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Motoristé: Pozor na propadnutí řidičáku

V průběhu roku 2020 postupně vyprší platnost řidičských průkazů téměř třem tisícům řidičů, kteří mají trvalý pobyt ve
správním obvodu ORP Rožnov pod Radhoštěm. Nejvíce to bude v měsíci srpnu, říjnu a listopadu. Šoféři na Rožnovsku
by si proto měli konec platnosti svého průkazu zkontrolovat.
Více na str. 2

Za Rožnovany přijel premiér Andrej Babiš
Podrobnosti na straně 6

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Rodiče o dětské lékaře v Rožnově nepřijdou
Město Rožnov momentálně řeší situaci kolem dětské lékařky Ivy Šebestové, která nedávno
oznámila ukončení činnosti a odchod do penze. Mnozí rodiče se obávali, že jejich děti nebudou mít svého lékaře. Město se tedy také vložilo do jednání a momentálně má dobré zprávy.
Ihned poté, co vešlo ve známost chystané ukončení činnosti
MUDr. Šebestové, vstoupilo město do kontaktu hned s několika
dětskými lékaři. „Podnikli jsme
kroky vedoucí k zajištění nového pediatra v Rožnově, kterým by měl být
doktor Marian Šmoldas. Ten připravuje otevření nové ordinace v Rožnově, o čemž nás informoval. Pro
rodiče, kteří mají své děti u MUDr.
Šebestové, se tak otevřela možnost
pohodlně přeregistrovat své děti
v rámci Rožnova,“ oznámil dobrou
zprávu pro rožnovské rodiče sta-

rosta města Radim Holiš (ANO).
Ideální čas na přeregistraci dětí od
končící dětské lékařky bude v květnu. „Jmenovaná lékařka končí s posledním květnem, přičemž v tu dobu
by už měl fungovat v Rožnově doktor
Šmoldas, s nímž jsme jednali,“ řekla místostarostka Kristýna Kosová
(Zdravý Rožnov). Pro rodiče velmi
dobrou zprávu potvrdil i samotný
lékař. „Momentálně dělám všechny
potřebné kroky k tomu, abych mohl
1. května otevřít ordinaci,“ potvrdil
svůj nástup do Rožnova Marian
Šmoldas.

Momentálně tedy nehrozí v našem městě nedostatek dětských
lékařů, stejně tak se rodiče nemusí obávat nějakého hromadného
přehlašování do zdravotnických
zařízení v jiných městech. „Podle
informací, které jsme v posledních
dnech získávali od dětských lékařů
v Rožnově pod Radhoštěm, se žádný
z nich v horizontu nadcházejících
pěti let nechystá končit. Zajištění lékařské péče je důležité, proto budeme
situaci průběžně kontrolovat,“ dodal
na závěr místostarosta Jan Kučera
(Nezávislí Rožnováci). (mha, r)
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DLOUHOLETÁ PRAXE

Školy na 1. máji a Koryčankách hledají nové ředitele
Hned dvě ředitelky škol odchází o letních prázdninách do důchodu. Radmilu Máchovou (65) ze ZŠ Koryčanské Paseky a Dalimilu Čechovou (66) ze sloučené MŠ 1. máje (školky 1. máje 1153 a 1. máje 864) nahradí od 1. srpna nové
tváře. Radnice už vyhlásila výběrové řízení, které je zveřejněno na městském webu: www.roznov.cz
Více na str. 2
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Rožnov se konečně dočká důstojného nádraží
Rekonstrukce budovy chátrajícího vlakového nádraží konečně dostává hrubé obrysy. Podle informací
získaných místostarostkou Kristýnou Kosovou (Zdravý Rožnov) by se mělo začít opravovat již příští rok.

Původně přitom Správa železnic
(SŽ) v roce 2017 mluvila o tom,
že nádražní areál dostane nový
kabát v roce 2019. Jenže loňský rok nevyšel, a letos stavební
práce také nezačnou. „Oddálení
celkové rekonstrukce železniční
stanice včetně nádražní budovy
způsobilo prověřování variantního
řešení rekonstrukce a připomínkové řízení k předloženým variantám.
Samotná realizace se předpokládá
v letech 2021-2022. V současné
době se čeká na schválení záměru
projektu centrální komisí Ministerstva dopravy ČR,“ sdělila Spektru
Rožnovska v lednu Radka Pistoriusová ze SŽ a pokračovala: „Po-

kud bude záměr projektu schválen,
bude příprava pokračovat zpracováním projektové dokumentace pro

společné povolení. Celkové investiční náklady se předpokládají více
než 100 milionů korun.“

Aktuální podoba vlakového nádraží.

Z vyjádření železničářů tedy
vyplývá, že oprava rožnovského
nádraží by mohla začít už příští
rok. A nejspíše i začne - aktuální
informace nám k tomu prozradila
místostostarostka Rožnova Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov):
„Podle našich informací Centrální
komise záměr schválila, SŽ nyní
vybírá projektanta, kterého by měla
mít do konce března, v tomto roce
má být dokončena dokumentace
a v dalším roce by měla začít samotná rekonstrukce. Kromě opravené
budovy a nástupišť se pak Rožnov
dočká i parkoviště nebo příjezdu od
ulice Zemědělská, což umožní rychlé
vysazování lidí u nádraží.“
(r)

Školy na 1. máji a Koryčankách hledají nové ředitele
Pokračování ze str. 1.
Představitelé mateřských a základních škol zřizovaných městem
prochází každých 6 let rozsáhlými
prověrkami. „U většiny šéfů škol jsme
jsme je provedli už před dvěma lety.
Komplexního hodnocení se neúčastnily jen ty ředitelky, které v nejbližší době
plánovaly odchod do penze. Tato výjimka se tehdy týkala jak paní Čechové,
tak i paní Máchové, které se vzdaly své
funkce k poslednímu červenci 2020.

Za jejich práci jim za celé vedení města
děkuji, pod jejich ředitelováním prošly
školami generace našich občanů,“ vysvětlil plánovanou změnu ředitelů
místostarosta Rožnova Jan Kučera
(Nezávislí Rožnováci).
Termíny podání přihlášek mají
uchazeči na obě místa stejné – do 31.
března 2020. Ujmout svých funkcí
by se noví šéfové měli 1. srpna. „Jednoznačně hledáme ty nejlepší adepty,
proto jsme na podání přihlášek pone-

chali delší dobu. Chceme naše školství
zase posunout o kus dopředu, a proto
potřebujeme někoho, kdo má vztah
k dětem, je nadšený školstvím, dokáže
navázat v obou školách na to, co výborně funguje, a nebude se bát je posunout
ještě dál,“ přiblížil podmínky výběrových řízení (jejich plné znění je na
www.roznov.cz – poz. red.) místostarosta s tím, že: „Pokud bych měl specifikovat školy, kterých se změny vedení
týkají, tak školka 1. máje je největší ve

městě, tvoří ji dva rozsáhlé areály nedaleko průmyslového areálu Tesla, do
nichž dochází 209 dětí. Je tam mimo
jiné třída se sportovním zaměřením,
třída pro děti se speciálními potřebami
a třída pro dvouleté děti. Základní
škola Koryčanské Paseky je na sídlišti nad krytým bazénem, má 117 žáků
od 1. do 5. třídy. Jedná se o poněkud
menší školu, jež je ale díky modernímu
přístupu k výuce a přátelskému prostředí velice oblíbená.“
(r)

Nový parkovací systém uleví turistům i občanům

Takřka revoluční změny se již brzy dočká parkovací systém na pěti největších odstavných plochách
na území města – ulice Sokolská, Videčská, Pionýrská, Letenská a u Mlýnské doliny. Parkoviště budou osazena speciálními kamerami, které ohlídají jejich vytíženost.
V současné době neexistuje ve
turisty, kteří navíc většinou nemají
nova Radim Holiš (ANO) s tím,
příznivcem moderní techniky, tak ten
městě žádná možnost, jak by šoféři
ani základní místní znalosti jako
že tomuto dopravnímu chaosu
si volné kapacity bude moci zjistit na
mohli ověřit, zdali je na konkrétRožnované a se svými auty slepě
hodlá radnice udělat jednou provždy
digitálních infotabulích rozmístěných
ním parkovišti volné místo. „To je
křižují ulicemi, dokud se na ně nepřítrž. „Na našich pěti největších parpo městě. Z tohoto budeme těžit úplně
samozřejmě problém jak pro naše
usměje štěstí. Kvůli tomu se nám ve
kovištích umístíme speciální detekční
všichni,” vysvětlil Holiš.
občany, kteří mají namířeno třeba
městě více víří prach, přibývá výfukamery, které budou dané plochy
V současnosti probíhá výběrové
do centra nebo na polikliniku, ale
kových zplodin a narůstá riziko nesnímat. Data odešlou do centrálního
řízení na dodavatele. „V rozpočtu
protože jsou záchytná parkoviště
hodovosti. A to nemluvím ani o tom,
počítače, jenž vyhodnotí, kde je kolik
máme dva miliony a plně funkční
obsazena, tak ztrácí svůj čas zbyže někteří jak místní, tak i cizí movolných míst a tento údaj se dostane
systém by měl být k dispozici v drutečným přejížděním a hledáním voltoristé nakonec zaparkují auto třeba
ke každému díky chytrým aplikacím
hé polovině roku,“ dodal na závěr
ného místa. To samé platí také pro
v zákazu stání,“ sdělil starosta Rožv mobilech nebo tabletech. A kdo není
starosta.
(r)
INZERCE

Navrhněte kandidáty na Cenu
města a Cenu starosty města
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 radnici! Termín pro
podání nominací na odbor kanceláře starosty je 31. 3. u Ceny

města (návrhy mohou podat
sami občané) a Čestného občanství (zde lze návrhy podávat
jen přes zastupitele), 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)
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Studenti nekompromisně: Nenecháme Zemi trpět!
Masarykovo náměstí se v pátek 24. ledna stalo svědkem
Středoškolské stávky za klima. Pořádal ji Fridays for future
- hnutí studentů a studentek středních škol, jejichž snahou
je řešení klimatické krize.
Sraz byl před osmou hodinou
usychání lesů napadené kůrovcem,
ráno před rožnovským gymnázivysychání vodstva, pálení deštných
em, odkud se průvod přesunul na
pralesů a vymírání mnoha druhů
náměstí (viz snímek). „Jsme genezvířat i rostlin. Nechceme aby dalrace studentů, kterým není jedno,
ší a další zvířata a lidé v Austrálii
že lidstvo ničí naši Zemi rychlým
ztráceli své domovy,” stálo ve spotempem. Chceme zachovat poklady
lečném prohlášení studentů na
a jedinečnost naší planety pro nás
Facebooku.
i naše děti. Připadá nám nezodCílem studentské stávky bylo forpovědné nechávat po sobě spoušť.
mou veřejné diskuze upozornit na
Změny klimatu jsou čím dál horší
zmíněné problémy, které způsobují
a taktéž i projevy přírodních pozávažné změny klimatu.
hrom. Chceme zabránit dalšímu
Text (r), foto Marek Havran

Rozvoj města závisí na novém územním plánu
Přípravy na nejdůležitější dokument města – územní plán
– jsou v plném proudu. Ten původní je starý takřka 20 let
a nutně potřebuje kompletní předělání.

Místostarostka Kristýna Kosová na snímku se současným územním plánem.
Územní plán (ÚP) je základním
kamenem každého samosprávného
celku. Definuje využití jednotlivých částí obce, resp. města, tedy
zda je danou oblast možné využít
např. pro individuální či hromadné bydlení, nebo se jedná o lokalitu určenou pro komerční aktivity

nebo třeba průmyslovou zónu. ÚP
také přesně definuje místa, kde se
naopak stavět nesmí – lesy, louky,
pole, parky. „Původní dokument
je z roku 2002 a počítal s 20 tisíci
obyvateli v roce 2014. Vývoj počtu
obyvatel v poslední době má ale spíše
klesající tendenci, část lidí odchází

do okolních obcí nebo naopak do velkých měst. Je to bohužel trend i v dalších městech a právě i na to by měl
reagovat nový územní plán,“ vysvětlila
místostarostka Rožnova Kristýna
Kosová (Zdravý Rožnov) a pokračovala: „Současný ÚP má z pohledu
zákona nadbytek zastavitelných ploch,
především jsou ale tyto plochy prakticky
nevyužitelné pro reálnou výstavbu. Nízkou využitelnost návrhových ploch jsme
v minulosti řešili pořízením několika
studií a jednáním s majiteli pozemků,
ale situace se i přes zapojení radnice příliš nezměnila. Jinak samozřejmě platí,
že koncentrovanější výstavba je pro
město lépe zvládnutelná a samozřejmě
i ekonomicky výhodnější i co se týká
údržby infrastruktury do budoucna - ať
už údržby cest, inženýrských sítí nebo
třeba hromadné dopravy.”
Současné vedení města si je problémů se zastaralým ÚP vědomo,

proto zavrhlo jen dílčí aktualizaci a chce vytvořit nový moderní
územní plán, jenž by reagoval na
potřeby dnešní doby. „Nyní již probíhají schůzky zastupitelů na toto
téma. Příštího jednání se zúčastní
i členové stavební komise a pro zastupitele zrealizujeme setkání s profesorem Janem Jehlíkem, což je přední
český odborník na danou problematiku. V první polovině tohoto roku
plánujeme vysoutěžit zpracovatele,
s nímž následně budeme pracovat na
zadání územního plánu – čili právě
na vizi toho, jaké město chceme. Na
přelomu roku se pak začne zpracovávat samotný návrh nového územního
plánu,“ nastínila další postup místostarostka s tím, že tvorba nového
ÚP je běh na dlouhou trať. „Odhadem potrvá asi 4 roky a bude stát
okolo 4 milionů korun,“ zdůraznila
na závěr Kristýna Kosová.
(r)

Lesům pomohou dobrovolníci Koryčanky čeká revitalizace
Až dvacetinásobně větší počet sazenic stromů oproti minulým letům chce letos vysadit společnost Městské lesy Rožnov. V letech minulých, kdy to bylo kolem 10, maximálně
15 tisíc stromků ročně, plánují letos Městské lesy Rožnov
vysadit až 200 tisíc sazenic.
Na vině je velmi špatná situace
kvůli kůrovcové kalamitě, která
v posledních letech drtivě zasáhla celou zemi. Sázet se v Rožnově
bude ve dvou vlnách, první z nich
bude přibližně od března do května, druhá vlna pak přijde na řadu
na podzim od konce září do listopadu. Sázet se budou především buk,
jedle, dub, javor a jilm. „Na jaře
budeme sázet přibližně od března
do konce května, na podzim zhruba
od konce září do listopadu. V obou
případech se to může trošku posouvat
dle aktuálního počasí,“ říká jednatel
společnosti Městské lesy Rožnov
Rostislav Polášek.

Každá pomoc se cení
V souvislosti s razantním navýšením počtu sazenic, které mají zajistit dlouhodobou obnovu lesa po ků-

rovcové kalamitě, se Městské lesy
Rožnov obracejí s žádostí o dobrovolnickou pomoc také na širokou veřejnost. „Uvítáme jakoukoliv
podporu například od organizací,
spolků, organizovaných skupin, které
by chtěly dobrovolně pomoci s obnovou lesa a sázet stromky. Uvítáme
však také pomoc při odklízení klestí.
Budeme rádi za jakoukoliv výpomoc
v jarní i podzimní vlně sázení,“ řekl
Rostislav Polášek.
Zájemci z řad jednotlivců, ale
ideálně z řad organizovaných
kolektivů, zájmových sdružení,
spolků aj. se mohou informovat
o možnostech dobrovolné pomoci při sázení stromků, ale i při
sběru klestí přímo u Rostislava
Poláška (mobil: 739 247 830),
případně na webu městských lesů
www.mlroznov.cz.
(mha, r)

Další městské sídliště, tentokrát to na Koryčanských
Pasekách, by se brzy mohlo dočkat vypracování studie
a následně i projektu na jeho celkovou revitalizaci.
Podle místostarostky Kristýny Koprostor, včetně oprav či vybudování
sové (Zdravý Rožnov) se radnice
dětských hřišť nebo komplexní řezabývá jednotlivými sídlišťmi pošení parkovacích ploch.“
stupně. „Je to kvůli financím, proV rámci přípravy studie hodlá
tože takovéto studie jsou nákladné
město svolat veřejné projednání,
a drahá je pak především samotv němž by se proměna dané lokaná realizace. Aktuálně pracujeme
lity řešila s jejími obyvateli. „V plána sídlištích Jižní Město, Písečná
nu máme i dotazníkové šetření.
a 1. máje (Jižní Město – zpracováNa názoru místních občanů nám
vána studie na etapu 1. Tyršovo návelice záleží, protože kdo jiný by
břeží, 1. máje – zpracovaná studie
měl o podobě sídliště diskutovat,
sídelní zeleně, Písečná – konkrétní
než ten, kdo v něm bydlí. Studie,
projekty – tedy není tam jednotný
na niž by navázaly projekty jednotpřístup a jednotný výstup - pozn.
livých etap revitalizace, by mohla
red.). No a Koryčanské Paseky
být hotova již letos a celou oblast,
přišly na řadu nyní,“ konstatovala
která má 7 ha, by měl rozdělit do
místostarostka Rožnova Kristýna
několika samostatných realizačKosová (Zdravý Rožnov) a dodaních etap, které by se rozjížděly
la: „Na Koryčankách bychom se
postupně. Samotná revitalizace
chtěli zaměřit především na nové
Koryčanek bude přitom velmi nápobytové funkce, které může zlepkladná – hovoříme o desítkách
šit třeba doplnění zeleně či pěší
milionů korun, přičemž se obvykle
propojky nebo mobiliáře a přeřerealizuje po etapách po 8 miliošení odpadových hnízd. Hlavním
nech, kde polovinu tvoří dotace,“
záměrem je zkvalitnění veřejných
konstatovala na závěr Kosová. (r)
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TÉMA MĚSÍCE

Pro strážníky je represe až na posledním místě
V Rožnově pod Radhoštěm funguje městská policie již sedmadvacet let. Za dobu své
existence prošla vývojem, na jehož konci je moderní ozbrojený bezpečnostní sbor.
Strážníci se zaměřují i na osvětu mezi dětmi.

Současný ředitel městské policie
Aleš Pilař vede sbor od roku 2015
Na začátku každého nového roku
přitom skládá účty zastupitelstvu a nejinak tomu bylo i letos.
„Jsem rád, že Rožnov patří mezi
města s nízkou kriminalitou. Loni
se u nás nevraždilo, neměli jsme
tady větší problémy s drogovými
dealery, extremisty ani teroristy.
Jsme klidná oblast a doufám, že
jí zůstaneme. Nás trápí především
občasné výtržnosti a drobné krá-

Operační středisko městské policie.

deže v marketech, kterých se až
na výjimky dopouští recidivisté.
Problémem číslo jedna je ovšem
nedodržování pravidel bezpečnosti
silničního provozu (BESIP - pozn.
red.). Zde mám na mysli nejen
špatné parkování, kdy motoristy
nejdříve napomínáme, a teprve,
když naše domlouvání selže, přistupujeme k represi ve formě pokut,
ale také vážnější prohřešky jako
překračování povolené rychlosti,
nebo požití alkoholu či drog před

jízdou,“ komentoval statistiku za
uplynulý rok Pilař a pokračoval:
„Rožnovsko má bohužel špatnou
pozici ve statistikách nehod s tragickými následky. Nejčastěji je na
vině rychlost, požití návykové látky
nebo nevěnování se řízení třeba
při telefonování během jízdy bez
handsfree. Pro letošní rok se proto
znovu podrobně zaměříme na dodržování pravidel BESIPu. Piráti
silnic ani opilí či zdrogovaní řidiči
nemají na cestách co dělat.“

V roce 2019 se strážníci také
věnovali preventivním akcím. „Ty
jsou určeny pro školáky, kde jim
mimo jiné vysvětlujeme, jak se chovat v dopravním provozu, nebo v jakých situacích volat na tísňovou linku. Těm starším pak vysvětlujeme,
že od 15 let jsou za své činy trestně
zodpovědní a že i hloupá klukovina
může mít dohru před soudem a následný zápis v rejstříku trestů může
nenávratně zkomplikovat volbu povolání,“ konstatoval Pilař.
(r)

Městská policie v číslech a souvislostech
Městskou, resp. obecní policii, která
je dle zákona orgánem obce, řídí starosta - v Rožnově tedy Radim Holiš.
Přímé vedení strážníků má na starosti ředitel městské policie – v Rožnově
jím je Aleš Pilař. Strážníci městské
policie řeší převážně přestupky, zjiš-

těné trestné činy oznamují Policii
ČR. Místem jejich výkonu je město,
které je zřídilo, případně další obce,
s nimiž má zřizovatel uzavřenu veřejnoprávní smlouvu. Rožnov má
aktuálně 22 strážníků. Statistika roku
2019: 2 969 přijatých tel. oznámení,

celkem řešeno 2 392 přestupků, 2 630
aut řešeno pro nesprávné parkování.
Ručním radarem (lze měřit i v noci)
bylo zjištěno 360 porušení nejvyšší
dovolené rychlosti, rekord 144 km/h
v obci. Bezobslužným radarem (také
měří i v noci) zjištěno 6 800 překro-

čení povolené rychlosti, rekord 131
km/h v obci. Pokuty (blokově není
řešen bezobslužný radar) – na místě zaplacené 430 750 Kč, na místě
nezaplacené (složenka) 146 000 Kč.
Strážníci evidovali 189 ztrát, 91 nálezů a 105 odchycených zvířat.
(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) Jste spokojeni s prací rožnovské
městské policie? 2) Na co by se strážníci měli zaměřit? Vyjádření zastupitelů přinášíme v plném znění.
Jana Malcová (ANO)
1. S prací rožnovské městské policie
jsem spokojená. Jen je škoda, že tak
obtížně hledají posily do vlastních řad.
Proto bych jim přála, aby se rozrostli
a mohli se více soustředit na klid a pořádek v ulicích. Myslím, že slogan, každá ulice zná svého strážníka a každý
strážník zná svoji ulici, není marný,
ale u nás ve městě je prostě nereálný.
Cením si jejich účasti při akcích, které
město a Národní muzeum v přírodě
pořádají, a které jsou vždy obrovskou
zátěží pro provoz města, zde jsou zcela
nenahraditelní v zajišťování informací
pro řidiče, kde parkovat, popřípadě podají i návštěvníkům žádané informace... Také se mi líbí jejich flexibilita
v letních měsících, kdy se pohybují po
městě na kole a už jen jejich pouhá
přítomnost nutí lidi k respektu a slušnému chování.
2. Jistě je mnoho rádců, kteří by jim
poradili, na co se mají zaměřit. Ovšem
s jejich detailními znalostmi terénu se
může srovnávat málokdo. Proto si
myslím, že sami mají dost zkušeností, aby věděli, kde jsou problematické

zóny a kde je nepřizpůsobivost na denním pořádku. Mnozí z nás jsou ovšem
nepoučitelní a asi se chtějí vzhledem
k svému chování s nimi potkávat co
nejčastěji. Proto jim přeji, aby jich bylo
co nejméně a mohli se zaměřit jen na
drobné přestupky obyvatel a klid v našem městě.
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci)
Potřebuje více město městskou policii
nebo městská policie více potřebuje
město a jeho rozpočet? Mám pocit, že
pořád město potřebuje více městskou
policii. Stojí ho to 17,5 milionu ročně.
Není to málo, ale pokud si uvědomíme, že to stěží stačí na pokrytí 4 směn
po 5 osobách, tak to odpovídá. V počtech, které naše jednotka má, je plněno vše, co je očekáváno, a často i víc.
Hlídky jsou ve městě vidět, řeší problémové osoby, přestupky i bezpečnost
v dopravě. Velmi pomáhá kamerový
systém, který může strážníky rychle
navést k místu problému. Na co by
se měli strážníci více zaměřit? Vytlačení obtěžujících osob z veřejných prostranství, hlídání nočního klidu nebo

osvětu jak na školách, tak pro širokou
veřejnost. Vše však v rámci kapacit,
které mají omezené, zvládnout nemohou. Myslím, že Rožnov patří k městům s vysokou bezpečností a nízkou
kriminalitou. A to i díky dobré práci
strážnic a strážníků. Za to jim děkuji.
Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Práce městské policie je poměrně nevděčná, protože spočívá hlavně v napomínání a výchově občanů. Z tohoto
pohledu by bylo asi snadné kritizovat,
kde všude nevidíme výsledky, přestože
tam policie přestupky opakovaně řeší,
spousty vyřešených problémů si jako
veřejnost naopak ani nevšimneme, protože pak je situace v pořádku. Se šéfem
městské policie pravidelně diskutujeme
konkrétní podněty a raději než k hodnocení bych tento příspěvek využila
k výzvě občanům, aby městskou policii
využívala a volala ji, když si všimne
problému, hlavně tam, kde je ohrožena
třeba bezpečnost chodců, kterou se poslední dobou zabýváme pravidelně. Má
to dvojí smysl, jednak policie na místě
problém vyřeší, za druhé je pak evido-

ván a my můžeme s údaji o opakovaně
problematických místech pracovat. Šéf
městské policie ostatně s opakovaně
hlášenými problémy pravidelně přichází a hledá s námi řešení třeba i v podobě úprav veřejných prostor.
Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)
Obecně hlavním posláním městské
policie je zabezpečovat místní záležitosti veřejného pořádku. V podmínkách
našeho města si dle mého názoru své
úkoly plní dobře a za svou nelehkou
práci si zaslouží ocenění a pochvalu,
což jsem veřejně řekl na jednání zastupitelstva při hodnocení její činnosti.
Tým pana Pilaře dohlíží na dodržování
pravidel občanského soužití, zabezpečuje veřejný pořádek, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, aktivně se podílí na prevenci kriminality ve
městě. Dobrá je součinnost a spolupráce s institucí Policie ČR. V neposlední
řadě vyvíjí příkladné osvětové aktivity
při výchově na základních školách. Vážím si mnohdy nelehké a nedoceněné
práce celého týmu. Za mě pochvala
a palec nahoru.
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Libor Adámek (Piráti)
S činností městské policie jsem spokojen. Jako přínosné vidím, že se její
činnost nesoustřeďuje jen na řešení
dopravních a kriminálních přestupku, ale poskytuje i další služby jako
SOS telefony pro seniory, různé preventivní programy pro mládež a také
odchyt zatoulaných zvířat. Za úspěšnou také považuji novou mediální
strategii, tj. komunikace s veřejností
přes její nové facebookové stránky.
Z diskuze mezi našimi členy a příz-

nivci vyplynul hlavně požadavek na
posílení dohledu u přechodů na trasách dětí do školy.
Zdeněk Němeček (KDU-ČSL)
Na úvod si dovolím krátkou historickou sondu do historie ochránců zákona v naší oblasti. V roce 1638 byl
ustanoven Moravský portášský sbor,
který čítal 63 mužů. Povinností portášů bylo potírání veškeré zločinnosti.
Dozírali na veřejnou bezpečnost v obcích, zakročovali proti lupičům, pa-

šerákům, uprchlým rekrutům, vykonávali ochranné služby vrchnostem
a úřadům. První rakouská četnická
formace byla vytvořena až v roce
1815. Za první republiky na území
Rožnova působili obecní strážníci.
Jeden z jejich příslušníků, Antonín
Skoumal, zahynul 4. května 1945
u dolního mostu. Jsem hrdý na to, že
KDU-ČSL byla u toho, když v březnu 1993 zastupitelstvo našeho města
navázalo na tuto historickou tradici
a rozhodlo v Rožnově p. R. o zřízení

městské policie. A 1. 11. 1993 mohlo prvních deset strážníků nastoupit
do výkonu služby. I přes pesimismus
některých občanů, kteří nám vyčítali plýtvání obecními penězi na nějaké „černé šerify“ apod., se po letech
prokázalo, že to bylo správné a prozíravé rozhodnutí. Ještě jednou chci
vyjádřit všem bývalým i nynějším
příslušníkům MěP v Rožnově poděkování za jejich obětavou a mnohdy
nelehkou práci pro bezpečnost občanů našeho města.

Na Rožnovsku jezdí nová sanitka za 3,4 milionu
Základna zdravotnické záchranné služby (ZZS) v Rožnově
se pyšní novou sanitkou. Její cena je 3,4 mil. Kč a je vybavena
jako mobilní jednotka intenzivní péče.
ZZS Zlínského kraje zakoupila
ňový setkávací systém - tzv. režim
na konci ledna celkem 3 speciálně
rendez-vous. V praxi to znamená,
upravené sanitky tovární značky
že je připravena k výjezdu jedna
Volkswagen. Jedné z nich se dočkali
posádka velké sanitky RZP (rychlá
v Rožnově. „Na naši základnu jsme
zdravotnická pomoc) s posádkou
v rámci pravidelné obnovy vozového
ve složení zdravotnický záchranář
parku získali novou sanitku. Nové
a řidič záchranář a jedna posádvozidlo, stejně jako ostatní používané
ka tzv. malé sanitky (osobní vůz)
vozy, splňuje požadavky na provoz
s lékařem a řidičem záchranářem.
zdravotnické služby,“ sdělil lékař
Přes víkendy a státní svátky jsou
ZZS Zlínského kraje Zdeněk Němepak k dispozici 2 velké sanitky,
ček (na snímku). V současné době
kde v jedné je lékař, zdravotnický
již ke standardní výbavě patří u nové
záchranář a řidič záchranář a ve
sanitky například nosítka s hydraudruhé řidič záchranář a zdravotlickým pohonem, což značně usnadnický záchranář. „V roce 2019 bylo
ňuje práci při transportu pacientů,
z rožnovské základny uskutečněno
ale i řada dalších prvků, jako je např.
3 728 výjezdů,“ informoval mluvčí
klimatizace, nezávislé topení v prozáchranky Petr Olšan.
storu pro pacienty, komunikační zařízení mezi záchranářem a řidičem
Lékařská pohotovostní služba
použitelné i za jízdy, LED osvětlení
s regulací intenzity.
V budově rožnovské záchranky
Na rožnovské základně, odkud
vedle střední zemědělské školy je
nová sanitka vyjíždí nejen na Rožtaké umístěna lékařská pohotovost
novsko, ale dle aktuální potřeby
pro dospělé. V provozu je pouze
i do okolních oblastí, během prasoboty, neděle a ve svátky, a to od
covního týdne funguje víceúrov8.00 do 18.00 hodin. „Často se nám

bohužel stává, že přicházejí lidé
na LPS mimo tuto ordinační dobu
pohotovosti a domáhají se ošetření
lékařem záchranné služby. Jednak
nemáme možnost předpisu léků
a jednak nelze blokovat posádky
ZZS řešením běžného nachlazení,
neboť jsou primárně určeny k řešení stavů ohrožujících život. Naopak
v případě, kdy je na základnu například rodinou dovezen pacient ve
vážném stavu, může se stát, že jsou

obě posádky u jiného případu a na
základně nikoho nenajde. V případě
závažných zdravotních potíží je proto správný postup volat cestou dispečinku ZZS a ten posílá nejbližší volnou posádku na místo,“ upozornil
lékař Zdeněk Němeček s tím, že
lékařská pohotovost 5 dnů v týdnu od 17 do 22 hodin o sobotách
a nedělích a svátcích od 8 hodin
do 18 hodin je k dispozici v meziříčské nemocnici.
(r)

Pomoc lidem bez domova se vyplácí Seniorská karta hledá partnery
Denní centrum a Noclehárna Rožnov také v roce 2019
prokázaly svou potřebnost.
Zmíněné zařízení najdeme ve třetím
patře budovy Městské policie Rožnov. Loni pomohlo 52 klientům,
z toho 29 osob je přímo z Rožnova nebo okolí. Noclehárna Rožnov
Elim nabídla pomoc 41 osobám,
které celkem „odespaly” 2 352 noclehů. Služba byla v minulém roce
navýšena z 8 na 14 lůžek. V průměru za rok má Denní centrum a Noclehárna Rožnov vytíženost 46 %
s průměrnou návštěvou 6,5 osob.
„Tato služba je přínosná a má také
viditelný efekt. Vše funguje bezproblémově - osoby dostává z ulice a snaží se
je posunout zpět do společnosti. Třeba
v pěti případech se podařilo klientům
najít práci i s ubytováním. U několika
klientů se také povedlo zajistit ubytování v azylových domech nebo na uby-

tovně,“ říká místostarosta Rožnova
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).
Za minulý rok byl na území města
pozorovatelný nárůst osob bez střechy nad hlavou dosahujících seniorského věku, kterým se zhoršuje
zdravotní stav. „Jedná se téměř o polovinu klientů, kdy těmto jsme pomáhali primárně při zajištění lékařské
péče. Věkový průměr klientů denního
centra byl 47,8 let. Loni se také podařilo pomoci devíti lidem, kteří se
náhle ocitli na ulici bez příjmu, práce
a pocházeli z jiných měst. Tito lidé se
díky službám denního centra dostali zpět do svých bydlišť, anebo našli
práci, díky níž dokázali svou situaci
vyřešit,“ informoval Miroslav Ildža
- ředitel Elim Vsetín, která službu
provozuje.
(r, mha)

VÝZVA MĚSTSKÉ POLICIE - HLASTE AUTOVRAKY
Máte pocit, že v ulicích nebo na
parkovištích města zabírá místo autovrak? Informujte o tom městskou
policii - zavolejte, nebo třeba na-

pište na facebook (můžete připojit
i foto). Informaci strážníci prověří
a případně vyzvou posledního registrovaného vlastníka k nápravě. (r)

Město má za sebou dva úspěšné ročníky Rožnovské
seniorské karty a připravuje ročník třetí. Karta je určena
pro rožnovské seniory starší 65 let.
V uplynulých dvou sezónách se
Radnice se v této souvislosti nyní
karta setkala s kladným ohlasem,
obrací na podnikatele na území
když si o ni požádalo 1 100 seniměsta, kteří by byli ochotni poorů. „Držitelé karty mohli využít
skytnout držitelům karty slevu
služeb Senior taxi, masáží, slevy
nebo jinou výhodu, s žádostí
v lékárnách a na kulturní prograo zapojení se do Rožnovské semy, získali zdarma vstup na Jurniorské karty. „Sleva by se mohla
kovičovu rozhlednu, do Valašského
týkat vstupného na kulturní akce,
muzea v přírodě či na plavání,“ vydo bazénů, do relaxačních center,
počítal výhody místostarosta Jan
do kaváren, ale i nákupu zboží,
Kučera (Nezávislí Rožnováci)
občerstvení, pohonných hmot a poa zároveň připomněl, že město
dobně,“ uvedla možnosti zapokarta nestojí skoro nic. „Pominu-li
jení podnikatelů koordinátorka
Senior taxi, náklady na kartu jsou
projektu Hana Cábová z rožnovpro město minimální. Naproti tomu
ské radnice.
užitek pro naše seniory je znatelný
Pokud tedy máte zájem zapojit
a jsme rádi, že můžeme takto pose do Rožnovské seniorské karty,
moci,” dodal Kučera.
ozvěte se do 15. března 2020.
Momentálně město připraKontaktní osobou pro zájemce
vuje již třetí ročník karty. Nové
o poskytnutí slev je Hana Cábokarty budou seniorům vydávány
vá, tel.: 571 661 172, e-mail: hana.
v červnu s platností na jeden rok.
cabova@roznov.cz.
(mha, r)

www.spektrumroznovska.cz

RADNICE INFORMUJE / ZAJÍMAVOSTI

STRANA 6 / 26. ÚNORA 2020

Za Rožnovany přijel premiér Andrej Babiš
Předseda vlády České republiky Andrej Babiš v rámci svých
návštěv do Zlínského kraje zavítal do Rožnova pod Radhoštěm a spolu se starostou města Radimem Holišem (ANO) se
v úterý 4. února setkal s občany.
Premiér v kině Panorama nejprve
byla zařazena silnice I/35 procházející
pohovořil na aktuální témata, jako
naším městem,“ řekl starosta Rožnova
například koronavirus nebo konec
Radim Holiš (ANO), jenž besedu
Velké Británie v Evropské unii. Poté
s premiérem moderoval. Nakonec se
přišel čas i na četné dotazy lidí. „Hoddebata z původně plánované hodiny
ně se lidé ptali na témata týkající se
protáhla o půlhodinu. V závěru prezdravotnictví nebo na věci kolem přetímiér stihl i podpisy na památku. „Poženosti měst obchodními řetězci. Ptali
dle počtu dotazů, které měli lidé na prese také na zhoršenou dopravní situaci
miéra připraveny, si myslím, že se akce
vzhledem k některým placeným úsepovedla a byla pro občany zajímavá,“
kům silnic I. třídy, do kterých ovšem nedodal na závěr Holiš.
(mha, r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Premiéra (vpravo) zpovídal starosta Radim Holiš.

Na chodníky v městském parku půjde 1,5 milionu

Foto Marek Havran

Poté, co město Rožnov pod Radhoštěm loni na podzim dokončilo první etapu rekonstrukce
chodníků v městském parku, se v letošním roce chystá pokračování.
Kompletní opravy chodníků v městobdobné jako minulý rok. Vybrali
va Jan Kučera (Nezávislí Rožnoském parku jsou rozděleny do 6
jsme řešení vhodné do parku a zárováci, na snímku). Druhá etapa se
etap a budou stát přibližně 3,5 mil.
veň i tuto opravu jsme museli nachysbude realizovat letos na podzim.
Kč. První etapa loni na podzim obtat v souladu s podmínkami Krajské„Opravy chodníků v celkové délce 184
sáhla 130 metrů oprav a vyšla na
ho úřadu a Národního památkového
metrů se budou realizovat v měsících
831 tisíc korun. V letošním roce
ústavu. Jsme samozřejmě rádi, že náš
září a říjnu a v rozpočtu města na to
tedy bude na řadě pokračování.
krásný park můžeme znovu o něco
máme alokováno 1,5 milionu korun,“
„Materiálové a barevné řešení bude
vylepšit,“ říká místostarosta Rožnododal na závěr Kučera. (mha, r)

Skládku v místní části Tylovice vyřeší utěsnění

Intenzivní hledání finančních zdrojů, jednání na Ministerstvu financí, následná koordinace
města a Valašského muzea v přírodě (VMP) a dohoda na dalším společném postupu.
Takový je vývoj kolem pozemků v Tylovicích zatížených starou ekologickou zátěží.
jiná. „Teď se jako pravděpodobnější
Kauza pozemků zatížených ekolové dokumentaci k projektu, který
tostarostka Rožnova Kristýna Kovarianta jeví ta, že podle současné
gickou zátěží se intenzivně řeší od
by řešil utěsnění skládky. Ve stejné
sová (Zdravý Rožnov).
legislativy se na tu skládku musíme
loňské květnové bleskové povodně,
věci jsme jednali také s ředitelem
Nedávno se uskutečnilo jednání
dívat jako na skládku, u které není
která narušila svah skládky a vyspolečnosti On Semiconductor
na Ministerstvu financí, kterého se
znám její původce. V takovém přípaplavila škodlivé látky v lokalitě Tyo případné kooperaci na problému
účastnili zástupci skanzenu i města
dě by financování bylo možné přes
lovice. Město i muzeum následně
a jednání bylo velmi vstřícné a zá– místostarostka Kristýna Kosová
Ministerstvo životního prostředí,“ řekl
zvažovalo tři varianty možného pojem o spolupráci na tomto probléa místostarosta Jan Kučera (Nezámístostarosta Rožnova Jan Kučera.
stupu. První byl pouhý monitoring,
mu je oboustranný,“ doplnila mísvislí Rožnováci). „Cílem bylo prověNa lednové schůzce zástupci
následné další kroky při případném
tostarostka Kosová.
řit, jestli ekologická zátěž v lokalitě
města a VMP jednali o aktuálzhoršení, tato varianta ale již není
Muzeum a město svolají další jedTylovice může být spojována s bývaním stavu a nejbližších očekáprioritou. „Další možností je úplné
nání s občany Tylovic a autory molou Teslou, a tím pádem by se daly
vaných událostech. „Muzeum
odtěžení, které by bylo nejnáročnějnitoringu, aby dokončili další odběry
čerpat finance na vyřešení problému
pokračuje v monitoringu dotčené
ší. Obecně panuje shoda na tom,
v místě skládky a informovali o dalprávě na Ministerstvu financí. Podle
lokality. Také pracuje na projektože nejlepší variantou bude utěsnění
ších plánovaných krocích. (mha, r)
posledních informací, které jsme
skládky tak, aby z ní žádné případné
tam získali, to zřejmě možné nebuTelevizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
úniky škodlivin nebyly, a na kterou
de,“ sdělila Kristýna Kosová. CesSkládka se nachází v blízkosti skanzenu
je reálné sehnat finance,“ říká místa k zisku financí tak bude zřejmě
INZERCE

Web města www.roznov.cz
Facebook Rožnov pod Radhoštěm - město
Kulturní kalendář www.roznov.cz/kalendar
Strategie Rožnov www.strategieroznov.cz
Usnesení Rady www.roznov.cz/usneseniRM
Usnesení Zastupitelstva www.roznov.cz/usneseniZM
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Brose CZ – potřetí v řadě certifikována
jako Top Employer Česká republika

V dnešní době, kdy se firmy přetahují o zaměstnance a předhánějí se v propagaci, může hodně napovědět o skutečné
firemní kultuře certifikace Top Employer. Toto prestižní ocenění získají pouze společnosti, které úspěšně projdou podrobným auditem mezinárodního institutu Top Employer Institute. Již potřetí v řadě toto ocenění získala také společnost
Brose CZ a zařadila se tak mezi celkem 15 společností, které úspěšně splnily podmínky přísného auditu.

Certifikace Top Employer
Institut Top Employers se sídlem
v Holandsku každý rok vyhodnocuje nejlepší zaměstnavatele po celém světě: takové zaměstnavatele,
kteří svým zaměstnancům nabízí
vynikající pracovní podmínky,
podporují a rozvíjejí talentované
zaměstnance na všech úrovních
a usilují o neustálé zlepšování HR
procesů obecně. Brose CZ jednou
z vybraných společností, která
v mezinárodním auditu uspěla
a obhájila již po druhé titul Top
Employer v České republice.

Certifikaci společnost Brose CZ
získala za následující procesy:
•Strategie práce s talenty
•Plánování personálu
•Získávání talentů Adaptace
zaměstnanců
•Vzdělávání & rozvoj zaměstnanců
•Řízení výkonu zaměstnanců
•Manažerský rozvoj
•Kariéra a nástupnictví
•Odměňování & benefity
•Kultura ve společnosti

Něco o Brose CZ
Alespoň jeden výrobek Brose naleznete v každém druhém nově vyrobeném autě na světě. Rožnovský závod
je zaměřen na výrobu uzamykacích
systémů bočních a zadních dveří
automobilů, v Kopřivnici se zase
vyrábí motory a elektropohony například převodovek či klimatizací,
hlavně se zde však vyrábí struktury
předních a zadních sedadel.
V obou závodech působí také
zákaznické týmy, které se podílí
na vývoji nových produktů. V posledních dvou letech získává české Brose na významu také v tzv.
sdílených služeb - poskytují v dané
oblasti podporu Brose celosvětově

- například kontroling, logistika,
nákup a IT. Z Rožnova se řídí celý
evropský transport.

Čím se Brose CZ odlišuje
od ostatních firem?
Společnost Brose celosvětově dbá
na to, aby pro své zaměstnance
vytvářela kvalitní podmínky. Ať
už se jedná o pracovní prostředí –
kdy mají zaměstnanci k dispozici
nejmodernější zařízení a vybavení.
Nebo nepříliš obvyklé benefity jako
například fyzioterapeuty přímo ve
výrobě, odpolední klub pro děti
v Brose Kids Clubu nebo sportovní a kulturní akce pro celé rodiny.
Zaměstnanci ze všech oblastí firmy

mají také možnost aktivně rozvíjet
svou kariéru. Mohou využít velké
nabídky interních rozvojových
aktivit a vzdělávacích programů
– například Školu kvality, kdy mohou pracovníci z výroby zvýšit svou
kvalifikaci a ucházet se o pozice
v oblasti kvality.
Na nedostatek kvalifikovaných
absolventů technických oborů
společnost reagovala spuštěním
pilotního programu duálního
vzdělávání a investicí do nového
Střediska odborného vzdělávání ve výši 10 milionů korun. Na
tomto projektu úzce spolupracuje také s rožnovskou Střední školou informatiky, elektrotechniky
a řemesel.
(pr)

Otevřené pozice v Brose Rožnov:
•Inženýr/ka zkušebny
•Projektový/á nákupčí
•Lean specialista/ka
koordinátor/ka procesů zlepšování
•Pracovník/ce zákaznické kvality
•Konstruktér/ka
•Projektový/á inženýr/ka
•Operátor/ka ve výrobě

Více o Brose CZ na www.brose.cz

Lyžařská sezóna v SVČ byla opět úspěšná
Letošní počasí příznivcům zimních sportů sice moc nepřeje, ale i přesto pracovníci
rožnovského střediska volného času uspořádali 3 lyžařské kurzy pro mateřské školy a jeden pro první třídy ze Základní školy Zubří.

V letošním roce stoupl zájem jak ze
strany rodičů, tak ze strany ředitelek MŠ. K tradičním školkám, jako
je Dolní Bečva, Střítež nad Bečvou, Radost z Koryčanských Pasek a MŠ Horní Paseky, se přidaly
MŠ Horní Paseky a MŠ Radost

děti z MŠ Tylovice a děti z MŠ Na
Zahradách. „Kdybych měla srovnávat s počtem dětí v minulých letech,
tak jsme se letos snažili naučit prvním lyžařským dovednostem zhruba
o polovinu více dětí. Tento zájem mě

těší,“ řekla Jitka Proroková, hlavní
vedoucí lyžařských kurzů.
Lyžařských kurzů se zúčastnilo
na 120 dětí. „Bohužel nám počasí
nepřálo při posledním kurzu, napřed
jsme ho museli posunout o dva dny,

nakonec zkrátit pouze na 3 dny výuky
kvůli nepříznivému počasí. Ale i přesto se dětem kurz líbil, a my věříme,
že u tohoto sportu aspoň rekreačně
zůstanou,“ dodal Martin Navařík,
ředitel střediska volného času. (r)
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Rok 2019 v městské knihovně v číslech
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Při pohledu do statistických výkazů činnosti městské knihovny za uplynulý rok konstatuji, že rok
2019 byl pro knihovnu rokem uspokojivým a nezaznamenali jsme výrazný propad ve sledovaných ukazatelích oproti výkonům za rok 2018. V případě, že by tomu tak bylo, bylo by na místě
se ptát, kde je chyba v práci knihovníků. A jaká jsou konkrétní čísla?

Při pohledu do statistických výkazů činnosti
městské knihovny za
uplynulý rok konstatuji, že rok 2019 byl pro knihovnu rokem uspokojivým a nezaznamenali
jsme výrazný propad ve sledovaných ukazatelích oproti výkonům
za rok 2018. V případě, že by tomu
tak bylo, bylo by na místě se ptát,
kde je chyba v práci knihovníků.
A jaká jsou konkrétní čísla?
Tak tedy, v roce 2019 městská
knihovna evidovala 3 216 (oproti
3 247 v roce 2018) registrovaných
čtenářů, z nichž 954 bylo čtenářů
mladších 15 let (v roce 2018 jich
bylo 951). Vyjádřeno procenty
z celkového počtu obyvatel města
(tj. 16 760 obyvatel) nám vychází,
že 19,1 % je registrovanými uživateli knihovny a u čtenářů mladších
15 let je to 42,8 % (z 2 226 dětí do
15 let). Samozřejmě tato čísla musíme brát s určitou rezervou, neboť
našimi uživateli nejsou pouze obyvatelé Rožnova, ale jsou to i lidé
z okolních měst či obcí, avšak jejich procento není vysoké. Je totiž
potřeba si uvědomit, že knihovna
dle zákona musí své služby poskytovat všem bez rozdílu.

Určitě důležitým ukazatelem využití služeb nabízených knihovnou
je počet návštěvníků, tedy všech
lidí, kteří knihovnu navštívili (nemusejí být mezi nimi pouze registrovaní čtenáři) přímo fyzicky, či
virtuálně nebo navštívili některou
z knihovnou pořádaných kulturních či vzdělávacích akcí. Fyzicky
tedy knihovnu navštívilo 79 136 návštěvníků (z toho 46 595 půjčovny,
22 831 využilo přístup k internetu,
7 363 navštívilo kulturní a 1 827
vzdělávací akce knihovny). Virtuálně knihovnu navštívilo a jejích
služeb využilo 88 146 návštěvníků.
Co těmto lidem knihovna skýtala? V roce 2019 jsme evidovali
55 818 dokumentů (tzv. knihovních jednotek), mezi nimiž můžete
nalézt 34 412 dokumentů krásné li-

teratury, 16 742 dokumentů naučné literatury, 4 516 zvukových dokumentů a 137 map. V roce 2019
jsme nakoupili 2 550 dokumentů
a 2 799 jsme jich vyřadili. V nabídce knihovny také naleznete 122
odebíraných časopisů a dalších
periodik. Tyto výše uvedené dohromady tvoří tzv. knihovní fond.
Jaké bylo jeho využití?
Celkem evidujeme 210 479 výpůjček (z nichž 123 669 tvoří tzv.
prolongace, tedy prodloužení výpůjční doby dokumentu). Jednotlivě jsou pak výpůjčky zastoupeny
následovně: 104 991 výpůjček krásné literatury pro dospělé, 30 540
naučné literatury pro dospělé,
20 209 krásné literatury pro děti,
3 114 naučné literatury pro děti,
40 907 periodik, 9 785 výpůjček

zvukových dokumentů. K tomu je
nutno připočíst 257 dokumentů
půjčených jiným knihovnám a 253
dokumentů půjčených z jiných
knihoven prostřednictvím tzv. meziknihovní výpůjční služby.
Aby byl statistický výčet činnosti
knihovny za uplynulý rok úplný, je
potřeba napsat, že knihovna uspořádala 217 kulturních a 96 vzdělávacích akcí, na dalších 19 akcích
participovala v roli spolupořadatele.
Tímto mi dovolte skončit, přestože
ukazatelů využití služeb knihovny je
mnohem více, avšak prostor pro článek je omezený a přemíra informací
pak může být spíše na škodu. Není
totiž úkolem čtenáře zahltit, ale v rozumné míře informovat.
Děkuji vám za přečtení a zachovejte
knihovně přízeň. Bude to potřebovat.

Ve Vrátnici zazpívá Vladivojna La Chia
Martin Valášek
tka@tka.cz

VLADIVOJNA LA CHIA & 4TRIO
Sobota 7. března
19.00 hodin - Vrátnice
Na březen se nám v koncertní nabídce klubu Vrátnice sešly tři svébytné hudební solitérky. Nejdříve ta, se
kterou jste se možná už setkali.
Záběr agilní ostravské všeumělkyně Vladivojny La Chia je široký.
Obsáhne hudbu včetně její filmové
odnože, povídky, fotografii, naivistickou lingvistiku (vlastní jazyk) a také
výtvarné umění. Kreslí komiksy, obrázky opatřuje své Vladibajky a připravila také několik výstav.
Vladivojna vystoupí v našem
klubu se svým 4Triem a zahraje
průřez toho nejzajímavějšího ze
své tvorby. Tzn. písně ze sólových
alb, z filmů a divadelních představení, písně z repertoáru metalového Vladivojska v akustickém hávu,
část programu z recitálu 8 hlav
šílenství, to vše zpestřeno nějakou
tou Vladibajkou či improvizací na
humra. Můžete zažít expresivní zážitek s výraznou katarzí.
Sál bude uspořádán kombinovaně - místa na sezení budou v prvních 4 řadách.

JUNE COCÓ /D/, MOONSHYE /CZ/
Středa 25. března
19.00 hodin - Vrátnice
Německá klubová hvězda June Cocó
na několik měsíců opustila svou kapelu a vydala se na sólovou dráhu.
Právě v této podobě, jen sama za
klavírem, si umělkyně, o níž se mluví
ve spojitosti s Amandou Palmer, Sufjanem Stevensem nebo Kate Bush,
vydala své sólové album Fantasies &
Fine Lines, s nímž se na jaře 2020
vrátí na česká pódia. Deska Fantasies
& Fine Lines je plná křehkých melodií a zasněných světů. Je dílem zkušené hudebnice, která své mistrovství
vybrousila léty koncertování po barech a hudebních klubech.
Prostřednictvím alba, jehož hlavním tématem je hledání a nacházení
sebe sama, June Cocó ukazuje cestu

všem spěchajícím, kteří jsou zahlcení
informacemi, neustávající komunikací a městským životem. „Lidé mi po
koncertu vždycky říkají, že se zasnili,
utekli do svého vysněného světa a užívali si sami sebe. Mě samotnou hodně
inspiruje příroda, proto jsou také ptáci
zachycení ve skladbě Paradise opravdoví. Nápad na tuto písničku a melodii ke mně přišel ve chvíli, když jsem
ležela na trávě v parku a cítila přesně
to, o čem zpívám,“ dodává písničkářka, jejíž skladby posluchače táhnou
daleko od omezení všedního života,
města, hluku a tlaku.
June Cocó pochází z Lipska
a své písně skládá nejraději s klavírem. Během sólových koncertů
ovšem využívá také looper a sample
pad. Poprvé na sebe výrazněji upozornila albem The Road (2015), za

opravdový debut nicméně považuje
až desku Fantasies & Fine Lines,
které vyšlo koncem roku 2019 u labelu Flashback Records. Na jeho
přípravě se podílelo několik zajímavých hostů, mj. Gordon Raphael,
jenž produkoval The Strokes a Reginu Spektor.
Předskakovat bude Moonshye,
původem beskydská zpěvačka, kytaristka a textařka, která se poprvé
představila v roce 2017 v polské Lodži, kde v současnosti působí. Tvoří
hudební poezii v rozmanitých podobách – od prostých písní k vrstevnatým skladbám. Na koncertech
se doprovází na kytaru a loop station. Nyní připravuje ve spolupráci
se studiem Rustical Records svou
debutovou desku, má vyjít v letošním roce. Koncert je na sezení.

PÍŠETE S NÁMI NOVINY / RADNICE INFORMUJE
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Karneval na ledě, aneb zimák plný masek
Zimní stadion na rožnovských Bučiskách se druhou únorovou neděli
hemžil dětmi v maskách. Na bruslích byly k vidění nejen pohádkové
bytosti, jako vodníci či princezny, ale
i hrdinové fantasy filmů - spidermeni,

batmeni… Pro všechny si pracovníci
rožnovského střediska volného času
připravili bohatý zábavný program,
v němž nechyběly soutěže a hry. Na
své si prostě přišel každý!
Text a fota Lukáš Španihel

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Do Rožnova se v březnu vrací protidrogový vlak

Po třech letech se městu opět podařilo zajistit s organizátory Nadačního fondu Nové Česko příjezd protidrogového
vlaku REVOLUTION TRAIN. V rámci svého jarního turné přijede na rožnovské nádraží v úterý 24. března.
Vlak bude přistaven v rámci prokterá ukazuje hrozby závislostí
hodin bude vlak otevřen také pro
s cílem zajistit kontinuitu „vlakovébíhajícího projektu Místní akční
na návykových látkách a vede náširokou veřejnost. Minimální věk
ho příběhu“ a vysvětlit žákům trestplán rozvoje vzdělávání II. v ORP
vštěvníky k zamyšlení o hodnotě
návštěvníků je 10 let. U dětí mezi
něprávní odpovědnost v důsledku
Rožnov p. R. (tzv. MAP II), který
lidského zdraví. Celý interaktivní
10. a 12. rokem je nutný doprovod
užívání drog a zvýšit u nich právní
v našem regionu realizuje Sdružení
program je zacílen na lidské smysly
rodičů.
povědomí. Návazný program byl
Mikroregion Rožnovsko.
a je využíván jako unikátní vzděláVlakový program absolvovaly
oceněn Evropskou cenou prevence
Členům realizačního týmu provací nástroj ke zvýšení funkční projiž desetitisíce lidí z ČR, Německriminality.
jektu se tak povedlo pro žáky zátidrogové prevenci mládeže. Více
ka, Slovenska či Polska. Projekt
Díky podpoře Sdružení Mikrokladních škol v mikroregionu a široinformací o protidrogovém vlaku
REVOLUTION TRAIN rozšiřuregion Rožnovsko, které akci finankou veřejnost zajistit příjezd tohoto
lze najít na www.revolutiontrain.cz.
je dosavadní přístupy k primární
cuje v rámci projektu Místní akční
vlaku již podruhé v průběhu tří let.
V úterý 24. března dopoledne
protidrogové prevenci. Nově je
plán rozvoje vzdělávání II. v ORP
Jedná se o speciálně vybavenou vlaRevolution train v Rožnově navštíví
pro žáky, kteří vlak navštívili, přiRožnov p. R., budou prohlídky pro
kovou soupravu, v jejímž interiéru
žáci úplných základních škol z mipraven návazný program ve škole
všechny žáky i veřejnost ZDARMA.
návštěvníci prochází 5D projekcí,
kroregionu a od 15.50 do 18.20
s názvem TO JE ZÁKON, KÁMO!
Ivana Mikulenková

Poděkování dobrovolníkům Zvířata na zimní zahradě

V závěru uplynulého roku se
v rožnovském domově pro seniory
uskutečnilo děkovné posezení pro
dobrovolníky pořádané vedením
ADRA. Na setkání dorazilo 20
dobrovolníků, což je polovina ze
všech rožnovských dobrovolníků
pod organizací ADRA. V našem
domově jich aktuálně působí 18
(na setkání byli i dobrovolníci působící v jiných rožnovských zařízeních). Proběhlo oficiální poděkování paní Nadi Šímové a Ludmily
Obadalové za ADRA s předáním

dárků a děkovných listin. Stejně
tak poděkovala za náš domov naše
paní vedoucí Magdalena Stejskalová všem našim dobrovolníkům,
které jsme obdarovali ručně vyráběnými jehelníčky v našich výtvarných dílnách. Během setkání si
všichni přítomní vyměňovali zkušenosti a bilancovali. Příjemným
zpestřením bylo, když jeden z dobrovolníků zahrál na harmoniku.
Jana Bártková,
kontaktní osoba pro dobrovolníky domova pro seniory

Při pohledu na sněhovou nadílku na
naší přírodní zahradě a teplotu pod
-7 °C se zdá, jako by všichni tvorové
spali nebo ze zahrady zmizeli.
Každý, kdo se ale teple obleče a zkusí prozkoumat venkovní zákoutí svého domova, zjistí, kolik života se na
ní skrývá. Mezi první návštěvníky patří po nasypání krmiva - ptáci. Jakmile se člověk trochu vzdálí, začínají na
dřevěné krmítko doslova „nálety“ za
potravou. Sýkory koňadry, modřinky, vrabci, brhlíci, hýli i strakapoudi
na tuhle chvilku čekali. Snaží se ukořistit semínka i ořechy. Ale přece tu,
zdá se, někdo byl, při pohledu na stopy ve sněhu. Podle typických otisků
zaoblených tlapek a špiček z drápků
tu běhala veverka obecná. Její skok
může být i 5 m dlouhý a za 2 či 3
sekundy překoná vzdálenost i 15 m,
takže na tak malého tvora vyvine neuvěřitelnou rychlost. Je zajímavé, že
i v zimě jim přes to, že si dělají jakousi „spíž“ potravy na horší dny, můžeme vytvořit kryté místo s ořechy
a ovocem a nikdy tím nepohrdnou.
Kousek od stop veverky je spousta
drobných stop ptáků s velkými výraznými a znatelnými otisky nožek kosů
a drozdů. Sluneční paprsky ozařují

konec zahrady a mezi mladou slivoní a třešní je stopní dráha nějakého
většího tvora. Podle spočítaných 5
prstů s drápy je jasné, že jde o šelmu,
a jemný otisk po ocase nám napoví,
že zde běžela kuna lesní. Pro hospodáře může být kuna užitečná v tom,
že jako kočka loví myši a to i v zimě.
Potíž je ale v tom, že tato lasicovitá
šelma může dělat i starosti a to, že
ráda útočí na drůbež a navštěvuje
půdní prostory, kde se zabydluje. Za
potravu má také již zmiňovanou veverku a v přírodě se dožívá až 15 let.
Přesto se kuny z dnešní přírody také
pomalu vytrácí. Celá zahrada je také
poseta stopami zajíců, kteří zde prolezli dírou v plotě a hledají měkkou
rostlinnou potravu. Začíná pomalu
sněžit a domeček pro ježka zapadaný
listím pokrývají další sněhové vločky.
Pod sněhem je taky „živo“, jen nevidíme myšice a další tvory, kteří upadají do zimního spánku a čekají na
jaro. Na zimní zahradě však můžeme
spatřit spoustu zajímavých druhů
zvířat, o kterých bychom nevěděli,
pokud zůstaneme doma nebo neotevřeme knihu o přírodě, která nám
mnohé napoví.
Michal Šulgan,
pouhý pozorovatel přírody
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Mladí literáti si odnesli poklad strýca Juráša

V literární soutěži o Poklad strýca Juráša tentokrát soutěžilo v rožnovském oblastním kole 103 dětí. Protože od letošního
roku až do roku 2022 probíhají oslavy výročí Jana Amose Komenského, ústředním tématem mladých spisovatelů byla škola.
V literární soutěži o Poklad strýca
nebo se mohli podělit o zábavné
z nich je doplněn i slovním hodSlavnostní předání cen vítězům
Juráša tentokrát soutěžilo v rožnovzážitky ze školních lavic. Také nás
nocením porotců soutěže. Body,
proběhlo 27. ledna za účasti mísském oblastním kole 103 dětí. Protozajímalo, jaké by to bylo, kdyby se
pochvaly i mírné výtky letos udělotostarostky města Kristýny Kosové
že od letošního roku až do roku 2022
oni sami měli stát učiteli. Podle něvali: Ilona Kroupová – knihovnice
a ředitele knihovny Pavla Zajíce.
probíhají oslavy výročí Jana Amose
kterých prací se má české školství
a celoživotní milovnice knih, Jitka
Práce, které se umístily na 1. – 3.
Komenského, ústředním tématem
v budoucnu na co těšit.
Slezáková – knihovnice, vedoucí
místě v každé kategorii, postupují
mladých spisovatelů byla škola.
Výherci v jednotlivých kategodětského oddělení a Lukáš Perutka
do okresního kola.
Žáci mohli popsat svého vysněriích soutěže se nedozvěděli pou– spisovatel, novinář a vysokoškolSabina Panáčková
ného učitele, ideální den ve škole,
ze své umístění, diplom každého
ský pedagog.
koordinátorka programu knihovny
Zleva Tereza Včelařová, Tereza Křenková a Dan Kutěj.

Zleva Kristýna Kosová, Jitka Slezáková, Berenika
Farníková, Zdeňka Lázníčková a Anna Nejezchlebová.

Přehled oceněných spisovatelů

Zleva Klára Pečivová, Natálie Kopecká a Jamie Šindel.

Kategorie I. (1. až 3. třída) • Próza: 1. Klára Kubínová (ZŠ Sedmikráska),
2. Matěj Černoch (ZŠ Koryčanské Paseky), 3. Sára Posadová (ZŠ Sedmikráska). Poezie: 1. Alžběta Juříčková (ZŠ Vidče), 2. Nikola Horáková
(ZŠ Vidče), 3. Teodor Vaculín (ZŠ Vidče). Komiks: 1. Nikola Mandulová (ZŠ Vidče), 2. Albert Parma (ZŠ Sedmikráska).
Kategorie II. (4., 5. třída) • Próza: 1. Berenika Farníková (ZŠ 5. května), 2. Zdeňka Lázníčková (ZŠ Koryčanské Paseky), 3. Anna Nejezchlebová (ZŠ Sedmikráska). Poezie: 1. Adam Pěnička (ZŠ Vidče),
2. Helena Hlavoňová (ZŠ 5. května), 3. Julie Karafiátová (ZŠ 5. května). Komiks: 1. Eva Bahnerová (ZŠ Vidče).
Kategorie III. (6., 7. třída) • Próza: 1. Lucie Pěchová (ZŠ 5. května), 2.
Eliška Šťastná (Gymnázium Rožnov), 3. Daniel Rissel (ZŠ 5. května).
Poezie: 1. Nela Bělunková (ZŠ Pod Skalkou), dělené 2. místo Aneta
Škroníčková (ZŠ 5. května) a Štěpánka Ema Jaroňová (ZŠ Videčská).
Komiks: 1. Aneta Chýlková (ZŠ 5. května), 2. Julie Cábová (Gymnázium Rožnov), 3. Adam Fusek (ZŠ 5. května).

Zleva Adam Pěnička, Helena Hlavoňová a Julie Karafiátová.

Kategorie IV. (8., 9. třída) • Próza: 1. Natálie Kopecká (ZŠ Videčská),
2. Klára Pečivová (Gymnázium Rožnov), 3. Jamie Šindel (ZŠ 5. května).
Poezie: 1. Tereza Včelařová (ZŠ Pod Skalkou), 2. Tereza Křenková (ZŠ 5.
května), 3. Dan Kutěj (ZŠ Pod Skalkou). Komiks: 1. Tereza Sommerová,
Sofie Burešová (ZŠ Videčská), 2. Amélie Burešová, Markéta Sačková (ZŠ
Videčská), 3. Tereza Kovařčíková, Tereza Štusková (ZŠ Videčská).
Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Eva Bahnerová.
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Hutisko-Solanec přetlačilo Benfiku Rožnov

Futsalisté Hutiska-Solance v předposledním dvojkole okresního futsalového přeboru v regionálním derby
porazili Benfiku Rožnov 6:3. Hrálo
se v zuberské hale.

Hutišťané tak oplatili soupeři
porážku z prvního vzájemného
utkání sezony, ve kterém pro změnu vyhrála Benfika 6:4. Tentokrát
však v předposledním hracím dnu
okresního přeboru zvítězilo Hutisko, když hattrickem zazářil Lukáš
Fiurášek. V 8. dvojkole okresního
přeboru se v zuberské hale v jejich
druhých zápasech nedařilo ani jednomu ze soupeřů. Hutisko prohrálo s vedoucím SK Krasno Val. Meziříčí a Benfika Rožnov vydolovala
alespoň bod za remízu 5:5 s Draky
Valmez. V okresním přeboru figurují také další dva týmy z Rožnov-

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
Společné foto futsalistů Benfiky a Hutiska-Solance (pruhovaní).
ska – Bora Bor Vidče a Las Vigas
Vigantice, které také v 8. kole sehrály derby zápas, který skončil remízou 2:2. Svá druhá utkání ve stej-

ném dvojkole pak Las Vigas i Bora
Bora vyhrály. V okresním přeboru
zbývá odehrát jen jeden hrací víkend (hraje se až po uzávěrce toho-

to vydání - pozn. red.) a ani jeden
ze čtyř celků z Rožnovska nemůže
postoupit nahoru ani sestoupit do
okresní soutěže.
(mha)

Bezhotovostní platba za parkování

Díky kalendáři akcí vám nic neujde

Již několik týdnů jsou v provozu dva nové parkovací automaty, které nahradily starší poruchové modely.
Již několik týdnů jsou v provozu
a umožňují bezkontaktní platby.
dva nové parkovací automaty,
Za dva nové parkovací automaty
které nahradily starší poruv centru města zaplatila radnice
chové modely. Nové parkovací
288 000 Kč bez DPH. Obnova
automaty jsou na parkovištích
dalších automatů bude pokračona Sokolské a Pionýrské ulici
vat i letos.
(r)

Akce a pořady konané na území
města, oblíbené a tradiční festivaly
i atraktivní programové novinky –
jako jsou například Dny města na
konci června. Takový bude v Rožnově pod Radhoštěm rok 2020,
kterým spolehlivě provede brožurka s oficiálním názvem Tipy na

zajímavé akce v Rožnově pod Radhoštěm 2020. Tento programový
sborník je zdarma k dispozici v Turistickém informačním centru města na Masarykově náměstí, ale také
v hotelech a penzionech ve městě
nebo třeba v Rožnovských pivních
lázních a ve svíčkárně Unipar. (r)

KULTURA
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Masopust letos přilákal 7 700 návštěvníků
V sobotu 15. února se ve Valašském muzeu v přírodě uskutečnil
první pořad Valašského roku 2020
- masopust. I tentokrát byly jeho
součástí soutěže o Nejlepší valašskou klobásku a o Nejlepší valašskou tlačenku.

O výsledcích soutěží rozhodovala
pětičlenná odborná porota složená
z vylosovaných zástupců řeznických
firem. Vítěznou klobásku připravilo
Řeznictví Žabčík z Kateřinic. Na
druhém místě se umístilo Řeznictví
a uzenářství Machač. Třetí místo obsadilo Řeznictví H+H Hladké Životice. První místo v soutěži o Nejlepší valašskou tlačenku získal Masný

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
průmysl Krásno z Valmezu. Druhé
místo v této soutěži patří Řeznictví
H+H Hladké Životice. Třetí příčku

obsadilo Řeznictví Tichý z Háje
ve Slezsku. Návštěvníci akce rozhodli také o vítězi soutěže o Nej-

lepší řeznický stánek. Na prvním
místě se umístil stánek firmy
H+H Hladké Životice.
(r)

Benefice pomohla malému Tadeáškovi

Další akce, která podpořila dobrou věc, se odehrála v pátek
7. února v Brillovce. Nesla název Nadační koncert pro Tadeáška a organizátorem byl rožnovský muzikant Martin Žák.
Spektrum Rožnovska mu položilo několik otázek.

Na fotce pořízené krátce po koncertu jsou zleva Martin Žák a rodina Hoferova:
Tadeáš s tatínkem Jiřím, maminkou Kateřinou a bráchou Danielem. Foto Josef Bosák
Co bylo impulsem k uspořádání
nout na jaký účel, respektive komu
koncertu?
akci a výtěžek z ní věnovat. Člověk
„Myšlenka uspořádat nějaký benese dostane k informacím o různých
fiční koncert mi tkvěla v hlavě už
neziskovkách, či sdruženích, které
dlouho. Větší problém bylo rozhodjsou většinou již značně podporovány

a nějakých pár tisíc navíc téměř nepoznají. Proto jsem chtěl koncert věnovat konkrétní osobě, konkrétnímu
dítěti. Vzhledem k ochraně osobních
údajů je ale velmi obtížné získat jakékoliv informace. A pak jsem narazil na příběh Tadeáška a v podstatě
okamžitě bylo rozhodnuto.Tadeáška
bohužel od narození provázejí vážné zdravotní komplikace vyžadující
operace a intenzivní rehabilitační
program. Velkým problémem však
je, že tento typ operace a rehabilitací
české pojišťovny nehradí a nejedná se
zrovna o malé částky.“

Kolik se vybralo peněz?
„Přímo na místě to bylo 20 043 Kč.
Přišly ale také nějaké příspěvky na
transparentní účet, o kterých vím, že
souvisely s pořádáním koncertu.“
Lze ještě finančně pomoci?
„Samozřejmě. Na transparentní účet
115-6979040277/0100 lze přispívat
neustále. Dle dostupných informací
je momentálně na účtu částka, která
pokryje operaci. Následná rehabilita-

ce je však dalších asi 35 tisíc, takže
jakékoliv další příspěvky jsou vítány.“
Pokud bychom se ještě vrátili ke
koncertu, jaký byl jeho program
a kdo vám pomáhal s přípravami?
„Během večera vystoupily dvě kapely. Nejprve domácí Patt Berry trio,
jíž jsem členem, a také mí přátelé
D.U.Bmusic z Přerova. Obě skupiny samozřejmě hrály bez nároku
na honorář. S celou organizací mi
pomáhala spousta lidí - ať už se bavíme o zajištění pronájmu prostoru,
zvukové a světelné technice, obsluze
u občerstvení nebo pouze fyzické
výpomoci při chystání, všichni tihle
lidé to dělali zcela zdarma a dobrovolně. To se bavíme v součtu o více
než dvaceti lidech a já jim moc děkuji. Je to důkaz, že lidé chtějí pomáhat - a to je podle mne ten největší
úspěch. Jinak akci hodnotím pozitivně, atmosféra byla opravdu krásná
a dojmy z koncertu jsem vstřebával
několik následujících dní.“
Za rozhovor poděkoval
Pavel Románek

Život Rožnovanů byl úzce spjat s textilkou
Nový vzhled a život staré budově textilky vdechli Jiří Študent (vlevo) a architekt Karel Janča (druhý zleva). Na snímku jsou se spoluautorem knížky Brillovka Richardem Sobotkou (vpravo). Akci moderoval Lukáš Španihel.
Přesně 130 let uplynulo v roce 2019
v Rožnově od zahájení výroby pletařského zboží v závodu vídeňského podnikatele a obchodníka Leona Brilla.
V době svého největšího rozmachu
jeho továrna sídlila v prostorech

Kulturní

TIP

dnešního zdravotního a polyfunkčního centra Brillovka. Na besedě (viz
foto), která se nedávno uskutečnila
přímo v předělané fabrice, se zmínila nejen pohnutá historie židovského
podniku během II. sv. války, ale i vý-

SPONA FINIŠUJE SEZONU - Pokud jste ještě neviděli představení zuberských divadelníků Nic nás nezastaví ze souboru SPONA, pak máte poslední
příležitost. Derniéra bude 3. 4. v 18 hod. v Klubu Zubří. Předtím ochotníci
vystoupí 29. 3. v 16 hod. v Kulturním domě na Horní Bečvě.

voj továrny od nástupu komunismu,
kdy bylo vše znárodněno a zařazeno
pod národní podnik Moravské pletárny (od roku 1976 název LOANA)
až po současnost (výroba ukončena
v roce 2013). Nyní je zde zdravotní

Kulturní

TIP

centrum, administrativní budova
a obchodní pasáž Brillovka. Právě její
130letá proměna je zdokumentována
ve stejnojmenné knize Richarda Sobotky a Petra Volfa, která byla během
besedy slavnostně pokřtěna.
(r)

MA ROUTE/MOJE CESTA
Charizmatická francouzská zpěvačka se skvělým, nezaměnitelným hlasem
Céline Bossu zazpívá 21. 3. od 17 hodin v Kulturním domě na Horní Bečvě.

ZUBŘÍ / INZERCE
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Únorový masopustní průvod rozveselil Zubří
Zubří se stalo v sobotu 15. února
svědkem jubilejního 10. ročníku
tradičního masopustního průvodu. Akce se uskutečnila v režii
Valašského souboru písní a tanců
BESKYD Zubří za přispění dob-

rovolných hasičů (Zubří i Staré
Zubří), červeného kříže (Staré
Zubří a Horní konec), divadelní
SPONY a místní scholy. Bohatý
program začal před Klubem Zubří již v 8 hodin ráno. Během třího-

dinového pásma vystoupila cimbálovka Beskyd s hosty, dechovka
Zubřanka, Gajdošská muzika
Hudci z Pasek, kapela Koridor
Acoustic a skupina Lososi. Zpestřením byla soutěž o Nejlepší ma-

sopustní koblihu, kterou vyhrála
Marie Cabáková. Krátce po 11.
hodině dopoledne se slova ujal
starosta Lubomír Vaculín, který
slavnostně propustil masopustní
průvod do ulic města.
(r)

Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Masopustní průvod odstartoval starosta Lubomír Vaculín (vlevo).

Město chce důstojnou smuteční síň
Současná smuteční síň nacházející se na zuberském hřbitově
je z roku 1975. Za desítky let provozu neprošla žádnou větší
modernizací, což se negativně podepsalo na jejím vzhledu.
Představitelé města se ji proto rozhodli rekonstruovat.
Podle starosty města Lubomíra Vaculína (ČSSD) je aktuální podoba
smuteční síně (viz foto) žalostná.
„Opravu prostě potřebuje. Podle statistik je zde ročně méně než patnáct
pohřbů, zbytek se děje na jiných
místech. Někteří si proto myslí, že
je rekonstrukce zbytečná. S tímto
argumentem ovšem naprosto nesouhlasím. Mnozí spoluobčané totiž
dělají poslední rozloučení se svými

blízkými mimo zuberskou smuteční
síň právě z toho důvodu, že její stav je
naprosto nedůstojný,“ říká starosta.
Rekonstrukce smuteční síně přijde radniční pokladnu na cca 7 mil.
Kč, přičemž pro letošní rozjezd je
v rozpočtu částka 1,7 mil. Kč. „Počítá se s celkovou rekonstrukcí objektu, s úpravou a rozšířením prostor pro
smuteční hosty. Hotovo bude do konce příštího roku,“ dodal starosta. (r)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Valašský cup se přesunul z Rožnova na Bečvy
V pořadí již 7. ročník halového
pasy skvěle zvládli ukočírovat bývafotbalového turnaje žen hostila
lí ligoví rozhodčí - pánové Kubíček
nedávno
tělocvična Základní
a Kubáň, za což jim patří obrovský
školy na Dolní Bečvě. Síly si tady
dík, stejně jako fanouškům, kterých
změřilo 8 celků. Akce se dříve kokaždým rokem přibývá. Díky patří
nala v Rožnově, letos tak měla na
i sponzorům.“
Bečvách premiéru. O organizaci
Konečné pořadí ženských týmů:
se jako každým rokem na výbor1. Baník Ostrava,, 2. Stará garda
nou postaralo vedení rožnovských
Valmez, 3. Futsalistky Baník Osfotbalistek. „Turnaj se těší velkétrava. Individuální ocenění: Nej.
mu zájmu okolních i vzdálenějších
střelkyně: Eliška Skramuská (Stafotbalových týmů žen. Na některé
rá garda Valmez), nej. hráčka: Dotýmy se bohužel ani nedostalo,“
minika Palová (Výběr z Hroznů)
prozradil hlavní organizátor Jakub
a nej. gólmanka: Aneta CaisbergeBaroš a pokračoval: „Jednotlivé zárová (FK Jakartovice).
(r)
Výběr z hroznů (hráčky z Rožnova a okolí) - zleva nahoře - trenér Tomáš Gajdošík,
Martina Barošová, Nikola Frňková, Dagmar Hermannová a Tereza Špatná. Zleva dole
Dominika Palová, Beáta Marková a Michaela Davidová. Golmanka Silvie Neradilová.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Olympijský den letos oslaví během i Rožnov

T-Mobile Olympijský běh, který
byl několikrát v řadě zvolený nejlepší běžeckou akcí roku, zamíří
opět také do Rožnova pod Radhoštěm. Akce se uskuteční ve středu
17. června, kdy v jeden okamžik
oslaví společně desítky tisíc běžců
na 90 místech po celé ČR mezinárodní Olympijský den. Všichni,
kteří se chtějí do akce zapojit, se

mohou hlásit na webu olympijského běhu. Startovné je až do konce
března za zvýhodněnou cenu. Závod
v Rožnově startuje v 18 hod. a na-

bídne běžcům trasu na 5 kilometrů. Připraveny budou i závody pro
děti do 15 let o délce 200 až 1 100
metrů. Registrace do všech závodů

probíhají na www.olympijskybeh.cz.
Startovné začíná na 150 Kč. Děti
do 15 let běží v rámci dětských závodů zdarma.
(r)

PÍŠETE S NÁMI NOVINY

Sršni-junioři na vítězné vlně   Elena Drápalová dojela třetí
Rožnovští juniorští florbalisté hrají 3. juniorskou ligu (skupina
7B) a nutno dodat, že se jim v ní docela daří. Z 11 míst jsou mladí Sršni v tabulce na 4. místě. Jejich trenérem je Daniel Slovák.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
Sršni-junioři 2019/20. Horní řada zleva trenér Daniel Slovák, David Karafiát,
Přemysl Kloss, Roman Skalík, Jiří Šimek, Adam Burýšek, Jakub Jahoda, Daniel Drápala a Ondřej Smékal. Dolní řada zleva Vojtěch Žanta, Libor Ševeček,
Jiří Kloss, Jiří Škrobák a Richard Plandor.
Poslední lednovou neděli se rožnovské florbalové naděje střetly na
domácí půdě s Orlovou a Frýdkem-Místkem. „V prvním utkání proti
Orlové se hrálo dlouho bez branek,
poté jsme během chvíle dvakrát inkasovali. Museli jsme si vzít oddechový
čas a pořádně se nahecovat. Kluci
posledních 10 minut odmakali a bez
problémů otočili na 4:2. Proti Frýdku
to bylo takové malé derby, někteří se
znají dobře z mimosezonních turnajů, takže jde vidět větší rivalita. Podle
tohoto zápasu by se dal natočit určitě i film, kluci minutu před koncem
prohrávali o dvě branky, ale pouhou
vteřinu před koncem vsítili vítězný

gól,“ popsal nedávné zápasy svých
svěřenců trenér Daniel Slovák.
V tabulce aktuální sezony se
mladí Rožnované drží na 4. místě.
„Bohužel s celky nacházejícími se
před námi jsme odehráli vždy vyrovnané zápasy, které jsme nedokázali
dovést do vítězného konce. Ve zbývajících šesti duelech bychom chtěli
potvrdit čtvrté místo, a ještě pokud
by to bylo alespoň trochu možné,
tak zdramatizovat boj o bednu,“ nastínil plány Slovák.
Poslední únorový víkend zajíždí
Rožnované do nedaleké Čeladné,
kde odehrají těžká utkání s Paskovem a Petrovicemi.
(r)

Skiinterkriterium je mezinárodní lyžařský závod žákovských
kategorií v disciplínách slalom
a obří slalom. Závodu s bezmála
šedesátiletou historií se pravidelně účastní pravidelně přes 200
závodníků z 15 - 25 zemí celého
světa. V průběhu minulých let
se na černé sjezdovce Ski centra
Říčky představila řada závodníků, kteří později sbírali nejvyšší umístění v rámci světového
poháru, mistrovství světa nebo
olympiád. Za všechny jmenujme
sourozence Kosteličovy, Šárku
Strachovou s Ondřejem Bankem
nebo Petru Vlhovou.
Letošního ročníku se zúčastnili
reprezentanti 21 států včetně pro
alpské lyžování exotických desti-

nací, jako je Tchajwan nebo Nový
Zéland. Z rožnovských sportovců se z lyžařského klubu Ski
Soláň zúčastnila těchto závodů
za Českou republiku v kategorii
mladšího žactva Elena Drápalová. Úvodní obří slalom se jí
sice nepovedl, když skončila na
19. místě, ale chuť si spravila ve
slalomu, kde vystoupala 3. místem na stupeň vítězů. Tímto výkonem si zajistila místo v české
reprezentaci na závodech Trofeo
Topolino ve Folgarii v Itálii, které jsou dlouhodobě považovány
za neoficiální mistrovství světa
v kategorii dětí do 16 let.
Přejeme Eleně v dalším jejím
sportovním rozvoji mnoho úspěchů!
Jaroslav Trhlík

Elena Drápalová na stupních vítězů na mezinárodních závodech žactva v alpských disciplínách Interkriterium v Říčkách v Orlických horách.
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Týden hokeje si na zimáku užila padesátka dětí
Úspěšnou osmou sérii celostátní akce Týden
hokeje za sebou má Rožnov pod Radhoštěm.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
Týden hokeje je tradiční akce, kterou po celé
zemi organizuje Český svaz ledního hokeje
ve spolupráci s hokejovými kluby. Tuto skvělou příležitost vyzkoušet si, jaké by to bylo
být hokejistou, si v Rožnově nenechalo ujít
celkem 48 dětí. Ty spolu se svým doprovodem - rodiči a prarodiči zavítaly na zimní
stadion na Bučiskách. Pro děti byl připraven

bohatý program na ledě i mimo něj. „Rodiče
mezitím zhlédli zajímavou videoprezentaci, ve
které jim byl představen lední hokej z pohledu
filozofie klubu, a to nejen jako kolektivní sport
s učením bruslení a práce s hokejkou a pukem,
ale i jako příležitost k rozvoji všeobecných pohybových dovedností a celé samotné osobnosti
dítěte. Všichni si mohli prohlédnout součásti

Foto Ateliér Lucie Mikulcová PHOTOGRAPHY
výzbroje a výstroje, které děti při hokeji využívají, a přesvědčit se o její kvalitě a úloze při
ochraně hráče,“ uvedl prezident rožnovského hokejového klubu Marek Moll a dodal:
„Jsme rádi, že se k nám do Rožnova na Týden
hokeje přišlo podívat tolik dětí, a věříme, že se
s některými potkáme třeba na hokeji nebo na
další akci Týdne hokeje.”
(mha)

Aktuality z rožnovské atletiky Soutěž ve sportovní gymnastice
Mistrovství Zlínského kraje v atletice V závěru ledna se konalo halové
mistrovství ml. a st. žáků v atletice. Závodu se zúčastnila výprava
z atletického klubu AC Sportguides Rožnov, který úzce spolupracuje s místním SVČ. Přes relativně
krátkou 2letou působnost klubu se
již daří dosahovat zajímavých výsledků a jedněmi z nich byla dvě
druhá místa Markéty Skalkové
v běhu na 150 m a 1 500 m, která
zároveň znamenala tituly vícemistryně Zlínského kraje. Kvalitních
výsledků ale dosáhli i další rožnovští závodníci.

athletics Poruba. Atletický klub
AC Sportguides Rožnov reprezentovaly děti z přípravky a kategorií
ml. a st. žáků. V programu závodu
byl sprint na 60 m, 60 m překážky,
skok daleký, skok vysoký, vrh koulí
a běh na 800 m. Rožnovští závodníci se rozhodně neztratili. „Nejlepším dosaženým výsledkem pro
nás bylo 6. místo Markéty Skalkové
v kategorii starších žaček v běhu na
800 m v čase 2:38. Na kvalitních výsledcích a hlavně na tom, že v Rožnově vznikla atletika a je o ni mezi
dětmi a mládeží zájem, patří velké
poděkování trenérům Michalovi
Křivovi, Patriku Solgovičovi, TomáKids athletics Poruba
ši Mikulenkovi a Vlaďce KejharoV sobotu 8. února proběhl kvalitvé,” uvedl hlavní klubový trenér
ně obsazený atletický závod Kids
Martin Navařík.
(r)
INZERCE

Rožnovská Gymnastika - specializace prostná, působící
pod místním střediskem volného času, pořádá spolu se
svazem ČSGS velkou mezistátní soutěž ve sportovní gymnastice. Jedná se o Česko-slovenské gymnastické hry
ROŽNOVSKÁ PROSTNÁ.

POZVÁNKA NA 22. 3.

Foto archiv Gymnastika - specializace prostná
V roce 2019 se konal 1. ročník
této soutěže, kde návštěvnost
českých i slovenských klubů převýšila očekávání organizátorů
- zúčastnilo se přes 250 soutěžících. Pro velký zájem proto organizátoři letos druhý ročník budou pořádat ve velké hale střední
školy SŠIER v Rožnově, a to 22.
3. 2020. Akce bude přístupná
i veřejnosti od 9.00 hodin. „Podle
aktuálních zpráv již potvrdilo účast
minimálně 10 oddílů ze Slovenska
a další oddíly ze Slovenska účast
ještě zvažují. Dostatek soutěžících
bude také z České republiky, a to
od západu až po východ ČR,” infor-

moval hlavní organizátor a ředitel
soutěže Ľuboš Ďurčanský, který
je zakladatelem rožnovské Gymnastiky - specializace prostná, do
níž dochází více než 60 dětí z celého Rožnovska.
Garantem soutěže je Středisko
volného času Rožnov. „Touto cestou
bych chtěl za organizátory poděkovat
všem, kdo přispěli k realizaci tohohle
krásného projektu jak pro děti, tak
i pro město Rožnov, a to jak formou
finančního daru, věcného daru, nebo
propagací dané soutěže,” dodal na
závěr Ďurčanský.
(r), foto archiv Gymnastika specializace prostná, Rožnov
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