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Přístavba knihovny piluje konečné detaily
V polovině ledna se uskutečnilo zasedání výrobního výboru přístavby městské knihovny. Jeho členové probírali
jak exteriér, tak především detaily podoby interiéru stavby, která má doplnit stávající budovu. Cena celé akce, tedy
přístavba knihovny a rekonstrukce stávající budovy, se momentálně pohybuje kolem 51 mil. Kč.
Více na str. 2

Rožnované byli ke třem králům štědří

Město čeká slibný
rok na investice
Také letošní rok bude v Rožnově
ve znamení staveb, rekonstrukcí
a mnoha dalších investičních akcí.

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

  
Tříkrálová
sbírka 2020 organizována meziříčskou Charitou v Rožnově pod Radhoštěm vynesla 429
347 Kč (loni to bylo 391 710 Kč).

Avíza na měsíc únor
Úterý 11. 2. ve 14 hodin
Obřadní síň MěÚ - zastupitelstvo města
Středa 19. 2. v 16 hodin
Obřadní síň MěÚ - veřejné interpelace
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

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
Na území našeho města mohli
dárci do kasiček 48 skupinek koledníků přispět v pátek 10. ledna
a v sobotu 11. ledna. Část těchto

peněz poputuje na domácí a zahraniční projekty Arcidiecézní
charity Olomouc, 58 % zůstane
místní Charitě.
(r)

Senior taxi se osvědčil. Vyplatí se MHD?
Už jeden a čtvrt roku funguje v Rožnově městem dotovaná přeprava
seniorů – tzv. senior taxi. Zájem
o službu má narůstající tendenci.
Dopravní službu zajišťuje od
pondělí do pátku jedno osobní vozidlo, a to v čase od 6 do 14 hodin.
Přeprava je určena pouze pro potřeby obyvatel starších 65 let, kteří
jsou držiteli Rožnovské seniorské
karty a jejich doprovodu v počtu
max. 1 osoby. Cestovat mohou
v rámci města k lékařům, na hřbitovní místa, na pošty, na nádraží,
do supermarketů, na úřad a do míst
poskytování služeb zajišťujících nezbytnou péči o tělo (rehabilitační
služby). „Každý senior může službu
v měsíci využít podle potřeby, jedna
cesta ho stojí 20 korun. Služba je

Ubylo svatebních obřadů
Celkem 89 párů si v nedávno skončeném roce 2019 řeklo své „ano“
v Rožnově. Je to o pět manželství
méně, než v předchozím roce.

v posledních měsících využívána na
maximum, vždy je nutné se předem
na odvozu domluvit na telefonním
čísle 595 391 138,“ informoval místostarosta Rožnova Jan Kučera
(Nezávislí Rožnováci).
Přestože zájem o senior taxi
narůstá, radnice zatím o rozšíření
služby neuvažuje. „Nejedná se o levnou záležitost, v roce 2018 stál provoz
jednoho přepravního vozidla 600 tisíc
korun. Už nyní však město pracuje
na vytvoření plánu udržitelné mobility, který podrobně zanalyzuje pohyb
osob po městě a odpoví nám na otázku, zda by nebylo vhodné zavést v Rožnově klasickou místní hromadnou
dopravu, čili MHD tak, jak ji známe
třeba ze sousedního Valašského Meziříčí nebo Vsetína,“ dodal na závěr
místostarosta Kučera.
(r)
Z tohoto počtu bylo 24 sňatků církevních, což je mírný meziroční nárůst. Počet tzv. souhlasného prohlášení o určení otcovství stoupl z 98
párů, které toto prohlášení uzavřely
v předchozím roce, na 101.
(r)

Tím nejdůležitějším, co se v roce
2020 bude dít, je bezesporu stavba
kulturního centra za 215 mil. Kč.
„Aktuálně čekáme na dotaci na pasiv, která by nám měla být schválena
na jaře. V případě, že vše proběhne
tak, jak má, tak stavba KC odstartuje
v červenci. Výběrové řízení na dodavatele spustíme od konce února s tím, že
smlouvu na realizaci podepíšeme po
přiznání dotace,“ prozradil starosta
Rožnova Radim Holiš (ANO). Dalšími významnými akcemi mimo
jiné jsou: navazující etapa realizace chodníků do Tylovic (> 15 mil.
Kč), hřiště u ZŠ 5. května (12 mil.),
kompletní zateplení domů čp. 1779
a 1780 na Moravské ulici (7,6 mil.),
hřiště na sídlišti 1. máje (1 mil.), semafor pro chodce u knihovny (700
tis.), parkovací stání u MŠ 1. máje
(500 tis.), monitoring kvality ovzduší (2,7 mil.), či elektronický informační systém mapující obsazenost
parkovišť na území města (2 mil.).
„Tento systém spočívá v rozmístění
15 elektronických cedulí na hlavních
komunikacích, kdy se šoféři při jízdě po Rožnově dozví, kde mohou bez
problémů zaparkovat. Data budou
zasílána i do speciální mobilní aplikace přístupné na mobilu nebo tabletu,“ přiblížil novinku, která by měla
být zavedena ve druhé půlce roku,
starosta.
Letos také ve městě startuje soutěž na vytvoření nového územního
plánu (náklady na pořízení 0,5
mil.), což je základní strategický
dokument týkající se rozvoje Rožnova. „Počítáme také s dokončením
15 projektů. Doprojektovávat se například bude přístavba knihovny,
dům s byty s pečovatelskou službou,
chodník ke hřbitovu a do závěrečné
fáze se blíží také projekty ke zvýšení
bezpečnosti na sídlištích, konkrétně
jde o ulice Kulturní, Vítězná a Svazarmovská,“ dodal na závěr Radim
Holiš.
(r)
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Rožnov chce odbourat fronty na úřadě

V hlavní budově rožnovské radnice
na Masarykově náměstí bude od prvního února zaveden nový orientační
a informační systém (OIS). Na to,
jak funguje, jsme se zeptali vedoucího úřadu Romana Hepa.

Mohl byste našim čtenářům novinku přiblížit?
„Cílem nového informačního systému je
zlepšit orientaci občanů při návštěvě budovy městského úřadu, která je členitá
a ne příliš přehledná. Televizní obrazovky vás nasměrují k hledanému odboru
resp. úředníkovi a zároveň zobrazí aktuální dostupnost hledané agendy. Zave-

dení tohoto systému dlouhodobě přinese
také zefektivnění práce samotného úřadu a nemalé finanční úspory, protože již
nebude potřeba pracně předělávat klasické informační tabule. Pokud se nový
orientační a informační systém osvědčí,
bude implementován i v dalších budovách městského úřadu. Jedná se tedy
o první krok a přípravu k dalšímu vylepšení, kterým bude objednávací systém.“
Jaký bude další krok?
„Chceme zlepšit služby občanům a odbourat fronty na chodbách úřadu. Připravujeme druhý krok, tím je přívětivý
objednávací systém, jehož cílem je ob-

Manažerka kvality rožnovského úřadu Eva Kolářová ukazuje nový informační systém.
čanům zjednodušit objednávání přes
internetové stránky města, nebo s možností využití mobilních aplikací ve vašich telefonech. Moderní informační
technologie jsou investičně nákladné,

proto jsme projekt rozdělili na několik
fází. Budeme se snažit i o využití některých dotačních titulů.“
(r)
Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Přístavba knihovny piluje konečné detaily
Pokračování ze str. 1
Kromě vedení města a osobností
pracujících v oblasti kultury a architektury byli na výrobním výboru
přítomni také autoři architektonického návrhu ze společnosti Čtyřstěn.
Ti představili budovu, která má
především vhodně doplnit stávající
prostory a také přidat další možnosti pro činnost knihovny. „Přístavba
má zejména doplnit kapacity, které
ta stávající budova nemá. Jedná se
tedy například o nové řešení vstupu,
recepce, dětského oddělení, odborného zázemí knihovny a také nový

přednáškový sál. Přístavba jakožto
celek má obecně přinést knihovně
větší vzdušnost. Dosti stísněné prostory má například dětské oddělení, ale
i některá další oddělení knihovny,“
řekla místostarostka Rožnova Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov).
Kromě informací týkajících se
exteriéru chystající se přístavby
přišlo také na detaily podoby interiéru. Došlo také na aktuální cenu
přístavby, která se oproti původnímu údaji z doby vysoutěžení (2016)
pochopitelně posunula směrem nahoru. Nízká energetická náročnost,

moderní a účelné vybavení, ale především konstantně rostoucí ceny ve
stavebnictví bohužel původní předpoklady o ceně přístavby změnily
směrem nahoru. „Původní odhad
počítal s cenou kolem 36 milionů
korun, nyní je ta cena oproti původní
navýšená přibližně o 15 milionů. Je
to zapříčiněno např. i pasivním standardem, použitými moderními technologiemi a záležitostmi, které jsme
v přístavbě požadovali. V neposlední řadě je to dáno také konstantně
rostoucími cenami ve stavebnictví,“
uvedla Kosová.

Momentálně město řeší, jakým
způsobem poskládat financování
tak, aby se mohlo co nejdříve se
stavbou začít. „Tvůrci návrhu ještě
zapracují poslední připomínky výrobního výboru. Po odevzdání závěrečné
dokumentace nás čeká oponentura
a potom závěrečný výrobní výbor, převzetí dokumentace a další standardní kroky vedoucí k zahájení samotné
stavby,“ dodala na závěr místostarostka. Více se k tématu vrátíme
v příštím vydání.
(r, mha)
Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Město dále jedná o poště Rozšíření chodníků na spadnutí

Radnice se připravuje na další kolo
vyjednávání o nákupu areálu České pošty (ČP) na náměstí Míru.

Jak jsme již informovali v minulém
vydání Spektra Rožnovska, město
by do poštovní budovy chtělo v budoucnu sestěhovat naprostou většinu svých úředníků. S jednáním
s ČP nyní starostovi pomáhá místostarosta Jan Kučera (Nezávislí

Rožnováci). „Pošta je připravena své
nemovitosti prodat buďto prostřednictvím aukce, dražby nebo přímého
prodeje. Projednali jsme na radě města a chceme jednat o možnosti přímého prodeje, ale musíme se nejdříve
s poštou dohodnout na podmínkách.
Letos tedy proběhnou náročná vyjednávání a samotný odkup by mohl být
připraven nejdříve příští rok,“ nastínil
plány města Kučera.
(r)

Pavlína Ryšicová pečovatelkou roku
ROŽNOV p. R. - V závěru uplynulého roku se v Praze uskutečnilo
vyhlášení vítězů Národní ceny sociálních služeb – Pečovatelka roku
2019. Svou zástupkyni zde měl také
rožnovský domov pro seniory.
Slavnostní předávání ocenění nejlepším pracovníkům sociálních služeb
za rok 2019 proběhlo v prostorách
Novoměstské radnice na Karlově
náměstí. Patronkou akce byla herečka Hana Maciuchová (na snímku
vpravo). Prestižní ocenění převzalo
20 pracovníků v rámci 5 kategorií.
V kategorii sociální pracovnice uspěla i Pavlína Ryšicová (na fotu vlevo)
z Domova pro seniory Rožnov. „Po

27 letech práce pro organizaci Sociální služby Vsetín, pod kterou náš
domov patří, je to krásné ocenění její
poctivé práce,“ nešetřila chválou vedoucí rožnovského domova pro seniory Magdalena Stejskalová.
(r), foto archiv DS Rožnov

www.spektrumroznovska.cz

Výstavba chodníků v Tylovicích
bude pokračovat i v letošním roce.
Nová komunikace pro pěší vyroste
od křižovatky na Valašskou Bystřici
až po restauraci Harcovna.

Zmíněný přibližně 400 m dlouhý
úsek má stát více než 15 mil. Kč.
„V rozpočtu na něj máme alokováno devět milionů. Je přitom důležité zdůraznit, že tyto peníze jsou zatím účetně vedeny jako pod čarou
a zapojeny budou teprve ve chvíli,
kdy nám bude schválena dotace
dva a půl milionu ze SFDI, a ve
hře jsou také čtyři miliony z kraje,“ vysvětlil starosta Rožnova
Radim Holiš (ANO) s tím, že pokud budou dotace městu na jaře
schváleny, tak obratem dojde
k vyhlášení soutěže na dodavatele a stavět se začne ještě do konce roku. „Vyprojektovaná suma je
poměrně vysoká kvůli nákladným
demolicím stávajících opěrných
stěn s oplocením, přeložkám sítí
a zajištění nového osvětlení. Je to
ale nejkritičtější místo ve městě
a na opravu čeká již 25 let, proto
peníze jsou až na druhém místě,“
dodal starosta.

Poslední etapa v roce 2021
Závěrečná etapa chodníků v Tylovicích – od křížku po ty stávající za hřbitovem - je pak naplá-

nována na příští rok. „Tento úsek
měl již v minulosti vydáno územní
rozhodnutí, ale protože jsme do
stavby chtěli zakomponovat i nové
věci, jako parkoviště v místech zbořeného domku, přeložku telefonního kabelu a rozšíření chodníků na
tři metry tak, aby se nám tady bez
problémů vešel i smuteční průvod
k tamnímu hřbitovu, tak jsme dokumentaci předělali. Nyní ještě
čekáme na smlouvu týkající se
přeložky vrchního telefonního kabelu, což je o něco složitější, neboť
kabel povede přes Hážovku, kde
s ním zase musí souhlasit povodí.
Každopádně počítáme s tím, že do
října musí být povolení hotovo,“
přislíbil Radim Holiš. Na podzim by přitom radnice požádala
o dotaci ze SFDI a v případě
kladného vyřízení by se projekt
realizoval v roce 2021. „V tuto
chvíli ještě nevíme, na kolik nás
tato poslední část výstavby chodníků přijde. Finální rozpočet se
dodělává po vydání stavebního
povolení. Mimo jiné tady budou
potřebné nové zídky a ploty u soukromých pozemků. Mám však
velkou radost, že se nám podařilo
domluvit se všemi lidmi v dané oblasti, za to jim patří velký dík. Než
tady komunikace pro pěší vznikne,
přistoupili jsme k provizornímu
rozšíření krajnice,“ konstatoval
na závěr starosta.
(r)
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TRIUMF chrání a pomáhá dětem i dospívajícím

Loni na podzim vzniklo v Rožnově
díky iniciativě místní radnice nízkoprahové centrum TRIUMF (foto
vpravo). Přestože je otevřeno teprve od listopadu, rychle si získalo
důvěru široké veřejnosti.
Zařízení provozované meziříčskou Charitou se nachází za vlako-

vým nádražím - v budově, kde dříve
sídlil T klub. Jedná se o nízkoprahové zařízení určené pro všechny
mladé lidi, které už nebaví jen tak
se poflakovat a hledají místo, kde
by našli bezpečí, podporu a porozumění nebo chtějí svůj volný čas
trávit v kolektivu svých vrstevníků.
Mohou sem přijít všichni mladí
lidé od 10 do 26 let, kteří se potýkají s problémy, s nimiž si sami
nevědí rady, případně mají spoustu
otázek a hledají na ně odpovědi.
„Klienti u nás mohou využít různé
volnočasové aktivity, jako jsou stolní
fotbálek, stolní tenis, hudební nástroje a řadu dalších společenských her.
V rámci různých akcí, jež v klubu
pořádáme, se klienti mohou účastnit

tematických přednášek, promítání
filmů, výletů, sportovních a výtvarných aktivit. Služba je bezplatná,“
informuje o TRIUMFU Charita.
V listopadu a prosinci TRIUMF
navštívilo přes 300 dětí (204 v listopadu a 123 v prosinci). „Takto
vysoké číslo je v této fázi především díky školním exkurzím, které
se v závěru roku pořádaly, aby se
zařízení dostalo do povědomí dětí.
Pracovníci Charity nám sdělili, že
průměrný běžný denní počet klientů je mezi šesti až sedmi. To je na
začátek výborné. Zatím zařízení
vyhledávají nejčastěji děti od 11
do 14 let. A nechodí jen Rožnováci,
ale i děti ze Zubří či Dolní Bečvy,“
sdělil místostarosta Rožnova Jan

Kučera (Nezávislí Rožnováci na
snímku).
TRIUMF je otevřen od pondělí
do čtvrtka od 13 do 18 hodin, v pátek probíhají individuální konzultace od 12 do 15 hodin. Podrobnosti
na www.valmez.charita.cz.
(r)

Soudní bitva o Kaufland stále nebere konce
Nadnárodní obchodní řetězec Kaufland je zase o něco blíže vydání stavebního povolení na stavbu své rožnovské filiálky na Jižním Městě.
Aktuálně se vše točí kolem rozhodnutí Nejvyššího správního
soudu (NSS). Ten v závěru uplynulého roku zrušil rozhodnutí
krajského soudu, který mimo jiné
na návrh spolku Zdravý Rožnov
zrušil Kauflandu územní rozhodnutí týkající se umístění stavby. Tomuto rozsudku předcházelo ještě
přiznání odkladného účinku, které

zastavilo již v té době vedené stavební řízení. To je již nyní ale také
neplatné, neboť bylo tzv. konzumováno. „Mohu potvrdit, že v tuto
chvíli nemáme odkladný účinek.
Územní rozhodnutí, které bylo dříve
napadeno u soudu, je tedy nyní vykonatelné. Podle nás to však neznamená, že je správné. Už dvakrát bylo
u soudu prokázáno, že podklady pro
něj, konkrétně rozptylová studie
emisního zatížení, nejsou v pořádku,“ komentovala rozhodnutí nejvyšší justice předsedkyně spolku
Zdravý Rožnov Aneta Valasová.

Rožnov přátelský seniorům i rodině
Hned do dvou soutěžních projektů –
obec přátelská seniorům a rodině se
chce v letošním roce zapojit rožnovská
radnice. Ve hře jsou tři miliony korun.
Město není v těchto sociálních soutěžích žádným nováčkem. „V roce
2018 jsme v kategorii do 50 tisíc
obyvatel vyhráli první místo v soutěži obec přátelská seniorům, což
nám přineslo 1,5 milionu na různé
naše aktivity. Zavedla se Rožnovská
seniorská karta a Senior taxi, na
radnici vznikla funkce koordinátora
pro seniory, uskutečnila se mezigenerační setkání, kdy senioři například
chodili do škol učit děti řemesla
a školáci navštěvovali domov seniorů a pro jeho obyvatele si připravili
různá vystoupení,“ přiblížil projekt
místostarosta Rožnova Jan Kučera
(Nezávislí Rožnováci).
V roce 2019 si dal Rožnov pauzu
a do soutěže se chce znovu přihlá-

Web města
Facebook
Kulturní kalendář
Strategie Rožnov
Usnesení Rady
Usnesení Zastupitelstva

sit v letošním roce. „Na únorovém
zastupitelstvu představíme hned dva
plány a doufám, že oba dostanou
zelenou. Kromě zapojení do nám
již známé obce přátelské seniorům
chceme zkusit štěstí i v soutěži město
přátelské rodině. V obou případech
je za první místo jeden a půl milionu korun,“ prozradil Kučera s tím,
že: „Co se týká druhého zmíněného
projektu, tak pokud uspějeme, pak
v jeho rámci bychom chtěli pro rodiny přinést řadu zlepšení. Může se
například zavést vyhrazená parkovací místa pro rodiny s malými dětmi,
dovybavit dětská hřiště či uvést do
života rodinnou kartu. Ta by byla
obdobou Rožnovské seniorské karty,
díky níž by rodiny měly různé slevy.
Také registrujeme potřebu přebalovacích pultů na úřadě a nezapomněli
bychom ani na mezigenerační spolupráci, která se osvědčila už v projektu
obec přátelská seniorům.“
(r)
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Po zveřejnění verdiktu NSS
obnovil Krajský úřad Zlínského kraje dvě navazující stavební
řízení - jedno se vede o stavbu
samotnou, druhé se týká příjezdové komunikace. „My nyní můžeme udělat to, že se k předloženým podkladům znovu vyjádříme.
A bude záležet na úřednících, jak
se s našimi námitkami vypořádají.
Paradoxně může dojít k situaci,
kdy bude vydáno stavební povolení
dřív, než znovu rozhodne krajský
soud o platnosti územního rozhodnutí. Proto spolek Zdravý Rožnov

podal znovu návrh na přiznání odkladného účinku,“ vysvětlila další
postup Valasová.
Samotný Kaufland boj o svou
novou filiálku, která má vyrůst
v místech, kde dříve byly autobusové garáže, nevzdává. „Jednání
se Zdravým Rožnovem probíhala
již před podáním žaloby ze strany
Zdravého Rožnova proti územnímu
rozhodnutí, bohužel ale nevedla
k oboustrannému konsensu. Nicméně Kaufland se dalším případným
jednání nebrání,“ dodala za investora Renata Maierl.
(r)

Nejvyšší soud se zastal města
Dobrá zpráva pro město Rožnov:
Nejvyšší soud České republiky
vyhověl dovolání města ve věci
o určení vlastnictví k budovám Základní školy Záhumení a Mateřské
školy na Koryčanských Pasekách,
která je dnes součástí MŠ Radost.
Město již obdrželo usnesení Nejvyššího soudu ČR, který rozhodl
o zrušení rozsudku Krajského sou-

du v Ostravě o zastavení řízení ve
věci určení vlastnictví k budovám
Základní školy Záhumení a Mateřské školy na Koryčanských
Pasekách. Nejvyšší soud současně věc vrátil krajskému soudu
k dalšímu řízení, přičemž nařídil,
aby v dalším řízení věc projednal
a rozhodl jiný senát Krajského
soudu v Ostravě.
(r)

Termíny vítání občánků v letošním roce

Město bude nadále vítat nově narozené děti mezi své občany. Týká se
dětí ve věku od 6 týdnů od narození
do věku 1 roku s trvalým pobytem
na území Rožnova. Přihlášku na
slavnostní akci je nutné doručit na
matriku městského úřadu buď osobně, nebo ji tamtéž zaslat poštou, a to
nejpozději 14 dnů před stanoveným
termínem konání akce. Termíny jsou

pro rok 2020 stanoveny následovně:
12. 3. 2020 pro děti narozené 1. 10.
2019 - 31. 12. 2019, 4. 6. 2020 pro
děti narozené 1. 1. 2020 - 31. 3. 2020,
24. 9. 2020 pro děti narozené 1. 4.
2020 - 30. 6. 2020 a 12. 11. 2020 pro
děti narozené 1. 7. 2020 - 30. 9. 2020.
Info poskytnou na tel. 571 661 160,
e-mailech: gadourkova.ks@roznov.cz,
stuskova.ks@roznov.cz.
(r)

Změna nočního klidu. Žádosti do 7. února
Město Rožnov oslovilo pořadatele
kulturních, sportovních, společenských i dalších akcí v roce 2020
s tím, že mohou požádat o zkrácení
doby nočního klidu, která je zákonem stanovená na čas mezi 22. hodinou a 6. hodinou. Pokud je jejich
akce výjimečná, mají pořadatelé

možnost do 7. února požádat radnici o stanovení kratší doby nočního
klidu. Komu město vyhoví, rozhodnou na konci dubna zastupitelé.
Loni město zkrátilo dobu nočního
klidu u 21 akcí, u drtivé většiny
z nich byl začátek nočního klidu
posunut z 22. na 24. hodinu.
(r)
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Milionové ztráty za odpady byly neudržitelné
Po 14 letech v Rožnově zvýšili poplatky za sběr a svoz komunálního odpadu.
Z původních 492 Kč/osoba/rok se poplatek od 1. ledna zvedl na 684 Kč.

Náklady města na odpadové hospodářství jsou každoročně ve ztrátě
cca 4 mil. Kč. „Za posledních deset
let je město na odpadech v celkové
ztrátě přibližně 50 milionů. Tento
stav je neudržitelný a stále stejná
cena za odpady zkrátka zůstat navěky nemohla. Ceny likvidace odpadů
a tím i ztráta města se navíc kvůli
novele zákona o odpadech bude ještě
progresivně zvyšovat, a to z důvodu
zvýšených poplatků za skládkování,
které určuje stát. Proto tedy dochází k onomu navýšení,“ řekl vedoucí
finančního odboru rožnovské radnice Martin Hrnčárek. Nová výše
poplatku je o 192 Kč vyšší, než byla
stará sazba. „V přepočtu na měsíc to
je 16 korun navíc. Kdyby to pro někoho bylo finančně náročné, nabízíme
možnost měsíčních splátek,“ dodal
Hrnčárek.

Také Rožnov má výjimky
Od poplatku jsou úplně osvobozeny děti do 1 roku, lidé, kteří
se zdržují > 300 dní v roce mimo
ČR nebo ve zdravotnickém zařízení (LDN, psychiatrická léčebna, domovy seniorů apod.)
a vězni s odnětím svobody > 300
dnů/rok. Osvobozeni jsou také
ti, kdo platí odpady v jiné obci
v ČR. Poplatek snížený o 50 %
mají např. studenti studující
mimo město a jsou tam přechodně ubytováni alespoň 150 dnů,
dále poplatníci, jejichž místo přihlášení na území města Rožnov
je vzdáleno více než 300 metrů
od stanoveného sběrného místa
a obyvatelé rekreačních zařízení
(např. chata) vzdálených 1 500
metrů od sběrného místa.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Sběrný dvůr na ulici Zuberská za firmou REMAK

Radnice odmění zásluhovost
Zdražením poplatku na 684 Kč
radnice rozhodně nechce občany
odradit od třídění odpadů. „Děkujeme všem, kdo třídí. Tak jako
ceny všeho v ekonomice, rostou
i náklady za odpady. Hlavně díky
vysoké míře vytřídění se daří ros-

toucí ceny držet co nejníž. Za to
děkuji kolegům ze správy majetku a hlavně občanům, kteří třídí.
Nyní intenzivně pracujeme na vytvoření systému zásluhovosti, aby
ti, co tvoří méně odpadu a vzorně
třídí, byli odměněni,“ konstatoval
místostarosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).
(r, mha)

Komunální odpad v číslech a souvislotech

Podle Lenky Němcové z rožnovské
radnice bylo v roce 2019 vytříděno
(údaje v tunách): papír 414,091,
plasty 233,203, sklo 236,985,
kartony 7,112, kovy + sběrný dvůr
46,870. Občané mohou také odpad ukládat zdarma ve sběrném
dvoře (výjimku tvoří poplatek za
uložení stavebního odpadu - pozn.
red.), kde se dále dotříďuje - např.
nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, bioodpad, stavební odpad, jedlé oleje atd. Dále jsou ve
městě nádoby na textil a vysloužilé
elektrospotřebiče.

V porovnání za poslední 3 roky
je vytříděného odpadu téměř stejně. Celkové náklady na svoz a odstranění kom. odpadu v r. 2019
byly 6 910 000 Kč. Komunálního
odpadu bylo 3 240 tun.
Ve sběrném dvoře bylo v roce
2019 uloženo 2 840 tun odpadu,
z toho např. 472 tun bioodpadu.
Největší položku ovšem tvoří objemný odpad a to 1 142 tun, tj. především starý nábytek, podlahové
krytiny, sanitární keramika apod.
Další nezanedbatelnou položku
tvoří stavební odpad cca 500 t,

který jako jediný je pro občany
částečně zpoplatněn a to asi 70 %
skutečné hodnoty. Uložení ostatních odpadů je pro občany města
bezplatné. Celkové náklady na
provoz sběrného dvoru a odstranění odpadů ze sběrného dvora byly
loni 7 244 000 Kč.
Nádobový svoz bioodpadu funguje v Rožnově od roku 2018.
Z těchto nádob bylo v roce 2019
svezeno 448 tun odpadu. Náklady
města na tuto službu, včetně odvozu a odstranění odpadu v kompostárně byly 644 000 Kč.

Rožnov nemá vlastní skládku,
ani odpady nemá jak zpracovat.
Komunální odpad končí na
skládce v Životicích (cca 25 km
daleko). Papír, plast a nápojový
karton se odváží do Vratimova
(50 km), kde jsou tyto komodity
dotřiďovány, lisovány a následně předávány zpracovatelům,
nevyužitelný zbytek se využije
jako alternativní palivo v cementárně. Sklo se dotřiďuje na střepišti ve Vratimově. Bioodpad
je kompostován v kompostárně
Příbor (25 km).
(r)

NÁZORY ZASTUPITELŮ
V rámci rubriky Téma měsíce i tentokrát oslovila redakce Spektra Rožnovska všechny zastupitele
napříč celým komunálním politickým spektrem. Zajímaly nás odpovědi na dvě otázky - 1) Souhlasíte
se zdražením poplatku za odpady, a pokud ne, v jaké výši by měla jeho výše být? 2) V čem má město
největší rezervy na úseku odpadového hospodářství? Vyjádření zastupitelů přinášíme v plném znění.
Alois Vychodil (ODS)
to především díky občanům. Před
atp. Tyto služby jsou však nákladnavrhli mírnější zvýšení poplatku
Město vykazuje průměrnou roční
mnoha rodinnými domky jsou vyné a ani navýšení poplatku nebude
jen o 108 Kč na celkovou částku
ztrátu z likvidace odpadu (včetně
váženy poloprázdné popelnice.
stačit na vyrovnaný rozpočet v ob600 Kč. Tuto výši poplatku bude
sběrného dvora) kolem 5 mil. koZvýšení poplatku, bez motivace ke
lasti odpadového hospodářství. Na
mít v tomto roce třeba město Zlín.
run. Na jednoho občana tak připatřídění, může vést k demoralizaci
zastupitelstvu jsme dali najevo, že
Nerozumíme náhlému uvědomění
dá zhruba 290 Kč. Svoz a likvidace
občanů, kteří domovní odpad třídí.
budeme do budoucna podporovat
všech zastupitelů, když jim více než
odpadu je jednou ze základních
Domnívám se, že vytvoření motimotivační prvky, které budou znadesetiletí nevadilo, že ztráta za odslužeb města pro občany, stejně
vačního systému třídění, je dluhem
menat spravedlivější systém a snipady je každý rok v podobné výši.
jako veřejné osvětlení, udržování
vedení města vůči těmto občanům.
žování objemu odpadu. Zvlášť na
Jsme srozuměni s tím, že cena za
komunikací a další. Vedení města
sídlištích je dnes vlastně jedno, kokomunální odpad bude v příštích
předložilo na prosincovém jednání
Petr Kopecký (SNK Zdravý Rožnov)
lik kdo vyprodukuje odpadu, platí
letech výrazně narůstat, což se prozastupitelstva k projednání a schvá1. Na prosincovém zastupitelstvu
pořád stejně. Předcházení tvorby
jeví v dalším zvyšování poplatků
lení zvýšení poplatku za svoz komujsme zvýšení poplatku podpořili.
odpadu je důležité i proto, že od
pro občany. Obáváme se, že výraználního odpadu o 40 %. Z původUvědomujeme si, že jde o výrazný
příštího roku nová legislativa výrazné zvýšení bude občany demotiních 492 Kč za osobu a rok na 684
nárůst. Naposledy se totiž poplatek
ně zdraží skládkovné.
vovat v jejich snaze třídit odpad.
Kč. Koaliční zastupitelé za ANO,
navyšoval před čtrnácti lety. Kdyby
V Rožnově se letos počítá s novým
Starostové a nezávislí a Zdravý
se od té doby zvyšoval jen o inflaci,
Libor Adámek (Piráti)
příjmem za výběr pokut z radarů ve
Rožnov návrh schválili. Na jednání
částka by dnes byla jen mírně nižší
1) S razantním navýšením poplatvýši až 17 milionů korun a pro rozzastupitelstva města jsem hlasoval
než schválených 684 Kč. Také je
ku nesouhlasil již náš zástupce ve
počet města by tak nebyl problém
proti zvýšení tohoto poplatku. Ročtřeba říci, že měsíčně to znamená
finančním výboru Petr Hejný, kde
dále určitou ztrátu z hospodaření
ní skokové zvýšení pro čtyřčlennou
navýšení o 16 korun, což není tak
prosazoval navýšení jen ve výši ins odpady hradit.
rodinu vzrostlo z původních 1 968
dramatické.
flace za posledních 12 let. S členy
2) Rožnov pravidelně dosahuje
Kč na 2 736 Kč. V krajském hod2. Na navýšení jsme kývli i proto,
našeho místního sdružení jsme
skvělé výsledky v oblasti třídění
nocení třídění odpadu je město kažže město nabízí občanům poměrně
pak připravili protinávrh na zaseodpadu, což pomáhá snižovat nádoročně hodnoceno na předních
dobrý servis, například sběrný dvůr
dání zastupitelstva města, který
klady za odpad. Po městě bychom
místech a právem se tím chlubí. Je
zdarma, popelnice na bioodpad
nakonec nebyl schválen, kde jsme
rádi ještě viděli i recyklační odpad-
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kové koše, zejména v turisticky exponovaných místech. Bohužel dle
výzkumu Eurostatu až dvě třetiny
plastového komunálního odpadu
nejde v současnosti recyklovat
a končí tak na skládkách nebo ve
spalovnách. A tady může každý občan udělat jednoduché kroky pro
snížení množství plastového odpadu. Proto se chystáme na téma
ZERO waste uspořádat pár motivačně-osvětových akcí.
Martin Drápal (Nezávislí Rožnováci)
Zdražení poplatku za odpady pocítí každý občan Rožnova ve své
peněžence. Nicméně roční zvýšení o 192 Kč není nijak závratné.
V průběhu let stoupla cena práce
i pohonných hmot. Pokud si vezmeme, jak průběžně rostou ceny
všeho kolem nás od rohlíků až po
elektroniku, není se čemu divit,
že i služby se jednou za čas musí
zdražit. Prakticky se pak jedná
o navýšení o 16 Kč za měsíc, přičemž v průběhu posledních let se
zvýšil počet kontejnerů, zavedl se
svoz bioodpadu a jsou postupně
upravována a doplňována sběrná
hnízda. Ano, je možné říci, že po
zdražení nebudeme třídit, že se na
to můžeme vykašlat, ale ze zkušenosti vím, že třídit není o ceně za
odpad, ale o přesvědčení a postoji
k životu. Pokud Vám stojí 16 Kč
měsíčně za plasty v přírodě a svin-

čík kolem nás, je to Vaše volba. Já
budu třídit dále. Lidé si také stěžují, že jsou odpadová hnízda plná
a nevyvezená, ale já se pak ptám…
proč skladujete velkoobjemový odpad (sedačky, křesla, žehlicí prkna
atd.) u těchto kontejnerů a neodvezete to do sběrného dvora, kde je
uložení zdarma? Lenost! Nic více,
nic méně. Možnost svozu bioodpadu a tříděného odpadu prakticky
od domu má dnes každý z nás, ten
velký holt musíme odvézt, ale ta
možnost tady je. A je jen na nás,
zda toho využijeme.
Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Podpořme třídění a osvětové aktivity, aby odpad byl zdrojem! Ročně
vyprodukujeme na hlavu průměrně
cca 550 kg komunálního odpadu.
Jejich „hřbitovem“, kde mizí, je
z poloviny skládka, přičemž minimálně 2/3 skládkovaného odpadu
z „černých popelnic“ má recyklační potenciál. Zbytek by bylo možno
využívat energeticky. Výsledkem
takového chování je ale situace,
že se každý den nenávratně připravujeme o zdroje. Skládky navíc
hoří a emitují toxické látky a plyny
s násobně silnějším skleníkovým
efektem než CO2. Znečišťují zdroje pitné vody, půdu i ovzduší. Na
skládkách končí, bohužel, také
polovina „vytříděných“ plastů. To
jsou fakta.

Každý z nás svým chováním přímo
ovlivňuje další „život“ odpadu. Pokud ho správně roztřídíme, umožníme tak jeho, byť částečnou, recyklaci a znovupoužití. Nic lepšího,
co by zvládlo kvanta našeho odpadu, zatím neznáme. V současnosti je to jediný relativně zvládnutý
způsob, jak získat z oběhu odpad,
zpracovatelný k budoucímu využití. Efektivní třídění samozřejmě
nemůže být jen o kvantitě toho, co
naházíme do barevných kontejnerů, ale o druhové kvalitě toho, co
do nich dáme. Třídění odpadu pro
jeho následnou recyklaci a případné energetické využití podpořené
vybudováním nezbytného materiálně technického a logistického
zázemí je tedy v současnosti doslova tím nejmenším, co můžeme každý z nás udělat. Zároveň se však
zkusme i inspirovat u těch, kteří
neztrácejí část planými diskuzemi
o tom, jaký má být roční poplatek
za odpady. Hledejme způsob motivace ke třídění a raději připravme srozumitelné a fakty podložené osvětové aktivity a podpořme
environmentální výchovu. Děti
jsou prý nejlepší přesvědčovatelé
k tomu, aby byl odpad zdrojem.
Jiří Melcher (ANO)
V Rožnově máme zase jedno prvenství. Už patnáct let nám město
odváží netříděné odpady za stej-

nou cenu, vlastně tu z roku 2004.
Docela jsme si zvykli na roční
platbu 492 Kč a odpady se vozí
dokonce jedenkrát týdně. K tomu
se už druhý rok přidal sezónní
odvoz biologického odpadu při
nezvýšené ceně. Každý nový návrh na zdražení je jako píchnutí
do vosího hnízda. Podíváme–li se
na moravská města, ale i kousek
dál v Rakousku, pak nám vychází,
že Rožnov je v odpadech štědrý
sponzor. Takové radnice mají občané docela rádi. Lidé jsou spokojeni, ale městský rozpočet každoročně ztrácí statisíce na straně
prostředků pro hospodářství. Dokonce už jedenkrát zářilo město
na prvním místě v regionální soutěži likvidace odpadů.
Naši jižní sousedé v Rakousku
mají pro netříděný odpad taky
černé kontejnery. Dnes už je tam
moc nechtějí, považují je za přítěž nejen proto, že za jejich odvoz platí lidé 2,6násobek základní sběrné sazby. Nikdo tam nemá
rád ty černé kontejnery! Už není
více lokalit k likvidaci jejich nevalně vypadajícího obsahu. U nás
jsme na začátku a bereme, že budeme platit 684 Kč, tj. o 39 % více
než už od roku 2004. Ale už jen
pár roků máme na konečné řešení. Město má ještě rezervy v sortimentu a množství tříděných kontejnerů na sídlištích.

Rožnovští gymnazisté pomáhají seniorům
Před Vánocemi se v rožnovském domově pro seniory (DS) uskutečnilo zajímavé
mezigenerační setkání. Za tamními seniory dorazili studenti místního gymnázia.

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
Pracovníci DS studenty rozdělili do
několika skupin. „Někteří balili vánoční dárky pro naše obyvatele, další
ve výtvarné dílně vyráběli přáníčka pro
naše oslavence, jiní trávili čas v hudební místnosti, kde si společně se seniory
zahráli a zazpívali. Několik studentů

pak vyrazilo na procházku s vozíčkáři,
případně zašlo na pokoje osamělejších
imobilních klientů, kde si s nimi povídali, případně jim zazpívali. No a zbytek byl v jídelně u stolních her,“ informovala ergoterapeutka domova pro
seniory Jana Bártková a pokračovala:

V Rožnově jednali aktéři cestovního ruchu
Na sklonku roku se uskutečnilo jednání Strategické skupiny Destinační společnosti Valašsko, které svolal její předseda a zároveň starosta
Rožnova Radim Holiš (ANO).
Kromě „okresní“ DSV se jednání
účastnili také zástupci sousední
destinační společnosti Beskydy-Valašsko, starostové z mikroregionu

Vsetínsko a také zástupci zlínské
Centrály cestovního ruchu východní Moravy. Všichni společně diskutovali o aktuálních tématech
v cestovním ruchu a dohodli se na
dalších schůzkách, které se budou
týkat například Pusteven a toho,
jak pomoci jejich neúměrnému dopravnímu zatížení.
(mha)

„Dorazila také zástupkyně DC ADRA
Ludmila Obadalová, která se snaží na
gymnáziu založit středoškolský dobrovolnický klub. V této souvislosti je třeba
dodat, že toto již byla druhá návštěva
studentů gymnázia. První proběhla 18.
října a rovněž jich přišlo okolo třiceti.

Všechny jsem je tehdy provedla po domově, po zahradě i dalších prostorách
domova, které by ke své případné dobrovolnické činnosti u nás mohli využívat. Seznámila jsem je s nabízenými
možnostmi, co všechno, a jak se dá
s našimi obyvateli dělat.“
(r)
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Nominujte sportovce roku - uzávěrka 28. února
Také letos bude město Rožnov pod
Radhoštěm udělovat ocenění Sportovec roku.
Radnice pravidelně oceňuje
nejlepší sportovce, sportovní kolektivy, trenéry i hendikepované
sportovce, kteří působí v Rožnově
a reprezentují město v některé ze
sportovních disciplín.
Ve druhé půlce dubna budou
oceněni ti nejlepší sportovci, kteří
svými výkony zazářili v roce 2019.
Sportovní oddíly, rodiče sportovců, občané města a další mohou

zasílat návrhy na ocenění na Odbor
školství a sportu Městského úřadu
Rožnov pod Radhoštěm. Vyhlášeny jsou kategorie INDIVIDUÁLNÍ
OCENĚNÍ (mládež do 15 let, dorostenci a junioři do 21 let a senioři), KOLEKTIVY (žákovská družstva, týmy, dorostenecká a juniorská
družstva, týmy, seniorská družstva,
týmy), HENDIKEPOVANÍ SPORTOVCI a TRENÉŘI (cvičitelé).
„Stejně jako u předchozích ročníků
bude udělena i CENA STAROSTY
MĚSTA, která je určena zasloužilému

sportovci, trenérovi nebo funkcionáři,
který se významně zasloužil o rozvoj
sportu a tělovýchovy v Rožnově pod
Radhoštěm. Novinkově bude udělena
CENA FAIR PLAY,“ uvedl Dušan
Vrážel, vedoucí Odboru školství
a sportu MěÚ Rožnov.
Návrhy je nutné zaslat písemně
na adresu: Městský úřad, Odbor
školství a sportu, Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm nebo osobně doručit na
odbor školství, a sportu, a to nejpozději do 28. února. Kontaktní osobou

pro případné dotazy je Dušan Vrážel, tel. 571 661 259, e-mail: vrazel.
os@roznov.cz. Přesná pravidla pro
nominování sportovce roku naleznete na webu města www.roznov.cz.
Stejně jako u předcházejících
ročníků vyhlášení nejúspěšnějších sportovců města bude i tentokrát udělena také Cena starosty
města. Ta je určena zasloužilému
sportovci, trenérovi nebo funkcionáři, který se významně zasloužil
o rozvoj sportu a tělovýchovy ve
městě.
(mha, r)

Kanaďané se dočkali uvítání po valašsku Město nově
První lednový pátek hostil
rožnovský zimní stadion
zápas dorostenců – Černých vlků s kanadským
středoškolským
týmem
Crestwood Mustangs (Peterborough).
Domácí borci dali svému soupeři
dost zabrat, a přestože v první třetině tahali za kratší konec provazu,
v průběhu zápasu dorovnali, a základní hrací doba skončila nerozhodně 3:3. Remíza přitom zaskočila
i organizátory, kteří na tuto variantu
výsledku nebyli připraveni. „Nabídli
jsme proto mustangům výběr z nájezdů a z prodloužení. Hosté své právo
volby využili a rozhodli o prodloužení
v počtu 3 na 3. Netrvalo to ani minutu
od zahájení nastavení a Kanaďané
naplno zúročili své zkušenosti s tímto
stylem hry a po naší chybě v rozehráv-

udělí Čestné
občanství

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
Severoameričany v Rožnově pohostili chlebem, solí a ty plnoleté i štamprlí slivovice.
ce vstřelili vítězný gól. Navzdory konečričany pohostili, probrali s nimi nejen
nému výsledku to pro všechny přítomné
hokej a po hodině a půl se srdečně rozbyl určitě mimořádný zážitek a nejinak
loučili. Děkujeme všem, kdo nás přišli
tomu bylo i v následném pozápasovém
podpořit,“ dodal na závěr k zápasu
setkání domácích a hostů v klubovně
prezident rožnovského hokejového
Černých vlků, kde jsme Severoameklubu Marek Moll.
(r)

PÍŠETE S NÁMI NOVINY

Rožnovské ženy bilancovaly i plánovaly

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
Páteční odpoledne 13. 12. 2019 byl
pro členky ČSŽ – Spolku rožnovských žen sváteční. Ptáte se proč?
Přece měly tradiční předvánoční
posezení ve střední škole zemědělské
a přírodovědné. Nejen hezké oblečení, ale i účes – to je příprava každé
ženy. Ale taky donést dobrůtky ze
své kuchyně ať slané nebo sladké,
to je taky naším zvykem – jak dobře se hodí k uvařené kávě ze školní
kuchyně. Vyzdobená jídelna, dobrá
nálada, taneční vystoupení – to vše
patří k předvánočnímu odpoledni.

Ale taky informace, co jsme letos
všechno stihly a jak se připravujeme
na další rok. Poděkování patří všem
obětavým ženám, které si zorganizují
svoje rodinné i pracovní povinnosti
tak, aby tuto dobrovolnickou práci
pro spolek i veřejnost mohly zastávat. Našich 235 členek ve věku od 28
do 93 let si zaslouží velmi rozmanitou činnost tak, aby si vybrala každá,
co se jí líbí a co ji baví. Přišel mezi
nás i pan starosta Radim Holiš – to
teprve bylo informací… I když trochu
později než bývá zvykem přišel mezi

nás anděl i čert a rozdali ženám malý
sladký dáreček. Mikuláš nepřišel,
protože on dodržuje termíny a nechtěl si dělat se zpožděním ostudu.
Krásná vánoční hvězda čekala
na vylosování jedné naší aktivní
členky. Byla vylosována paní Marie Mechlová, která si takový milý
dáreček zaslouží. Večer se ženy
rozcházely s úsměvem a přáním
krásných Vánoc a hlavně zdravíčka
do nového roku 2020.
Marie Rethyová, ČSŽ – Spolek
rožnovských žen

Máte ve svém okolí někoho, kdo
se významně zasloužil o šíření
dobrého jména našeho města?
Víte o někom, kdo by si zasloužil ocenění za přínos pro město
v oblasti kultury, vědy, práci
s mládeží, sportu, či ve společenské oblasti? Znáte někoho, kdo
vykonal čin spojený s osobním hrdinstvím, který by neměl zůstat
nepovšimnut? Dejte o tom vědět
rožnovské radnici!
I v tomto roce se bude v Rožnově udělovat Cena města
a Cena starosty. Kandidáty na
tato ocenění mohou navrhovat
i občané prostřednictvím formuláře, který je ke stažení na
webových stránkách Rožnova.
„Navrhovat mohou lidé jak fyzické osoby (tedy jednotlivce, dvojice či kolektivy - pozn. red.), tak
i osoby právnické (firmy, sdružení, apod.), které se dle jejich mínění významně zasloužily o naše
město,“ sdělil starosta Rožnova
Radim Holiš (ANO).
Nejvyšším oceněním je přitom Čestné občanství (letos
bude uděleno premiérově), které je jako zvláštní projev úcty
udělováno za mimořádné zásluhy o město. Tyto kandidáty mohou ale navrhovat pouze zastupitelé (občané tak mohou učinit
výhradně jejich prostřednictvím
- pozn. red.).
Termín pro podání nominací
na odbor kanceláře starosty je
31. 3. u Ceny města a Čestného
občanství, průběžně po celý rok
lze nominovat na Cenu starosty
města. Pro více informací či pomoc s formuláři se můžete obrátit na Martina Beníčka (martin.
benicek@roznov.cz), 571 661
163 či Terezu Foukalovou (tereza.foukalova@roznov.cz), 571
661 188. Podrobnosti jsou také
zveřejněny na www.roznov.cz.
(r, mha)
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Sobotka čerpá energii ze spokojeného publika

V březnu uběhne rok, co má rožnovský T klub - kulturní agentura (TKA) nového šéfa - Jakuba Sobotku. Spektrum Rožnovska mu
u příležitosti blížícího se ročního výročí jeho působení v této funkci položilo několik otázek. Odpovědi přinášíme v plném znění.
Jak se na novou pracovní etapu
Rok 2019 je už definitivně minuji. Odměnou jsou pro mne návštěvy
svého života po necelém roce díváte?
lostí. Kolik jste loni měli akcí, kolik
večerních akcí, kde čerpám energii
„Musím přiznat, že jsem se od samotpřišlo diváků?
ze spokojeného publika. Při pohledu
ného začátku vůbec nenudil, skoro
„Loňský rok považuji za úspěšný.
zpět jsem za tuto změnu rád.“
každý den jsem se setkával s něčím
Agentura prošla řadou změn, z nichž
Po svém nástupu jste mluvil
novým. Převzetí chodu agentury, stěnejviditelnější je nové sídlo. Nové akce
o změně názvu TKA. Už máte něhování, navázání spolupráce s partjako hudební festival Oupn Ér, výstajaké návrhy?
Jakub Sobotka
nery, dva velké venkovní festivaly,
va Kotrba 60, cyklus Rožnov a film se
„Ano, interně jsme v agentuře na noloni
rekordní
návštěvnost
27 515 divýstava Mária Kotrby, provoz hudebsetkaly s velkým zájmem publika. Je
vém názvu domluveni. Veřejnosti jej
váků. Velké změny nás čekají také
ního klubu a kina, rozpočet na další
vidět, že v Rožnově kultura táhne. Za
chceme představit přesně za rok v náv letošním roce, začínáme novým
rok a spousta práce s přípravou stavloňský rok jsme uspořádali 121 kulvaznosti na nový vizuální styl města
vzhledem webových stránek.“
by kulturního centra. Příjemně mne
turních akcí s celkovou návštěvností
a agentury. V roce 2020 se budeme
Máme před sebou rok 2020. Na
překvapil pozitivní a vstřícný přístup
přes 35 tisíc osob. K tomu je potřeba
prezentovat pod logem TKA kulturní
jaké divadelní a hudební hvězdy se
lidí, se kterými jednám a spolupracupřipočíst kino Panorama, které mělo
agentura.“
chystáte příznivce kultury nalákat
tentokrát?
„Letošní rok bude rozhodně zajímavý. Ze známých jmen se můžeme
těšit na Anetu Langerovou, Vojtu
Dyka, Dana Bártu, Michala Hrůzu,
Lukáše Pavláska a řadu dalších.
V hudebním klubu Vrátnice rozjíždíme nový cyklus Blues&Jazz Notes
pod taktovkou dramaturga Zbyňka
Tvarůžka. Vystoupí zde například
Kristina Barta, která se letos jako
první český interpret v historii nominovala na nejprestižnější evropský
jazzový festival v Brémách. Z alternativní scény to bude hudebnice z New
Yorku Jarboe, česká expresivní zpěvačka Vladivojna La Chia, nebo australský rocker Ed Frazer. V divadelních představeních uvidíme Simonu
Babčákovou, Marka Daniela, Kristýnu Frejovou, Naďu Konvalinkovou,
Petra Nárožného a řadu dalších skvělých herců. V nabídce koncertů vážné
hudby držíme nadále vysokou laťku
a těšíme se na zaplněný koncertní
sál ZUŠ. V Rožnově se představí také
dva významní sochaři Jindřich Zeithamml a Vojtěch Míča.“
Za rozhovor poděkoval Pavel
Románek, foto Jakub Koutný

INZERCE

Přijďte si zalyžovat do Ski areálu Razula

Lyžařská sezóna ve Velkých Karlovicích je v plném proudu. Nenechejte si ujít zimní radovánky ve Ski areálu Razula
v Resortu Valachy, který opět láká na akci Lyžuj a plav i řadu dalších aktivit.
Ve středisku je v plném provozu
A co dalšího vás ve středisku
ral. Tři termální bazény, saunový
tické masáže, to vše vám přinese
sjezdovka Horal s dětským parkem
čeká? Nenechejte si ujít třeba
svět se saunovými rituály i exokomfortní odpočinek.
(pr)
s pojízdným kobercem dlouhým 50
8. února vyhlášený běžkařský
8. 2. Noční stopa Valachy
23. 2. a 1. 3. O pohár strašidýlka
metrů. Právě tento mírný, 350 metzávod Noční stopa Valachy. Kde
10. - 14. 2. Valentýnské lyžování
Razuláka
rů dlouhý svah je ideální pro první
jinde zažijete atmosféru závoděza
hubičku
29. 2. Testování skialpů Dynafit
lyžařské krůčky, k nimž si tu můžení s čelovkou za tmy? Když se
18. 2. Testování lyží Augment
14. 3. Maškarní lyžovačka na Horalu
te objednat i služby Lyžařské školy
registrujete do konce ledna, ještě
Razulák. Hlavní sjezdovka Razula je
stihnete využít zvýhodněné starzatím sjízdná ve spodní půlce, pro
tovné. Součástí jsou i závody dětí.
úpravu vrchní části se čeká na více
Nenechejte si ujít ani dobré
přírodního sněhu. Do té doby zde
jídlo, jímž jsou okolní hotely vyplatí 30% sleva na skipas.
hlášené. Kromě restaurací hotelů
K vybraným skipasům opět
Lanterna, Horal a Pod Javorem
získáte volnou vstupenku do ternabízí kvalitní občerstvení také
málních bazénů relaxačního cenBistro Razula pod sjezdovkou
tra Wellness Horal. V rámci akce
Razula, kde se navíc příjemně
V zimě lyžuj, na jaře plav obdržíte
zahřejete u krbu a o víkendu si
ke skipasu volnou vstupenku na
pochutnáte na skvělé pizze.
2,5 hodiny, využít ji můžete od
Náš tip: Po lyžování se zahřejte
16. března do 15. června.
ve Wellness Horal, který se naVíce informací na www.razula.cz.
chází hned vedle sjezdovky Ho-
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Vergilius v originále ve šroubárně
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Leden je suchý, bezsněhý a tak nás třeba překvapí únor. Přinese nadílku sněhu, anebo bude po kapkách
prosakovat jaro? Klimatologové konstatují, že proměna klimatu v Česku je zde, a doporučují si přenastavit
zaběhnutou představu o čtyřech ročních obdobích, jak ji máme zafixovánu z obrázků Josefa Lady. Můžeme
s tím něco dělat? Asi těžko, je to jedna z věcí, kdy lidé musejí změnu akceptovat a přizpůsobit se jí.

Je to podobné jako se
čtením a čtenáři. Vyvíjí
se v čase, ovlivňováno
technologiemi a celospolečenskými jevy. Proto můžeme
pozorovat pozvolný posun směrem
ke čtení z jiných médií, jako jsou
čtečky a tablety. Tento vývoj je neodvratný, přirozený, avšak nikterak
ohrožující knihovny a knihy v případě, že na něj budou reagovat,
tedy zahrnou tyto technologie do
nabídky svých služeb. Rožnovská
knihovna nabízí službu výpůjčky
e-knih již 4 roky a míra jejího využití se pohybuje v průměru mezi 50
- 70 uskutečněnými výpůjčkami za
měsíc. Což může vyvolávat dojem
nicotnosti v poměru k výpůjčkám
klasických knih a časopisů, které se
pohybují kolem 20 000 uskutečněných výpůjček za měsíc. Jenže každá služba začíná od nuly a dovolím
si předpokládat, že k masovějšímu
využití dojde v řádu deseti let. Tento
úsudek vyvozuji ze zkušenosti s využíváním audioknih. Audioknihy
nabízí rožnovská knihovna již od
počátku devadesátých let a v jejich
průběhu se výpůjčky audioknih
pohybovaly v řádu jednotek. Avšak
v průběhu doby, v souvislosti s rozšířením možnosti poslechu z různých médií (telefony, počítače,

autorádia...) a rozšířením komprimovaného formátu mp3 se pohybuje množství výpůjček audioknih
kolem tisíce za měsíc. Samozřejmě
to také souvisí s nabídkou nakladatelství, vydavatelství a zejména pak
knihovny samotné.
U elektronických knih v knihovnách je pak patrný hendikep v podobě autorského zákona, který v současné podobě neumožňuje bezbřehý
nákup audioknih do knihoven. Nicméně platforma e-Reading.cz, kterou
v rožnovské knihovně nabízíme, si
myslím, dokáže uspokojit poptávku
čtenářů, neboť nabízí od detektivek
a thrillerů až po poezii. V případě,
že máte o službu zájem, vězte, že
je zdarma (jste-li registrovaným čtenářem), můžete si do svého zařízení
stáhnout maximálně 5 e-knih najednou a jejich výpůjčka trvá 21 dní. Po
této lhůtě se knihy ve vašem zařízení
deaktivují. Více informací, technické
požadavky, jak knihy poznáte v našem online katalogu a další, se dozvíte na stránkách knihovny, popřípadě
v čítárně a studovně knihovny.
Nebojte se, samozřejmě Vás nenutím, sám mám kodexové knihy
tak nějak radši, ale je dobré vědět, že
možnosti tu jsou a je jenom na Vás,
zda jich využijete.
Ať vám to čte!

NO A! – Simona Babčáková v improvizační show
Martin Valášek
tka@tka.cz

SEZNAMKA aneb Proč ještě nemám svého Milana?
Úterý 25. února
19.00 hodin - kino Panorama
Slovenský komik Roman Pomajbo,
který v Rožnově vystupoval už s komedií Táta, si tentokrát s sebou přiveze Oľgu Belešovou a předvedou
nám novou divadelní formu.
Co by to mělo být? Seznamka je
zážitková show pro všechna pohlaví a věkové kategorie, interaktivní
happening dvou skvělých komiků
a jejich hra s mužsko-ženskými principy vás vtáhne chtě nechtě do děje.
Hravá show se odehrává na „seznamovacím“ zájezdu v Bulharsku, kde
si každý, kdo má chuť se pobavit, najde anebo jen prověří svého partnera. Do Bulharska, kde NE znamená
ANO, alespoň v neverbálním projevu, cestují účastníci zájezdu, tedy diváci, imaginárním autobusem.
Roman má zkušenosti ze slovenské verze Partičky, které ve svých
divadelních show uplatňuje, a kdo
jej zná, ví, že se s tím takříkajíc nepáře. Filmoví a televizní diváci jej

mohli spatřit například ve filmech
Ženská na vrcholu či Tacho, mihl
se i v kultovním seriálu Kosmo.
Oľga Belešová
je slovenská
herečka, autorka a moderátorka.
Kromě toho je známá i jako autorka a interpretka v rádiu i televizi.
Během novinářské kariéry hrála
v divadle GUnaGU, kde za 20 let
působení vytvořila množství komediálních i dramatických postav,
dále ve Studiu L+S a Divadle Aréna
a v současné době působí i v dalších divadlech. Na některých představeních se podílí i autorsky.
NO A! – Simona Babčáková a její
improvizační skupina
Úterý 10. března
19.00 hodin - kino Panorama
Druhé divadlo, na které vás v tomto článku zveme, je opět netradiční
- volná improvizační jízda skupiny
herců a hudebníků z Laboratoře
Simony Babčákové. Kostýmovaná
improvizovaná inscenace vznikne
přímo před vašima očima a vy se
stanete svědky vzniku a zániku
třeskutě vtipného dramatu během
jednoho večera.
Kombinace herecké a hudební
improvizace vytváří spolu s kos-

týmy a světly dojem klasického
činoherního představení, ale bez
cenzury a s nekorektním humorem. Divadelní improvizace je
umělecký tvar natolik citlivý, že
do hry vstupují i nálady a pocity diváků, a výsledná inscenace
se tak stává opravdu společným
dílem.
Simonu Babčákovou asi není
nutné představovat, vynikající
a osobitá herečka, která se neupoutává na jeden styl a umí svými
polohami diváky překvapit. Však
je taky žačkou Jaromíra Duška. Je

členkou Dejvického divadla, hrála
ve filmech Rodina je základ státu,
Děti noci, v seriálech Comeback,
Čtvrtá hvězda a dalších.
V rozhovoru pro DVTV se vyjádřila: „Při improvizaci platí to
samé co v životě. Pokud nechcete, aby se něco stalo, tak se to
zákonitě stane. Nesmíte se snažit
improvizaci ovládnout, ale oddat
se jí.“
A na svém webu shrnuje: „Improvizace je nekonečný vesmír možností! Je mi ctí sloužit příběhům,
které chtějí být vyprávěny.“
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Malí sněhuláci v Charitě Děti dětem pro Kamarád

Již druhým rokem v čase předvánočním navštívily děti z mateřské školy
z Horních Pasek rožnovskou Charitu, kde potěšily nejen zaměstnance,
ale především její klienty. Děti si připravily krátké pásmo plné básniček
a písniček o sněhulácích, zimě a samozřejmě Vánocích. Společně jsme

si zazpívali koledy, vyměnili vánoční
přáníčka, děti si připravily pro naše
hostitele malé dárečky a za odměnu
dostaly i vánoční cukroví. Děkujeme
za příjemně strávené společné chvíle
i pohoštění a budeme se těšit zase
příště.
Lenka Habartíková
MŠ Horní Paseky, Rožnov p. R.

Zakončení kalendářního roku by
mělo být vždy slavnostní a příjemné. A tak se ve čtvrtek 19. 12.
2019 v Základní škole na Koryčanských Pasekách sešli všichni
žáci a zaměstnanci v tělocvičně
zdejší Sluníčkové školy. Při této
příležitosti předali, jako každým
rokem, organizaci Kamarád
z Rožnova mnoho pozdravů a peněžní dar ve výši 5 700 Kč pro
jejich sociálně terapeutické dílny.
Tyto peníze žáci vybrali mezi
sebou během Dne otevřených

dveří, který se konal 3. 12. ve škole, do sbírky se zapojili také rodiče, přátelé a známí. Každý přispěl
na dobrou věc podle svých možností. Také tato sbírka má ve škole dlouholetou tradici a je nutné
zdůraznit, že vybraná částka je
rok od roku výrazně vyšší.
Potom všichni společně slavnostně zakončili letošní kalendářní rok. Děti předvedly svoje
umění ve hře na hudební nástroje, zahrály divadlo a zazpívaly
koledy.
Zdeňka Šlachtová

Úspěch gymnastek Rožnova

  Naše

gymnastky z oddílu Gymnastika specializace Prostná vedeného pod Střediskem volného
času v Rožnově pod Radhoštěm
se rozloučily se sezonou 2019 ve
sportovní gymnastice závodem
v ČR v Hulíně 14. 12. 2019.
Gymnastky z Rožnova pod
Radhoštěm předvedly krásné
soutěžní vystoupení a dosáhly na skvělé výsledky. Nejlépe
z rožnovského oddílu se umístila Magdaléna Pechová, jež obsadila krásné druhé místo a byla
tak oceněná stříbrnou medailí.
Další v pořadí byla Michaela
Radová, která pouze o pár setin
bodu zůstala na čtvrtém místě
pod stupni vítězů.

Krásné výsledky podaly i další
závodnice, a to Vendula Kuncová
a Gabriela Juriková, které skončily na 5. a 6. místě.
Samozřejmě i další naše gymnastky podaly taktéž velmi dobré
výkony a dělaly tak dobré jméno
našemu oddílu. Děkuji všem děvčatům, jež úspěšně reprezentovala náš gymnastický oddíl zaměřený na sportovní gymnastiku na
různých soutěžích a exhibicích.
Taktéž všem našim gymnastkám
přeji hodně sportovních, ale
i osobních úspěchů do roku 2020.
Ing. Ľuboš Ďurčanský, hlavní
trenér gymnastických oddílů
Gymnastika Kelčov a Gymnastika specializace Prostná

Dárek Jam opět pomáhal
Hudební večer s názvem Dárek Jam
již potřetí zorganizoval muzikant
Zbyněk Terner. Na úterý 4. 12. pozval do rožnovské restaurace Brasserie Avion své kamarády hudebníky,
aby, bez nároku na honorář, uspořádali koncert na podporu služeb Charity Valašské Meziříčí.
Návštěvníci si přišli nejen poslechnout vystoupení Pavla Ptáčka
a hudecké muziky, Adam Fuksa
bandu, ConChordu, Stodola bandu
a dalších, ale také podpořit naše služby které se věnují lidem ve složitých
životních situacích. Vstupným byl dárek pro maminky a děti z azylového
domu a pro lidi bez domova, kterým
Charita pomáhá zvládnout těžkosti.
Návštěvnost opět předčila naše
očekávání, což dokazuje množství
získaných dárků, které naplnily pět
osobních automobilů. Téměř 3 osobní auta zaplnilo převážně dětské
oblečení, ale bylo zde oblečení i pro
dospělé včetně čepic, rukavic a ponožek. Dětské hračky, včetně plyšových
hraček, hraček pro kojence, stolních
her, dětských knih a výtvarných
potřeb naplnilo pět velkých proutěných košů. Dárkem byl také dětský

kočárek. Nechyběla ani kosmetika,
prací gely a 27 kg trvanlivých potravin. Dárky pro klienty lidé nejen
nosili na koncert, ale také posílali
poštou. Byli jsme překvapeni, když
na Charitu byly doručeny tři velké
balíky plné dárků. Nejtěžší balík měl
36 kg. Odesílatel se nemohl osobně
koncertu zúčastnit, a přesto chtěl
takto udělat radost. Kromě věcných
dárků návštěvníci hudebního večera
darovali 6 980 Kč. Ty budou přidány
k financím na nákup auta pro Pečovatelskou službu, která se stará o klienty z Rožnova a okolních obcí.
Dárek Jam dokazuje, že mnoha
lidem není osud druhých lhostejný.
Jménem Charity Valašské Meziříčí
děkujeme organizátorovi akce panu
Zbyňku Ternerovi za skvělý nápad
a realizaci hudebního večera, všem
účinkujícím, kteří vystoupili bez nároku na honorář, vedení restaurace
za bezplatný pronájem a občerstvení.
Velký dík dále patří všem, kteří
tuto akci podpořili dárkem.
Třetí ročník akce se vydařil. Tradice je potřeba udržovat! Tak snad za
rok na viděnou!
Za Charitu Martina Došková

rovat. V roce 2013 totiž došlo ke
zrušení provozní podpory pro výrobu elektřiny z nových projektů obnovitelných zdrojů a v dnešní době
by proto stejné projekty již nebyly
ekonomicky životaschopné.
Obnovení provozní podpory
pro projekty, ve kterých mají podíl
okolní obce, a zjednodušení administrativního procesu, by bylo
technicky poměrně jednoduché
a z hlediska motivace k novým
projektům i účinné. Měl by tak
platit princip, podle kterého mají
mít z provozu větrných a fotovol-

taických elektráren nebo bioplynových stanic profit především ti,
kdo se na ně dívají z okna. Nejde
však jen o peníze. Tyto projekty
přinášejí obcím a regionům i energetickou nezávislost.
Technologie a pozice zejména
fotovoltaických a větrných elektráren se během posledních deseti let
dramaticky proměnily: jsou výkonnější, výrazně levnější a energetici
je již úspěšně ve velkém zapojují
do sítí. K naší škodě se však rozvoj
odehrává zatím za našimi hranicemi. Tomáš Jagoš, Hnutí DUHA

Komunitní energetika jako nástroj rozvoje venkova
Jak zajistit rozvoj venkova a omezit jeho vylidňování? Jeden aspekt
tohoto problému je diskutován
poměrně málo. Obce a regiony nemusejí spojovat svůj rozvoj pouze
s turistickým ruchem nebo výrobou tradičních lokálních produktů.
Roste počet případů, kdy regionální lídři vsadili na rozvoj obnovitelných zdrojů energie a dosáhli velmi
dobrých výsledků.
Na obnovitelné zdroje vsadily
v minulosti desítky českých obcí,
především v případě vytápění regionální biomasou. Patrně nejznámější

je projekt Kněžic v okrese Nymburk, kde vedle kotelny na slámu
pro centrální vytápění objektů provozují i bioplynovou stanici, která
zpracovává biologický odpad. Obec
i díky projektu s obnovitelnými
zdroji viditelně prosperuje. Dobrým
příkladem z praxe je i obec Karle na
Svitavsku, která jako jedna z mála
českých obcí vlastní a provozuje
větrnou elektrárnu. Zisky z prodeje
elektřiny využívá obec pro investice
do svého rozvoje.
Bohužel však není možné tyto
úspěšné projekty jednoduše okopí-
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Advent plný charitativních koncertů. Padl i rekord

Během posledního měsíce roku 2019 se v Rožnově pod Radhoštěm
uskutečnilo mnoho dobročinných akcí, jejichž výtěžek šel na dobrou věc.
Nespočet let už jsou v Rožnově
14 684 Kč. 3. ADVENTNÍ KONvyšší částku v historii koncertů. Dože v budoucnu navážeme na daltradicí adventní koncerty pořádaCERT – Vystoupili sólisté a sousavadní rekord byl překročen o 167
ší ročník,“ dodala Tina Kristyna
né tamní základní uměleckou škobory hudebního oboru a žáci likorun,“ informoval ředitel ZUŠ
Drobná.
lou. Letos se uskutečnily v kosteterárně-dramatického oboru ZUŠ
Rožnov Petr Hofman.
Nádherné bylo také vystoupele Všech svatých o nedělích 1., 8.,
Rožnov. Sbírka jde ve prospěch neV úterý 17. prosince se pak v sále
ní rožnovského gymnaziálního
15. a 22. prosince. 1. ADVENTNÍ
ziskové organizace Domov KamaBrillovky uskutečnila akce nazvaná
souboru. To neslo název Vánoční
KONCERT – V programu vystourád Rožnov. Vybráno: 17 324 Kč.
Děti dětem, v níž se v klavírním dozpívání s Juventusem a odehrálo se
pili učitelé a hosté ZUŠ Rožnov.
4. ADVENTNÍ KONCERT – Předprovodu Markéty Hauserové předve čtvrtek 19. prosince v evangeSbírka určena ve prospěch Chastavil se Beskydský orchestr ZUŠ
stavili malí zpěváčci z pěveckého
lickém kostele. „Posluchači byli mirity Valašské Meziříčí, pracovišRožnov a Basové G – smíšený sbor
oddělení Tiny Kristyny Drobné ze
mořádně štědří, protože jsme vybrali
tě Rožnov. Vybráno: 13 629 Kč.
Masarykova gymnázia Valašské
ZUŠ Rožnov. Výtěžek z koncertu
za ta léta konání koncertu zatím
2. ADVENTNÍ KONCERT – PředMeziříčí. Peníze určeny pro Poradšel na pomoc Tomáši, který bojuje
nejvyšší částku 10 267 korun. Peníze
stavili se sólisté a soubory hudebnu Rožnov. Vybráno: 41 208 Kč.
se zákeřnou nemocí a podporuje
jsou jako vždy použity na podporu
ního oboru ZUŠ Rožnov. Výtěžek
„Dohromady letošní adventní konho nadace Jonášek. „Podařilo se vyDětského centra při evangelické farvěnován ve prospěch Mateřské
certy vynesly na dobročinné účely
brat rovných 33 tisíc korun. Všichni
nosti pro práci s dětmi a mládeží,“
školy 1. máje 1153, třídě s dětmi
celkem 86 845 korun. U posledního
účinkující měli obrovskou radost, že
sdělila Kateřina Turzová z rožnovs vývojovými poruchami. Vybráno:
adventního koncertu se jedná o nejmohli podpořit dobrou věc. Věříme,
ského gymnázia.
(r)
Děti dětem

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
4. adventní koncert

Vánoční zpívání s Juventusem

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
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V Rožnově se křesaly Jiskřičky naděje
První lednové pondělí se v rožnovské městské knihovně uskutečnila beseda v rámci projektu Město v mé paměti nazvaná Jiskřičky naděje – Vzpomínky Jiřiny Gryczové-Koláčkové.
Vzpomínkovým podvečerem prováJiskřičky naděje čtenářům předkládá
zeli Daniel Drápala a Marie Brandjejich ucelené zpracování. Návraty do
stettrová, autoři přepisu rukopisné
dětství a mladých let byly pro autorku
knihy rodačky z pasek na pomezí
příležitostí znovu prožívat jednotlivé
Horní a Prostřední Bečvy a Solance.
příběhy a také pomyslnou cestou k opěJiřina Gryczová, rozená Koláčková,
tovnému setkávání s lidmi, kteří patřili
vzpomíná na své mládí a život na Vado jejího pestrého života na Valašsku,
lašsku i na svůj dlouhý a pestrý život
Slovensku i Těšínsku. Kniha je nejen
učitelský. Knihu vydalo Valašské mupoutavým čtením, ale také hodnotným
zeum v přírodě ve spolupráci s Vaetnologickým pramenem,“ sdělil Danilašským muzejním a národopisným
el Drápala.
spolkem, jehož emeritní předsedkyní
Pokud byste si chtěli knihu přeje právě Marie Brandstettrová. „Jiřičíst, musíte zkusit štěstí v některé
na Gryczová rozená Koláčková před
z knihoven. Všechny výtisky totiž
čtvrtstoletím sepsala své životní osudy,
již byly rozebrány a s dotiskem se
které byly uloženy v archivu Valašsképodle informací ze skanzenu v nejho muzea v přírodě. Edice rukopisu
bližší době nepočítá.
(r)
Besedou provázeli Daniel Drápala (vlevo) a Marie Brandstettrová (druhá zleva).

Knihovníci hodnotili uplynulý rok
V druhé půlce prosince si dali dostaveníčko ve valašskobystřické knihovně
knihovníci z Rožnovska. „Pravidelně
každý rok máme s kolegy společné setkání, na kterém bilancujeme a dělíme
se o úspěchy. Také samozřejmě vždy probereme případné změny, které knihovny
čekají v nadcházejícím roce,” dodal bystřický knihovník Petr Fusek. Na fotce
zleva ředitel rožnovské knihovny Pavel
Zajíc, knihovnice z Vigantic Jana Krhutová, rožnovská knihovnice Renata
Vinklerová, knihovnice z Hutiska-Solance Marie Fajkusová, knihovnice
z Vidče Božena Zajícová, knihovnice
z Dolní Bečvy Helena Trefilová a vpředu sedí Petr Fusek.
(r)

Beseda s Vandou Vrlovou

   

V Jannies Coffee v Brillovce (bývalá Loana) se v úterý 18. února
v 16 hodin uskuteční prezentace
a autogramiáda knížek Vandy Vrlové. Akce se koná u příležitosti
nedávného vydání její nové publikace - Co by každá hospodyňka.
Zakoupit bude možno i předchozí knížky této autorky - Nasbíráno
mezi Jány, Devatero kvítí.
(r)

Radúz Mácha: Na Rožnov mám jen ty nejlepší vzpomínky
Během vánočních svátků jsme v Rožnově u rodičů zastihli známého herce Radúze Máchu (32, jeho stejnojmenný tatínek je zastupitelem Rožnova a maminka Radmila ředitelkou ZŠ Koryčanské Paseky). Rodák z Valašska i přes svou časovou zaneprázdněnost souhlasil s rozhovorem pro čtenáře Spektra Rožnovska. Jak se s odpověďmi na naše otázky ”popral“, se můžete dočíst níže.
trpělivost srdce uváděném ve Stavovkonzervatoř, rodiče i kamarády jsem
Chybí nám prostor, příroda, hory, větském divadle. Dvě hodiny opravdu
moc nevídal, ale do té doby často vzpoší pohoda a klid. Ale na druhou stra„neslezu“ z jeviště, je to pro mne
mínám na ještě nezastřešený zimní
nu mám v Praze jako herec spoustu
obrovská herecká výzva a dá se říct
stadion, kdy jsme během zápasu mumožností a nabídek, jako nikde jinde
i splněný sen, protože je to má první
seli odhrnovat sníh, abychom vůbec viv republice a navíc město je to taky
takhle velká, hlavní role v Národním
děli na puk. Taky na rožnovské tenisomoc krásné, o tom není pochyb.
divadle. To představení je pro mne
vé kurty, kde jsem trávil přes léto dost
Takže uvidíme, třeba až mě to hraopravdu ohromně fyzicky i psychicčasu, ale nejvíc samozřejmě na skvění jednou přestane bavit, budu jako
ky náročné, ale miluji ho a všechny
lou Lojzičku Němcovou, která vedla
spokojený rožnovský důchodce chodit
Rožnováky na něj srdečně zvu! Hlavdramaťák v místní ZUŠce. Dokázala
podél Bečvy a po Pustevnách :-).“
ní postava, poručík od hulánů Anton
nás nadchnout, jsem jí nesmírně vděčHofmiller, neumí v životě říkat ne,
ný, díky ní jsem zjistil, že si neumím
Kdybyste měl možnost se pro jedchce aby si o něm lidi nemysleli nipředstavit život bez divadla. Úžasná
nou vrátit v čase a změnit jakékoliv
kdy nic špatného a díky falešnému
osoba, která vychovala spoustu, teď již
své rozhodnutí, kam by vaše časosoucitu k fyzicky postižené dívce je
profesionálních, herců.“
prostorová mise vedla a proč?
vlastní vinou zavlečen do až hororo„Týjo, to je těžké... upřímně opravdu
vého kolotoče, ze kterého není úniku.
S rodinou nyní žijete v Praze.
nevím, co bych v životě udělal jinak,
Setkání s tímto textem pro mě bylo
Přemýšlel jste někdy o návratu na
snažil jsem se jít vždy za svým vysnězásadní i v osobním životě a dost
Valašsko?
ným cílem, i když teď s rodinou se
diváků mě po představení kontaktu„Rád se vracím v létě a nebo naposamozřejmě životní priority naprosto
je, že jim to často připomíná jejich
sled teď přes svátky jsme měli tu
Jste úspěšným divadelním, filmění... Ale ano, už vím, napadá mě naživotní situace, což mi přijde jako ta
možnost být chvíli u nás doma. Kdymovým a televizním hercem. Které
příklad, že mě dost často mrzí, že jsem
nejlepší odměna.“
bych se živil něčím jiným, rád bych se
Vaše role jsou ty největší? Která role
se jako dítě nenaučil hrát na klavír.“
sem do Rožnova a do přírody vrátil.
je Vaším životním snem?
Za rozhovor poděkoval
Dětství jste prožil v Rožnově, jaké
I když jsem vždy nesmírně po Praze
„V pražském ND mám za sebou už
Pavel Románek, na snímku
máte na naše město vzpomínky?
toužil, tak teď díky naší tříleté dcevíce než 30 rolí. Asi největší herecMartina Špeldy je Radúz Mácha
„Jenom ty nejlepší. V patnácti jsem
ři Matyldě jsem zjistil, že tak velké
kou příležitost mám nyní v adaptaci
s Táňou Medveckou
sice tak říkajíc ,utekl´ do Ostravy na
město pro rodinu není ideální místo.
Zweigova nádherného románu Ne(foto ze hry Netrpělivosti srdce)

ZUBŘÍ / ZAJÍMAVOSTI
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Pečovatelské byty i lékařský dům mají zelenou
Na více než 80 mil. Kč by
měla v Zubří přijít realizace
lékařského domu a domu
s byty s pečovatelskou službou (dále jen DPS). Stavět se
má začít už na jaře.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Takto bude vypadat nový lékařský dům
a dům s byty s pečovatelskou službou.
Vizualizace archiv města
Zmíněná stavba bude navazovat na
loni postavený multifunkční areál
s venkovním vyhřívaným bazénem.
Ten přišel Zubří na cca 117 mil. Kč.
„Již běží soutěž na dodavatele stavby,
přičemž první práce začnou v jarních
měsících. Letos předpokládáme v rozpočtu investiční výdaj na 24,5 milionu.
Realizace stavby je plánována na 20

měsíců a její náklady podle odhadu
překročí 80 milionů korun včetně DPH.
Počítáme s dotací 23 milionů ze Státního fondu životního prostřední, protože
se bude jednat o energeticky úsporný objekt, postavený v tzv. pasivním
standardu,“ přiblížil projekt starosta
Zubří Lubomír Vaculín (ČSSD, na
snímku).

A co všechno v novém objektu,
jenž vyroste v místech bývalé kuželny
a ubytovny, vznikne? „Počítáme s 5
ordinacemi a lékárnou. Jedna ordinace
by přitom měla být společně sdílená pro
odborné lékaře. Také tady budou jedny komerční prostory, v nichž by měla
vzniknout prodejna zdravotních pomůcek či potřeb,“ sdělil starosta s tím,

že v DPS vznikne 10 bytů o velikosti
1 + kk a 6 bytů 2 + kk. „Pravidla pro
obsazení bytů si ještě určíme, ale primárně budou určeny pro seniory. V této
souvislosti jsme již jednali se zástupci
Charity a domluvili se s nimi na budoucí spolupráci tak, aby zde byla patřičně
zajištěna pečovatelská služba,“ dodal
na závěr Lubomír Vaculín.
(r)

bohužel ukazují, že soukromé vodní
zdroje nejsou dostačující,“ vysvětlil
starosta Zubří Lubomír Vaculín
(ČSSD) a pokračoval: „Letos jsme
proto do rozpočtu zatím z vlastních
zdrojů zahrnuli 5,8 milionu korun
na prodloužení vodovodního řadu
do místní části Horní konec v ulicích

Pod Obecníkem a Nad Točnou – podáváme však i žádost o dotaci na
SFŽP. Prvou část po Prameniště Pod
Obecníkem jsme započali již vloni
investicí ve výši přibližně 2,4 miliony
korun. Do konce roku by zde mohlo
vzniknout dalších asi 25 nových přípojek pro takřka 100 obyvatel.“ (r)

Město Zubří plánuje
investice za desítky
milionů korun

Příjmy ve výši 127,710 mil. Kč a výdaje 125,037 mil. Kč.
Takový je rozpočet, se kterým bude v letošním roce hospodařit Zubří.

Na straně příjmů tvoří největší
balík peníze z vybraných daní,
kde se počítá s částkou 96,1 mil.
Kč. Co se týká výdajů, tak namátkou vybíráme několik zajímavých
čísel: Lesní hospodářství 6,012
mil., silnice 8,925 mil., pitná voda
6,409 mil., předškolní vzdělávání
3,562 mil., základní školy 9,253
mil., knihovnická činnost 1,674
mil., zájmová činnost v kultuře
4,666 mil., sportovní zařízení
v majetku obce 7,339 mil., ostatní tělovýchovná činnost 3,200
mil., sběr a svoz komunálního
odpadu 4,815 mil., péče o vzhled
obce a veřejnou zeleň 4,108 mil,
činnosti muzea a galerie 811 tis.
Ani letos přitom Zubří nezapomnělo na investice. V rozpočtu na
ně počítá s částkou bezmála 50
mil. Kč. „V této oblasti máme alokovánu největší sumu, a to 24,5 milionu, na realizaci lékařského domu

a domu s pečovatelskou službou.
Z těch dalších větších akcí je třeba
zmínit rozšíření vodovodu na Horní konec, což nás přijde na zhruba
5 milionů, a stejnou částku spolkne
komunikace Nad Fojtstvím. Zhruba
2 miliony bude stát naše spoluúčast
na rekonstrukci mostu u sokolovny,
kde se bude město podílet na stavbě lávky a chodníku pro pěší. Tato
investice je závislá na Ředitelství
silnic Zlínského kraje, protože je
naplánována současně s opravou
navazujícího mostu,“ informoval
starosta Zubří Lubomír Vaculín
(ČSSD) s tím, že další peníze půjdou například na novou časomíru
a stavební úpravy restaurace ve
sportovní hale (1,8 mil.), zahájení
rekonstrukce smuteční síně (1,7
mil.), dokončení opravy kanalizace na ulici Hamerská (1 mil.),
nebo na zvelebování autobusových zastávek (200 tis.).
(r)

Horní konec se dočká vodovodu

Sucho spojené s nedostatkem vody trápí také Zubří. Vedení
města se situaci rozhodlo řešit rozšířením vodovodního řadu.
V Zubří provozuje vodovod – stejVaK Vsetín. „Najdou se ale i místní
ně jako v mnoha dalších městech
části, kde jsou lidé odkázáni jen na
a obcích na Valašsku – společnost
vlastní studny. Poslední suché roky
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Závěr loňského roku patřil stolním tenistům
Na konci loňského prosince si v Rožnově v rámci 31. ročníku
vánočního turnaje změřili síly stolní tenisté.
Klání se uskutečnilo v ZŠ 5. květMoniky Urikové hrající extraligu
na, kam nakonec dorazilo 44 hráv ČR. Příjemným zpestřením byla
čů, z toho 10 z nich bylo ze Sloúčast velké naděje polského stolvenska, včetně nadějné Slovenky
ního tenisu 20letého Pawla Grely

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
Na fotu s předsedou TJ Janem Fiedlerem (vlevo) a organizátorem turnaje Petrem Míčkem (vpravo) jsou „veteráni” Jarda Došek (druhý zleva), Daniel Cvečko (třetí zleva),
Peter Konrád (třetí zprava) a Libor Slováček (druhý zprava). Foto archiv organizátorů

hrajícího extraligu v KST Ostrava.
„Ten si ale si svoji premiéru na našem turnaji představoval jinak, protože hned v 1. kole hlavní soutěže narazil na dlouholetého hráče Rožnova
a nyní hráče DDM Valašské Meziříčí
Jardu Doška, který ho porazil těsně
3:2,“ komentoval průběh turnaje
jeho organizátor Petr Míček, jenž
je zároveň předsedou rožnovského
oddílu stolního tenisu, a pokračoval: „V hlavní soutěži obhájil své
loňské prvenství nejvýše nasazený
hráč Jiří Martinko hrající v současné době v německé lize. Ve finále
porazil Rolanda Krmaschka, taktéž
hrajícího v Německu, a to poměrem
3:0. Soutěž družstev vyhrála dvojice
Jiří Martinko a Pawel Grela, která ve
finále porazila dvojici z KST Vsetín
Libora Slováčka a Daniela Cvečka.“
Z rožnovských hráčů se nejlépe
dařilo Pavlu Černotovi, který v semifinále vedlejší soutěže prohrál

se svým bývalým oddílovým kolegou a nyní hráčem KST Vsetín
Jirkou Škrlou nešťastně 3:2 a tím
obsadil konečné 3. místo. Vedlejší
soutěž pak vyhrál a tím si alespoň
částečně spravil reputaci Pawel
Grela. Soutěž veteránů vyhrál
slovenský Peter Konrád, který ve
finále porazil vsetínského Libora
Slováčka, na 3 a 4. místě skončili
Jarda Došek z Valmezu a Daniel
Cvečko ze Vsetína.
Hlavní rozhodčí Jaroslav Ryboň
opět zvládl s předsedou oddílu rožnovského stolního tenisu Petrem
Míčkem celý turnaj na výbornou.
Všem účastníkům se pod Radhoštěm moc líbilo, oceňovali přátelské prostředí, rozmanitost soutěží
a taky hodnotné věcné ceny. „Pořadatelé z rožnovského oddílu tenisu
děkuji partnerům turnaje a nejen jim
přeji úspěšný a hlavně zdravý nový rok
2020,“ dodal na závěr Míček.
(r)

Malí rožnovští házenkáři absolutní elitou

Družstvo rožnovských házenkářů - mladších žáků slaví fenomenální úspěch. Za celou podzimní část sezóny nepoznalo hořkost porážky a ve své skupině obsadilo nádherné
1. místo v krajské soutěži Zlínského kraje.
Předností týmu je kolektivní souhra
a je nutné na sobě pracovat dále a ini individuální schopnosti jednottenzivněji. Potěšující je faktor, ačkoliv
livých hráčů. Některá vítězství se
hrajeme kolektivně, máme v první
nerodila nikterak lehce. „Kluci se bědesítce tabulky střelců dva hráče. Za
hem celé soutěže museli naučit trpělicelé podzimní období je nutné pochvávosti, bojovnosti a odvahy vzít odpovědlit úplně všechny. Každý má v sobě odnost přímo na sebe. Základem všeho
danost, odhodlání, tréninkovou dřinu
je poctivý trénink, i když občas bývá
a statečnost v zápasech. Občas to bolí,
nezáživný, bolestivý a únavný, vydřeslzy však vysuší euforie a radost z víné atributy v mistrovských zápasech
tězství. Poděkování si zaslouží vedení
posléze nesou sladké ovoce. Důležité
oddílu, které nám zajišťuje hladký
je říci, že hráče čeká ještě kus poctiprůběh sezóny a my máme pohodové práce,“ sdělil trenér házenkářů –
vý čas na trénink. Tímto vás všechny
mladších žáků Květoslav Komárek
zveme na naše zápasy, abyste naše
a pokračoval: „Ne vše se ale dařilo
výkony viděli na vlastní oči.“
(r)

Družstvo ml. žáků 2019/20. Zleva nahoře trenér Květoslav Komárek, Vít Rozsypal,
Vojtěch Koleček, Dominik Komárek, Tomáš Opálka, Tomáš Mičkal, Michal Blinka a Erika Mičolová. Dole Sebastián Klimeš, Matyáš Madarasz, Marek Sosnowski a Jiří Bena.

Trampolínisté zakončili sezonu medailovou žní
Listopad byl měsícem, kdy
vrcholily nejdůležitější závody trampolínové sezóny.

V sobotu 9. listopadu se konalo
rozhodující finálové kolo Českého poháru, kdy se rozhodovalo
o celkovém vítězství ročníku 2019.
Zlatou tečku za svou premiérovou
sezonu mezi juniorkami udělala
talentovaná rožnovská závodnice
Michaela Juříčková, která si také
z Liberce odvezla stříbro za celkové
umístění v kategorii synchronních
dvojic juniorů spolu s Apolenou
Švábíkovou. Mezi muži dominoval
Adam Sült, který potvrdil pozici
české jedničky.

7 medailí z Mistrovství žactva
Koncem listopadu se konalo v Olomouci Mistrovství ČR v kategoriích
žactva. Soutěže probíhaly v katego-

riích jednotlivců mladšího a staršího žactva, synchronních dvojic
a družstev. Rožnovský oddíl letos
reprezentovala výprava 10 závodníků. V kategorii mladších žákyň
si nejlépe vedla Katrin Dohnálková, která skončila na 5. místě. Ani
mezi mladšími žáky se rožnovští
zástupci neztratili. Bronzovou medaili si vyskákal Vít Zvalený, kterého ve finále doplnil Adam Křenek.
V kategorii starších žákyň probíhal
souboj o zlato mezi juniorskými reprezentantkami ČR. Nakonec lépe
zvládnutým výkonem ve finále zvítězila Michaela Juříčková nad Anetou Hrudovou z Liberce. Dalšími
finalistkami z Rožnova byly celkově 4. Andrea Juříčková a 5. Diana
Rottrová. Mezi staršími žáky vybojoval další rožnovský bronz Filip
Křenek. V kategorii synchronních
dvojic dívek měl rožnovský oddíl
3 želízka v ohni. Dle papírových

předpokladů zvítězil pár Michaela
Juříčková s Apolenou Švábíkovou,
které si splnily také limit pro start
na Mistrovství Evropy 2020 do
Švédska. Boj o další medaile byl
velmi dramatický. Svou finálovou
sestavou předčily sestry Katrin
a Viktorie Dohnálkovy další rožnovský pár Diana Rottrová-Andrea
Juříčková a zaslouženě vybojovaly
další rožnovský bronz. V kategorii
synchronních dvojic žáků přidali
zlato Jan Einšpigl a Filip Křenek,
kteří svým výkonem potvrdili, že
jejich vítězství v letošní premiéře trampolín při Olympiádě dětí
a mládeže 2019 v Liberci nebyla
náhoda. Poslední šanci zvýšit počet medailí byla kategorie družstev,
kde startovalo 15 čtyřčlenných
týmů. Do finále postoupilo 5 nejlepších, přičemž 2 byly z Rožnova.
Nakonec těsně zvítězil tým Sokola
Kampa. Rožnovské áčko ve složení

Andrea a Michaela Juříčkovy, Filip
Křenek a Jan Einpšigl vybojovali
stříbro. Družstvo B ve složení Diana Rottrová, Katrin Dohnálková,
Lucie Juříčková a Vít Zvalený skončilo těsně za medailovou pozicí.
„Závěr letošní sezóny považuji za
velmi zdařilý. Oproti roku 2018 se
náš tým na republice žactva dvojnásobně zvýšil, získali jsme rekordní
počet z MČR medailí za poslední
léta a každý z našich závodníků
se probojoval do finále v některé
z kategorií. Pohárová sezona také
dopadla velice dobře. Na nejvyšší
stupně dosáhli sice jen Míša s Adamem, ale je podstatné, že všichni
ostatní zvedli svá osobní maxima.
Tím bych chtěla poděkovat za obětavou práci trenérům a také za
podporu všem, díky kterým mohou
děti sportovat a rozvíjet svůj talent,“
konstatovala vedoucí oddílu trampolín Petra Juříčková.
(r)

STRANA 16 / 28. LEDNA 2020

SPORT / INZERCE

Hokejisté začali konečně vyhrávat
Druhé a třetí vítězství sezony si
v lednových utkáních krajské ligy
připsali hokejisté Rožnova. Ve 20.
kole doma skolili třetí Karvinou.
Poté sice prohráli na ledě Studénky, ale hned v dalším kole doma
porazili Horní Benešov.
HC Rožnov - SK Karviná 5:4
v prodl. (1:1, 2:2, 1:1 - 1:0) - Rožnované prohrávali 0:1 a 1:2, pak
vedli 3:2 a pro změnu prohrávali
3:4. Poté ovšem přišly velké střelecké chvíle Martina Kroupy, jenž nej-

prve 2 minuty před koncem srovnal
na 4:4 a poslal tak zápas do prodloužení. V něm stejný hráč ve 4.
minutě rozhodl o zisku 2 bodů pro
Rožnov. Branky R. p. R.: 16. Jiří
Švrček, 26. Prycl, 31. Kuchařík, 58.
a 64. Kroupa. Studénka – HC Rožnov 6:0 (3:0, 1:0, 2:0) - V tomto
kole se Rožnované střetli s vedoucí
Studénkou. S takto těžkým soupeřem se jim nedařilo a museli se
smířit s porážkou. HC Rožnov - TJ
Horní Benešov 6:1 (1:0, 1:1, 4:0)

- Hokejisté Rožnova potvrdili vzestupnou tendenci v novém roce
a v souboji dvou celků z konce tabulky doma dominovali a zvítězili.
Branky R. p. R.: 13. Cvečka, 25.
Kroupa, 61. Vyvíjal, 49. Skopal, 52.
a 54. Prycl.
Pořadí krajské ligy po 22. kole:
1. Studénka 54 bodů, 2. Ďáblové
Nový Jičín B 44, 3. Bohumín 41, …,
10. Rožnov 9. V dalším domácím
zápase Rožnov přivítá 1. února od
18.45 hodin Fr.-Místek B. (mha)

V Rožnově se šermířům daří na výbornou
V závěru uplynulého roku se v tělocvičně rožnovské Základní školy
Videčská odehrál turnaj v Historickém šermu tzv. HEMA (Historical
European Martial Arts) a v šermu
s měkčenými zbraněmi – tzv. dřevárna nebo LARP.

Síly si na Videčské změřilo 32
šermířů a šermířek z ČR i SR. Nejmladšímu sportovci bylo 12 a nejstaršímu 44 let. Akce se účastnili:
pořádající Rožnovský šermířský
klub RŠK, Cech Terra de Selinan –
Žilina, Post Mortem – Nový Jičín,

FFG Ostrava, Banskobystrický šermiarsky spolok – BBŠS a Zlínská
šermířská společnost. Domácím se
nejlépe vedlo v „kategorii dlouhý
meč - junior”, kde obsadili všechna přední místa - 1. Jiří Pečiva, 2.
Matouš Krhutek a 3. Jiří Slovák. (r)

Více foto na www.spektrumroznovska.cz
Rožnovští šermíři. Horní řada zleva Matouš Krhutek, Jiří Slovák, Jan Němec, David Rasocha, Jindřich Butor, Karel Románek, Michal Bláha, Jiří Pečiva, Tadeáš Ovsený a Vít Kejhar. Spodní řada
zleva Tomáš Kretek, David Mičkal, Linda Jurková, Jan Kejhar, Veronika Pečivová a Lubomír Pečiva.

Změna trenéra

Konec roku a novoroční lednové zápasy sehráli hokejisté Rožnova již pod novým trenérem,
kterým se stal 37letý Petr Fojtů (na snímku). Ten nahradil
Radka Fojtíka. „Radek Fojtík
je z Kopřivnice a dostal tam trenérskou nabídku jít k mládeži.
I protože by bylo těžké stíhat to
časově, jsme ke konci uplynulého roku přistoupili ke změně na
trenérském postu, který přebral
Petr Fojtů,“ řekl prezident rožnovského klubu Marek Moll.
V novém roce se pod novým
koučem Rožnovu daří a ze čtyř
utkání dvakrát vyhrál a tím se
tak přiblížil k předposlednímu
Hornímu Benešovu na pouhé
dva body. „Je dobře, že se klukům daří. Petr Fojtů má samozřejmě výhodu, že zná prostředí,
protože vlastně uplynulou sezonu
u nás hrál. Tak věříme, že to klukům bude dál šlapat,“ dodal prezident klubu.
(mha)

Gymnastky zářily na Kanárech

Tři zlaté a jednu bronzovou medaili si v listopadu přivezly moderní gymnastky z ostrova Gran Canaria. Deset gymnastek
z rožnovského klubu moderní gymnastiky pod vedením trenérky Vlasty Machovské se zde účastnilo mezinárodního závodu a gymnastického festivalu Blume Gran Canaria.
Závodu se kromě množství špateprve začalo. Jmenované gymnělských závodnic účastnily i gymnastky s dalšími šesti svými kamanastky ze dvou italských a jednoho
rádkami (Lucií Mollovou, Marikou
moldavského klubu. Klub KalokaHolišovou, Eliškou Hrachovcovou,
gathia vyslal do boje čtyři závodniSárou Jirsákovou, Viktorií Vangece a všem se podařilo získat cenné
rovou a Annou Stoklasovou) předkovy - Vendula Valová, Amálie
vedly své desetiminutové exhibiční
Martinková a Beáta Balažovičová
vystoupení před zaplněnými tribuzískaly zlato a Adéla Adámková
nami ve městech Las Palmas, Aruvybojovala bronz. Mezinárodním
cas, Ingenio, Telde a Maspalomas.
závodem pro gymnastky však vše
Všechna vystoupení se vydařila. (r)
Na fotu zleva Beáta Balažovičová, trenérka Vlasta Machovská,
Adéla Adámková, dole zleva Vendula Valová a Amálie Martinková.
Foto archiv klubu
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