli Spekt-
rum přečíst. Česká pošta se snaží plnit 
své poslání na sto procent, uznáváme, 
že ne vždy se to daří. Pochybení v tom-
to konkrétním nešťastném případě ale 
skutečně není na straně České pošty.”

Vzhledem k tomu, že redakce mě-
síčníku Spektrum Rožnovska řeší 
stížnosti na nerealizovaný roznos 
opakovaně, prosíme Rožnovany, 
kterým nebyl měsíčník doručen, 
aby nás kontaktovali na adrese: 
redakce@spektrumroznovska.cz 
nebo telefonu: 604 502 920.       (r)

Česká pošta: Na vině je vandal

Rodinám zdravotně postižených pomůže denní stacionář
V Rožnově pod Radhoštěm udělali důležitý krok v pomoci rodinám žáků, kteří ukončili docházku do ZŠ 
Tyršovo nábřeží (bývalá ZŠ praktická). Město se v půli srpna dohodlo s Charitou Valašské Meziříčí a soci-
ální službou Auxilium na společném postupu. Důležitou roli sehraje nové nízkoprahové centrum (budova 
bývalého T klubu), které má začít fungovat během října.

„Již několik let upozorňujeme Zlínský 
kraj, že situace v Rožnově ohledně 
sociálních služeb pro žáky opouštějící 
ZŠ Tyršovo nábřeží je velmi složitá. Ne-
dávno navíc došlo ke změně legislativy 
a vzdělávání dětí se zdravotním postiže-
ním končí místo v 26 již ve 20 letech. 
Během posledního roku se tak zhruba 
desítka rodin ocitla téměř bez možnosti 
využití služeb,“ připomněl problemati-
ku místostarosta Jan Kučera.

V polovině srpna se podařilo 
dohodnout provizorní řešení, jež 
pomůže rodinám osmi žáků se 
zdravotním postižením. „Město, 
Charita Valašské Meziříčí a sociální 
služba Auxilium Vsetín se dohodly 
na společném postupu. Do konce 
roku poběží testovací provoz v při-
pravovaném nízkoprahovém centru 
v Rožnově, kde má odpoledne Chari-
ta Valašské Meziříčí zajišťovat náplň 

pro děti ze sociálně slabších rodin. 
V dopoledních hodinách zde pak 
Auxilium zajistí denní stacionář pro 
žáky se zdravotním postižením, a to 
v pondělí, středu a pátek. K tomu jim 
dvěma pracovníky vypomůže Charita 
Valašské Meziříčí,“ uvedl Kučera.

V uvedeném režimu má běžet 
testovací provoz od října, kdy má 
začít fungovat Nízkoprahové cent-
rum Rožnov. „Do té doby se budeme 

snažit najít jiné prostory, které by 
fungovaly hned od září,“ pokračoval 
místostarosta s tím, že: „Chci podě-
kovat zástupcům obou organizací za 
ochotu a snahu pomoci. Zároveň ale 
musím připomenout, že město a soci-
ální služby dělají maximum v rámci 
svých možností. Vyřešení této situace, 
například zřízením denního stacio-
náře, je však v rukou kraje a státu.“ 

(mha, jm)

Dny řemesel a setkání kovářů přiblížily nejen historii
Již po 28. mohli návštěvníci 
Dřevěného městečka Va-
lašského muzea v přírodě 
Rožnov pod Radhoštěm 
nahlédnout pod ruce řeme-
slnických mistrů z širokého 
okolí. Práci se dřevem, ka-
menem či kovem jich zde 
představilo na 150.

Vůně opracovávaného dřeva či 
kovářské výhně se nesla v čer-
venci Dřevěným městečkem. 
K vidění zde byla práce tesařů, 
šindelářů, kameníků, klempířů, 
hrnčířů a dalších. Většinu čin-
ností si přitom mohli zájemci 
sami vyzkoušet. U 11 výhní pak 
svůj um předvedli kováři z celé 
České republiky, Slovenska i Ma-
ďarska. Připraveny byly také sou-
těže pro děti a bohatý doprovod-
ný program.                        (jm)
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Web města

Facebook

Kulturní kalendář

Strategie Rožnov

Usnesení Rady

Usnesení Zastupitelstva

www.roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm - město 

www.roznov.cz/kalendar

www.strategieroznov.cz

www.roznov.cz/usneseniRM

www.roznov.cz/usneseniZM

www.spektrumroznovska.cz
aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze

Vzpomínka na naše nejbližší vždy dojemná je,

v hloubi srdce potěší, nitro každého zahřeje,

nezadrží ji prostor vymezený, i čas překračuje,

za letního soumraku do přítomností vstupuje.

Dne 9. srpna jsme si připomněli 7. výročí úmrtí pana 
Pavla Onheisera. Na tuto bolestnou událost odchodu ředitele 
společnosti stále vzpomínají zaměstnanci firmy myonic s.r.o.

Potřebujete pomoc? Obraťte se na Poradnu Rožnov
Nezisková organizace Poradna Rožnov, mnohým ještě známá pod názvem Poradna pro ženy a dívky, 
působí v regionu již 24 let. Naše činnost ve prospěch jednotlivců, mládeže a rodin s dětmi se postupně 
rozšiřovala o další sociální služby, čímž jsme reagovali na aktuální potřeby ve společnosti.

Poskytujeme poradenství, terénní 
práci pro rodiny s dětmi či provo-
zujeme celostátní krizovo-poraden-
skou linku. Nabízíme také před-
nášky a besedy nejen pro školy, ale 
i pro širší veřejnost, rodiče s dětmi 
se zapojují do aktivit v Mateřském 
centru Domeček a možnost navště-
vovat Tvořivé dílny mají nejen naši 
klienti, ale i širší veřejnost.

V rámci poradenství k nám mo-
hou přijít lidé, kteří hledají řešení 

v souvislosti s rozpadem partnerské-
ho vztahu, mají problém se závislost-
mi, dluhy, bydlením, péčí o děti nebo 
těžkosti vzniklé v souvislosti s těho-
tenstvím. Rovněž v rámci koučování 
nebo terapie mohou jednotlivci v Po-
radně Rožnov najít řešení konkrétní 
situace, ujasnit si cíl nebo se rozhod-
nout pro konkrétní změnu.

Nově poskytujeme rodinnou 
mediaci, kdy se na nás mohou ob-
racet rodiče nebo příbuzní v pří-
padě rodinných konfliktů s cílem 
dohodnout se a nalézt vhodné ře-
šení. Nabízíme také poradenství 
lidem, kteří experimentují s ná-
vykovými látkami, problémovým 
uživatelům, závislým, kteří jsou 
motivovaní k abstinenci, rodin-
ným příslušníkům a partnerům. 
Společně řešíme, jak si udržet 
abstinenci, prevenci relapsu, jak 

zvládat stres, atp. Připravujeme 
i skupinovou terapii.

Pokud se dostanete do obtížné ži-
votní situace, je důležité ji včas řešit. 
Nabízíme vám pomoc a podporu.

Sociálně-psychologicko-práv-
ní služby poskytujeme diskrétně 

a zdarma. Více informací najdete 
na www.poradnaroznov.webnode.cz. 
Zřizovatelem Poradny Rožnov je 
ONŽ – pomoc a poradenství pro 
ženy a dívky, z. s.

Lenka Oravcová
vedoucí poradny

Město Rožnov pod Radhoštěm 
hledá vhodné kandidáty z řad 
veřejnosti do nově zřizované 
Redakční rady společnosti TV 
Beskyd, s. r. o. Náplní redakční 
rady bude dohled nad obsa-
hovou stránkou a vyvážeností 
mediálních výstupů společnosti 
TV Beskyd, s. r. o., konkrétně 

nad měsíčníkem Spektrum Rož-
novska a nad televizním vysílání 
TV Beskyd. Zájemci o členství 
v redakční radě mohou zasílat své 
nominace včetně stručného po-
pisu své odbornosti a zkušeností 
v oblasti zpravodajských médií 
do 20. října na e-mail veronika.
janikova@roznov.cz.                 (r)

Radnice hledá členy Redakční rady TV BeskydValašské tance z Rožnova 
a okolí jsou zaznamenány
V uplynulých dnech dokončily rožnovské soubory Javořina, 
Radhošť a Soláň práci na multimediálním projektu Valašské 
tance z Rožnova a okolí. Jedná se o videonahrávky všech 
dostupných lidových tanců na Rožnovsku ze sbírek Zdenky 
Jelínkové a dalších sběratelů.

„Podařilo se shromáždit pře 150 
variant zejména figurálních tan-
ců. Videonahrávky jsou doplněny 
brožurou s jejich popisem, notovým 
záznamem, historickými souvislost-
mi a dalším kontextem. Součástí je 
i CD, které by mělo sloužit k nácviku 
tanců,” uvedl Jindřich Ondruš, ře-
ditel Národního a také Valašského 
muzea v přírodě. Právě za podpory 
muzea, města Rožnov pod Rad-
hoštěm, Ministerstva kultury ČR 
a hlavně díky nezištnému úsilí rož-
novských folklorních nadšenců se 
podařilo projekt zdárně realizovat.

O odborný dohled, přípravu 
a průběh se postarala Helena Dob-
rovolná - dlouholetá vedoucí taneční 
složky VSPT Radhošť, choreografka, 
lektorka seminářů valašských tanců, 
členka odborných porot přehlídek 
lidových souborů, muzejního spol-

ku VMP i programové rady Rož-
novských slavností a autorka řady 
folklorních programů. 

Cílem projektu nebylo jen zachy-
tit valašské tance v Rožnově a  oko-
lí pro „další generace“ formou 
metodického materiálu. Jeho účast-
níci se totiž sami učili, připomněli 
si všeobecně známé tance či pra-
covali na odstranění případných 
zlozvyků. Proto byly ke spolupráci 
přizvány všechny tři rožnovské 
soubory, jejich vedoucí a vybraní 
tanečníci. Výstupem kromě publi-
kace s DVD a CD byl také společný 
program na letošních Rožnovských 
slavnostech. Publikace je k dostání 
na vyžádání u souborů Javořina, 
Radhošť nebo Soláň.

Autoři již nyní zvažují pokračo-
vání projektu směrem k Valašské 
Bystřici či dalším regionům.       (r)
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Čtyřicet let fungování Střediska volného času
Letos si Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm, jehož zřizovatelem je město, připomíná 40 let své existence. Za tu dobu 
jím prošly desítky tisíc dětí i dospělých a jeho pracovníci realizovali stovky aktivit. Po reportáži z úspěšné dubnové Akademie SVČ, 
nyní Spektrum Rožnovska přináší čtenářům krátké ohlédnutí za čtyřmi desítkami let práce nejen s mládeží v Rožnově.

Vše začalo 1. září 1979, kdy byl 
v Rožnově slavnostně otevřen Měst-
ský dům pionýrů a mládeže. Pod ve-
dením ředitelky Milady Krejčí jej ve 
22 útvarech navštěvovalo 360 členů. 
Jejich počet, stejně jako množství 
nabízených aktivit, se ale postupně 
rozšiřoval. V roce 1984 se ředitelkou 
stala Ludmila Linhartová a o dva 
roky později byly založeny taneční 
soubor Duha a soubor Podskaláček.

Mezi zlomové patří také rok 
1990, kdy došlo k přejmenování 
organizace na Dům dětí a mláde-
že. Tři roky na to v něm už fun-
govalo 79 zájmových útvarů s 987 
členy, uspořádal 475 akcí a zorga-
nizoval 13 táborů, z toho jeden 
zahraniční. Roku 1996 byl rožnov-

ský Dům dětí a mládeže zařazen 
do sítě středisek volného času při 
Ministerstvu školství, mládeže a tě-
lovýchovy ČR. Jeho činnost se dál 
rozvíjela a v roce 2000 představil 
první webové stránky. Od 1. čer-
vence 2005 se jeho zřizovatelem 
stalo město Rožnov pod Radhoš-
těm a organizace změnila název 
na dnes dobře známé Středisko 
volného času Rožnov. Pět let poté 
se přestěhovala do větších prostor 
pavilonu B ZŠ Pod Skalkou na 
ulici Bezručova 293, kde působí 
dodnes. V roce 2013 odešla po 29 
letech do zaslouženého důchodu 
ředitelka Ludmila Linhartová, kte-
rou ve funkci vystřídal dosavadní 
ředitel Martin Navařík. 

Nabídka kroužků a aktivit se 
dál rozšiřuje. SVČ pořádá napří-
klad oblíbené akce Rozhýbejme 
Rožnov, Rožnovský slavíček, 
soutěže v recitaci, vystoupení ta-
nečních skupin H2B a Static bre-
akers, Běh za zdravím, akademii 
či širokou nabídku táborů. „Dnes 
máme šest oddělení - Heart2Beat 
& Static breakers, Bečva klub 
a Bezva klub, Estetika a přírodní 
vědy, Umělecký projev, Sport a cizí 
jazyky, Outdoor aktivity. Jejich 
činnost zajišťuje šest pedagogic-
kých zaměstnanců, 40 externistů 
a ve 120 útvarech máme 1 200 čle-
nů. Mimo kroužky, tábory a akce 
také nabízíme školám a školkám 
výukové programy zaměřené na 

uměleckou tvorbu, přírodovědu 
a ekologii, zdravovědu, sport a ta-
nec,“ svěřil se Martin Navařík, 
ředitel SVČ Rožnov pod Rad-
hoštěm a pokračoval: „Chceme 
vytvářet podmínky a kvalitní na-
bídku činností pro seberealizaci, 
všestranný rozvoj a motivaci dětí 
k vhodným činnostem, posilovat 
mezilidské vztahy a inspirovat ve-
řejnost všech věkových kategorií 
k aktivnímu trávení volného času. 
Sledujeme trendy v oblasti zá-
jmového vzdělávání a podle toho 
nabízet aktivity, o které je zájem. 
Věřím, že se nám to daří a budeme 
v tom moci pokračovat minimálně 
dalších 40 let.”                     (jm) 

Fota archiv SVČ Rožnov p. R.

Pohybové studio Duha Jazzbalet 1980

Miss Dívka 2003 Úspěšní účastníci Bečvanské miniolympiády 2001

Účastníci přehlídky Jižní vlna Praha 2008Přespolní běh v rámci seriálu Běhej, šlapej, plav se SVČ duben 2015
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Na tom by nebylo nic 
divného, neboť to vy-
plývá z ministrových 
pravomocí. Problém 

ovšem tkví ve skutečnosti, že za-
tímco dr. Richter je napříč kni-
hovnickým oborem dlouhodobě 
respektovanou kapacitou, je ředitel 
Národní knihovny dr. Kocanda dva 
roky pouze manažerem největší čes-
ké knihovny bez předchozí odborné 
erudice (je vystudovaným duchov-
ním a právníkem s nulovou předcho-
zí zkušeností z prostředí knihoven), 
navíc knihovny, která bohužel již 
řadu let tak úplně neplní své poslá-
ní, a to bohužel i pod jeho vedením.

Od roku 2008 a frašky kolem 
Kaplického Chobotnice se Národní 
knihovna potácí, střídají se ředitelé 
se správnými stranickými konexemi 
a zákonem jí uložené funkce (meto-
dické, poradní, koncepční, vzděláva-
cí) na sebe přebírají jiné knihovny 
(mj. Moravská zemská knihovna 
v Brně). Avšak co tato skutečnost 
ilustruje? Zejména vztah a povědo-
mí, které valná většina společnosti 
obecně o knihovnách a knihovnictví 
má, a to, že knihovníkem může být 
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Martin Valášek
tka@tka.cz

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

V jindy celkem stojatých vodách letního knihovnického rybníčku se na přelomu července a srpna zvedla vlna 
silné profesní nevole vůči jednomu z posledních aktů odcházejícího ministra kultury Antonína Staňka, kterým 
bylo odvolání dr. Víta Richtera z čela Ústřední knihovnické rady, de facto odborně nejvyššího knihovnického 
orgánu v zemi a jeho nahrazení ředitelem Národní knihovny.

Začíná nová sezona Klubu přátel hudby
MIKAEL ERICSSON 
– VIOLONCELLO
DANIEL JUN – KLAVÍR
Úterý 24. září 
18.00 hodin – sál ZUŠ

Úvodním koncertem nové sezony 
KPH bude večer pro violoncello 
a klavír s mezinárodním akcentem, 
vystoupí totiž Mikael Ericsson - vi-
oloncellista švédského původu spo-
jený od 80. let s Prahou. Absolvoval 
mistrovské kurzy v Mont Orfordu 
v Kanadě u francouzského violonce-
llisty Guy Fallota roku 1969 a v Ko-
dani u  světoznámého violoncellisty, 
Američana ruského původu, Grego-

každý, kdo umí číst a pípat skene-
rem čárové kódy. Že práce v knihov-
nách je pouze o čtení knih, v pod-
statě velmi banální a nezaslouží si 
úctu. V širším kontextu také to, že 
pošlapat a zničit lze beztrestně prak-
ticky cokoliv.

Právě snaha ilustrovat skutečnost, 
že knihovny nejsou ploché instituce, 
mají smysl a jejich existence nelze 
měřit délkou volebního období, je 
leitmotivem všech mých článků ve 
Spektru Rožnovska, či kdekoliv jinde 
jsem o knihovně přednášel či psal. 
Situace se bude zcela jistě vyvíjet dál, 
avšak maňáskové divadlo a šachy 
kolem křesla ministra kultury nepro-
spějí nikomu, tím méně knihovnictví.

Z Prahy do Rožnova. V prázdnino-
vé knihovně probíhaly mimo rámec 
tradičního půjčování pouze Prázdni-
nové procházky pamětí města. Letoš-
ní změnou byla hodina, v kterou za-
čínaly (18.00) a minimálně ve dvou 
srpnových případech se ukázalo, že 
to je dobrá volba, neboť byly hojně 
navštíveny. Inspirace přišla od Tomá-
še Grosse (kterému mávám) a moc 
za ni děkujeme. Ano, lidé unavení 
sluncem a horkem vyhledávají aktivi-

ty spíše v pozdním odpoledni a pod-
večeru, nežli dopoledne a uprostřed 
odpoledne. Učit se a naslouchat je 
dobré stále. Vy, kteří jste letos zaspa-
li, můžete virtuálně nasát atmosféru 
na stránkách knihovny, nebo jít s kni-
hovníky zase napřesrok.

I když pro zájemce o historická 
fakta a procházky mám ještě tip 
v podobě letošních Pašeráckých 
stezek, které připadnou na 29. září. 
Vypravíme se autobusem v 9 hodin 
od knihovny do Hranic na Moravě 

a letošní název zní Přes barokní 
Hranice do Hranické propasti. Prů-
vodcem nám bude historik, spisova-
tel a publicista Jiří J. K. Nebeský, 
který je mimochodem autorem knih 
Poznej své Hranice, Příběh lágru 
(o poválečném zacházení s Němci 
na Hranicku) či Hranice (dějiny 
a proměny města). Rezervace míst 
v autobuse na knihovna@knir.cz. 
A tak přestože pašovat přes hranice 
letos nebudeme nic, Hranice jako 
takové budou jistě překročeny.

ra Pitagorského v roce 1971. Po stu-
diu na Akademii múzických umění 
v Praze, kde studoval hru na violon-
cello u profesora Josefa Chuchra 
a komorní hru u docenta Josefa Vla-
cha, zakotvil v České republice. Od 
roku 1976 je řadovým členem i sólis-
tou Českého komorního orchestru.

Jeho spoluhráčem na koncertě 
bude Daniel Jun, uznávaný český 
klavírista, jenž se již řadu let věnuje 
pravidelné koncertní činnosti. Od 
roku 2005 má na kontě několik set 
vystoupení v České republice i v za-
hraničí. Např. v březnu 2012 prove-
dl v Lipsku Lisztovu Sonátu h moll 
a další vrcholná díla klavírní literatu-
ry na koncertě věnovaném zemřelým 
osobnostem Opery Lipsko. Koncer-
ty zpravidla provází slovem, čímž se 
snaží zejména artificiální hudbu při-

vil v triu se Slávkem Janouškem 
a Vlastou Redlem. Jarda je osobitý 
přední český písničkář, hudebník, 
zpěvák a producent. Tvůrce hud-
by a textů k dětským televizním 
večerníčkům, moderátor, zkrátka 
renesanční osobnost české folkové 
a písničkářské scény. Působí na 
pódiích a v  masmédiích v různých 
sestavách a sdruženích i jako sóli-
sta či producent již 44 let, za což 
si zaslouží maximální respekt. Pro 
ty, kterým jeho jméno nic neříká, 
možná pomohou názvy písní, jako 
Amazonka (Byly krásný naše plá-
ny), Tři kříže, ale i Pohoda, Laciný 
víno, Už to nenapravím (Uap tada 
tap) a konečně dětské písničky Mé-
ďové (Brum, brum brum, o čem se 
zdá medvědům) a další, z nichž ně-
které určitě na koncertě zazní.

Kapr zpívá rokenrol, on to mlčí v dur i moll

O procházku Málo známá Bučiska byl zájem.                              Foto archiv knihovny

blížit širším posluchačským kruhům.
Dalšími interprety vážné hudby, 

kteří pro vás do Vánoc v rámci KPH 
zahrají, budou ve středu 23. října 
kontrabasista Indi Stivín s klaví-
ristkou Alicí Springs a 26. listopadu 
Klavírní kvarteto Josefa Suka ve slo-
žení Radim Kresta, Eva Krestová, 
Václav Petr a Václav Mácha.

JAROSLAV SAMSON LENK
Čtvrtek 26. září 
19.00 hodin – kino Panorama

Koncem září přivítáme v našem 
kině jednu z legend českého fol-
ku, Jaroslava Samsona Lenka, 
jenž vystupoval v dávných dobách 
s kultovní kapelou Máci, založil 
slavnou formaci Hop Trop (kte-
rá hraje dodnes) a také se obje-
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Naučit se třídit odpad, vytvořit hračku pro domácího mazlíčka ze starého trička nebo si ušít pytlík na ovoce a pečivo. To jsou 
jen některé z aktivit, které si žáci ZŠ Videčská vyzkoušeli v rámci projektového dne Máme dobré nápady, jak zatočit s odpady.

Máme dobré nápady, jak zatočit s odpady
Žáci se rozdělili na dvě skupiny. De-
váťáci připravili pro děti z 1. stup-
ně soutěž v parku, kde dvojice 
z 1.  až 4. třídy plnily 15 různých 
úkolů. Děti třídily odpad, přiřazo-
valy dobu rozpadu jednotlivých 
druhů odpadů v přírodě, určovaly 
stromy, rostliny, poznávaly zvířata 
podle obrázků i zvuků, určovaly ko-
ření po čichu, ale také závodily ve 
sportovních disciplínách.

Žáci 5. až 8. třídy se rozlosovali 
do 16 skupin a postupně navštívili 
osm různých stanovišť. Všechna 
vycházela z principu 3R -  Reduce, 
reuse, recycle (redukuj, znovu po-
užij, recykluj). Dozvěděli se také, 
jaká je produkce plastového odpa-
du na jednoho občana ČR, zvážili 
a spočítali, kolik je to PET lahví 
a kelímků od jogurtů. Dozvěděli 
se, jak obrovská je produkce plas-
tů a jak ohrožují světové ekosysté-
my. Porovnávali vodu z kohoutku 

Přes tři tuny papíru pro prales

a z  PET lahve, zhlédli film Příběh 
balené vody, počítali svou Ekosto-
pu, ochutnali lokální potraviny 

votě nejde jen o  peníze a hromadě-
ní věcí. Třeba je pytlík první krok, 
který je začátkem velké cesty.

a  dozvěděli se, proč jsou příznivěj-
ší pro životní prostředí a tak dále.

A co si děti odnesly kromě vlast-
ního pytlíku na pečivo a hračky pro 
mazlíčka? Snad myšlenku, že v ži-

ZŠ Videčská také dlouhodobě spo-
lupracuje se spolkem Prales dětem. 
Ten se snaží zachraňovat prales 

v Indonésii a zároveň ukazovat dě-
tem v ČR i SR krásu a rozmanitost 
světových ekosystémů. Součástí 
jejich práce je i monitoring divo-
kých zvířat v přirozeném prostředí. 
ZŠ Videčská je vlastníkem dvou 
fotopastí v rezervaci Green life, 
jež je součástí národního parku 
Gunung Leuser na ostrově Sumat-
ra. Projekt Máme dobré nápady, 
jak zatočit s odpady jsme spojili 
s jednorázovou sběrovou soutěží. 
Tentokrát děti nenosily papír do 
tříděného odpadu, ale do školy, 
kde byl zvážen a připsán na konto 
jednotlivých tříd. Nejlepšími sběra-
či se staly třídy 4. A, 5. B a 2. A, 
ale poděkování patří všem, kteří se 
zapojili.  Peníze získané z více jak 
tří tun papíru investujeme do další 
fotopasti, tentokrát v Africe, proto-
že tam se rozšiřuje činnost spolku 
Prales dětem.

Libuše Pokorná, ZŠ Videčská

Velké poděkování městské policii a hasičům v Rožnově
V uplynulých dnech proběhla ve Sluníčkové škole na Koryčanských Pasekách 
zvláštní akce. Pozvali jsme si rožnovskou městskou policii a hasiče.

Nejdříve jsme měli cvičný poplach 
a museli se co nejrychleji evakuovat 
ze školy. Zvládli jsme to rekordně za 
1,44 minuty. Dál program pokračo-
val na školní zahradě, kde jsme se 
rozdělili po třídách na různá stano-
viště a na nich se dozvídali spoustu 
zajímavých a užitečných věcí.

Mohli jsme si vyzkoušet, jak co 
nejrychleji opustit hořící budovu 
v útvaru „vláček“ či jak pomoci 
bezvládnému kamarádovi z budovy 
plné kouře. Seznámili jsme se s po-
můckami policistů při zásahu pro-
ti pachatelům kriminálních činů. 
Také jsme si mohli prohlédnout 
velké hasičské auto, vyzkoušet si 

přetahování na laně proti jeho na-
vijáku a obléknout si oděv a helmy 
hasičů. Nejvíce se nám však líbila 
lanovka, kterou nám na jednom sta-
novišti připravili policisté. Všichni 
jsme se na ní rádi svezli. Také jsme 
si osvěžili v paměti důležitá telefon-
ní čísla a kdy a jak je použít.

Za jejich ochotu, čas prožitý s námi 
v naší Sluníčkové škole a perfektně 
strávené dopoledne jim patří velké 
poděkování. Už se těšíme na příští 
rok, kdy k nám do školy tato vzácná 
návštěva opět přijde. Byl to skvělý zá-
žitek a ještě k tomu nám přálo počasí.
Žáci a pedagogové Sluníčkové 

školy Koryčanské Paseky

Den dětí a exkurze do obory v Bílé
Den dětí na naší ZŠ Koryčanské 
Paseky jsme oslavili exkurzí do 
obory v Bílé. Děti mohly pozorovat 
živočichy obývající naše lesy – daň-
ky, jeleny a laně, muflony, divoká 
prasata, jezevce. O každém jsme si 
pověděli zajímavosti z jejich života 
v přírodě. Poté děti po skupinkách 
absolvovaly stezku, kde bylo jejich 
úkolem sledovat okolí a zapsat co 
nejvíce předmětů, které nepatří 
do přírody. Paní učitelky rozmís-
tily do okolí stezky nejrůznější 

odpadky (plastové lahve, sklenice, 
konzervy, papíry, sáčky, igelitové 
tašky atd.). Poslední skupina měla 
za úkol tyto odpadky posbírat. Po 
společném vyhodnocení jsme se 
s dětmi přemístili do areálu letní-
ho parku na Bílé, kde měly děti za 
odměnu zábavný program s indián-
skou tematikou. Počasí nám přálo 
a všechny děti odjížděly nadšeny 
s úsměvem na tváři.

Věnceslava Svatošová
a Stanislava Bardoňová

Otakárek ovocný na přírodní památce Poskla
Stejně jako v minulých letech 
i letos členové ČSOP Radhošť 
pracují na managamentových 
pracích v Přírodní památka 
Poskla v CHKO Beskydy. Toto 
území je bohaté svým výskytem 
chráněných a ohrožených dru-
hů rostlin i živočichů. Na konci 
května zde najdeme orchidej 
prstnatec májový (Dactylorhiza 
majalis) nebo prstnatec Fuch-
sův (Dactylorhiza fuchsii), 
později pak stovky mečíků stře-
chovitých (Gladiolus imbrica-
tus) a třeba i vzácný hadí mord 
nízký (Scorzonera humilis). 
Z živočichů to jsou různé druhy 
plazů, jako zmije obecná (Vipe-
ra berus) nebo ještěrka živoro-
dá (Zoozoca vivipara).

Při sečení luk jsme zde letos 
nově objevili teplomilný druh 
motýla – otakárka ovocného 
(Iphiclides podalirius L.). Ten-

to druh obývá nejteplejší oblas-
ti ČR, jako je Český kras nebo 
jih Moravy. Dnes ho ale už 
můžeme zahlédnout i v CHKO 
Beskydy, kde se objevuje stále 
častěji a vyskytuje se na slun-
ných a suchých lokalitách. Jeho 
jedinečné a krásné zbarvení 
s netypicky vykrojenými křídly 
s rozpětím až sedm centimetrů 
nelze přehlédnout. V přírodě 
ho lze spatřit od dubna do září. 
Otakárek ovocný patří v naší 
přírodě mezi ohrožené druhy. 
Je zajímavý také tím, že jeho 
housenky mají za svou živnou 
rostlinu různé druhy hlohů a sli-
voní. Pro jeho výskyt je zásadní 
zachovat nezarůstající a slun-
cem zalité lokality, mezi které 
PP Poskla díky každoročnímu 
sečení luk patří.

Text a foto Michal Šulgan
předseda ČSOP Radhošť
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Poslední koncert společného turné dvou rockových legend nazvaného výstižně Souboj 
Rebelů přivezla slovenská Tublatanka a ostravský Citron 19. července právě do Rožnova.

Tublatanka a Citron remizovali v Souboji Rebelů

V areálu rožnovského koupaliště se 
sešlo téměř dva tisíce návštěvníků. 
Hned v úvodu koncertu hlasitě pod-
pořili předskokana - havířovskou 
hard-rockovou partičku Bastard. 
Kapela se po 23leté pauze vrátila 
opět na pódia, předvedla poctivou 
porci rocku a parádně rozehřála 
publikum pro hlavní hvězdy večera.

Tou první byla bezpochyby brati-
slavská Tublatanka. Do souboje na-
sadila nejznámější rockové pecky, 
a za to ji fanoušci odměnili vřelým 
přijetím. Nejvíce na publikum zabí-
raly skladby z prvních tří vydaných 
alb s víc jak 30letou historií. Ze-
jména pak písnička Dnes, při které 
zpěvák a kytarista Maťo Ďurinda 
vyšel na připravené molo a hrou na 

klávesy spustil známé „dnes mám 
rande so svojim mestom“. To už 
se hlasitě rozezpívaly i zadní řady 
fanoušků, a společný refrén se hla-
sitě nesl nad hladinou koupaliště. 
Přišla řada i na akustický set něko-
lika písní, který ale narušila dešťo-
vá přeháňka. To však návštěvníky 
neodradilo a zůstali kapele věrni až 
do přídavku Skúsime to cez vesmír.

Po krátké pauze vyrazil do sou-
boje také ostravský Citron. Úvodní 
skladbou Radegast z roku 1988 
zahájil přehlídku svých klasických, 
ale také nových songů, které jsou 
už nahrány s novou sestavou. Z pů-
vodního Citronu totiž zbyl pouze 
bubeník Radim Pařízek a znovu 
příchozí Ladislav Křížek. Ten si 

dokonce zazpíval společný duet se 
zpěvačkou Tanjou, která byla po 
boku kapely už i v 80. letech. Mile 
působilo také společné vzpomínání 
na bývalého kytaristu Jindru Kvitu 
a zpěváka Standu Hranického, kteří 
bohužel koncert sledovali z rockové-
ho nebe. Vystoupení vrcholilo sklad-
bou Už couvám, ale také excelentně 
zahranou Zahradní slavností z osm-
desátek. Překvapením na závěr byl 
ovšem společný duet Ládi a Maťa 
- Silní a nezlomní. Navíc tuto píseň 
v podobě CD singlu obdrželi všich-
ni návštěvníci koncertu zdarma.

V Souboji Rebelů nebylo vítěze. 
Obě kapely předvedly vysokou úro-
veň hudebního nadání a upevnily si 
tak pověst československých rocko-

vých legend. Ve tvářích muzikantů 
bylo znát, že se večer nadmíru po-
dařil, a důkazem toho bylo i upřím-
né poděkování valašskému publiku. 
Úspěch obou vystoupení potvrdil 
také organizátor pořádající agen-
tury Pragokoncert David Mlčoch: 
„Kluci z obou kapel označili dnešní 
koncert za výjimečný, pochválili pře-
devším skvělé fanoušky, kteří i přes 
nepřízeň počasí obětavě podpořili 
obě vystoupení. V šatně se shodli na 
tom, že si na posledním koncertě re-
publikového turné nemohli přát lepší 
tečku. Určitě se do Rožnova rádi ně-
kdy vrátíme. Tady pod Radegastem 
se cítíme jako doma.“ 

Text Aleš Luchesi,
fota Jiří Románek
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Valašské folkrockování oslavilo 30. rekordní návštěvností
Oscarová Markéta Irglová, skvělá Barbora Poláková, hvězdná rocková sestava Supergroup.cz 
a výborná kapela Ptakustik přilákaly do amfiteátru Na Stráni přes 1 300 diváků. Jubilejní 30. 
ročník hudebního festivalu Valašské folkrockování se tak opět vydařil.

„Vysokou účast naznačoval již před-
prodej, ale nečekal jsem, že bude 
amfiteátr téměř plný už od začátku 
prvního koncertu. Bylo to výborné,“ 
pochvaloval si Jakub Sobotka, ředi-
tel pořádajícího T klubu - kulturní 
agentury. Lavičky amfiteátru Na 
Stráni se zaplnily už před pátou 
hodinou díky oscarové Markétě Ir-
glové, jejíž vystoupení bylo zároveň 

jediným letošním koncertem v ČR. 
Na pódiu ji doprovodili Fergal O‘-
Connor a Aida Shahghasemi.

Zpěvačka a herečka Barbora Po-
láková poté roztančila návštěvníky 
svými hity Nafrněná, Po válce či 
Kráva. Nakonec přidala i píseň, 
kterou složila jako svou úplně první 
skladbu. „Jsem ráda, že už se dnes 
nemusíme nikam vracet a můžeme 

si užít zbytek dne s vámi,“ loučila se 
s nadšenými fanoušky.
Poté patřilo pódium hvězdám čes-
kého rocku. Kapela Supergroup.
cz je unikátní uskupení ve složení 
Kamil Střihavka, Michal Pavlíček, 
Vladimír Kulhánek, Roman Dra-
goun, Jan Hrubý a Klaudius Kry-
špín. Nadšené fanoušky neodradil 
ani déšť, který byl jedinou kaňkou 

na jejich skvělém vystoupení. Míst-
ní kapele Ptakustik s frontmanem 
Tomášem Ptáčkem už počasí nepřá-
lo vůbec. Přesto odehráli své vystou-
pení v plném nasazení pro poslední 
statečné diváky. Ti se v rytmu živel-
ných písní protančili mezi provazy 
deště až do konce jubilejního ročníku 
Valašského folkrockování.             (r) 
Fota Jakub Sobotka, Jakub Mikuš
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Zubří se chlubí nejen novým moderním bazénem
Novým multifunkčním areálem (dále MA) s vyhřívaným venkovním koupalištěm za 110 mil. Kč se od půlky srpna 
pyšní město Zubří. Areál se nachází vedle fotbalového hřiště v místech, kde v minulosti stál venkovní bazén.

ZUBŘÍ • Slavnostní otevření ven-
kovní části areálu se uskutečnilo ve 
čtvrtek 15. srpna za účasti veřejnosti, 
zuberských zastupitelů a vedení rad-
nice v čele se starostou Lubomírem 
Vaculínem. Do Zubří se tak po 13 

letech vrátilo vyhřívané koupaliště. 
„Máme tady hlavní bazén o rozměrech 
15krát 25 metrů, dále menší dětský 
bazén, tobogán, skluzavku, tři plavec-
ké dráhy a nechybí ani moderní vodní 
atrakce,“ vyjmenoval hlavní lákadla 

MA Vaculín s tím, že: „Co se týká 
vnitřní části areálu, ty jsou již také hoto-
vy. Aktuálně se dovybavuje fitness a pro-
vádí se montáž kuželkářských drah 
a vybavení dětského koutu. Dokončení 
plánujeme přibližně v půlce září.“

Současný letní provoz koupa-
liště bude do půlky září. „Samo-
zřejmě se to ale může změnit podle 
počasí. Otevírací doba vnitřních 
prostor bude ještě upřesněna,“ do-
dal na závěr starosta.               (r)
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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.

Registrujte se do Běhu rodným 
krajem Emila Zátopka
Jednu velkou novinku, trať z Kopřivnice do Rožnova pod Rad-
hoštěm 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 
poběží z Kopřivnice do Rožnova 
s cílem ve Valašském muzeu v pří-
rodě. Vedle hlavního běhu je letos 
připravena i novinka - kratší varian-
ta trati. „Běh rodným krajem Emila 
Zátopka je možné absolvovat i ve dvo-
jici žena-žena nebo muž-muž v rámci 
závodu štafet. Jedná se o doprovodný 
závod s trasou rozdělenou na dva úse-
ky: Kopřivnice - Veřovice s délkou 10 
kilometrů a Veřovice - Rožnov v délce 
12,3 kilometru. Společná registrace 
všech závodníků bude probíhat na 
ZŠ Milady Horákové v Kopřivnici, 
běžce druhého úseku převezeme do 
Veřovic autobusem,“ popsal novinku 
člen organizačního týmu Břetislav 
Orlík. Z předchozích ročníků zů-
stává i oblíbená soutěž tříčlenných 
týmů. Podmínkou je účast alespoň 
jedné ženy. 

Na běžce čekají také odměny. 
„Každý obdrží v cíli upomínkový před-
mět. Pro všechny běžce i fanoušky 

bude v den závodu umožněn bezplat-
ný vstup do Valašského muzea v příro-
dě, kde je cíl běhu. Závodníci budou 
moci také bezplatně navštívit Expozici 
Dany a Emila Zátopkových v Regio-
nálním muzeu Kopřivnice,“ doplnil 
Dušan Vrážel, vedoucí odboru škol-
ství a sportu rožnovské radnice, kte-
rá se na organizaci podílí.

Součástí klání budou i oblíbené 
dětské běhy v obou městech. V Rož-
nově startují v sobotu 21. září dopo-
ledne. Prezentace na místě začíná 
v 8.15 hodin. Zájemci se mohou 
hlásit i dopředu na e-mailu svc@sv-
croznov.cz. Start i cíl dětských běhů 
bude v Dřevěném městečku.

Běh rodným krajem Emila Zá-
topka je věnován odkazu slavného 
atleta a nejlepšího olympionika 
20. století Emila Zátopka. Koná se 
pravidelně nejbližší sobotu k jeho 
narození, což bylo 19. září 1922. 
Ve stejný den se narodila i jeho 
manželka Dana.              (mha, jm)

Klání pořádá Spolek Bezva běh 
pro bezva lidi, z. s., ve spolupráci 
s městem Rožnov p. R. Smyslem 
akce není ani tak závodění, jako 
rodinná turistika pro všechny ge-
nerace. Chybět tak nebude trasa 
z Masarykova náměstí k chatě 
Mír či golfovému areálu pro rodi-
ny s kočárky, kolem Rožnova či 
na Pustevny a zpátky. Pro oprav-
dové nadšence je však připrave-
na trojice tras z Ostravy, a to na 
kole (65 km) přes Olešnou, na 
koloběžce (63 km) přes Valašské 
Meziříčí a pěšky (58 km) přes 
Olešnou. Z ostravského Bělského 
lesa se bude startovat hromadně 
v 7 hodin. V Rožnově pak mohou 
účastníci vyrazit na jednu z tratí 
po vyzvednutí startovního čísla 

kdykoliv od 8 do 11 hodin. Cíl 
závodu na Masarykově náměs-
tí bude otevřen až do 19 hodin. 
Více o Šviháku rožnovském na 
www.bezvabeh.cz/svihak-roznov-
sky, kde do neděle 8. září probíhá 
také registrace.                         (r)

Tylovská dvacítka - rekordy jsou pokořeny
Každoročně zvyšující se zájem běžců zaznamenali také letos pořadatelé čtvrtého ročníku 
závodů Tylovská 20. Sportovci navíc tentokrát pokořili i několik traťových rekordů.

Dětské závody měly své trasy vytyče-
ny tradičně v místě startu. „Běželo se 
za krásného slunečného počasí a mo-
hutného povzbuzování rodičů. Bylo 
vidět, že si děti klání užívají. V cíli na 
ně čekalo občerstvení a pro ty nejlepší 
tradiční perníková medaile, diplom 
a něco dobrého na zub,” přiblížil za 

pořadatele Zbyněk Solanský. Po dě-
tech se na start 10 a 20kilometrové 
tratě postavili starší běžci. Čekala je 
opět náročná trať se 400metrovým 
převýšením na deseti kilometrech. 
„Letos se na start mimo jiných po-
stavili běžci z AK Drnovice, kteří opa-
novali čelo startovního pole v závodě 

na 20 kilometrů. Lukáš Koudelka 
ze zmíněného týmu tak nyní s časem 
1:37:44 drží rekord trati. V závodě na 
10 kilometrů stanovil nový nejlepší 
čas Marek Tretera z AC Sportguides 
Rožnov s časem 44:00,” uvedl Solan-
ský. Mezi ženami pak byla na kratší 
trati nejúspěšnější Lucie Kalafutová 

(56:58). „Chtěl bych poděkovat všem 
partnerům závodu a městu Rožnov, 
kteří nás stejně jako v předešlých 
ročnících podpořili a umožnili koná-
ní této akce. V roce 2020 při pátém 
ročníku Tylovské 20 na shledanou,” 
doplnil Zbyněk Solanský. 

(jm) Fota Markéta Mikundová
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Rožnované na MS potvrdili světovou extratřídu
Fantastické čtvrté a juniorské páté místo si přivezli z mistrov-
ství světa ve Španělsku stolní fotbalisté z Rožnova pod Rad-
hoštěm. Borci z FoosForLife Teamu tak opět potvrdili svoji 
příslušnost k absolutní světové špičce.

Ve španělském městě Murcia se 
rožnovským zástupcům dařilo v bar-
vách národního týmu. Mezi seniory 
brali Češi i s Rožnovany v sestavě 
nepopulární, ale přesto skvělou 
4. pozici, když ve čtvrtfinále porazili 
silné Německo, v semifinále pod-
lehli USA a v zápase o bronz těsně 
nestačili na Francii. Český juniorský 
tým také bohužel nedokázal urvat 
medailové pozice a po těsné prohře 
s Francií zakončil Mistrovství světa 
2019 na 5. místě, které je ale rovněž 
parádním výsledkem.

Rožnovským zástupcům se ovšem 
dařilo i v individuálních kategoriích, 
kde znovu potvrdili, že se s nimi 
v širší světové špičce musí počítat. 
Smolný los svedl už v boji o osmi-
finále deblů proti sobě dvě rožnov-
ské dvojice. V tomto souboji vyhráli 
Radek Drda s Vojtěchem Holubem, 

kteří pak dokráčeli až v pěknému 
9. místu, zatímco pro poražený pár 
Jan Žanta, Petr Pospěch cesta turna-
jem skončila. V soutěži jednotlivců 
nejvíc bojoval Vojtěch Holub, který 
ale nestačil na světového hráče č. 1 
Tonyho Spredemana.

Po vystoupení na světovém 
šampionátu tak panovala v táboře 
rožnovských borců z FoosForLife 
Teamu zasloužená spokojenost. 
„Obrovská gratulace a poděkování 
patří všem vítězům, našim přáte-
lům a fanouškům, samozřejmě také 
všem borcům z českého nároďáku, 
kteří bojovali jak o život. Speciální 
poděkování patří především všem 
partnerům a sponzorům, kteří nám 
na světové tour a v naší činnosti 
pomáhají,“ uvedl za FoosForLife 
Team Radek Drda. 

(mha) Foto archiv teamu

Novinkou krajského přeboru hokejistů bude All-Star Game
Deset týmů, tříkolová základní část 
čítající 27 zápasů, prvních osm do 
play off, ale také velká novinka 
v podobě All-Star Game. Takový 
bude nový ročník krajské ligy Mo-
ravskoslezského kraje, která i letos 
bude s rožnovskou účastí.

Každý tým si zahraje s devíti sou-
peři třikrát, poté bude následovat 

play off pro nejlepších osm týmů. 
Čtvrtfinále a semifinále bude na 
dvě vítězná utkání, finále pak na 
tři. Sezona bude zahájena prvním 
kolem v sobotu 21. září, maximál-
ně pak může končit až 22. března 
případným pátým zápasem finále.

Novinkou pro nadcházející sezo-
nu bude regionální All-Star Game, 

které se uskuteční koncem ledna 
a  do nějž si každý z týmů nominuje 
vybrané hráče. Kluby jsou rozděle-
ny do dvou skupin. Skupina Západ 
(Rožnov p. R., Studénka, Krnov, 
Nový Jičín, Horní Benešov) a sku-
pina Východ (Karviná, Bohumín, 
Orlová, Český Těšín, Frýdek-Mís-
tek). Součástí tohoto exhibičního 

utkání budou také dovednostní 
soutěže.                                (mha) 
Úvodní los Rožnova:
1. kolo – 21. 9.: Krnov – Rožnov
2. kolo – 28. 9.: Rožnov – Karviná
3. kolo – 5. 10.: Studénka – Rožnov
4. kolo – 12. 10.: Rožnov – H. Benešov
5. kolo – 19. 10.: Č. Těšín – Rožnov
6. kolo – 26. 10.: Rožnov – FM B

Házenkáři Zubří vyhráli turnaj v Jičíně
Házenkáři HC Robe Zubří vyhráli výborně obsazený turnaj 
v Jičíně, když v souboji o prvenství porazili úřadujícího mi-
stra republiky Plzeň o jedinou branku (22:21). Právě v Plzni 
začnou Zubřané v neděli 8. září nový ročník extraligy.

Čtyři zápasy ve čtyřech dnech, 
čtyři výhry a pohár pro vítěze. 
Taková je bilance házenkářů Zub-
ří na přípravném turnaji v Jičíně 
v polovině srpna, který byl pro-
věrkou před blížícím se startem 
extraligy. Zubřané postupně pora-
zili domácí Jičín, polský Chrobry 
Glogow, Považskou Bystrici 
a mistrovskou Plzeň. Trenér Zub-
ří Dušan Poloz mohl být po čtyř-
denním turnaji spokojen. „Byli 
jsme v téměř kompletní sestavě, 
chyběl nám jen Mičkal a dlouhodo-
bě zraněný Bohdan Mizera. Přesto 
jsme nevytvářeli žádný tlak na vý-
sledek. Cílem turnaje bylo vyzkou-
šet nový obranný systém a pilování 
návyků při spolupráci dvojic a tro-
jic. Dle počtu obdržených branek 
jsme s obrannou fází spokojeni. 
Dál pracujeme na útočném herním 
systému, kde zapracováváme nové 
posily. Celkový triumf na turnaji je 
jen pomyslnou třešničkou na dor-
tu,“ uvedl na klubovém webu kouč 
házenkářů Zubří Dušan Poloz.

HBC Jičín - HC Zubří 27:28
Sestava a branky Zubří: Mizera, 
Malina, Krůpa – Přikryl 1, Jurka 6, 
Vlk 1, Korbel 5, Řezníček 3, Šustá-
ček 1, Hlinka 2, Souček, Hrstka 
4/1, Válek, Dořičák 4, Dokoupil 2, 
Hybner, Novák.
HC Zubří - Chrobry Glogow 33:23
Malina, Mizera, Krůpa – Dokoupil 
6, Přikryl 2, Hlinka, Vlk 3, Válek 1, 
Šustáček 2, Říha, Hrstka, Jurka 4, 
Řezníček 7/1, Souček 1, Hybner 3, 
Korbel 3, Novák, Dořičák 1.
HC Zubří - MŠK Pov. Bystrica 35:25
Krůpa, Malina, Mizera - Dokoupil 
4, Přikryl 3, Hlinka 6, Vlk, Válek 1, 
Šustáček 4, Říha, Hrstka 4/3, Jurka 
5, Řezníček 2, Souček, Hybner 1, 
Korbel 4, Novák, Dořičák 1.
HC Zubří - Talent Plzeň 22:21
Malina, Mizera, Krůpa - Dokoupil, 
Přikryl 1, Hlinka 2, Válek 3, Šustá-
ček 1, Říha, Hrstka 1/1, Jurka 5, 
Řezníček 1, Souček, Hybner, Kor-
bel 2, Novák 1, Dořičák 5.
Konečné pořadí: 1. Zubří, 2. Plzeň, 3. 
P. Bystrica, 4. Glogow, 5. Jičín. (mha)


