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Radnice spustila bezplatný Mobilní rozhlas
Novou bezplatnou komunikační
službu, která zajistí občanům přehled o všem důležitém, co se ve
městě děje, spustilo v září město

Rožnov p. R. Platforma s názvem
Mobilní rozhlas umí včas informovat o všem důležitém. Informace
jsou zasílány na e-mail nebo formou

SMS na mobil. Je nutné se ale přihlásit na webu roznov.mobilnirozhlas.cz a zvolit si kategorie a možnosti, které vás zajímají. Registrace

je možná i přes mobilní aplikaci,
která je dostupná pro systémy android i Apple iOS, a také vyplněním
formuláře na MěÚ a v TIC.
(r)

Změny na úřadě Školy hlásí 152 prvňáčků

  

Především stavebníci mají velký důvod k radosti. Od října
totiž najdou na jedné adrese nejen referenty ze stavebního, ale i jejich kolegy ze životního prostředí. Klíčové informace tak získají na jednom místě.
Právě od desátého měsíce tohoto
Nemusí tedy přecházet mezi budoroku totiž nabyla účinnosti změvami a ztrácet tak drahocenný čas.“
na organizační struktury městskéDo budoucna přitom radnice
ho úřadu. „K prvnímu říjnu jsme
uvažuje o dalších změnách. Ty
zrušili odbor výstavby a územního
se týkají možného sestěhování
plánování a také odbor životního
úředníků pod jednu střechu. Z toprostředí. Ke stejnému dni pak
hoto hlediska se stále více mluví
vznikl nový odbor životního prostřeo využití areálu České pošty na
dí a výstavby. Jeho vedoucí je Věra
náměstí Míru. „Ano, mohu potvrdit,
Šulová, která dosud vedla životní
že o této možnosti jednáme,“ sdělil
prostředí,“ informoval starosta
starosta. Plány na centralizace úřaRožnova Radim Holiš (ANO)
du přitom na zářijovém zasedání
a pokračoval: „Ještě v září úřadopodpořili i další zastupitelé. „Jsem
vali referenti ze životního prostřepřesvědčena, že si občané zaslouží
dí na pracovišti ve Stefaniu vedle
mít úřad pod jednou střechou,“ připarku, během října (přestěhování
spěla svým názorem zastupitelka
proběhne ve 2. půli měsíce, přiMarkéta Blinková (ODS). „Pokud
čemž chod odboru nebude pro
je možnost koupit poštu, tak jsem
veřejnost omezen – pozn. red.) je
jednoznačně pro. Sloučení úřadu je
nově najdete v budově na Letenské
komfort pro občany a osobně bych
ulici u polikliniky, kde do té doby
tuto investici časově upřednostnil třesídlil stavební odbor. Díky tomu
ba i před přístavbou knihovny,“ dozíská stavebník klíčové informace
dal zastupitel Jaromír Koryčanský
ke své činnosti na jednom místě.
(KDU-ČSL).
(r)

Letní prázdniny jsou definitivně minulostí a děti tak v pondělí
2. září poprvé ve školním roce 2019/20 usedly do školních
lavic. Více na str. 10.

INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

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

STRANA 2 / 26. ZÁŘÍ 2019

ZPRAVODAJSTVÍ

Škola na Videčské se chlubí novým hřištěm
Město Rožnov pod Radhoštěm dokončilo další z velkých investičních akcí tohoto roku - víceúčelové
sportovní hřiště na Základní škole Videčská. Práce započaly v dubnu a trvaly přibližně čtyři měsíce.

Stavba se musela přizpůsobit omezenému prostoru. „Ten nám neumožňoval standardní ovál, proto se
navrhl neobvyklý tvar běžecké dráhy.
Uvnitř jsou pak další víceúčelová
sportoviště, která splňují zadání, aby
v jednu chvíli mohly na hřišti cvičit
tři různé skupiny,“ uvedl starosta
Rožnova Radim Holiš (ANO).
Dalším tvrdým oříškem bylo získání všech potřebných povolení.
„Součástí stavebního povolení byla
povinnost splnit podmínky památkářů a také Povodí Moravy, protože
hřiště je blízko řeky. Všechno se nám
však podařilo dotáhnout do konce,

za což je třeba poděkovat všem, kteří
se na tom podíleli,“ dodala Dita Vávrová z rožnovské radnice.
Víceúčelové sportovní hřiště
u ZŠ Videčská má kromě multifunkční plochy s brankami na
různé sporty i běžeckou dráhu.
Provozovat se na něm dají atletické disciplíny, jako například skok
do dálky nebo hod koulí. Hřiště
bude sloužit přibližně do 15 hodin
potřebám školy, poté je přístupné
veřejnosti.
Cena stavby je vyčíslena na přibližně 6,6 mil. Kč. Celou investici
zaplatilo město.
(mha, r)

Krátce ze zářijového zasedání zastupitelstva města
V úterý 10. září se uskutečnilo zasedání zastupitelstva města. Na programu
byly téměř dvě desítky bodů. Namátkou vybíráme ty nejzajímavější.

Zimní stadion a poliklinika
Součástí programu tentokrát bylo
projednání zprávy jednatele Jindřicha Žáka o činnosti městem vlastněné společnosti Komerční domy
(dále jen KD). Jednatel přítomné
seznámil s finanční situací za rok
2018, kdy náklady byly ve výši
19,983 mil. Kč. Konečný výsledek
hospodaření za celý rok byl -687
182 Kč, přičemž jen ztráta ze zimního stadionu je okolo 300 tis. Kč.
Zastupitele proto zajímalo využití
zimáku mimo hokejovou sezonu.
„Prostory po dobu nezimních měsíců
pronajímáme městské policii, která
zde provozuje dětské dopravní hřiště.
Zkusili jsme vytvořit také hřiště pro
badminton, ale o to bohužel není zá-

jem. Pořádají se zde také florbalové
turnaje. Ze strany veřejnosti by byl
zájem o in-line plochu, ale ta je spojena s vysokou pořizovací investicí,“
sdělil Žák. Na přetřes přišlo také
téma městské polikliniky. „Prosím,
opravte vchod do tohoto zdravotnického zařízení, zatéká tam a je
to nepříjemné nejen pro pacienty,“
nabádal zastupitel a lékař Zdeněk
Němeček (bezp. za KDU-ČSL).
Jednatel KD slíbil brzkou nápravu.
Do debaty se zapojil i zastupitel
Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL):
„Již dříve jsem žádal, aby se řešila
možnost zpřístupnit polikliniku ze
zadní části parkoviště. Věřím, že
k tomu konečně dojde v rámci chystaného projektu na rekonstrukci plochy na Letenské ulici.“

Pod Pindulou zemřel motorkář

Mladík (26) z Branek zemřel v úterý 10. září krátce před 18. hodinou po střetu s osobním vozidlem u Rožnova na silnici I/58.

Projekty za desítky milionů
Zastupitelé se také nechali seznámit
s aktuálními projekty. Veškeré investiční akce města, které jsou realizovány, dokončeny či v přípravném
stádiu, jsou na webových stránkách
www.strategieroznov.cz. „K dnešnímu dni jsou faktury na částce 71 714
064 korun, dokončených realizací je
14, projektů dle plánu je uděláno 24,“
konstatovala vedoucí odboru investic
Dita Vávrová. Zastupitel Alois Vychodil (ODS) v rámci diskuze k tomuto bodu upozornil na nebezpečí
před ZŠ Záhumení. „Především ráno
je tam velký zmatek v době, kdy rodiče vozí děti do školy a zamezují vjezdu
na parkoviště Elektroprojekty. Bude se
tato lokalita nějakým způsobem řešit?“

zajímal se Vychodil. Na to mu starosta Radim Holiš (ANO) odpověděl,
že k této problematice proběhne veřejné projednání.

Organizační změny
Téměř v samém závěru zasedání přišlo na řadu téma změn v organizační struktuře úřadu. V něm tajemník
Roman Hep přítomné seznámil se
zrušením některých odborů a vytvořením nových. Co se týká celkového
počtu zaměstnanců městského úřadu, tak plánováno je podle tajemníka 188 lidí (skutečnost 175), z toho
dotační úvazky jsou ve výši 8,3 osoby. Kompletní záznam ze zasedání
zastupitelstva je zveřejněn na webu
www.tvbeskyd.cz.
(r)

Pořiďte si levné dřevo na topení
Palivové dřevo za zvýhodněnou
cenu 500 Kč (včetně DPH) za 1 m3
nabízí občanům Městské lesy Rožnov. Nabídka je platná do konce
roku. „Jedná se o smrkové dřevo, které se dodává ve výřezech o délce 2 až

4 metry. Cena je bez dopravy, kterou
ale po dohodě můžeme zařídit,” uvedl Rostislav Polášek z městských
lesů s tím, že další info je na webu
www.mlroznov.cz, případně na tel.:
739 247 830.
(r)

Zemědělci posnídají s vedením města

Oba řidiči jeli od Rožnova na Frenštát, přičemž mladý motorkář při
předjíždění narazil do vozidla zn.
Opel Astra, jehož řidič odbočoval
vlevo. Po střetu utrpěl motorkář
zranění, kterým na místě podlehl.
Řidiče (42) Opelu z Valašskomeziříčska, který cestoval ve vozidle
sám, odvezla sanitka s lehkým
zraněním do nemocnice. Dechová
zkouška u něj požití alkoholu vylou-

čila. Na místě zasahovali policisté
ze skupiny dopravních nehod, policisté z rožnovského obvodního
oddělení, kriminalisté a k objasnění nehodového děje přizval vyšetřovatel i soudního znalce z oboru
silniční dopravy. „Míra zavinění
obou účastníků je předmětem dalšího šetření,“ dodala vrchní policejní
komisařka Lenka Javorková.
(r)
Foto Hasiči města Rožnova

V úterý 15. října se v hotelu Energetic od 8.30 hodin uskuteční setkání zástupců města Rožnova pod Radhoštěm a městského úřadu při společné snídani s místními vlastníky zemědělské půdy, zemědělci a drobnými producenty.
Cílem tohoto setkání je diskuze
Společné setkání je jednou z dalo aktuálních problémech lokálších aktivit, kterou rožnovská radních producentů, o ochraně půdy,
nice organizuje v rámci činnosti
o možnosti spolupráce při akcích
Zdravého města.
města, ale i představení dostupných
Kontaktní osoba pro přihlášení na
dotací a otázka možné spolupráce
akci a případné dotazy:
na likvidaci bioodpadu města.
Mgr. Hana Ondruchová, Městský úřad
Rožnov, Masarykovo náměstí 128, telefon: 739 532 970, e-mailová adresa:
hana.ondruchova@roznov.cz
(r)
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Rožnovanům není život ve městě lhostejný
Předposlední zářijovou středu se na radnici uskutečnily další veřejné interpelace.
Ty se konají vždy týden po proběhnutém zasedání městského zastupitelstva.
Zářijovou schůzku se starostou Rožnova pod Radhoštěm Radimem Holišem (ANO), místostarostou Janem
Kučerou (Nezávislí Rožnováci) a šéfem strážníků Alešem Pilařem si nenechalo ujít mnoho obyvatel města
(viz foto). Ty mimo jiné zajímalo pokutování pejskařů, kteří neodstraňují
exkrementy po svých čtyřnohých miláčcích, měření stacionárními radary
a nepořádek na nádraží.

Vnitroblok na Kulturní ulici
Kromě toho se přítomní ptali na
úpravy vnitrobloku na Kulturní
ulici. „Toto téma je pro mnoho občanů důležité, proto k němu plánujeme samostatné veřejné projednání. Uskuteční se v úterý 22. října
od 16 hodin v obřadní síni na Městském úřadu v Rožnově pod Radhoštěm,” poznamenal Kučera.
(r)

Tip na dárek: Příběhy spisovatelky Jožky Nejedlé
Co se kdy přihodilo ve městě i na
pasekách. Takový je přesně název
zbrusu nově vydané knížky z edice
Rožnovské malé tisky, jejíž autorkou je Jožka Nejedlá.

Zmíněnou drobnou publikaci,
v níž najdete 26 poutavých příběhů z Rožnova a okolních pasek, je
možné zakoupit za 50 Kč v místním turistickém informačním

centru (dále jen TIC). „Zájemcům
ji lze z TIC zaslat i na dobírku po
předchozí objednávce e-mailem nebo
telefonicky,” dodal Marek Havran
z rožnovské radnice.

Jožka Nejedlá, rozená Fassmannová, je známá valašská spisovatelka,
která žila v letech 1881-1943. Odpočívá na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě.
(mha, r)

Valaši chtějí Matěje zachránit Nepropásněte Blešák trochu jinak
Přes 7 milionů korun. Takovou částku je potřeba sehnat na
opravu parní lokomotivy 433.002 alias Matěj z roku 1948,
které letos v březnu skončila technická způsobilost.

ČSŽ – Spolek rožnovských žen zve na tradiční akci nazvanou Blešák trochu jinak. Uskuteční se v jídelně místní
Základní školy na Koryčanských Pasekách.
„Pokud máte doma zachovalé a neSpolku rožnovských žen a dodala:
potřebné věci jako hračky, spotřební
„Udělejte si procházku a nebudete
zboží, či oblečení a nechcete je vyholitovat. Těšíme se na vás!”
dit do popelnice, můžete je darovat.
Příjem věcí: Pátek 1. listopaMohou dobře sloužit dalším lidem.
du 14.00-16.00 hodin. Prodej:
Výtěžek z této akce bude věnován na
Pátek 1. listopadu 15.00-19.00
sociální účely,” přiblížila akci Mahodin, sobota 2. listopadu 8.00rie Rethyová, předsedkyně ČSŽ 12.00 hodin.
(r)

Nášlapné chodníky už slouží veřejnosti
Sídliště Láz, Písečný, 1. máje,
Koryčanské Paseky a Jižní
Město se dočkaly nových
tzv. nášlapných chodníků.
O možnostech, jakým způsobem
lze v této nelehké situaci Matějovi pomoci, jak dát tuto částku
dohromady, případně jestli vůbec
má cenu tak vysokou částku vynakládat, diskutovali nedávno ve Val.
Meziříčí odborníci se zástupci samospráv a Českých drah.
Na prvním setkání všech zainteresovaných stran panovala shoda
na tom, že se budou snažit pomoci
dle svých možností. Zástupci Národního technického muzea, které
je vlastníkem lokomotivy, sdělili, že
se mohou na opravě podílet maximální částkou 500 tis. Kč. Podobně
kontrovali také starostové tří valaš-

ských měst. „S kolegy z Valašského
Meziříčí a Vsetína jsme se shodli na
tom, že půjdeme do svých zastupitelstev s tím, že budeme žádat o schválení částky zhruba půl milionu korun na každé město. Dle vyjádření
hejtmana Jiřího Čunka je připraven
pomoci také Zlínský kraj, konkrétní částka ovšem nebyla upřesněna,“
prozradil další informace z jednání starosta Rožnova Radim Holiš
(ANO) a dodal: „Shodli jsme se, že
Matěj má pro náš region velký historický význam. Proto se jej budeme
snažit zachránit a uděláme, co je
v našich silách.”
(mha, r)
Foto MěÚ Rožnov p. R.

Na pastelkovné šlo 107 tisíc

Rožnovská radnice také letos pokračuje s pomocí rodinám malých žáků se startem do nového životního období – povinné školní docházky.
Město Rožnov pod RadhoštěmKč, za což se nakoupily různé
zavedlo tzv. pastelkovné v roce
školní potřeby a pomůcky. Rad2012. Na jednoho prvňáčka šlo
nice pro 152 „svých“ prvňáčků
letos z městské kasy zhruba 700
uvolnila 107 tisíc Kč. (mha, r)

„Pro povrch chodníků byla použita
velkoformátová dlažba z balkánské
ruly. Před zahájením realizace byly
vzorky lomového kamene odsouhlaseny zástupcem zadavatele, tedy
města,“ uvedl Drahomír Janíček
z rožnovské radnice. Celková délka nových úseků je 426 metrů.
„Šířka chodníků je většinou jeden
metr, pouze v úsecích s omezenými
prostorovými možnostmi to je 0,7
metru,“ dodal Janíček.
Realizace celé stavby přišla na
569 tisíc Kč včetně DPH. (mha, r)
Foto MěÚ Rožnov

Rožnov se prezentoval v Budapešti
Také za přítomnosti starosty
Rožnova pod Radhoštěm Radima Holiše (ANO) se nedávno
na české ambasádě v Budapešti prezentoval Zlínský kraj. Na
českém velvyslanectví v Budapešti se představily nejen obce
a města, jež hledají maďarského
partnera, ale také ti, kteří již své

partnerské město mají a chtějí
vztahy i další spolupráci dále
rozvíjet. „Nejsme od Maďarska
daleko, nabízíme dobré služby,
špičkové hotely, valašskou kuchyni a blízko máme krásné hory.
Zkrátka věříme, že máme Maďarům co nabídnout,“ dodal starosta Holiš.
(mha, r)

STRANA 4 / 26. ZÁŘÍ 2019

ZPRAVODAJSTVÍ

V městském parku se radili o dotacích
Terénní seminář pod patronátem Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy na
téma získávání dotací se uskutečnil ve čtvrtek 5. září v Rožnově pod Radhoštěm.

Stěžejním tématem byla výměna
informací týkajících se čerpání
příspěvků z Operačního programu
životního prostředí. „Nedávno jsme
byli jedním z úspěšných žadatelů
o dotaci na revitalizaci městského
parku. Proto jsme byli požádáni, abychom udělali jednu z částí semináře
i u nás. Ve stejný den jsme se také
byli podívat na jiné projekty v okolí
– obnovu a rozšíření ovocného sadu
ve Stříteži a na mokřad v Karolince,“ uvedla místostarostka Rožnova
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).

Účastnící semináře si navzájem
sdělovali zkušenosti z minulých
výzev. „Dozvěděli jsme se hodně
praktických informací, které mohou v dalších našich žádostech
ušetřit čas a také přiblížit dotaci
k úspěšnému konci. V našem případě se nám mohou poznatky ze
semináře hodit hned v blízké době,
kdy se budeme ucházet o dotaci pro
sídliště 1. máje, kde chceme začít
s postupnou revitalizací a přípravou nové výsadby,“ doplnila místostarostka.
(mha, r)

Soud rozplétá zkázu Libušína na Pustevnách
Před trestním senátem okresního soudu stanul v půlce září Pavel Pryszcz (54) z Karviné. Podle státního
zastupitelství je to totiž právě on, kdo měl v roce 2014 zavinit požár historicky cenné chaty Libušín.

Obžalovaný prováděl jakožto osoba
samostatně výdělečně činná v roce
2007 opravu komínových těles Libu-

šína. „Jejich vyvložkování zadal svým
dvěma zaměstnancům, ačkoliv věděl,
že k dané činnosti neměli odbornou

Foto HZS Zlínského kraje

způsobilost. Ti navíc svou práci odvedli v rozporu s platnými normami. Především mezi stěnou jídelny a pláštěm
komína ponechali volnou komoru
o hloubce okolo 28 cm, kdy nad ní se
nacházely trámy. Kvůli nedostatečné
izolaci docházelo k průniku sálavého
tepla na dřevěnou část stavby,“ informoval náměstek okresního státního
zástupce Petr Bareš a pokračoval:
„Pavel Pryszcz chyby svých zaměstnanců neodhalil a 12. prosince 2007
vydal revizní zprávu o bezzávadovosti komínu. Sálavé teplo unikající
z nezaizolovaného kouřovodu pak
několik let vysušovalo trámy, které se
v noci na 3. března 2014 samovzní-

tily a způsobily rozsáhlý, devastující
požár Libušína.“ S plameny tehdy
bojovalo 11 hasičských jednotek,
škoda, kterou vyčíslil majitel budovy - Valašské muzeum v přírodě
- přesáhla 100 mil. Kč.
Pavel Pryszcz, jemuž v případě
prokázání viny hrozí za obecné
ohrožení z nedbalosti 8 let vězení,
u soudu odmítl vypovídat. „V září
se v této trestní věci uskutečnila dvě
hlavní líčení. Soudkyně Alena Matochová další projednání odročila na
listopad, kdy budou pokračovat výslechy svědků. Kdy padne rozsudek,
v tuto chvíli nedokáži odhadnout,“
dodal na závěr státní zástupce. (r)

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Interiér opravovaného Libušína, léto 2019

Aktuální podoba Libušína (vlevo)

Rožnovská radnice: Ušetřete za plyn a elektřinu

Město Rožnov pod Radhoštěm nabízí občanům a soukromým firmám zúčastnit
se společného nákupu elektřiny a plynu formou elektronické aukce.
Hlavním cílem je nabídnout občasoučasné smlouvy s dodavatelem
-aukce bude opět na městském
UPOZORNĚNÍ:
nům možnost pořízení elektřiny
elektřiny/plynu včetně všech dodatúřadě zřízeno kontaktní místo,
a plynu za výhodnější ceny. Kdo
ků a kopii ročního vyúčtování spokam se budou moci všichni účastPokud bude někdo osloven s nase chce zapojit, může se přijít intřeby,“ vysvětluje energetik města
níci přijít informovat o výsledku,
bídkou účasti v e-aukci přímo ve
formovat a registrovat na radnici.
Jan Cieslar s tím, že registraci do
zjistit svou možnou úsporu a vysvém bydlišti, nebude se jednat
Kontaktní místo bude zřízeno v 1.
e-aukce bude možné provést jedzvednout si své nové smlouvy.
o městskou e-aukci, ale o zcela jipatře městského úřadu, v malé zanak osobně na MěÚ, případně lze
Veškeré dotazy k e-aukci vám bunou nabídku podomního obchodsedací místnosti - do 10. října kažzaslat žádost na e-mail pořadatele
dou zodpovězeny na telefonním
níka. Stejně tak nové smlouvy bude
dé úterý a čtvrtek vždy od 13.00
(energie@marandis.cz). E-aukce
čísle +420 777 344 341, žádosti
možné podepisovat pouze na kondo 17.00 hodin. „Pro zařazení do
proběhne na přelomu října a liso zařazení do e-aukce zasílejte na
taktním místě na Městském úřadě
e-aukce je zapotřebí přinést kopii
topadu 2019. Po vyhodnocení ee-mail: energie@marandis.cz.
v Rožnově pod Radhoštěm.
(r)
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Kvetoucí město zná vítěze Tip redakce: Den architektury

Vítěze 13. ročníku soutěže nazvané Kvetoucí město Rožnov pod Radhoštěm vyhlásili 18. září v obřadní síni radnice.

Letos se do soutěžního klání,
které připravilo město spolu
s T klubem - kulturní agenturou,
stavebním bytovým družstvem
a spolkem rožnovských žen, zapojilo 33 soutěžících. Porotě se
v kategorii balkonů a oken v bytových domech nejvíce líbila

květinová výzdoba Marie Janečkové, v kategorii balkony a okna
v rodinných domech je autorkou
nejhezčí květinové výzdoby Eva
Vlčková a v kategorii zahrádky
před bytovými domy zvítězil Kamil Mikula.
(mha, r)
Foto Marek Havran

Rok uplynul jako voda a před námi je opět tradiční Den architektury. V Rožnově pod Radhoštěm se letos uskuteční v sobotu 5. října, přičemž tématem budou umělecké (výtvarné)
intervence v architektuře.
„Zmíněnou akci pořádá Rožnov pod
do galerie 3. Etáž ve Stroze. Zde
Radhoštěm ve spolupráci s knihovse uskuteční sgrafitový výtvarný
nou v rámci projektu Město v mé
workshop pro malé i velké (16.30paměti, skupinou Henkai architekti
18.30 hodin) a v 19.00 hodin tzv.
a spolkem Kruh. Společně jsme přiArch mejdan, na němž bude přípravili sérii programů, které naučnou
běhy hrát a zpívat skupina Koně
i zábavnou formou naplní tento sváa prase.
tek architektury,“ uvedl Martin BeTečku za celodenním prograníček z rožnovské radnice.
mem udělá Afterfilm: Bauhaus SpiSobotní program začne ve 14.00
rit – fascinující pohled do historie
hodin srazem před poštou na nálegendární avantgardní školy, která
městí Míru. „Jako první bude dvoupropojila umění, design a řemeslo
hodinová procházka po Záhumení
v jeden celek. „Rádi bychom pozvas výkladem Doubravky Vejmelkové
li nejen milovníky architektury na
a Richarda Sobotky s tématem
tento zajímavý den. Bonusem bude
uměleckého sgrafita. Připomeneme
poslední možnost prohlídky výstavy
si malíře Jana Kobzáně, u nějž na
Marius Kotrba 60 v Brillovce, která
podzim uplyne 60 let od jeho úmrkončí právě 5. října,“ pozvala místí,“ přiblížil městský architekt Jan
tostarostka Rožnova Kristýna KoHorký. Poté se hlavní dění přesune
sová (Zdravý Rožnov). (mha, r)

Poslední zářijový víkend odstartuje bruslení veřejnosti
Na zimním stadionu v Rožnově
pod Radhoštěm začíná nová sezona veřejného bruslení. Vstupné
20 Kč pro děti do 6 let a 40 Kč
pro ostatní, zvýhodněné rodinné
vstupné (2 rodiče a 2 děti do 15
let) je 130 Kč.

Poprvé si můžete jít zabruslit
již o posledním zářijovém víkendu. Pátek 27. září - od 19.00 do
20.30 hodin, sobota 28. září - od
14.00 do 15.30 hodin a od 20.00
do 21.30 hodin. V neděli pak od
16.00 do 17.30 hodin.

V podobném schématu bude
bruslení veřejnosti pokračovat takřka celou sezonu. Minimálně dvakrát se chystá také zvláštní režim
s častějším provozem. „Zvýšenou
četnost veřejného bruslení plánujeme
na vánoční a také na jarní prázdni-

ny, kdy budeme mít veřejné bruslení
i ve všedních dnech,“ uvedl Jindřich
Žák, jednatel společnosti Komerční domy Rožnov, který zimní stadion provozuje.
Rozpis bruslení najdete na webu
www.komercnidomy.cz. (mha, r)

Karlovský gastrofestival
4. až 6. 10. ve Velkých Karlovicích

www.karlovskygastrofestival.cz
Nenechejte si ujít svátek všech
milovníků regionální gastronomie: Karlovský gastrofestival ve
Velkých Karlovicích. Již jedenáctý
ročník se uskuteční ve dnech 4. až
6. října a opět nabídne ochutnávky
(nejen) valašských specialit u hospůdek a v restauracích rozprostřených v 3,5 km dlouhém údolí
Léskové. K tomu vás čeká i mezinárodní farmářský trh, frgálová
manufaktura s možností vyzkoušet
si výrobu frgálů, tradiční soutěže

o nejlepší frgál a klobásu, do nichž
se můžete také sami zapojit, kuchařské show a další program pro
celou rodinu.
Festival opět představí i hostujícího šéfkuchaře oceněného
michelinskou hvězdou. Letos přijede 32letá maďarská šéfkuchařka Eszter Palágyi, první a jediná
držitelka michelinské hvězdy ve
střední Evropě, která připraví
sobotní Michelinskou galavečeři
a nedělní Michelinský oběd. (i)
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Děti vybíraly sportovní a volnočasové aktivity
Na 35 činností představili zástupci jednotlivých klubů, oddílů a kroužků na již druhém ročníku Veletrhu sportovních a volnočasových aktivit, který v Rožnově pod Radhoštěm pořádalo Sdružení Mikroregion Rožnovsko.

Akce se uskutečnila v prostorech
fotbalového stadionu a přilehlé
víceúčelové sportovní hale. Děti
i rodiče zde měli ve čtvrtek 12. září
možnost seznámit se a vyzkoušet si
individuální či skupinové aktivity,
které lze na území města navštěvovat. „Dopoledne se zde prostřídalo na 600 žáků z prvního stupně
základních škol mikroregionu. Odpoledne byl program určen široké
veřejnosti. Celkem jsme za celý den
přivítali více než tisícovku dětí,“ po-

chvalovala si účast na akci Petra
Kafková ze Sdružení Mikroregion
Rožnovsko, jež bylo hlavním pořadatelem veletrhu.
„Děti si mohly vyzkoušet 35 různých aktivit, které si pro ně připravily
středisko volného času, oddíly místní
TJ a další kluby a organizace. Kdo
chtěl, mohl si zahrát třeba fotbal, golf,
hokej, florbal, ale představily se tady
i skoky na lyžích, trampolíny, judo
nebo parkour,“ dodala Kafková.
Svou účastí podpořil Veletrh spor-

tovních a volnočasových aktivit opět
také Český olympijský výbor, jenž
dětem představil projekt s názvem
Sazka Olympijský víceboj. „Po splnění pěti disciplín si každé dítě odneslo
diplom, který jim ukázal jejich silné
sportovní stránky. Hlavní tváří projektu byla olympionička a mistryně světa
v trojskoku Šárka Kašpárková, s níž
se mohly děti vyfotit,“ doplnila Petra
Kafková s tím, že ze sportovních
osobností se veletrhu zúčastnili také
František Jež (skoky na lyžích) a Pet-

ra Juříčková (skoky na trampolíně).
„Naše poděkování patří městu, které
akci finančně podpořilo, ale také FC
Rožnov za možnost využití fotbalového stadionu a Josefu Kramolišovi za
víceúčelovou sportovní halu. Poděkovat
chceme také TJ Rožnov za pomoc při
organizaci a v neposlední řadě samozřejmě všem trenérům a zástupcům oddílů, klubů, kroužků a aktivit, kteří se
zúčastnili a připravili pro návštěvníky
opět úžasný program,“ konstatovala
na závěr Petra Kafková.
(r)

Děti přivítala olympionička Šárka Kašpárková a radní Martin Drápal

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
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Ocenění pro Zlatuši Lušovskou a Hanu Sulovskou
Město Rožnov pod Radhoštěm má za sebou další úspěšné Dny sociálních služeb a také potřetí
v historii ocenilo osobnosti sociální oblasti. Byly jimi Hana Sulovská a Zlatuše Lušovská.

Součástí jarmarku neziskových organizací bylo vytvoření kruhu sounáležitosti
Jedním z hlavních bodů „Dnů
sociálních služeb“, které se v Rožnově uskutečnily začátkem září,
byl „Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti“. Na něm se
prezentovaly více než dvě desítky
poskytovatelů. Součástí akce bylo
také vyhlášení osobností sociální
oblasti. Ocenění převzala v kategorii výrazná osobnost sociální oblasti Hana Sulovská a v kategorii ocenění za dlouhodobý přínos sociální
oblasti Zlatuše Lušovská. „Oběma
dámám patří poděkování za dlou-

holetou činnost a často nezištnou
pomoc. Věřím, že obě dámy jsou pro
všechny vzorem hodným následování. Rád bych také vyslovil velký obdiv
a dík všem, kteří v dané oblasti pracují a jsou připraveni podat pomocnou ruku potřebným lidem,“ sdělil
místostarosta Rožnova Jan Kučera
(Nezávislí Rožnováci).
V rámci Dnů sociálních služeb
se v úterý 3. září uskutečnilo také
„Setkání poskytovatelů sociálních
služeb“ a nechybělo ani „Odpoledne pro rodinu“.
(mha, r)

Radnice hledá členy Redakční rady TV Beskyd
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 obsahovou stránkou a vyvážeností mediálních výstupů společnosti TV
Beskyd, s. r. o., konkrétně nad

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

K TÉMATU

Hana Sulovská

Zlatuše Lušovská

V sociálních službách působí od
roku 2007. Od roku 2015 pracovala
v meziříčské Charitě. Je zakladatelkou terénní služby pro lidi ohrožené sociálním vyloučením. V Rožnově iniciovala vznik služeb pro lidi
bez domova. Od roku 2016 až do
letošního srpna působila v našem
městě jako vedoucí a sociální pracovnice sociální rehabilitace pro
osoby s duševním onemocněním.

V sociálních službách začala
pracovat před 16 lety v roce
2003. Nejdříve působila jako
pečovatelka terénní služby, poté
jako metodik pro tvorbu standardů kvality sociálních služeb.
V současné době pracuje jako
vedoucí a sociální pracovník
v Denním stacionáři Radost.
Věnuje se seniorům a osobám
se zdravotním postižením.

Hlasy zpříjemnily ve skanzenu konec léta
Na třetím ročníku dramaturgicky unikátního hudebního festivalu Hlasy, který se uskutečnil poslední
prázdninový den v rožnovském Valašském muzeu v přírodě, vystoupily skupiny spojující důraz na
výjimečný hlasový projev. Akci uspořádala rožnovská tvůrčí dramaturgicko-produkční jednotka Fujaré.
Foto Thomas Majer

Foto Martin Vlček
V letošním výběru se u většiny
kapel objevily strunné nástroje
(kontrabasy, violoncella, hudecká muzika, elektrická kytara...)
a zazněla hudba od folkloru až
po alternativu. Druhou světovou
premiéru měl na festivalu nový
projekt zpěvačky Ridiny Ahmedo-

vé a kontrabasisty Petra Tichého,
kteří vystoupili se svými kolegy ve
složení: čtyři ženské hlasy a čtyři
kontrabasy. Na úvod předvedlo
několik skladeb seskupení účastnic hlasové dílny Ridiny Ahmedové. „Letos nám poprvé nepršelo, prosmýkli jsme se mezi dvěma

bouřkami,“ dodal s úsměvem tiskový mluvčí z pořádajícího spolku Fujaré Honza Petružela.
Většina diváků byla z příjemné
a na hudbu soustředěné atmosféry festivalu mezi stromy nadšená.
Publikum roztančila goralskými
folklorními melodiemi a vřelým

projevem zpěvačka ze Zakopaneho Hanka Rybka se svou hudeckou kapelou doplněnou o bicí
a saxofon.
Závěr už v hlasitějším a rychlejším tempu patřil soul-jazzovému
triu -123minut. a rozjuchaným divákům a jejich tanečním kreacím. (r)
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Rožnovská firma myonic si připomene 25 let existence

Společnost myonic, s. r. o., (původní název MPC s. r. o.) byla v Rožnově p. R. založena 5. října 1994
švýcarskou firmou RMB SA se sídlem v Biel - Bienne. Ředitelem byl
jmenován Ing. Pavel Onheiser.
Před 25 lety zahájila společnost
činnost s pěti zaměstnanci, původně jako montážní dílna pro výrobu
miniaturních kuličkových ložisek.
Postupně byly do výroby zaváděny
další typy ložisek a aplikací, jako
jsou lineární ložiska, miniaturní
motorky a převodovky. Od května
1995 se začala postupně rozvíjet

spolupráce se závodem MKL Leutkirch a v březnu následujícího roku
byl v Rožnově smontován první
milion ložisek. V listopadu 2000
bylo firmě uděleno tehdejším premiérem České republiky prestižní ocenění Česká cena za jakost.
V roce 2001 mění firma svůj název
na myonic, s. r. o., a v roce 2009 kupuje společnost myonic japonský
koncern Minebea Mitsumi Group.
V současné době pracuje ve společnosti 195 zaměstnanců ve dvou
provozech. V hlavním závodě probíhá montáž miniaturních kuličkových ložisek dle požadavků logistiky mateřské firmy v Leutkirchu.
Provoz lisovny vyrábí jednak komponenty pro montáž ložisek, tak

i díly pro koncové zákazníky. Naše
výrobky nacházejí uplatnění zejména v nejnáročnějších aplikacích
v dentálním, leteckém, kosmickém,
elekrotechnickém a strojírenském
průmyslu. Oba provozy jsou držiteli certifikátů systému řízení jakosti
a životního prostředí. Každá společnost se hodnotí nejen dosaženým
hospodářským výsledkem, ale i ze
společenského hlediska. Společnost
myonic, s. r. o., dlouhodobě podporuje oblast kultury, zdravotnictví,
neziskové organizace v oblasti sociální a mnoho dalších. Kvalitní a poctivá práce každého pracovníka po
celou dobu existence firmy přispívá
k vynikajícím výsledkům společnosti. Proto poděkování patří všem

zaměstnancům za každodenní obětavost a úsilí při plnění pracovních úkolů. Díky dosahovaným výsledkům
firma trvale roste, což je důvodem
současného intenzivního jednání
o možnosti rozšíření výrobních prostor s cílem dalšího růstu firmy.
Pětadvacet let své existence
oslaví myonic, s. r. o., v sobotu
5. října 2019. V tento den si zájemci z řad široké veřejnosti budou
moci prohlédnout výrobní prostory firmy. Pro zaměstnance a jejich
rodiny je na odpoledne připraven
zábavný program.
Kontakt: myonic, s. r. o., 1. máje
2635 Rožnov pod Radhoštěm, Helena Stejskalová 420 576 511 817,
helena.stejskalova@myonic.com

Vytrhněte dvojlist, přeložte (do formátu A5) a poté perforovanou část prořízněte.
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Do knihovny pro knihy, klid a duševní zdraví
Sabina Panáčková
panackova@knir.cz

Spolu s žáky a učiteli všech škol se během září naplno rozjela i knihovna. Prázdninový režim střídá nabitý
program, který v říjnu začne týdnem knihoven. Pokud u nás máte na účtu jakékoliv pohledávky a svítí na
vás červená čísla s nedoplatky – během týdne knihoven vám bude vše prominuto a smazáno, pro všechny dlužníky totiž platí čtenářská amnestie. Letos se do projektu týdne knihoven zapojila i Wikipedie – nově
tedy najdete odkaz na naši knihovnu na největší online encyklopedii. Kromě Wikipedie jsme aktivní i na
facebooku, kde pro vás neustále doplňujeme novinky. A že jich je, pomalu se nám nevejdou ani do regálů.
Takže nás sledujte, sdílejte, lajkujte a buďte v obraze, ať jste první, kdo si pro novinky může přijít.

Jsme také rádi, že i letos v knihovně probíhají Dny pro duševní
zdraví, které pořádá
Iskérka. Zahájili jsme je společně na
začátku září vernisáží fotografií Pepy
Bosáka – Život v Kyrgyzstánu. Výstava potrvá až do konce října, pokud
máte tedy chuť zažít Kyrgyzstán „na
vlastní oči“, věřte, že fotografie vám
prozradí o této zemi více, než čekáte,
a určitě vás pohladí po duši. Iskérka připravila i řadu dalších besed,
které jsou otevřené každému, kdo
stojí o zajímavá setkání a podněty.
Nenechte si ujít besedu na téma Význam rituálů v současné době, nebo
třeba nahlédněte do tématu duševního zdraví prostřednictvím „terapie
nanečisto“, kterou vás provede Mgr.
Matěj Grunt. Dozvíte se, k čemu
terapie slouží – i když to mnohdy
vypadá složitě, není tomu tak. Terapeut může být dobrým průvodcem,
pokud se ocitnete v těžké životní situaci, chcete více porozumět sami sobě
nebo řešíte vztahové problémy.

Do týdnů duševního zdraví skvěle zapadá i vystoupení a beseda se
slammerem a terapeutem v jedné
osobě Jiřím Juráněm. Slampoetry je
žánrem na pomezí divadla a poezie
a Jiří Juráň v ní rozhodně není nováčkem. Je několikanásobným finalistou
a vicemistrem ve Slam poetry v ČR.
„Slamová terapie“ začne 3. října
v 17:00 v podkroví knihovny, nenechte si ujít tento jedinečný zážitek.

Petr Stančík, držitel Magnesii
Litery (2015) bude dalším hostem, který představí svou tvorbu
jak dospělým, tak dětem. Stančík, který do roku 2006 tvořil
pod pseudonymem Petr Odillo
Stradický – Stanczyk ze Strdic,
představí poslední ze svých
detektivních románů Nulorožec 8. října v 17:30 v podkroví
knihovny. Humor a fantazie, to

Podkroví knihovny bude i na podzim zázemím pro besedy a výstavy. Foto archiv knihovny

dospělí čtenáři oceňují na jeho
knihách nejvíce. Co ocení děti
na besedě věnované Stančíkově
literatuře pro nejmenší, to zjistíme na druhý den 9. října, kdy
se s autorem setkají žáci vybraných škol.
Děti se v říjnu mohou zapojit
také do celostátního hodnocení
kvality knihoven. Jak? Jednoduše, vyplní vysvědčení pro dětské
oddělení naší knihovny a doručí
jej k rukám knihovnic. V předešlém ročníku se nám dařilo výborně – obsadili jsme 5. příčku z 23
knihoven v naší kategorii. Zájem
dětí o knihovnu nás velmi těší,
proto doufáme, že se nám letos
podaří dosáhnout stejného, snad
i lepšího výsledku. Tak nám držte
pěsti. A pokud nám chcete napsat
i vy, jak se vám u nás v knihovně
líbí, můžete nám nechat vzkaz
buď na e-mailové adrese knihovny:
knihovna@knir.cz, nově také online
na našich stránkách, nebo na facebookovém profilu knihovny.

V říjnu začíná nový cyklus Rožnov & film
Martin Valášek
tka@tka.cz

INDI STIVÍN – KONTRABAS
ALICE SPRINGS – KLAVÍR
Středa 23. října
18.00 hodin – ZUŠ
Mladý kontrabasista Indi Stivín se
může pochlubit vynikajícím muzikantským rodokmenem, v němž
figuruje jeden z nejslavnějších českých jazzmenů Jiří Stivín, který je
jeho dědečkem, ale na tom výčet
nekončí, jeho otec a teta jsou taky
hudebníky a matka Alice Springs
ho na koncertech dokonce doprovází na klavír. Indi své umělecké

jméno inspirované legendárním
filmem Stevena Spielberga začal
používat proto, aby se nestal třetím Jiřím v řadě a publikum si
je nepletlo. Proslavil se zejména
jako finalista soutěže Eurovision
Young Musicians 2018, v rámci
níž vystoupil na Edinburgh International Festival, kde za doprovodu BBC Scottish Symphony
Orchestra zahrál vlastní skladbu
Bohemian Suite.
O svém nástroji se v rozhovoru na portálu Proti šedi vyjádřil:
„Kontrabas je podle mě nejkrásnější nástroj s nejlepším zvukem.
Každý kontrabas je úplně jiný, má
svoji vlastní osobnost a v rukou
svého hráče jakoby ožije. Nedá se

srovnávat s klavírem, ten nemůžete
obejmout nebo vzít do náruče, nedá
se srovnávat ani s houslemi, o ty
musíte mít pořád strach. Kontrabas je jako nejlepší přítel, můžete
se o něj doslova opřít. Všichni vědí,
že má krásné hloubky, ale málokdo
ví, že má ještě krásnější výšky. Líbí
se mi jeho nekonečná energie. Svět
mi dává smysl, jen když hraju na
kontrabas.“
Jeho hudební talent je považován za mimořádný, jeho hra je
popisována jako technicky precizní a zároveň úchvatně zpívající.
O všech zmíněných superlativech
se budete moci na vlastní uši a oči
přesvědčit i v Rožnově.

TOMÁŠ DORUŠKA
BESEDA S UKÁZKAMI FILMŮ
Čtvrtek 31. října
19.00 hodin - Vrátnice
V říjnu zahajujeme nový cyklus pořadů nazvaný ROŽNOV
& FILM, v němž chceme představit Rožnováky, kteří se upsali filmu
a zdatně v této branži působí. První
pořad, který se bude točit kolem filmových témat, bude beseda spojená s promítáním za účasti Tomáše
Dorušky, jenž se mimo jiné podílel,
ať už režisérsky, či střihačsky na
filmech Radhošť, Planeta Česko
nebo dokumentu z prostředí Tu-

recka Začalo to stromy: Vzpoura
v Gezi Parku. Témata jako ekologie
a společenské paradoxy se budou
ten večer přirozeně doplňovat.
Jako pedagog Tomáš intenzivně
učil několik let v Makedonii, pravidelně pořádá filmové dílny v Německu, Turecku, Polsku, Chorvatsku,
Slovinsku, Litvě, Lotyšsku, Slovensku... Po krátkém působení na filmové škole ve Zlíně učí od roku 2006 na
plný úvazek na několika katedrách
FAMU, nově vede obor mezinárodní filmové Montage. Pořádal několik
menších výstav soudobého umění
a pomáhá vzniku landartu.
Jeho zkušenosti a přehled budou
určitě velice zajímavé a sám protagonista se těší na setkání.
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Nenechte si ujít Léčivé divadlo Gabriely Filippi

V úterý 8. října se v rožnovském kině Panorama můžete těšit na představení Anastasia. Na Valašsko ho přiveze
Léčivé divadlo Gabriely Filippi. Spektrum Rožnovska oslovilo jeho hlavní protagonistku a zeptalo se jí na dvě otázky.
Mohla byste představení Anadivákovi na otázky smyslu života
názvu, je léčivé. Léčí lidskou duši
půli hraje představení a do té drustasia přiblížit?
a jak prožít šťastný život na zemi.
a povznáší diváka do stavu euforie
hé jsou zváni hosté na besedu. Do
„Je to příběh lásky mezi úspěšným
Celým představením zní mnoho
a pochopení, v čem spočívá smysl
Rožnova byla pozvána mystička
podnikatelem a ženou, která žije
písniček o lásce a kráse života, ktelidského života. Hravou a radostErnestína Velechovská, jejímiž
uprostřed přírody. Toto setkání přiré zaznívají z úst pražských herců
nou formou jsou zpracovány divažáky jsou úspěšní právníci, lékaři,
náší mnoho humorných okamžiků,
Gabriely Filippi a Maria Kubce.“
delní hry, které se dotýkají témat
profesoři, kteří se s ní rádi setkákdyž spolu řeší otázky ohledně semezi nebem a zemí. Výjimečnost
vají na meditačních pohybech Věxuality, přitažlivosti, výchově dětí.
V čem je vaše divadlo jiné?
divadla je také v dramaturgii sadomí srdce. Druhým hostem bude
Zároveň odpovídá pozornému
„Jak už vypovídá ze samotného
motného večera, kdy se v první
zpěvák Patrik Kee.“
(r)

Školy hlásí 152 prvňáčků
Město Rožnov pod Radhoštěm je zřizovatelem 5 základních škol – 5. května, Videčská, Pod Skalkou, Koryčanské
Paseky a Záhumení. Kromě nich se na území města nachází ještě soukromá Sedmikráska a krajská ZŠ Tyršovo
nábřeží (bývalá ZŠ praktická).
Ze 152 prvňáčků jich nejvíce má ZŠ
5. května, a to 47. První školní den
tam s nimi strávil také místostarosta
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).
„Děti byly na tento pro ně významný
den natěšené. Ověřili jsme si, že se
umí hlásit a některé umí také počítat.
Ve školách připravili pro prvňáčky jejich první den opravdu krásně,“ sdělil
Kučera (Nezávislí Rožnováci), jenž
pak také přivítal nové školáky na ZŠ
Koryčanské Paseky.

Na ZŠ Videčskou přišel prvňáčky pozdravit starosta města Radim
Holiš (ANO). „Popřál jsem jim, ať
se jim daří a hlavně ať je to ve škole
baví,“ uvedl starosta Radim Holiš,
jenž se poté ještě stihl přesunout
také na ZŠ Záhumení. Tam měli
připraveno pasování prvňáčků.
Školákům v Rožnově cestu do
a ze školy hlídají policisté, kteří se
především zaměřují na frekventované přechody pro chodce. (mha, r)

ZŠ Videčská

ZŠ Záhumení

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

PÍŠETE S NÁMI NOVINY

Výročí - 25 let kurzů vakuové techniky v Rožnově

Kurz vakuové techniky na tehdejší Střední průmyslové škole elektrotechnické v Rožnově jsme poprvé uspořádali v roce 1994.
Účast byla zpočátku skromná, postupně se ale zvyšovala. V roce 2012 se kurzu zúčastnilo rekordních 36 účastníků. Za celou
dobu pořádání kurzů to bylo 527 účastníků z 69 závodů, vzdělávacích a vědeckých institucí. 39 účastníků bylo ze Slovenska.
V současné době je kurz organizován pravidelně v červnu v trvání
pěti pracovních dnů. První čtyři
dny probíhá základní teoretická
část v rozsahu 24 hodin, kterou
jsme postupně doplnili třemi volitelnými semináři. Přednášející
musíme hledat s ohledem na současné zaměření školy z průmyslu
a z vysokých škol. Vždy jsme měli
štěstí na skvělé odborníky ochotné
ke spolupráci, díky nimž se kurz
stal populárním.
Pátý den kurzu je vyhrazen vakuovému praktiku. V roce 2014
byla ředitelem školy Miroslavem
Trefilem vyčleněna místnost pro

Neviditelný lišaj
Když jsem v deštivém ránu zamířil
do kostela, zastavil jsem se u chrámových dveří a můj pohled náhodně spočinul na tmavším místě na fasádě. Říkal jsem si, co to může být.
Je to jen špinavá zeď, nebo něco
jiného? Teprve, když jsem se podíval o dost blíže, rozpoznal jsem
v tmavě černo-šedé skvrně nočního
motýla – lišaje.
Lišaj svlačcový (Agrius convolvuli) patří mezi noční motýly a je

novou laboratoř vakuové techniky.
Ze zisku kurzů a s pomocí sponzorů a sociálních partnerů byly postaveny dvě nové moderní vakuové
aparatury, díky čemuž dnes můžeme nabízet šest úloh na soudobé
technické úrovni.
Letošní kurz proběhl v termínu
10. až 14. června, a protože byl
jubilejní, připravili jsme na středu 12. června 2019 doprovodný
program, jehož cílem byla hlavně
propagace vakuové techniky mezi
studenty pořádající SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm. Zorganizovali jsme tři osvětové přednášky,
jimiž jsme chtěli ukázat, jak široké
typický svým maskovacím zbarvením, díky kterému dokáže v podstatě „splynout“ s okolním prostředím
a tam odpočívá, než nastane večer.
Má na křídlech jemné čárkování
a šedavo-zelenkavé vlnky, které ho
dokáží udělat neviditelným. Během
večera a noci pak létá a využívá svůj
jedinečný dlouhý sosák, který měří
až 10 cm a umožňuje mu tak sát
nektar z hlubokých i trubkovitých
květů. Je to druhý největší noční
motýl v ČR, měří na délku až 6 cm
a je u nás běžný. Zajímavostí však
je, že u nás najdeme i migrující je-

uplatnění vakuová technika má a že
může skýtat příležitosti zajímavého
a perspektivního zaměstnání v našem regionu. Ve vestibulu školy jsme
zorganizovali malou prezentaci firem využívajících vakuové technologie. Kromě toho proběhla oslava
25. výročí pořádání kurzů. Pozvání
přijali a k přítomným promluvili
starosta města Rožnova Ing. Radim
Holiš, ředitel školy Mgr. Miroslav
Trefil, místopředseda České vakuové společnosti RNDr. Pavel Hedbávný, CSc., za organizátory kurzu
Ing. Karel Bok, a zástupci místních
firem Ing. Petr Pánek a Ing. Jiří Kubáň. Přítomni byli účastníci a předdince až z jižní Evropy. Housenky
mají za svou živnou rostlinu svlačec rolní, a tak se s nimi můžeme
potkat i v přírodě Rožnova.
Při procházkách naším městem
se můžete každý den na chvíli jen
tak zastavit. Povšimněte si krás
rožnovské přírody, která je nezapomenutelná, a proto se k nám
lidé rádi vracejí. Jsou to maličkosti, které nám mohou zkrášlit všední dny. Neměli bychom je odmítat,
ale přijímat s otevřeným srdcem.
Michal Šulgan,
předseda ZO ČSOP Radhošť

nášející kurzu, zástupci školy a vystavujících firem.
Na závěr bych ještě zmínil, že od
roku 2017 se vakuová technika vrátila, byť v omezeném rozsahu, i do
výuky denního studia SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm, a to v rámci
předmětu Měření v oboru Mechanik elektronik, kde se ve třetím
ročníku vyučují základy vakuové
techniky a základy měření teploty
a v laboratoři vakuové techniky se
měří několik úloh. Jsme rádi, že se
můžeme podílet na tolik potřebném návratu výuky technických
předmětů do středních škol.
Karel Bok, Rožnov p. R.

Valašské vdolky
Je málo prodejen, které správně
mluví o valašských vdolcích. Naproti tomu se všude hemží nápisy - prodej frgálů. Takovéto ošklivé a urážlivé slovo, kdyby staré valašské
hospodyňky vstaly, metlou by hnaly
toho, kdo tuto nadávku, ano nadávku, rozšířil. Ing. Milada Lokšová

Příspěvky čtenářů posílejte na:
redakce@spektrumroznovska.cz
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Rožnovští senioři se bavili s Radhoštěm
V domově pro seniory na Záhumení se začátkem září konala
oblíbená zahradní slavnost.
Nenechalo si ji ujít na 200 osob,
z nichž přibližně polovinu tvořili
klienti zmíněného zařízení. V odpoledním programu se v několika
vstupech představil folklorní soubor Radhošť, nechyběly soutěže
v petangue a kuželkách a ke zhlédnutí byla také ukázka canisterapie.
Kdo chtěl, mohl si s pejsky i pohrát.
Především menší návštěvníci využili možnosti malování na obličej.
Na všechny pak čekalo bohaté
občerstvení – od zmrzliny až po
pivo z místního pivovaru, koláče či
pravou malinovku. „Takovouto akci
pořádáme v tomto formátu již po
páté. Letošní ročník se podle ohla-

su přítomných vydařil, přestože bylo
trochu chladněji, počasí bylo slunečné a většina přítomných vydržela na
zahradě našeho zařízení až do konce programu. Součástí slavnosti byl
zároveň den otevřených dveří, kdy
si každý zájemce mohl domov pro
seniory prohlédnout,“ sdělila vedoucí domova pro seniory Magdalena
Stejskalová a dodala: „Na akci bylo
čerpáno 19 tisíc korun z programové dotace města Rožnova, a pěknými dárečky přispěli i další sponzoři,
kterým bych chtěla touto cestou
poděkovat. Už nyní se všichni těšíme na příští rok, kdy si zahradní
slavnost zopakujeme.“
(r)

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Valašský soubor písní a tanců Radhošť
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Zahradní centrum zve na oslavy

V Zahradním centru naproti meziříčské Deze momentálně
finišují s přípravami oslav. Jako dík svým zákazníkům připravili víkendovou slavnost v prostorách prodejny. Co si máme
představit pod nabídkou našlapaného programu pro děti
i dospělé jsme se zeptali Filipa Klímy, majitele společnosti.
Zahradní centrum má 25 let a vy
jste si připravili pro své zákazníky
víkendovou oslavu, na které budete
dárky rozdávat vy, je to tak?
„Ano, ve dnech 4. až 6. října slavíme čtvrtstoletí a jako dík jsme pro
naše zákazníky nachystali bohatý program a řadu příjemných překvapení.”
Můžete být konkrétní?
„Samozřejmě! V pátek mezi
18. a 22. hodinou u nás vystoupí
např. kapela Lážo Plážo a sváteční
atmosféru dne podpoří Boca Fuego se svou ohňovou show.”
Pátečním programem jste nasadili vysokou příčku! Čím zákazníky
překvapíte v sobotu a neděli?
„Během celého víkendu čeká
naše zákazníky celá řada překvapení, která bych nechtěl dopředu
prozrazovat. Ale na sobotu a neděli
plánujeme také velmi zajímavý program. Během obou dnů se mohou
návštěvníci např. inspirovat floristickou show Mirky Fojtů. A mysleli
jsme také na děti – kromě kreativního tvoření, malování na obličej,
soutěží a her se již nyní mohou
těšit na balónkového klauna. A sa-

mozřejmě jsme nezapomněli ani na
bohaté občerstvení.”
Mimo program bude možné v Zahradním centru i nakupovat, že? Co
všechno si mohou u vás zákazníci
pořídit?
„Celoročně máme v nabídce
široký sortiment pokojových i venkovních rostlin a zahradnických
potřeb. Zákazníci mohou vybírat
z mnoha dekorací, součástí prodejny je bohatě zásobený food koutek
s jedlými dárky, víny, čaji, kávou,
kořením a v neposlední řadě nabízíme rozvoz květin po Valašském
Meziříčí zdarma.”
(i)
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Rožnov vzpomíná na umělce Mariuse Kotrbu

Už jen do soboty 5. října můžete ve velkém sále rožnovské
Brillovky (bývalá Loana) vidět jedinečnou výstavu nazvanou
Marius Kotrba 60. Koná se u příležitosti nedožitých 60. narozenin tohoto významného místního sochaře a malíře.
Místo výstavy je symbolické, nachází se doslova přes cestu od ateliéru,
ve kterém Marius Kotrba žil a tvořil.
Kurátorem je Iva Mladičová a otevřeno je od pondělí do pátku 10.0012.00 hodin, 13.00-17.00 hodin, sobota 11.00-14.00 hodin. Vstupné 20

Kč, děti do 6 let zdarma. Pro dětské
návštěvníky jsou připraveny zábavné pracovní listy.
V pátek 30. srpna se uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy (viz
foto) za účasti umělcových nejbližších rodinných příslušníků.
(r)

   

Tradiční tylovická pouť se v srpnu vydařila

V létě se v rožnovských Tylovicích konala pouť. Uspořádali
ji tamní farníci spolu se sborem dobrovolných hasičů.

Akce, které přálo slunečné počasí,
odstartovala v Tylovicích u kříže za
doprovodu dechovky. Krátce před
osmou hodinou ráno vyrazil průvod čítající takřka sto lidí do kostela Všech svatých, v němž byla odsloužena mše za poutníky z Tylovic.
Poté se všichni vrátili zpět ke kříži,
kde na přítomné čekal bohatý doprovodný program. Pouťové veselí
nakonec vyvrcholilo na hřišti Na
Dolině. Tady se dospělí i děti bavili

   

V pátek 11. října si připomínáme
100. výročí narození naší
maminky, babičky, prababičky,
paní Vlasty Vráblové z Rožnova p. R.

až do podvečerních hodin. Tylovická pouť má dlouhou tradici. „Kdy
se konala poprvé, přesně nevíme.
Neváže se k žádnému svatému ani
církevnímu svátku, ale jedná se jen
o děkovné procesí. Je tedy možné,
že může mít základ v poděkování
za ukončení velké morové epidemie,
která zasáhla Tylovice roku 1866,“
nastínil historii jednatel SDH Tylovice Ondřej Jurča.
(r)
Fota Robert Zámečník

Janíkovka ožila muzicírováním

Druhou zářijovou neděli rozeznělo Janíkovu stodolu rožnovského Národního muzea v přírodě Muzicírování se Soláněm.

Kdo jste ji znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Syn Pavel s manželkou Milenou a
vnukové Tomáš a Pavel

   

Hledáte rodinné kořeny? Chcete darovat rodokmen?
Kontaktujte mne, sestavím Váš rodový strom!

RODOKMENY
Vladislava Schindlerová
Frenštát pod Radhoštěm
E-mail: rodok@centrum.cz
Tel.: 605 875 230

Web města
Facebook

www.roznov.cz
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

Cimbálová muzika Soláň z Rožnova si na něj pokaždé zve muziku
či soubor ze všech koutů Moravy,
Čech i Slovenska. Tentokrát bylo
Muzicírování zaměřeno na pěvecké
stálice moravského folkloru. A bylo
co poslouchat! Za Horňácko zazpíval primáš a zpěvák Petr Galečka,
Valašsko reprezentovali sólisté Soláně - Pavel Ptáček a Míša Bařinová
a také hosté - Karel Petružela a malérečka Ludmila Vašková, která má
v muzeu i výstavu obrazů.
Ze Strážnice dorazili primáš
a zpěvák Jan Gajda a cimbalistka
a zpěvačka Magdalena Múčková - známá také jako moderátorka

folklorních pořadů na TV Noe.
Pestrou směs hlasů uzavíral Jan
Zaviačič, který posluchače pěvecky provedl hned třemi regiony
Moravy - Kyjovskem, Podlužím
a Hanáckým Slováckem.
Zpěváky doprovázely kromě cimbálové muziky Soláň také cimbálová
muzika Danaj ze Strážnice. Zazněly
písně energické i tklivé až po závěrečný verbuňk, kterým rozburáceli
Janíkovku všichni přítomní zpěváci.
Dlouhý potlesk v plném sále byl
známkou, že se společné zpívání
a muzicírování podařily.
Monika Kovářová
Foto archiv souboru

ZUBŘÍ / ZAJÍMAVOSTI
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Zubří slavilo po deváté tradiční Den města
Na pět set návštěvníků si první zářijovou sobotu nenechalo ujít oblíbený Den města Zubří. Akce,
kterou tentokrát potrápilo deštivé počasí, nabídla kulturní vyžití pro všechny věkové generace.

„Náš program není o velkých hvězdách.
Stavíme na místní kultuře a méně
známých, byť dle našeho soudu kvalitních, účinkujících. Když vidíme, jaké
osobnosti pak vystupují v okolí, obavy
o návštěvnost akce jsou na místě. Letos
nám však hodně pomohl Klub žen, který na svou módní show nazvanou Naše
ženy v akci nalákal spousty příbuzných

a přátel,“ zhodnotila 9. ročník Dne
města Zubří vedoucí odboru kultury
a sportu tamní radnice Lenka Přečková a dodala: „Jednotlivá vystoupení
na hlavní scéně běžela takřka na minutu přesně. Skvěle byla doplňována
cirkusem a jeho artisty na protilehlé
straně areálu. Vedle toho to žilo také
v muzeu a knihovně. Vše končilo krát-

ce po 22. hodině a poslední lidé odcházeli až kolem 1 hodiny ráno. Desátou
večerní se snažíme respektovat. Většinou připravujeme i menší program později - kytary u ohně nebo méně hlasitá
produkce na menším jevišti - letos jsme
vzhledem k počasí a tomu, že druhé
jeviště vystřídalo cirkusové šapitó, už
nechali lidi odpočinout a užít si akci po

Módní show

svém. Zázemí pro ně bylo připraveno
v několika party stanech.“
A na co se všichni mohou těšit
příští rok? „Vzhledem k tomu, že
nás čeká jubilejní desátý ročník Dne
města, tak si s programem budeme
muset pořádně pohrát,“ dodala na
závěr Přečková.
(r)
Více foto na www.spektrumroznovska.cz
Dance aerobic

Křest nového CD kapely Faraon

Cirkus trochu jinak

SPORT
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Hasiči bojovali o pohár starosty Rožnova

V létě se již po deváté konala pohárová soutěž v požárním útoku mužů a žen v Rožnově pod Radhoštěm, jež byla zároveň
i sedmým kolem Valašské hasičské ligy v požárním útoku. Pořadatelem byl sbor dobrovolných hasičů z místních Tylovic,
který připravil tuto soutěž již tradičně v městském parku u hudebního altánu.
Letos si přišlo změřit síly 24 družstva „A“ i „B“ se také letos klání
stev. Vše začalo nástupem, kterého
účastnila. Bohužel jim štěstěna úplse zúčastnil starosta města Radim
ně nepřála, a tak „B“ tým se musel
Holiš, náměstek starosty okresního
spokojit až s jedenáctým místem
sdružení hasičů Vsetín Pavel Soa „A“ tým se stejně jako loni umíslanský a také starosta pořádajícího
til na čtvrtém místě. V ženské katesboru Jan Křenek.
gorii zvítězilo družstvo z Choryně.
V průběhu soutěže byla k vidění
Druhé místo obsadilo družstvo
spousta krásných požárních útoků.
z Loučky a třetí pak zůstaly holky
Nejlepšího času v kategorii mužů
ze sousední Dolní Bečvy. Kategodocílilo družstvo ze Stachovic, kterii mužů nad pět a třicet let opět
ré o pouhou jednu setinu sekundy
ovládlo družstvo z Vlčovic. Drupředběhlo loňské vítěze z Podhradhou příčku obsadili borci z Velkých
ní Lhoty. Pohár vítězů tedy odcesKarlovic a třetí místo vybojovali
toval do okresu Nový Jičín. Krásné
pánové z Prostřední Bečvy. (jur, r)
Soutěž se uskutečnila v městském parku u hudebního altánu. Pořadatelem byli dobtřetí místo pak vybojovali kluci
rovolní hasiči z SDH Tylovice. Na snímku je většina pořadatelského týmu spolu se
Více foto na www.spektrumroznovska.cz
z Ratiboře. Domácí mužská družstarostou Rožnova pod Radhoštěm Radimem Holišem (vlevo). Foto Martin Jurajda

Na Bučiskách si to rozdali skateboardisté
V půlce září se v rožnovském skateparku uskutečnil závod Českého skateboardového
poháru. Byla to poslední zastávka před mistrovstvím ČR, které se jede na pražské Štvanici.

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
Na rožnovská Bučiska dorazilo
přes 70 soutěžících ve všech věkových kategoriích (do 9, do 14, do
23 a dospělí) ve dvou disciplínách
- skatepark a street. Byla zde téměř
kompletní reprezentace v disciplí-

ně street - Maxim Habanec, Martin Pek, Jan Navrátil, David Luu
nebo Erik Tacina a ve skateparku
několikanásobný mistr ČR Martin Jurášek či valašská legenda
Ondřej Havran. „Akci pořádala

  

Park ovládli mladí běžci

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
Pátek 13. byl v rožnovském městském parku ve znamení oblíbeného Běhu za zdravím. Pořádalo ho
místní středisko volného času a určen byl pro děti z mateřských a základních škol z celého Rožnovska.
Startovalo se u tenisových kurtů,
přičemž délka tratě se lišila podle

věku závodníků. Nejmladší účastníci měli zaběhnout 100 m a nejstarší
museli zvládnout 1 800 m. Parkem
během pátečního dopoledne proběhly stovky dětí a všechny do poslední chvíle bojovaly o co nejlepší
umístění. Na ty nejrychlejší pak
čekaly diplomy a ceny.
(r)

Česká asociace skateboardingu za
podpory města Rožnov a partnerů.
A neobešlo by se to bez produkční
organizace rožnovského Aleše Kolmačky,“ doplnil údaje týkající se
organizace závodu Tomáš Velický.

V jednotlivých kategoriích podali nejlepší výkony a zvítězili Tobiáš
Jírovec, Tomáš Trnka, Matěj Dejdar,
Jan Kotlar, Kristián Nguyen, Martin
Pek, Michelle Liptáková, Martin Jurášek, David Luu.
(r)

Švihák rožnovský zvedl lidi z gauče
Více než tisícovka účastníků se
v sobotu 14. září vydala na tratě
premiérového ročníku turistického
pochodu Švihák rožnovský.
Vybrat si bylo možné ze 7 tras
o délce od 7 do 65 kilometrů. Některé z nich měly start a všechny
pak cíl na Masarykově náměstí
v Rožnově pod Radhoštěm. „Naším cílem bylo zvednout lidi z gauče
a děti od počítačů a tabletů,“ zmínil

hlavní myšlenku pochodu pořadatel akce Rostislav Bažanowski.
Na premiérový ročník akce se se
svými páníčky vydávali dokonce
i jejich čtyřnozí borci. „Měli jsme
hodně přihlášených pejsků a i oni
v cíli obdrželi pamětní medaili. Také
o tom je naše akce, zkrátka šlo o to
užít si pohodovou sobotu plnou pohybu na zdravém vzduchu,“ dodal na
závěr Bažanowski.
(mha, r)
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HC Robe Zubří si brousí zuby na medaile
Zapomenout na uplynulou sezonu, ve které skončili až na 9.
místě a závěr museli dohrávat ve skupině o záchranu. Takový je cíl házenkářů HC Robe Zubří v nové extraligové sezoně.

Házenkáři Zubří na tiskové konferenci v Robe aréně představili dresy pro novou sezonu.

V kádru loňského devátého týmu
extraligy se událo přes léto několik
významných změn. Domů do Zubří se ze zahraničních štací vrátili
zkušení Tomáš Řezníček a pamětník titulu z roku 2012 Miroslav
Jurka, z Hranic ohlásil comeback
další pamětník posledního titulu
Tomáš Mičkal. Pokračovat budou
také další dva zkušení borci Tomáš
Říha s Martinem Hrstkou. Navíc
se Zubří podařilo udržet slovenské
reprezentanty Hlinku s Korbelem.
I proto je jasné, že Zubří letos bude
mířit mnohem výše, než bylo loňské deváté místo. „Chceme se především házenou bavit, poctivě pracovat.
Oproti loňsku cítím velký rozdíl v šatně, kdy současný tým chce vyhrávat,“

řekl na tiskové konferenci klubu
před začátkem nového ročníku extraligy trenér týmu Dušan Poloz.
V Zubří již do nové sezony nebude pokračovat kvůli ukončení kariéry Adam Reček (vleklé zdravotní
problémy), odešel také gólman Orság, pivot Zeman a další tři hráči,
bude mít jako prvotní cíl dát zapomenout na deváté místo v uplynulé sezoně a pouze boj o udržení.
Příprava napověděla, že by to letos
mohlo být výrazně lepší. Zubřané
ze 13 zápasů vyhráli deset, průměrně nastříleli 30 branek a měli inkasovaných 25 gólů na utkání. „To je
slušná vizitka, ale především na defenzivě ještě musíme stále pracovat,“
dodal trenér.
(mha)

Černí vlci jako jediní nedarovali Spartě vítězství

Parádní a velmi povedený dvoudenní turnaj za sebou mají malí hokejisté Rožnova pod Radhoštěm ročníku 2010 (4. třída, na
snímku). Na zimním stadionu v Chocni o víkendu 14. – 15. září malí Rožnované sehráli sedm zápasů proti týmům zvučných
jmen – například proti HC HOBA Bratislava, HC Frýdek-Místek, Slavii Praha, HC Dynamo Pardubice nebo HC Praha Letňany.
Nejcennějšího skalpu však dosáhli
týmu Jiří Vik. Zároveň připomněl, že
rožnovští Černí vlci v zápase proti
v oddílu rádi přivítají nové zájemce
Spartě Praha. „Na zápas se Spartou se
o bruslení a lední hokej.
kluci moc těšili a hned v prvním utkáVíce info k náboru nových honí turnaje remizovali 3:3. Nikdo další
kejistů i k akci Pojď hrát hokej nauž potom na Spartu neuhrál ani bod,
jdete na webu rožnovského klubu
i proto si tohoto výsledku moc ceníme,“
www.hcroznov.com.
(mha)
řekl asistent trenéra rožnovského
Foto HC Rožnov p. R.
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