
Bude rychlost řidičů v Rožno-
vě pod Radhoštěm hlídat radar 
ve stacionárních budkách, nebo 
průjezdný měřící systém? To je 
otázka, na kterou budou v letoš-
ním roce hledat odpověď městští 
policisté.

„Na základě důsledné analýzy 
statistik nehodovosti a nedodržo-
vání povolené rychlosti vybereme, 
který systém je pro Rožnov vhod-
nější,“ řekl ředitel městské policie 
Aleš Pilař.

Výhodou stacionárních stano-
višť je preventivní účinek. Řidiči 
by totiž nevěděli, ve kterém místě 
se právě měří, takže by byli nuceni 
jezdit podle předpisů. Zakoupení 
budek by navíc nepřišlo nijak dra-
ho, jedna by stála nejvýše desítky 
tisíc korun a laserový radar má 
městská policie od poloviny loň-
ského roku. Ten však v případě 

automatického měření nefunguje 
stoprocentně, jeho účinnost klesá 
za nepříznivého počasí.

„Průjezdný měřicí systém má 
výrazně vyšší efektivitu. Data zís-
kává s neoddiskutovatelnou přes-

ností. Zaznamená průjezd vozu na 
dvou místech, mezi kterými je ur-
čitá vzdálenost. Tu radar zná a po-
dle času, za jaký daný vůz projede 
úsekem, je spočítána jeho průměr-
ná rychlost,“ vysvětlil Aleš Pilař 
s tím, že jeden měřicí systém by 

přišel na stovky tisíc korun. Stráž-
níci by navíc potřebovali v případě 
jeho zakoupení posílit personální 
stav kvůli zpracovávání velkého 
objemu dat.

„Máme informace, že je dlouho-
době překračována rychlost v ulici 
Dukelských hrdinů a v opraveném 
úseku silnice I/35. Ta místa ne-
jsme schopni pokrýt trvale našimi 
strážníky, neboť je potřebujeme 
k jiným činnostem,“ upozornil sta-
rosta Radim Holiš.

Na otázku, zda bude vhodněj-
ší úsekové měření, nebo stacio-
nární, však odpoví až analýza. 
„Potřebovali bychom ale mít loni 
koupený radar nejen na hlavních 
komunikacích, ale také v boč-
ních ulicích. Nejméně ve čtyřech 
z nich se permanentně porušuje 
předepsaná rychlost,“ řekl Radim 
Holiš.

MĚSÍČNÍK MIKROREGIONU ROŽNOVSKO       I       ČÍSLO 3       I       ROČNÍK XXVII       I       28. BŘEZNA 2017

DLOUHOLETÁ PRAXE

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.  608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz

INZERCE

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Kde řidiči nedodržují rychlost? V Ostravské ulici, na Tyršově nábřeží 
a výpadovce na Hutisko-Solanec. ”Limity jsou překračovány také v uli-
ci Dukelských hrdinů a v opraveném úseku silnice I/35. Ta místa ne-
jsme schopni trvale pokrýt strážníky,„ upozornil starosta Radim Holiš.

Rožnov zvažuje úsekové měření rychlosti

Petr Uličný vyvinul inteligentní kom-
penzační pomůcku, díky níž lidé ochr-
nutí od krku dolů pracují, baví se, vzdě-
lávají. A také ovládají svůj domov. Strana 7

Zdravotní problém? Pocit ohrožení? 
Okamžitou pomoc si senioři přivolají 
telefonem s SOS tlačítkem. Rožnovská 
radnice je plánuje nabízet zdarma. Strana 8

Průjezdný měřicí systém má 
výrazně vyšší efektivitu. Data 
získává s neoddiskutovatel-
nou přesností. 
Aleš Pilař, ředitel městské policie

INZERCE
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Pětadvacet let pracoval Miroslav 
Martinák na rožnovské radnici. 
Na pozici vedoucího finančního 
odboru nastoupil v květnu 1992. 
Od února 2010 zastával pozici 
tajemníka. A ve čtvrtek 9. března 
z městského úřadu odešel. Ukon-
čení spolupráce je definitivní, jiná 
pozice mu v rámci městského úřa-
du nebyla nabídnuta.

O důvodech výpovědi nechtěli 
ani tajemník Miroslav Martinák, 
ani starosta Radim Holiš příliš 
mluvit.

„Dohodli jsme se na ukončení 
spolupráce tak, jak se dohodnou 
dva partneři na ukončení svazku 
ještě v době, než postupně zničí 
vše pozitivní, co společně udělali. 
Ukončení bez právních vleklých 
následků, definitivně. Tím pádem 
všechnu pozitivní energii tak mů-
žeme směřovat do něčeho nové-
ho,“ vysvětlil starosta.

Jeho slova potvrdil i tajemník. 
„Pan starosta mi řekl, že dlou-
hodobě neřeším systémové věci 
uvnitř úřadu, a tímto krokem chtě-
jí odstartovat změny,“ řekl Miro-
slav Martinák.

Na úřadu v současnosti probíhá 
projekt na podporu efektivní ve-
řejné správy.

„V jeho rámci by měly vzejít 
závěry a doporučení, jaké změny 
by měly být přijaty. Ten proces 
ovšem ještě nějakou dobu po-
trvá. Já se vždy snažil zastávat 
svou funkci svědomitě,“ vysvětlil 
tajemník.

Miroslav Martinák z radnice 
neodešel s prázdnou. Ze zákona 
a podle kolektivní smlouvy mu 
náleží osminásobek mzdy, což 
činí zhruba půl milionu korun 
hrubého.                               (bur) 

www.spektrumroznovska.cz
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Foto: Alexandra BuršíkováJednou z hlavních novinek je propojení dispečinku se školami, sídly organizací nebo městského úřadu 
prostřednictvím centrálního pultu. Ten aktuálně hlídá údaje z pohybových nebo teplotních čidel.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Rekonstrukce budovy městské policie ještě není u konce. Je nutná oprava 
kompletního služebního zázemí, tedy šaten a sociálního zařízení. Hotovo 
včetně zateplení a nové fasády by mělo být v květnu.

Strážníci jsou chránění neprůstřelným sklem

Zastával jsem svou funkci svědomitě, 
uvedl k odchodu tajemník radnice Tradiční jarní úklid na zahradách 

mohou začít plánovat obyvatelé 
města. Na začátku dubna totiž 
v Rožnově pod Radhoštěm proběh-
ne tradiční svoz bioodpadu. Usku-
teční se v sobotu 1. dubna a o týden 
později, v sobotu 8. dubna, vždy od 
osmi do dvanácti hodin.

Lidé mohou do kontejnerů vy-
hodit trávu, listí, hlínu nebo větve. 
„Prosíme Rožnovany, aby do nich 
vhazovali pouze bioodpad,“ požáda-
la Lenka Němcová z odboru správy 
majetku  s tím, že za jarní svoz bio-
odpadu uhradil loni Rožnov zhruba 
padesát tisíc korun.                   (bur)

KONTEJNERY BUDOU K DISPOZICI NA 
TĚCHTO  STANOVIŠTÍCH:

Sobota 1. 4. od 8.00 do 12.00 hodin
1. Tylovice – u křížku
2. Tylovice – Dolní Dráhy x Horečky
3. Hážovice – u křížku na návsi
4. Tylovice – Za Hážovkou x Luční ulice
5. Tylovice – Horní Dráhy
6. Kramolišov – u hřiště
7. Kramolišov – Hrnčířská ulice
8. Záhumení – Čechova ulice
9. Tyršovo nábřeží – u ZŠ praktická

10. Křižovatka ulic Chodská – Průkopnická
11. Bučiska – rodinné domky ve smyčce
12. Videčská – u 4M
13. Chodská u d. č. 1249
14. Pivovarská ulice – před mostem

Sobota 8. 4. od 8.00 do 12.00 hodin
1. Rybníčky – křižovatka Obránců míru 

x Beskydská
2. Rybníčky – křižovatka Slezská a Beskydská
3. Rybníčky – roh ulic Pod Skalkou a Družstevní
4. Rybníčky – křižovatka Letenská a Zahradní
5. Rybníčky – Letenská x Pod Kozincem 

(u mostu)
6. Dolní Paseky – Květinové ulice u tř. místa
7. Dolní Paseky – Sněžná ulice – u tř. místa
8. Dolní Paseky – Tkalcovská
9. Dolní Paseky – u tiskárny směr Láz,  

nad garážemi
10. Horní Paseky – ulice Frenštátská – Lipová
11. Horní Paseky – U Kantorka u tř. místa
12. Pod hrází x Travinářská ulice
13. Hradišťko – u palírny
14. 1. máje – Pletařská ulice

Rožnov plánuje svoz bioodpadu

Sedm milionů korun si dosud vyžá-
dala rekonstrukce budovy městské 
policie. Ta sice ještě není u konce, 
služebna se už ale přesunula z patra 
do přízemí a stala se tak přístupnou 
pro lidi s handicapem či maminky 
s kočárky. Příchozím navíc nabízí 
větší komfort.

„Prostorem pro klienty se při re-
konstrukci začalo. Hlavním cílem 
bylo zajistit bezbariérový přístup 
k městské policii, vytvořit kulti-
vovanější prostředí pro odbavení 
klienta a zajistit větší bezpečí stráž-
níkům,“  přiblížil ředitel městské 
policie Aleš Pilař.

Čekárna, která se nachází hned 
za hlavními dveřmi z ulice, je vyba-
vena lavicemi k sezení. Okno, přes 
které probíhá prvotní komunika-
ce, je osazeno balisticky odolným 
sklem. Další jednání pak v případě 
potřeby probíhá v místnosti, kde se 
dá pohodlně posadit ke stolu a se-
psat hlášení.

Nové je také operační středisko.  
„Jednalo se o technicky nejnároč-
nější fázi rekonstrukce, protože 
do dispečinku jsou samozřejmě 
navedeny všechny sítě, které slou-
ží k provozu služebny a k dohledu 
nad městem. Tedy kamerový sys-
tém, pult centralizované ochrany, 
počítačové sítě, telefonní linky 
a vnitřní zabezpečovací zařízení,“ 
vyjmenoval Aleš Pilař.

Hotovo je už také zázemí pro vý-
kon čtyřiadvacetihodinové služby. 

Strážníci tak mohou využívat no-
vou kuchyňku a sociální zařízení.

Zbrusu nový je také vstupní 
bezbariérový prostor pro veřejnost 
a zbrojní sklad.

„V zabezpečení zbraní jsme 
se posunuli k vyššímu standardu 
bezpečnosti. Zbraně nejsou volně 
v trezoru, ale ve speciální místnosti, 
která je homologovaná jako zbrojní 
sklad se vším potřebným elektro-
nickým zabezpečením a signaliza-
cí,“ řekl ředitel městské policie.

Z velínu je nově kontrolován ne-
jen provoz ve městě, ale také jsou 
chráněny městské objekty.

„Je jich celkem patnáct. Kro-
mě budov městských úřadů mají 
strážníci dohled nad školami, ma-
teřinkami, knihovnou, služebnou 
hasičů a řeší se také připojení 
Střediska volného času,“ prozra-
dil starosta Radim Holiš s tím, 
že dosud mířil signál z městských 
budov do Zlína, odkud povolávali 
soukromou společnost, která na 

místě stejně musela přivolat měst-
skou policii.

„V této chvíli jde signál z pohy-
bových a teplotních čidel přímo na 
pult městské policie. Tím se čas pro 
dojetí hlídky výrazně zkrátí,“ upo-
zornil starosta.

Rekonstrukce ještě není hotova. 
Je nutná oprava kompletního slu-
žebního zázemí, tedy šaten a so-
ciálního zařízení. Hotovo včetně 
zateplení budovy a nové fasády by 
mělo být v květnu.
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Radnice rozdělovala takzvané granty. Spolky, organizace a oddíly si od-
nesly přes šest milionů korun. Kolem částky na sportovní aktivity klubu 
parkinsoniků se ale před hlasováním zastupitelů strhla vzrušená debata.

Část zastupitelů volá po změně grantové podpory

Foto: Alexandra BuršíkováČtením otevírám mysl realitě. Zázraky jsou všude, stačí otevřít knížku. 
Taková a podobná hesla nesli ulicemi města čtenáři knihovny. 

Přes šest milionů korun rozdělila 
rožnovská radnice mezi spolky, or-
ganizace a oddíly v rámci takzvané 
programové podpory. Zastupitelé 
odsouhlasili návrhy jednotlivých ko-
misí. Než tak ale učinili, strhla se ko-
lem částky určené na sportovní akti-
vity parkinsoniků vzrušená debata.

Občanskému demokratu Aloisi 
Vychodilovi se totiž nelíbilo, že 
klub dostane jen pět tisíc korun na-
místo požadovaných čtyřiadvaceti. 
A navrhl, aby zastupitelé v jejich 
prospěch přesunuli nejméně tři ti-
síce korun z pětaosmdesátitisícové 
podpory určené florbalistům.

Kdo a kolik peněz dostane, pro-
jednávají jednotlivé komise.

„Případ nedostatečné podpory 
klubu parkinsoniků mě opravdu 
nadzvedl ze židle. Měl by dostat 
víc, než těch ubohých pět tisíc. 
Dělá záslužnou činnost. Myslím si, 
že florbalisté by mohli ty tři tisíce 
oželet,“ řekl zastupitel.

Jeho záměr neprošel. Ale vyvolal 
diskuzi. Podle některých zastupi-
telů je totiž nutné jednat o novém 

způsobu rozdělování peněz z pro-
gramové podpory.

„Myslím si, že musí být nastave-
ny nové podmínky. Teď je to podle 
mého názoru nespravedlivé. Někteří 
dostávají víc, jiní méně. A někteří se 
o peníze ani nehlásí, protože už pře-
dem vědí, že by byli vyřazeni,“ pozna-
menal lidovec Jaromír Koryčanský.

Petr Kopecký ze sdružení nezá-
vislých kandidátů Zdravý Rožnov 
souhlasil s tím, že by si parkinsoni-
ci zasloužili větší podporu.

„Uvědomuji si ale, že jsem gran-
tové žádosti neměl možnost posou-
dit v tom kontextu jako komise, 
takže bych si jejich rozhodnutí ne-
dovolil rozporovat,“ poznamenal.

Parkinson Help Rožnov bude 
mít do konce čtvrtletí dvaačtyřicet 
členů. „Každá koruna navíc je pro 
nás přínosná, zejména proto, že 
před námi každý zavírá dveře. S ne-
mocnýma se moc nepočítá, není to 
rentabilní skupina. Nikdo si neuvě-
domuje, že za pár let může do na-
šeho klubu přijít taky,“ upozornila 
předsedkyně klubu Vladimíra Svo-

bodová s tím, že sportovní aktivity 
jsou pro lidi s tímto postižením ne-
smírně důležité.

Loni parkinsonici dostali na 
sport také pět tisíc ze dvaačtyřice-
ti požadovaných. A rok předtím je 
město na podporu tělesné aktivity 
nepodpořilo ani korunou.

Podle místostarostky za Zdravý 
Rožnov Kristýny Kosové nastal 
čas na změnu. Radnice s úpravami 
grantového systému počítá.

„Už jsme o tom mluvili v komi-
sích. Ty mají nyní za úkol sepsat 
své náměty a připomínky, jak by 
mohla programová podpora vy-
padat. Potom se vytvoří pracovní 
skupina, v níž budeme téma disku-
tovat s cílovkami. A určitě do toho 
zatáhneme celé zastupitelstvo tak, 
abychom na podzim měli podrob-
něji projednaný grantový systém,“ 
vysvětlila místostarostka.

Ve sportovní oblasti podpořili 
zastupitelé 76 projektů, dohroma-
dy za 4,7 milionu korun. V oblas-
ti kulturní pak zvedli ruku pro 30 
žádostí za 900 tisíc korun. Dále 

odsouhlasili pro 7 projektů za 
119 tisíc korun v oblasti životního 
prostředí a 3 žádosti za 334 korun 
z oblasti podpory seniorů. Podpoři-
li také 7 projektů za 108 tisíc korun 
z oblasti komunitního života.

„V rámci sociální oblasti dále 
město poskytuje příspěvek ve výši 
tří milionů tří set tisíc korun pro 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko, 
které dále prostředky ze všech obcí 
rozdělí mezi poskytovatele sociál-
ních služeb,“ doplnil místostarosta 
Jan Kučera.

Možnost získat finanční pod-
poru z rozpočtu města na jedno-
rázové nebo trvalé a opakující se 
aktivity mají spolky, organizace 
a oddíly ve městě díky zásadám 
Rožnova pod Radhoštěm na pod-
poru činnosti nestátních nezis-
kových organizací působících na 
území města.

Záznam z jednání 
zastupitelů o pro-
gramové podpoře 
naleznete zde:

Čtenáři se vydali do ulic města s makovým štrúdlem
Štrúdl, neboli závin, je druh mouč-
níku. A čtenář je člověk, který má 
rád knihy. Když se pak tato dvě 
slova spojí, máme tady happening, 
který se snaží upozornit na to, že 
knihovna není jen statická institu-
ce, ale že organizuje mnoho nejrůz-
nějších aktivit. Čtenářský štrúdl, 
který Rožnovem prošel ve středu 
8. března, je také recesistickou akcí, 
jíž se účastní desítky dětských i do-
spělých milovníků knížek. Zároveň 
upozorňuje na měsíc čtenářů a při-
pomíná literáta Čeňka Kramoliše.

„Akce propaguje knihovnu jako 
instituci úzce spojenou se čtením. 
Upozorňujeme také na aktivity, 
které pořádáme mimo budovu, na-
příklad na letní procházky městem, 
nebo podzimní lampionový průvod 
s názvem Putování s broučky,“ při-
blížil ředitel knihovny Pavel Zajíc.

Letošní ročník podle něj akcep-
tuje plány na rozšíření prostor.

„Máme vítěze architektonické 
soutěže na přístavbu, takže vize, 
za kterou už řadu let bojujeme, by 
mohla být v dohledné době naplně-
na,“ řekl Pavel Zajíc.

Knihovna má 2 889 registrova-
ných uživatelů, z toho 846 dětí do 
patnácti let. Za rok tuto instituci 

navštíví 69 897 lidí. Ti si mohou 
ve volném výběru vypůjčit 42 305 
knih, kterých loni přibylo o 3 019.

Cestou k soše Čtenáře od aka-
demického sochaře Igora Kitzber-
gera se štrúdl zastavil u radnice. 
„Přečetli jsme zde vinš složený ze 

sedmi set padesáti písmen. Přejeme 
městu, aby bylo čilé a zdravé. Aby 
takové ale mohlo být, potřebuje 
zdravou a fungující knihovnu,“ vy-
líčila knihovnice Alena Srovnalová. 

Projektová dokumentace na pří-
stavbu by měla být podle starosty 

Radima Holiše hotová příští rok na 
přelomu května a června.

„Poté bude následovat výběr 
zhotovitele, a pokud vše půjde 
dobře a podle plánu, mohlo by se 
začít stavět v srpnu či září,“ přislí-
bil starosta.                                (bur)

Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte, diskutujte, hlasujte v anketách. www.spektrumroznovska.cz
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Pracovníci radnice připomínky obyvatel Vítězné 
ulice zapracují a předají stavební komisi. Projekt se 
před veřejnost dostane v dohledné době znovu.

Kvůli parkovišti nechtějí přijít o zeleň

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Foto: Alexandra BuršíkováJednotné menu bylo ochutnávkou z připravovaného Sborníku receptů rožnovských školních jídelen. 

Ulice Horská, 5. května, 1. máje, 
Kulturní a Vítězná. Všude tam mají 
problém projet hasiči, zdravotníci, 
nebo popeláři. A tam také chtějí 
pracovníci radnice nechat postavit 
parkoviště. V každé z nich by mělo 
přibýt mezi čtyřiceti až padesáti 
místy k stání. V Kulturní ulici by 
mohl vyrůst parkovací dům nebo 
podzemní stání.

Pro ulici Vítěznou zpracovali dvě 
varianty řešení. Výběr pak chtěli 
ponechat na tamních obyvatelích. 
Proto si je pozvali na radnici. 

„Představili jsme jim dvě varian-
ty řešení. Zásadní rozdíl mezi nimi 
je v tom, zda má být stání šikmé 
nebo podélné. To se odrazí v počtu 
míst, buď jich vznikne jednačtyři-
cet, nebo pětatřicet. A samozřejmě 
to bude mít vliv na vybudování 
návazné infrastruktury, především 

chodníku,“ vysvětlil vedoucí odbo-
ru rozvoje Ivo Marcin.

Lidem se ale ani jedna z nabíze-
ných možností nelíbila. „Nesouhla-
síme ani s jedním návrhem, protože 
by nám výrazně ubyla zeleň. A to 
nejen trávník, ale také stromy. 
A přišli bychom dokonce o jediné 
dětské hřiště, které máme,“ řekl za 
přítomné Dušan Štajer.

Pracovníci radnice připomínky 
do návrhů zapracují a předají staveb-
ní komisi. Projekt se před veřejnost 
dostane v dohledné době znovu, 
a to na dalším veřejném projednání.

„Projektovou dokumentaci by-
chom chtěli dotáhnout ještě letos. 
Pokud se s lidmi dohodneme, že to 
všichni takto chceme, tak bychom 
mohli začít s realizací do konce 
roku,“ řekl starosta Radim Holiš. 
S nedostatkem parkovacích míst 

bojují obyvatelé sídlišť už řadu let. 
Ještě letos by se měla situace zlep-
šit v Horské ulici.

Úředníci už připravují dokumen-
taci pro územní rozhodnutí. Do 
konce roku by tam mělo vzniknout 
zhruba padesát odstavných míst. 
V rozpočtu jsou na tuto investiční 
akci alokovány tři miliony korun.

Studie budou vždy zpracovány 
v několika variantách a nejvhodněj-
ší řešení budou úředníci vybírat spo-
lečně s obyvateli dotčených lokalit. 
V každé z nich by mělo přibýt mezi 
čtyřiceti až padesáti místy k stání. 
V Kulturní ulici by mohl vyrůst par-
kovací dům nebo podzemní stání.

Veřejné projednání k parkovišti 
ve Vítězné ulici se konalo ve stře-
du 22. února v rámci zapojování 
veřejnosti do rozhodování v duchu 
Zdravých měst a Místní agendy 21.

Téměř měsíc bude trvat bloko-
vá očista, která začne v pondělí 
3. dubna a při níž město uklidí 
po zimě silnice, chodníky a par-
koviště. 

Úklid bude probíhat denně od 
šesti do sedmnácti hodin. „Prosíme 
vlastníky vozidel, aby vyklidili par-
koviště a jednotlivá stání v daném 
termínu,“ požádal Pavel Solanský 
z odboru správy majetku.

Majitelé aut  budou o očistě in-
formováni dopravní značkou. Ta 
bude na dotčených komunikacích 
umístěna sedm dnů před zaháje-
ním prací. 

Neukázněné řidiče bude řešit 
městská policie. Její ředitel Aleš 
Pilař upozornil, že v letošním roce 
budou strážníci pokutovat daleko 
častěji než v předchozích letech. 

„Motoristé, kteří nerespektují 
dopravní značení, výrazně kompli-
kují plánovanou očistu. Dle zákona 
jim můžeme uložit pokutu do výše 
dvou tisíc korun,“ vypočítal Aleš 
Pilař.                                            (sr)

Řidiči, pozor, začíná 
jarní bloková očista

Na fazolovém brownies si děti v jídelnách pochutnaly
Akce splnila očekávání, roz-
vířila totiž debatu o stravová-
ní. Na podzim budou školy 
vařit jednotné menu ze se-
zonních a místních potravin, 
což je trend moderní gastro-
nomie.

Děti ze základních a mateřských 
škol jedly ve čtvrtek 23. února 
moderně a zdravě. K obědu měly 
dýňovou polévku s popcornem, 
bulgur se zeleninou, quinoou a chia 
semínky a tofu zapečené se sýrem. 
Jako moučník jim kuchařky připra-
vily fazolové brownies.

Jednotné menu bylo ochutnávkou 
z připravovaného sborníku receptů, 
který vznikl na popud radnice a na 
jejímž vzniku se podílely školní jí-
delny. Posláním publikace, která 
bude sloužit kuchyním k inspiraci, 
je využívat při přípravě obědů ve 
větší míře než dosud moderní zdra-
vé suroviny, jako jsou například chia 
semínka, cizrna, quinoa a podobně.

Většině školáků oběd chutnal, ne 
však všem.

„Nejlepší byl moučník. Doma 
maminka vaří zdravě, ale tady tohle 
jídlo mi moc nechutnalo,“ přiznala 
žákyně první třídy Klárka Berková.

Naopak David Karlík si pochut-
nal. „Je to dobré, a jestli to uvaří 
ještě jednou, tak budu strašně moc 
rád,“ řekl prvňák.

„Nejvíce mi chutnala polévka, 
ale dobré bylo i tofu. Akorát záku-

sek jsem nejedla, protože nemám 
moc ráda fazole,“ přiznala žákyně 
páté třídy Kristýna Brázdilová.

Naopak Matouši Pavelkovi 
moučník chutnal. „Buchta byla nej-
lepší. I polévka byla dobrá, ale tofu 
mi přišlo hořké,“ řekl páťák.

Podle místostarosty Jana Kučery 
jednotné menu splnilo očekávání: 
rozvířilo debatu o stravování. 

„Je jen dobře, že jsou různé 
názory, diskuze je důležitá. Akci 
jsme vyhodnotili a měla i své neú-
spěchy. Pro děti to bylo mnoho no-
vých surovin najednou a konkrétně 
tofu jim moc nechutnalo. Na dru-

hou stranu dýňová polévka nebo 
brownies chutnalo nadprůměrně,“ 
prozradil Jan Kučera. 

S vedoucími jídelen se pracovní-
ci radnice dohodli na pokračování. 
„Na podzim plánujeme další akci, 
kdy bychom vařili ze sezonních 
a místních potravin, což patří k tren-
dům moderní gastronomie, a pro 
děti bude atrak-
tivnější,“ přiblížil 
místostarosta.

Fotogalerii si 
můžete prohléd-
nout zde: 

RECEPT NA FAZOLOVÉ BROWNIES: 
(10 PORCÍ):

Ingredience
červené fazole sterilované: 500 g, vej-
ce: 3 ks, cukr mletý: 200 g, olej: 30 g, 
kakao: 20 g, mletá skořice: 1 g, prášek 
do pečiva bez lepku: 2 g, tuk: 50 g.

Postup:
Vejce vyšleháme s cukrem a olejem. 
Přidáme rozmixované nebo pomleté 
fazole, kakao, skořici a prášek do pe-
čiva. Směs nalijeme do tukem vymaza-
ného pekáče nebo na pečicí papír a pe-
čeme při teplotě 180 ˚C cca 30 minut.
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Foto: Jan KolářTrámy budou tesaři zpracovávat měsíc až dva.

Tesaři se ohánějí sekerami, z trámů roste Libušín
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Chatu postavenou v roce 1899 podle návrhů architekta Dušana Jurkoviče zničil 
rozsáhlý požár před třemi lety. Cestou takzvané vědecké rekonstrukce ji mají ře-
meslníci obnovit do roku 2019. Tesaři upravují trámy tradičním ručním způsobem.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte, diskutujte, hlasujte v anketách. www.spektrumroznovska.cz

Tomu, kdo zavítá v následujících 
týdnech do areálu firmy Teslice CZ 
v Bystřičce, se naskytne nezvyklý 
pohled. Tesaři zde opracovávají 
trámy na obnovu Libušína. Nepou-
žívají ale techniku. Ohánějí se pou-
ze sekerami.

„První se jmenuje hlavatka, kte-
rou zpracováváme trám nahrubo. 
Pak přijde na řadu širočina, jež má 
širokou ostrou čepel, a tou dopra-
cováváme trám načisto, tedy do 
finální podoby, v níž bude zabu-
dovaný do stavby,“ popsal jednatel 
firmy Teslice CZ Martin Šrámek.

Je to tradiční technika stará přes 
sto let. Tesaři musejí být zdatní. Je 
důležité, aby trám neopracovali ani 
málo, ani moc. Aby byl prostě přes-
ně takový, jako v době, kdy Libušín 
v roce 1899 vznikal.

Jedná se tak o fyzicky náročnou 
a přesnou práci.

„Chlapi zpracují zhruba jednu 
šestimetrovou kládu za den. Přitom 
jen na hrubou stavbu bude potřeba 
až tři sta padesát kubíků dřeva,“ 
řekl jednatel.

Na trámy, které se budou zpra-
covávat měsíc až dva, je použito 
dřevo ze zimní těžby, jež začala 
v listopadu. Smrky a jedle věnovaly 
Lesy ČR a kácení zajistily zdarma 
Vojenské lesy a statky ČR.

Předtím, než budou trámy převe-
zeny na Pustevny, složí řemeslníci 
stavbu nanečisto v hale na Bystřičce.

„Až to dovolí klimatické pod-
mínky, tak postavenou konstrukci 
označíme, rozebereme a vyvezeme 
na Pustevny,“ řekl ředitel muzea Jin-
dřich Ondruš s tím, že hrubá stavba 
bude hotová do konce roku. Dřevo 
do interiérů se začne těžit v listopa-
du a zpracovávat se bude přes zimu.

Libušín, který byl postaven podle 
návrhu architekta Dušana Jurkovi-
če a patřil přes sto let k symbolům 
beskydských Pusteven, by měl být 

hotov v roce 2019. Stát bude přes 
80 milionů korun a částka bude 
hrazena z finančních prostředků 
Ministerstva kultury ČR, darů Zlín-
ského a Moravskoslezského kraje 
a pojišťovnou Kooperativa.

Přispěli také lidé. Na transpa-
rentním účtu bylo shromážděno 
přes 9,9 tisíc korun, Nadační fond 
ČR na DMS vybral 931 tisíc. Cel-
ková částka tak činí 10,9 milionu 
korun.  

„Rád bych všem poděkoval, vá-
žím si společného zájmu jednot-
livců, firem, obcí i krajů. Oceňuji 
projekty, jejímž cílem bylo rozšíře-
ní povědomí o Libušínu a získání 
finančních prostředků na sbírku. 
Dřevo na celou stavbu, téměř tisíc 
metrů krychlových daroval pod-
nik Lesy ČR. Poděkování za těžbu 
a odvoz dříví patří Vojenským le-
sům a statkům ČR,“ doplnil Jind-
řich Ondruš.

Výpravná kniha nabídne pohled na Rožnov třicátých let
Publikaci, která vyjde u příle-
žitosti 750. výročí Rožnova, 
vydá v polovině roku město. 
Čtenáři na stránkách najdou 
dvě stě fotografií, které nabí-
zí historické pohledy na ná-
městí a jeho okolí, levý břeh, 
pravý břeh a paseky.

Rožnov pod Radhoštěm ve dvacá-
tých a třicátých letech minulého 
století. Takový pohled nabídne 
kniha Zapomenutá zákoutí, která 
vyjde v červnu.

Publikaci vydá město. „Pracuje-
me na ní už půl roku. Nyní jsme 
ve fázi, kdy máme hotový finální 
výběr fotografií i jejich skladbu do 

jednotlivých oddílů,“ přiblížil etno-
log a historik Daniel Drápala.

Ve fázi finálních úprav jsou i po-
pisky. „Zpracováváme je tak, aby 
odhalily prostorové souvislosti. Jen 
málokdo by si totiž dokázal uvědo-
mit, co na snímcích vidí. A konzul-

tujeme s grafikem finální podobu 
knihy,“ prozradil Daniel Drápala.

Dvě stě fotografií nabízí historic-
ké pohledy na náměstí a jeho oko-
lí, levý břeh, pravý břeh a paseky. 
Také každá z vesnic bývalého soud-
ního okresu Rožnov bude mít v kni-

ze své zastoupení. Snímky pořídili 
obchodníci a fotografové Osvald 
Kotouček a Vladimír Hambálek. 
Téměř tisícovku skleněných desek 
našel před řadou let na půdě domu 
otce bývalý profesor gymnázia Mi-
lan Hambálek.

„Část fotografií zachytil přímo 
tatínek, část jich odkoupil společně 
s živností od Osvalda Kotoučka. Oba 
byli vášniví fotografové. Chodívali 
po Rožnově a jeho okolí a pořizovali 
snímky, které pak prodávali jako po-
hlednice,“ popsal Milan Hambálek.

Při skenování do digitální podoby 
jej překvapilo, jak se Rožnov v de-
sítkách uplynulých let proměnil.

„U některých negativů jsme zpo-
čátku ani nebyli schopni říct, co na 
nich je a kde byly pořízeny. Byla to 
mnohdy detektivní práce,“ řekl bý-
valý profesor.

Snímky budou k vidění od 
2. května i na výstavě v knihovně. 
Kniha zapomenutá zákoutí pak 
bude veřejnosti poprvé slavnostně 
představena 20. června.

Letošní rok bude na nové pub-
likace bohatý. Připravuje se také 
reprezentativní kniha o městě. 
A ediční řadu Rožnovské malé 
tisky obohatí publikace Martina 
Strakoše o proměně dřevěného 
městečka v moderní město XX. sto-
letí. Čtenářům odhalí místa a stav-
by, které jsou dokladem pronikání 
moderního světa.

U některých negativů jsme zpočátku ani 
nebyli schopni říct, co na nich je a kde byly 
pořízeny. Byla to mnohdy detektivní práce. 
               Milan Hambálek, majitel archivu fotografií
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Foto: 
Veronika Kusá

Radima Vašuta přivedla ke vztahům mezi rody a jejich genetickou 
příbuzností před dvaceti lety touha odhalit kořeny svého rodu. 

Foto: Alexandra BuršíkováIvana Štenclová je inovativní. 
Díla vytváří například pomocí laseru. 

Veronika Kusá
kusaver@gmail.com

Rané osídlení Rožnovska bylo podle genetického ge-
nealoga Radima Vašuta velmi řídké. Z prvních seznamů 
vyplývá, že v 17. století zde žilo přibližně jen 300 rodů.

Valaši přišli z Rumunska, Maďarska i Polska

Kdo se chtěl dozvědět, odkud po-
cházejí valašské rody, tomu dala 
odpověď přednáška, která se kona-
la ve čtvrtek 16. března v budově 
Sušáku. Zájem byl obrovský. Přišlo 
tolik lidí, že kapacita sálu nebyla 
dostačující.

Dvěma hodinami posluchače 
provedl biolog a genetický genea-
log Radim Vašut.

,,Největším překvapením pro mě 
bylo, jak moc jsou si různá příjme-
ní na Rožnovsku geneticky podob-
ná. To jsem nečekal, že by tolik 
různých rodů mohlo mít hlouběji 
v minulosti stejného předka,“ pro-
zradil Radim Vašut.

Valašsko podle něj vzbuzuje po-
zornost nejen proto, že má mimo-
řádnou přírodu, ale také kulturu. 
A právě otázka jejího původu přita-
huje pozornost badatelů.

Rané osídlení Rožnovska bylo 
podle něj velmi řídké. Z prvních 
seznamů vyplývá, že v 17. století 
zde žilo přibližně 300 rodů, kdy na-
příklad v roce 1656 bylo na Horní 
Bečvě jen 30 usedlostí.

„Je ovšem zajímavé, že už v prv-
ních seznamech se příjmení opako-
vala. Různé zdroje pracují s tím, že 
Valaši údajně přišli v době koloni-
zace z Rumunska a místní obyvate-
lé přijali spolu se způsobem hospo-

daření také jejich kulturu. Novější 
poznatky poukazují spíš na místní 
moravský původ obyvatel valaš-
ských hor,“ přiblížil biolog, který 
v současné době působí jako od-
borný asistent na katedře botaniky 
Přírodovědecké fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci.

Ať je hypotéza jakákoliv, nesmí-
me podle něj zapomínat, že naše 
národy jsou přirozenou směskou, 
přicházející v různých migračních 
vlnách a že je to především kultura, 
která nás definuje.

„A já jsem přesvědčen, že valaš-
ská kultura je natolik hrdá a sebe-

Štenclovou v galerii střídá Kuba. Na vernisáži oslaví narozeniny
Kreslí tavnou pistolí i injekční stří-
kačkou, vrství obrazy z izolačních 
krytin, plete je z drátů, užívá malíř-
ské dekorační válečky, razítka a vy-
paluje laserem motivy skrze plech, 
dřevotřísku či plátno. Takto pracuje 
sedmatřicetiletá akademická malíř-
ka Ivana Štenclová, jejíž trojroz-
měrná díla se pohybují na pomezí 
reliéfu a plastiky.

Prý je provokativní. V jejím díle 
lze spatřit odkazy od bible přes díla 
Dostojevského a Kafky, od umění 
quattrocenta přes americký pop 
i čínskou operu. Je výbornou kres-
lířkou a figuralistkou, je schopna 
zobrazit dětskou duši tak, až z toho 
mrazí.

V Galerii Crears mohli přícho-
zí do 25. března zhlédnout kolem 
čtyřiceti obrazů, jejichž rozměry se 
pohybovaly od pětatřiceti na čty-
řicet centimetrů po díla velikosti 
metr dvacet na metr sedmdesát.

„Byly zde zastoupeny jak starší, 
tak novější práce. Řekla bych, že to 
byl průřez tvorbou za posledních 
dvanáct let. Za tu dobu jsem pro-
šla širokou škálou technik. Celou 
tu dobu ale pracuji s kresbou, mění 
se jen pojetí a hravost a samotná 
procedura, kterou při práci pod-

Dalším výtvarníkem, který se 
v Galerii Crears představí, je malíř 
a sochař Petr Kuba. Vernisáž se 
koná ve středu 29. března v pět ho-
din odpoledne a má název 59. Přes-
ně tolik totiž bude autorovi v den 
vernisáže.

„Všiml jsem si ho už v devadesá-
tých letech. Stále ho sleduji a stále 
se mi jeho věci líbí. Snažíme se do-
stat do Rožnova uměleckou špičku, 
a on k ní patří,“ vysvětlil spolumaji-
tel galerie Igor Kitzberger.

Petr Kuba patří dvě desetiletí 
k nepřehlédnutelným osobnostem 
olomoucké výtvarné scény. Jeho 
sochařská i malířská díla jsou pra-
videlnou součástí výstavních sou-
borů, které reprezentují zdejší vý-
tvarnou kulturu u nás i v zahraničí.

„Patří k umělcům, kteří plně dů-
věřují tradičním hodnotám umění 
založeným na citlivém vnímání svě-
ta i sebe sama, na poctivém, dokona-
le zvládnutém řemesle a smyslu pro 
estetickou působivost uměleckého 
díla,“ doplnil Igor 
Kitzberger.

stupuji,“ přiblížila sedmatřicetiletá 
autorka, jež experimentuje nejen 
s formou, ale často zpracovává ne-
typické výtvarné materiály.

Ivana Štenclová, která neustále 
hledá nové cesty a způsoby zobra-
zení svého klíčového tématu, jímž 

byly a jsou její nejužší vztahy, je 
zastoupena sedmi díly v pražské 
Národní galerii i ve významných 
světových sbírkách například švý-
carské Nadaci J. a M. Jelínek či 
v Muzeu moderního umění A. War-
hola na Slovensku.

Fotogalerii z výstavy 
si můžete 
prohlédnout zde:

vědomá, aby v kraji dokázala i přes 
vývoj společnosti přetrvat stovky 
dalších let,“ zdůraznil badatel.

Ke genetické genealogii, tedy 
k vztahům mezi rody a jejich gene-
tickou příbuzností, jej před dvaceti 
lety dovedla touha odhalit kořeny 
Vašutů. Ta se postupně rozrostla 
a vygradovala do spolupráce na 
projektu Genetika a příjmení, jehož 
cílem je zkoumat vzdálenou příbuz-
nost nositelů stejných, nebo velmi 
podobných, mužských příjmení 
české populace pomocí genetic-
kých metod.

Kromě genetických spojitostí, 
které mohou vést až k zakladate-
lům daných příjmení, vycházejí 
výsledné linie rodů také z dat ob-
jevených v matrikách, kronikách 
a gruntovních knihách, kde zázna-
my sahají až do 16. století.

Aktuálně má Radim Vašut sesbí-
raných přibližně 700 vzorků, které 
chce zpřesnit a rozšířit, aby mohl 
odhalit vztahy mezi zakladatelskými 
rody rožnovského Valašska a zod-
povědět na otázku, kolik bylo sku-
tečných výchozích rodů. Dále má 
v plánu srovnat podobnost vzorků 
s profily z Hané a jižní Moravy. Nej-
větším snem je ovšem sepsat knihu, 
která by podala jedinečný a ucelený 
obraz o rodech na Valašsku.
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Foto: archiv MouthMousePetra Uličného lidé poznávají nejen díky vynálezu, proslavil se také ve skupině Maryland a LucieLive.

KRÁTCE ZAUJALO NÁS

Pomohl handicapovaným ústy rozhýbat domácnost

Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte, diskutujte, hlasujte v anketách. www.spektrumroznovska.cz

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Petr Uličný z Rožnova pod Radhoštěm je momentálně jediným 
výrobcem inteligentních kompenzačních pomůcek v Česku 
a jeho ústní myš nemá konkurenci ani ve světě.

Když se vysloví MouthMouse, jen 
málokdo ví, o čem je řeč. Někte-
rým pomůže překlad: ústní myš. 
Ale i tak asi většina tápe ve tmě. 
Když se však začne mluvit o inte-
ligentní kompenzační pomůcce, 
která usnadňuje život těžce posti-
ženým lidem, porozumí všichni. Za 
vynálezem stojí vědec Petr Uličný 
z Rožnova pod Radhoštěm.

„Systém, který je ovládaný na-
příklad jazykem, hlasem, dechem, 
rty či pohledem, pomáhá handica-
povaným, aby se o sebe mohli v co 
největší míře nezávisle postarat. 
Ochrnutí lidé tak mohou ovládat 
nejen počítač a mobilní telefon, 
ale dokáží si rozsvítit, otevřít okna, 
pustit do bytu návštěvu, zapnout te-
levizi či hi-fi soupravu, nebo topení 
a ventilátor. Prostě vše, co si nade-
finují,“ vysvětlil Petr Uličný.

Je momentálně jediným výrob-
cem inteligentních kompenzačních 
pomůcek v Česku a jeho ústní myš 
nemá konkurenci ani ve světě.

Systém, který nejen vyvíjí, ale 
také prodává, stojí od tří tisíc do 
osmdesáti tisíc korun. V republice 
ho využívá na dvě stě klientů a pří-
stroje jsou dostupné také na všech 
specializovaných klinikách nejen 
doma, ale i v zahraničí.

„Jsem šťastný, že se mi podařilo 
umožnit lidem nepohyblivým od 
krku dolů, aby se nemuseli po zby-
tek života dívat do stropu, ale moh-
li pracovat, bavit se a vzdělávat. 

Vidím, že to, co dělám, má smysl,“ 
řekl Petr Uličný.

Na počátku příběhu byla snaha 
pomoci kamarádovi, který ztrácel 
schopnost se pohybovat. Protože 
jeho klukovskou zálibou byla me-
chanika a robotika, vyrobil pro něj 
zařízení na ovládání lampy.

„Že to ale povede k vývoji, vý-
robě a prodeji kompenzačních 
pomůcek, jsem tehdy samozřejmě 
netušil. Svou roli v tom asi sehrála 

rodina, která je aktivní v sociální 
oblasti. A také to, že jsem znal 
situaci v nemocnicích, kde pra-
covali moji blízcí. Takže až při 
studiu na strojní fakultě Vysoké 
školy báňské jsem se zaměřil na 
předmět, kterým je biorobotika 
a uchvátilo mne studium umělé 
inteligence,“ prozradil pětatřiceti-
letý Rožnovan.

Začínal sám, první prototypy 
vyrobil v roce 2009, tehdy ještě 

jako zaměstnanec v IT společnosti. 
Dnes má vlastní firmu, kde mu po-
máhají tři kolegové. Vývoj je však 
stále jen na něm.

Petra Uličného lidé poznávají ne-
jen díky vynálezu, proslavil se také 
hrou na kytaru v hudební skupině 
Maryland a LucieLive.

Svůj volný čas tráví aktivně. Ze 
sportovních aktivit ho baví napří-
klad fitness a kolečkové brusle. Rád 
také čte.

Tibetskou vlajku vyvěsila knihovna, 
radnice se ke kampani nepřipojila

Tibetskou vlajku vyvěsila 10. břez-
na městská knihovna. Protest pro-
ti porušování lidských práv tímto 
způsobem vyjadřuje od roku 2000.

„Jsme občanskou institucí, která 
mimo jiné slouží jako místo setká-
vání lidí s různými názory a ideami. 
Část obyvatel města si vyvěšení ti-
betské vlajky přála a naši pracovní-
ci s připojením k mezinárodní kam-
pani Vlajka pro Tibet každoročně 
souhlasili,“ řekl ředitel knihovny 
Pavel Zajíc s tím, že symboliku 

vyvěšení vlajky vnímá především 
v kontextu s historií.

„Přes čtyřicet let jsme žili v ne-
svobodném režimu,“ upozornil Pa-
vel Zajíc. 

Radnice se ke kampani ani letos 
nepřipojila. „Zastupitelstvo vyvěše-
ní vlajky neschválilo. Toto rozhod-
nutí nejvyššího orgánu města je po-
třeba respektovat a já rozhodnutí 
svých kolegů žádným způsobem 
nebudu rozporovat,“ poznamenal 
starosta Radim Holiš.                (bur)

Dejte si kávu ve tměZávody kočárků 
Kavárna Ve tmě bude od 27. do 
30. dubna otevřena v Rožnovských 
pivních lázních. „Návštěvníci bu-
dou mít možnost ocitnout se v ka-
várně tak, jako by byli nevidomí. 
Není totiž nic jednoduchého najít 
v absolutní tmě své ruce, o šálku 
nebo sklenici nemluvě,“ přiblížil 
spolumajitel rožnovského pivovaru 
Tomáš Kupčík.

Tu nejčernější kávu připraví tým 
nevidomých kavárníků, který hosty 
provede světem zvuků, chutí a sa-
mozřejmě vůní. 

Akci pořádá společnost Tom 
Help, prostory jí pivní lázně po-
skytnou zdarma. Návštěvou lidé 
podpoří činnost organizace Tom 
Help, které bude věnován všechen 
zisk. Rezervace budou spuštěny 
začátkem dubna. Více informací: 
www.tom-help.com.                 (bur)

Strolleringové závody, neboli závo-
dy ve sportovní chůzi s kočárkem, 
se konají v Rožnově pod Rad-
hoštěm v neděli 23. dubna ve tři 
hodiny odpoledne. „Naším cílem 
je motivovat rodiče na mateřské 
dovolené k pravidelnému pohybu. 
Chceme ukázat, že sportovat lze 
i s kočárkem,“ vysvětlila za organi-
zátory Edita Berková. 

Podstatou závodů je chůze s ko-
čárkem na zhruba sto metrů dlouhé 
trati v co nejkratším čase. Pro sou-
těžící jsou připraveny tři kategorie 
závodů: pro maminky, pro tatínky 
a pro děti.  

Akce ze symbolického startovné-
ho podpoří neziskový sektor v regi-
onu. V předchozím ročníku se závo-
dilo na 51 místech Česka a na konto 
neziskových organizací se připsalo 
přes 82 tisíc korun.                   (bur)
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Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Zájem o novou službu, která by seniorům zvýšila pocit bezpečí, mapuje rož-
novská radnice. Telefony s tlačítky SOS by jim poskytla zdarma. Díky tomu 
by si mohli starší lidé přivolat v případě nouze na pomoc městskou policii.

Bezpečí seniorům zajistí nouzové telefony

Ilustrační foto: archiv SRMobily pro seniory mají jednoduché ovládání, zřetelná písmena 
a velké červené tlačítko SOS pro přivolání pomoci. 

Pochybnosti o rozdělování grantů z rozpočtu města

Zamyšlení k oslavám Rožnova: peníze mohly být využity jinak

Zastupitelstvo 21. února jednalo 
o poskytování podpor z rozpočtu 
města. Nejdéle diskutovaným bo-
dem bylo poskytování podpory na 
sportovní činnost. 

Zarazil mne příspěvek z pro-
gramu 1. „Jednorázové aktivity 
a akce“, na údajně významnou 
akci „Mezinárodní turnaj Hor-
net's“, pořádanou Florbal klubem. 
Z požadovaných 160 000 Kč bylo 
městem poskytnuto 85 000 Kč 
tj. 53 %. Tyto finanční prostřed-
ky mají Florbal klubu sloužit na 

kancelářské potřeby 5 000 Kč, 
odměny 15 000 Kč, náramky 
a trička 6 000 Kč, drobný nehmot-
ný majetek 9 000 Kč, ubytování 
33 000 Kč, pronájem hal 40 000 
Kč, propagace 8 000 Kč, manti-
nely 40 000 Kč, zdravotní služba 
4 000 Kč. Pikantní je, že jedna-
telem Florbal klubu Rožnov pod 
Radhoštěm je místostarosta města 
pan Jan Kučera. Ten byl současně 
i členem komise, která o přidělení 
příspěvků rozhodovala. Střet zá-
jmů? Posuďte sami.

Kontrastující položkou byl pří-
spěvek z téhož programu na účast 
a pořádání sportovních akcí Klubu 
Parkinson. Z žádaných 24 500 Kč 
byl přidělen příspěvek jen 5 000 Kč, 
což je 20 %. Velký nepoměr mne 
vedl k podání pozměňovacího ná-
vrhu. Jednalo se o přesunutí pou-
hých 3 000 Kč z podpory Florbal 
klubu na podporu sportovních akcí 
Parkinson klubu. Ten však bohužel 
zastupitelstvem neprošel. Návrh 
kromě mne podpořili zastupitelé 
Jaromír Koryčanský a MVDr. Jana 

Malcová, za což jim děkuji. Proti 
hlasovali zastupitelé Ing. Radim 
Holiš, Mgr. Miroslav Kokinopulos 
a Ing. Vít Matějka. Bohužel dalších 
10 zastupitelů se hlasování zdrželo. 
Tím bylo zmařeno i malé zvýšení 
podpory pro záslužné sportovní 
akce hendikepovaných občanů Klu-
bu Parkinson. Jsem přesvědčen, 
že snížení příspěvku Florbal klubu 
o 3 000 Kč na nákup triček, by jeho 
akci neohrozilo. Významně by však 
pomohlo Klubu Parkinson.

Alois Vychodil, zastupitel 

Každý občan nebo firma občas sla-
ví kulatá výročí, nepamatuji si, že 
by i movitá firma, která si hospo-
daří s vlastními poctivě vydělanými 
penězi, slavila celý rok! 

Výročí se slaví v určitou dobu, 
a to tak, že hosté oslav na tuto 
oslavu vzpomínají po dlouhá léta! 
Má představa by byla slavit pá-

tek, sobota a neděle! A to tak, že 
bychom pozvali nejlepší zpěváky 
nebo skupinu a výběr bych nechal 
na hlasování obyvatel přes měst-
ské stránky. Dále bych uspořádal 
něco, jako známe z okolních obcí 
pouť, se všemi atrakcemi, stánky, 
kolotoče a jiné, s obohacením kul-
turního pořadu našimi umělci! Od 

tohoto výročí bychom mohli slavit 
rok co rok, ovšem bez drahých sku-
pin nebo zpěváků, pouze s vlastní-
mi umělci. Myslím si, že i děti by 
byly potěšeny a vždy by se těšily 
na atrakce, které v Rožnově nebyly 
možná 15 let. Všichni víme, jak se 
obyvatelé těší na zašovskou a jiné 
poutě v okolí.

Finanční prostředky pro letošní 
oslavu jsou vysoké, a doufám, že mi 
dáte za pravdu, že tyto prostředky 
bychom mohli použít například na 
urgentní opravy komunikací, na-
příklad ulice 1. máje, Koryčanské 
Paseky nebo Hradišťko, které jsou 
jako tankodrom! 
Jaromír Koryčanský, zastupitel

Telefon s tlačítkem SOS. Takovou 
službu připravuje rožnovská radni-
ce pro zvýšení pocitu bezpečnosti 
osaměle žijících seniorů, kteří mají 
například zdravotní potíže nebo se 
stávají terčem útoků podvodníků. 
Pokud ji město zavede, starší lidé 
si budou moci v případě potřeby 
jednoduše přivolat pomoc.  

„Postačí, když zmáčknou nouzo-
vé tlačítko, a na základě lokalizace 
telefonu jim bude zajištěna okamži-
tá pomoc. Odpadne tak nutnost 
hledat v seznamu a vytáčet číslo 
policistů, hasičů či záchranářů,“ 
vysvětlil ředitel městské policie 
Aleš Pilař.  

Mobily pro seniory budou mít 
jednoduché ovládání, zřetelná pís-
mena a velké červené tlačítko SOS 
pro přivolání pomoci. Pokud ho 
uživatel zmáčkne, spustí se zvuko-
vý alarm a začne se automaticky vy-
táčet přednastavené číslo. Zároveň 
se odešle zpráva zvoleným blízkým 
osobám. 

„Dozorčí stanoviště se čtyřia-
dvacetihodinovou službou bude 
vybaveno speciální aplikací mapu-
jící nouzový signál z těchto telefo-
nů a organizačně bude zajištěno 
okamžité vyslání hlídky na místo,“ 
přiblížil Aleš Pilař s tím, že mobilní 
přístroje by zdarma zapůjčilo měs-
to, SIM kartu si pak zajistí senior 
sám. 

„Pořídit pro rožnovské seniory 
telefony s nouzovými tlačítky je 
jedním z prvních námětů nově za-
ložené komise prevence krimina-
lity,“ prozradil místostarosta Jan 
Kučera.

Službu radnice plánuje spustit co 
nejdříve.

„Potřebujeme však vědět, že o ni 
bude zájem. Její zavedení je totiž 
spojeno s organizačními i finanční-

mi náklady. Software stojí přibližně 
padesát tisíc a každý telefon by při-
šel na dalších sedm set korun,“ řekl 
Jan Kučera.

Zda Rožnov pod Radhoštěm 
službu zavede, rozhodnou zastu-
pitelé uvolněním financí. Verdikt 
padne do prázdnin. 

Inspirace pochází z jiných měst, 
kde již tento systém úspěšně fungu-
je a pomáhá. Telefony s nouzovým 

tlačítkem například od konce uply-
nulého roku rozdává radnice ve 
Valašském Meziříčí. Tam je zatím 
využívá na padesát seniorů. 

Máte zájem o telefony s tlačítkem SOS? 

Hlaste se:  
Hana Cábová 
městský úřad 
Tel.: 571 661 172 
e-mail: hana.cabova@roznov.cz
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Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Justin Lavash. Foto: archiv TKA

To to letí. Člověk se ani 
nenaděje a je tu jaro. 
Jaro s dubnem. Marně 
se snažím si odpovědět,  

jestli k této dvojici může přibýt 
i třetí. A kdo by to jako měl být? 
Odpověď je samozřejmě nasnadě, 
měla by to být knihovna. Takže 
se pohodlně usaďte, jako v kině. 
A teď si představte to defilé. Nejpr-
ve se Vám ukloní Bratři v triku pru-
hovaném (Jaro, Duben, Knihovna) 
a už to jede. To to letí…

V pondělí 3. dubna v 16.00 bude 
veřejnosti představen nový ediční 
počin, který vychází v řadě Milé 
tisky. Tuto edici vydává městská 
knihovna ve spolupráci s pracovní 
skupinou aktivních seniorů Město 
v mé paměti. Autory nejnovější pu-
blikace jsou bratři Ivan a Svatopluk 
Bajerovi a nese název Bajerova ze-
mědělská usedlost. Mapuje historii 
jednoho z nejstarších a posledních 
hospodářských stavení, které stáva-
lo v centru města Rožnova, v pod-
statě skoro na náměstí. Útlá publika-
ce tak přispívá dalšími informacemi 
do mozaiky historie města a dovo-

Dubnová nadílka pro realistu i pro snílka

lím si tvrdit, že hodnota takových-
to počinů je pro budoucnost velmi 
cenná. V podkroví knihovny vám ji 
představí Ivan Bajer.

V úterý 4. dubna bude v podkro-
ví knihovny besedovat a diskutovat 
šéfredaktor časopisu Respekt, novi-
nář, který za svou práci získal řadu 
ocenění (mj. Novinářská křepelka, 
Cena Ferdinanda Peroutky). Téma-
tem besedy pojmenované Jaká je 
doba a jak se o ní píše budou otáz-
ky směřující k mediální realitě a ak-

tuálním společensko-politickým 
tématům. Mělo by jít spíše o živou 
diskusi než o klasickou přednášku 
typu, já povídám, my nasloucháme. 
Ve středu 5. dubna pak bude Erik 
Tabery besedovat se studenty rož-
novského gymnázia.

Může být, že Vás lokální historie 
ani média a politika nezajímají, že 
raději stojíte na okraji a vystačíte si 
sami se sebou. Pak by Vás mohlo za-
ujmout setkání s Ondřejem K. Lan-
dou, který bude ve čtvrtek 6. dubna 

LUKÁŠ KLÁNSKÝ 
A IVAN KLÁNSKÝ
úterý 4. dubna 2017 
18.00 hodin – Společenský dům

Nápad propojit generačně rodiče 
s jejich potomky tvořící hudbu či 
jiné umění se v koncepci TKA ob-
jevil už před rokem, teprve teď se 
dostáváme k první vlaštovce. Ve 
Společenském domě vystoupí otec 
a syn Klánští. 

Lukáš Klánský patří k nejvý-
znamnějším a nejžádanějším čes-
kým klavíristům mladé generace. 
Díky oceněním na mnoha meziná-
rodních soutěžích a úspěšným vy-
stoupením na festivalech v ČR, ale 
i v Evropě se stal jak vyhledávaným 
sólistou, tak komorním hráčem.  
Vystupuje s předními českými 
orchestry (Komorní filharmonie 
Pardubice, Filharmonie Bohuslava 
Martinů Zlín, Český národní sym-
fonický orchestr) a s dirigenty, jako 
jsou Libor Pešek, Jan Kučera nebo 
Istvan Denes. Je členem úspěšné-
ho Lobkowicz Tria (Jan Mráček – 
housle, Ivan Vokáč – violoncello). 
Pravidelně koncertuje s předními 
českými umělci, například s Vác-
lavem Hudečkem, Kateřinou Ja-

Justin Lavash – žádaný mág s kytarou
Martin Valášek

tka@tka.cz

v pořadu nazvaném Soběstačnost 
vyprávět o nízkonákladovém ces-
tování, o nezávislých řemeslech 
a uměních, ale také o farmářském 
životě mezi tradičními banátskými 
Čechy v rumunských Karpatech. 
Pro lidi, kterým je tento styl života 
a uvažování blízký, může vyprávě-
ní Ondřeje K. Landy poskytnout 
návod na změnu nebo minimálně 
podnět k inspiraci či úvahám. 

Třikrát v prvním dubnovém 
týdnu do knihovny? To by chtělo 
aspoň pár dní odpočinout, že ano. 
Proto další pozvánka do knihovny 
je až na středu 26. dubna. To bude 
valašskomeziříčská spisovatelka 
Alena Mornštajnová číst z nové 
knihy Hana, která námět příběhu 
čerpá z historie Valašského Me-
ziříčí poloviny 20. století. Alena 
Mornštajnová vydala již dvě knihy 
v nakladatelství Host, Slepé mapy 
(2013) a Hotýlek (2015), Hana je 
v pořadí knihou třetí. Věřím, že be-
seda a autorské čtení autorky z ved-
lejšího města by mohlo do knihov-
ny přilákat nejen ty, které zajímá 
literatura. Protože knihy z knihov-
ny ožívají teprve ve chvíli, kdy jsou 
čteny. A besedy o knihách a nad 
nimi by měly sloužit k inspiraci.

Tolik pro duben, v máji na se-
čtenou.

vůrkovou či se světově proslulým 
Pražákovým kvartetem.

Ivan Klánský patří pro svůj mi-
mořádný talent a pozoruhodné 
interpretační umění k předním 
představitelům současného českého 
i zahraničního koncertního života. 
I na světových koncertních pódiích 
dosahuje vynikajících úspěchů jako 
sólista i jako člen úspěšného kla-
vírního tria Guarneri Trio Prague.  
Koncertuje, ať už sólově, nebo s ko-
morními soubory, nejen v Evropě, 
ale i v Japonsku, Austrálii či Jižní 
Americe. Jeho repertoár obsahuje 
téměř všechna stěžejní díla světové 
klavírní literatury. Díky své účasti ve 
Varšavě bývá označován za chopi-
nistu, a je pravda, že k hudbě tohoto 
romantického génia má Ivan Klán-
ský velmi blízko. Na repertoáru má 
však díla i jiných významných skla-
datelů. Nahrál například komplet-
ní klavírní dílo Bedřicha Smetany 
a Leoše Janáčka, na jeho recitálech 
nechybí Bach, Mozart, Beethoven…

JUSTIN LAVASH (UK) 
sólový koncert
čtvrtek 20. dubna 2017  
20.00 hodin – T klub

Justin Lavash si postupně vypra-
coval pověst vyhledávaného inter-
preta. Jeho hudba se ubírá napříč 
rozmanitými styly. Virtuózní hra 
na kytaru často nechá užaslé pub-

likum s otázkou, jak dokáže jeden 
muž na jeden nástroj vytvořit poly-
fonii tolika vrstev. Koncerty hraje 
převážně sólově, protože sám „je“ 
orchestrem. Kytaru ovládá s dnes 
již málo viděnou dovedností a jeho 
hlas nesekunduje. 

Justin se věnuje profesionálnímu 
hraní přes dvacet let. V devadesá-
tých letech se formoval na jazzové 
klubové scéně Londýna a zde též 
vyvinul svůj vlastní vybrnkávací 
styl i pověstnou hru na slide kytaru.

Později pracoval jako studiový 
hráč s renomovanými hudebníky – 
v Anglii i v USA. Zde se zdokona-

loval v řemesle a též získával jméno 
coby aranžér. Styk s rozmanitými 
styly mu umožnil experimentovat 
s žánry a harmonií ve vlastních 
skladbách.

Jeho komponování ukazuje na 
mnoho různých vlivů, z nichž nej-
markatnějšími zůstane blues a folk. 

Nová Justinova deska se jmenuje 
Programmed (2016) a renomovaný 
hudební publicista Ondřej Bezr 
o ní v recenzi v Lidových novinách 
mimo jiné píše:

„Justina Lavashe zná publikum 
především z velmi zdařilé spolu-
práce s Lenkou Dusilovou a Moni-
kou Načevou. Kluboví posluchači 
jej zase dobře znají jako sólového 
umělce, který fascinuje kytarovou 
virtuozitou, autentickým zpěvem, 
vlastní tvorbou a nevtíravým, avšak 
velkým šoumenstvím (…) Novin-
kou Programmed se Lavash vydal 
v podstatě blíž k alternativní scéně. 
Základními prvky alba jsou dvě hu-
dební oblasti, které na první pohled 
mohou vypadat neslučitelně – blues 
a elektronika. Jenomže ve skuteč-
nosti už řadu let muzikanti z obou 
těchto pólů  vesele spolupracují, 
případně někteří tvůrci sami jsou 
obojí zároveň. Teď se k nim přidal 
osobitým a nezaměnitelným způso-
bem i Justin Lavash…“

Justin zahraje dva třičtvrtěhodino-
vé sety, čili dočkáme se, kromě písní 
z aktuálního alba, i starých pecek.
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Soukromé řádkové inzeráty jsou zdarma 
zveřejněny ve dvou číslech Spektra Rož-
novska. Poté jsou nahrazeny dalšími. 

 Prodám sportovní crossové kolo 
pro chlapce, dívku 14–18 let. Funkč-
ní. Cena 500 Kč. Tel.: 777 154 274.

 Prodám čerpadlo na vodu AS-
GATEC GP1210, nerez provede-
ní, nové, nepoužívané, 4 000 l / 
min., max. dopr. výška 50 m. Cena 
800 Kč. Tel.: 777 154 274.

 Prodám zánovní sněhovou mo-
torovou frézu s elektrickým star-
tem AVENBERG 6522-AL. Max. 
šířka záběru 56 cm, výkon 4,4 kW. 
Původní cena 8 999 Kč, nyní cena 
dohodou. Nevyužitá, nutno seřídit.
Tel.: 737 373 330.

 Prodám kožené křeslo (ušák), 
barva tmavě hnědá (čokoláda). 
Chce to vidět a vyzkoušet. Cena 
2 000 Kč. Tel.: 725 589 104.

 Prodám banjo zn. Aria s oba-
lem. 5 strun, háčky na 5. struně, za-
budovaný snímač. Cena: 4 500 Kč.
Tel.: 777 651 348.

 Prodám Ottův slovník naučný, 
28 svazků. Tel.: 732 660 006.

 Prodám plechové dveře se zá-
rubněmi. Tel.: 732 660 006. 

 Prodám novou psí boudu pro 
většího psa. Zateplená, otv. stře-
cha, nepoužívaná. Rozměry d. 200 
cm, š. 95 cm, v. 100 cm. Cena do-
hodou. Tel.:737 047 784.

 Prodám pračku Bosch 6 let 
stará, náplň 5 kg, v dobrém stavu  
1 000 kč. Tel.: 732 505 245.

 Prodám malé televizory 1x CRT 
a 1x LCD plně funkční, levně. Tel.: 
732 505 245.

 Prodám křovinořez nový ne-
vybalený 1,3 HP. Cena 2 000 Kč. 
Možná sleva. Tel.: 732 505 245.

PRODÁM

ŘÁDKOVÁ INZERCE

KOUPÍM

 Koupím 2pokojový byt v Rožno-
vě pod Radhoštěm. Platím hotově. 
Nejsem realitka. Tel.: 777 994 019.

 Koupím dámské kolo s přehazo-
vačkou, velikost kol 20“. Tel.: 605 
906 703.

 Koupím garsonku nebo 1+1 
v Rožnově. Může být zařízena. 
Tel.: 602 329 850, e-mail: agentura.
mta@seznam.cz.

DARUJI

 Daruji starší, středně velkou 
klec pro andulky. Tel.: 720 374 287.

Foto: archiv školySnídaně jsou v jídelně podávány v době od 7.15 do 7.45 hodin, aby se každý mohl najíst v pohodě a v klidu.

Ženy ženám: šestadvacet let stará tradice

Snídaně ve škole? Na Podskalce ano

Páteční odpoledne 10. 3. 2017 bylo 
pro ženy ze Spolku rožnovských 
žen opravdu slavnostní.  Ptáte se 
proč? Přece v tomto týdnu byl 
svátek MDŽ, který se slaví na ce-
lém světě. V naší organizaci jsme 
tento svátek neslavívaly, ale od 
roku 1991 se scházíme již každým 
rokem. Dá se tento svátek slavit 
všelijak – u nás ovšem máme jinou 
a krásnou tradici. Vždycky si po-
zveme jako hosta významnou ženu 
z našeho města nebo blízkého 
okolí, která má hodně zkušeností, 
poznatků, zážitků a vědomostí, se 
kterými nás seznámí a nás velmi 
zajímají. Tentokrát mezi nás při-
šla Mgr. Eva Románková, Ph.D., 
která žije v Rožnově p. R. a pra-
cuje ve Valašském muzeu v příro-

dě v Rožnově p. R. Její povídání 
o zkušenostech a zážitcích z prá-
ce v UNESCO bylo velmi pouta-
vé a zaujalo nás tak, že i když na 
akci bylo přítomno 110 žen, bylo 
v jídelně Střední zemědělské a pří-
rodovědné školy v Rožnově p. R. 
opravdu ticho a se zaujetím jsme 
poslouchaly. Zavzpomínaly jsme 
i na doby, kdy naše děti byly malé 
a psaly a kreslily nám přáníčka 
někdy i svým kostrbatým písmem 
– jak jsme šťastné, když dnes tato 
přáníčka prohlížíme a vzpomíná-
me… Všem ženám přejeme štěstí, 
radost, spokojenost a hlavně to 
nejcennější co máme – zdraví. 
Program oživily zpíváním, básně-
mi a tanečky taky děti z Podskaláč-
ku, dále osm žen z Polajky, které 
nám zazpívaly krásné písně.

Součástí tohoto odpoledne bylo 
i projednání potřebných záležitos-
tí Spolku rožnovských žen včetně 
voleb nového výboru. Členkám, 

které ve výboru pracovaly desít-
ky let a nyní končí – ženám Věře 
Otevřelové, Jarce Kolečkové, Jarce 
Molitorové, PhMr. Evě Sehnalíko-
vé a Evě Fojtáškové děkujeme za 
jejich obětavou práci a věříme, že 
se budou i dále angažovat ve Spol-
ku rožnovských žen. A těm novým 
přejeme zdraví, sílu a obětavost, 
bez nichž se nedá tato časově ná-
ročná dobrovolnická práce dělat. 
Děkujeme také všem – Mgr. Evě 
Románkové, Ph.D., Janě Dravec-
ké, Janě Vařejčkové a dětem z Pod-
skaláčku, ženám z Polajky pod 
vedením Evy Porubové a velké 
poděkování patří za pohostinnost 
a přípravu občerstvení kolektivu 
jídelny školy a také ženám – našim 
členkám. 

Příprava akcí k 750. výročí zalo-
žení Rožnova p. R. a k 50. výročí 
založení ČSŽ vrcholí i v našem 
Spolku rožnovských žen a naše 
členky se mají na co těšit.

Tělo i mysl nabírá po ránu energii 
ze snídaně. Čím je jídlo vydatněj-
ší, tím je to lepší. Je prokázáno, že 
u dětí, které ráno nesnídaly, klesá 
pozornost, zhoršuje se paměť a sou-
středění, také se mnohem rychleji 
unaví. Kdo nesnídá, o to více jí bě-
hem dne a snáze přibývá na váze. 
Snídaně zvyšuje odolnost organis-
mu vůči stresu, únavě a nachlazení, 
i mozek nastartuje k lepší činnosti. 

Proč tedy lidé nesnídají? Důvody 
jsou různé. Nemají čas, chuť nebo, 
jak se říká, doma nic není. A právě 

proto přišla s nabídkou SNÍDANÍ 
VE ŠKOLE naše školní jídelna. Od 
září loňského školního roku připra-
vují paní kuchařky dětem a zaměst-
nancům školy dokonce dva druhy 
snídaní. 

Snídani č. 1 tvoří pečivo - oblo-
žená houska, koláčky, koblížky, vý-
borné pomazánky se zeleninovou 
přízdobou a je možné si ji jako 
svačinu odnést z jídelny ve vlastní 
krabičce a sníst o velké přestávce. 

Snídaně č. 2 nabízí jogurt (ovoc-
ný, bílý) s cereáliemi a ovocem. 

Každý druh snídaně má samo-
zřejmě i nápoj: čaj, kakao, bílou 
kávu nebo džus a stojí patnáct 
korun.  

Snídaně jsou v jídelně podává-
ny v době od 7.15 do 7.45 hodin, 
aby se každý mohl najíst v pohodě 
a v klidu, ve společnosti kamarádů.

Další novinkou v naší školní 
jídelně je zeleninový bufet s na-
bídkou čerstvé zeleniny a zelenino-
vých salátů (1x týdně) a zařazování 
jídel, která neobsahují lepek.

Kristina Kubečková

Marie Rethyová
marierethyova@centrum.cz



V souladu s § 46 odst. 
1 školského zákona se 
ředitelé základních škol 
zřizovaných městem 

Rožnovem pod Radhoštěm (ZŠ 
Videčská, ZŠ Záhumení, ZŠ Kory-
čanské Paseky, ZŠ 5. května a ZŠ 
Pod Skalkou) dohodli, že zápis do 
prvního ročníku základního vzdě-
lávání proběhne na těchto školách 
v jednotném termínu a to dne 19. 4. 
2017 od 13.00 do 17.00 hod. a dne 
20. 4. 2017 od 13.00 do 16.00 hod.

Zápis do prvního ročníku zá-
kladního vzdělávání na soukromé 
ZŠ Sedmikráska, o. p. s., proběh-
ne dne 5. 4. 2017 od 8.30 hod. do 
16.00 hod. v budově ZŠ Pod Skal-
kou, pavilon D, přízemí. 

Zákonným zástupcům (rodiče, 
pěstouni apod.) dětí, které by od 
1. září 2017 měly začít plnit povin-
nou školní docházku a které mají 
trvalý pobyt na území města 
Rožnova pod Radhoštěm, 
budou na začátku dub-
na zaslány jednotlivými 
školami pozvánky k zá-
pisu podle místa bydli-
ště dětí a stanovených 
spádových obvodů 
jednotlivých základ-
ních škol. 

Děti, které mají tr-
valý pobyt mimo úze-
mí města Rožnov 
pod Radhoštěm, 
ale bydlí v Rožnově 
pod Radhoštěm, 
mají také možnost 
plnit zde povinnou 
školní docházku, pokud 

o to projeví jejich zákonní zástupci 
zájem. V tomto případě však zá-
konným zástupcům doporučujeme, 
aby se, pokud tak ještě neučinili, 
spojili s vedením příslušné základní 
školy podle místa bydliště a stano-
veného spádového obvodu. 

Pro školní rok 2017/18 jsou vy-
hláškou města Rožnov pod Rad-
hoštěm č. 9/05 stanoveny spádové 
obvody jednotlivých základních 
škol následovně: 

ZŠ Záhumení 1180
Bayerova, Boženy Němcové, Če-
chova, Dolní Dráhy, Horečky, Hor-
ní Dráhy, Jiřího Wolkera, Jasanová, 
Julia Fučíka, Jurajdova, náměstí 
Míru, Nerudova, Nezdařilova, Pa-
lackého, Partyzánská, Sluneční, 
Tylovice (domy č. p. 1852-1854, 
1856, 1859-1863, 1885, 1887, 1888, 
1899, 1920, 1936, 1956, 1957, 

1992, 2006, 2017, 2027-2029, 
2050, 2420, 2440, 2699, 

2702-2705, 2711 a 2730), 
V Aleji, Zátiší.

ZŠ Videčská 63
Bučiska, Hážovice, Hra-
disko, Hrnčířská, Chobot, 
Chodská, Kramolišov, 

Kulišťákova, Láň, Lá-
zeňská, Luční, Masa-
rykovo náměstí, Mezi-
říčská, Na Drahách, 
Na Končinách, Na 
Vyhlídce, Na Za-
hradách, Nádražní, 
Pionýrská, Pivovar-
ská, Průkopnická, 
Revoluční, Sado-

vá, Sokolská, Tvarůžkova, Tylovice 
(mimo domy č. p. 1852-1854, 1856, 
1859-1863, 1885, 1887, 1888, 1899, 
1920, 1936, 1956, 1957, 1992, 
2006, 2017, 2027-2029, 2050, 
2420, 2440, 2699, 2702-2705, 2711 
a 2730), Tyršovo nábřeží, Uhliska, 
Ve Včelíně, Videčská, Za Hážov-
kou, Zemědělská.

ZŠ Koryčanské Paseky 467
Borová, Láz, Moravská, Oděs-
ká, Pod Hrází, Sevastopolská, 
Svazarmovská, Školní, Valašská, 
1. máje (domy č. p. 841-852, 1059, 
1155-1158).

ZŠ Pod Skalkou 293
Bačová, Beskydská, Bezručova, 
Čs. armády, Dolní Paseky, Dr. 
Milady Horákové, Drobníkova, 
Družstevní, Frenštátská, Habrová, 
Hradišťko, Horní Kouty, Horní 
Paseky, Hřbitovní, Jahnova, Jar-
ní, Javornická, Javorová, Karlova, 
Kinských, Kročákova, Květinová, 
Lesní, Letenská, Lipová, Mladě-
jovského, Na Pařeničkách, nábře-
ží Dukelských hrdinů, Obránců 
míru, Okružní, Ostravská, Píseč-
ná, Pletařská, Pod Chlacholovem, 
Pod Kozincem, Pod Kyčerou, Pod 
Pindulí, Pod Skalkou, Pod Strání, 
Polanského, Polní, Příčná, Putýr-
ky, Radhošťská, Rekreační, Slad-
ské, Slezská, Sněžná, Šlapetova, 
Tkalcovská, Travinářská, Kantor-
ka, U Revíru, V Mokrém, Volko-
va, Zahradní, Žerotínská, 1. máje 
(mimo domy č. p. 841-852, 1059, 
1155-1158), 5. května (domy č. p. 
1340-1353, 1521).

ZŠ 5. května 1700
Dubková, Horská, Jaroňkova, Kul-
turní, Vítězná, 5. května (domy 
č. p. 1522 a vyšší).

Dušan Vrážel,
vedoucí odboru školství 

a sportu
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Foto: archiv SVČVyhodnocení 0. kategorie: 1. místo – Benjamin Polášek, 
2. místo – Johana Novotná, 3. místo – Berenika Farníková.

V okrskovém kole se utkalo šedesát recitátorů
Na ZŠ Videčská se v pátek 24. úno-
ra uskutečnilo na Základní škole 
Videčská okrskové kolo v recitační 
soutěži. Do okrskového kola v reci-
taci se přihlásili vítězové školních 
kol. Na Základní škole Videčská se 
sešlo přes 60 nadějných recitátorů 
ze základních škol: ZŠ Vigantice, 
ZŠ Videčská, ZŠ Koryčanské Pa-
seky, ZŠ Vidče, ZŠ Záhumení, ZŠ 
5. května, ZŠ Hutisko-Solanec, ZŠ 
Prostřední Bečva, ZŠ Valašská Bys-
třice, ZŠ Zubří, ZŠ Pod Skalkou, 
ZUŠ a také studenti Gymnázia.

Soutěžilo se v pěti kategoriích, 
od nejmenších prvňáčků až po 
žáky 9. tříd a studenty Gymnázia. 
Díky patří odborné porotě ve slože-
ní:  Eva Liďáková, Natálie Frydry-
chová, Aloisie Němcová, Dagmar 
Benková, Svatava Billová a Martin 
Drápal. Porota neměla lehké roz-
hodování, hodnotila se přirozenost 
dětského projevu, umělecká hod-
nota textu přiměřená úrovni dítěte 
a celkový projev. Zazněly známé 
básně Jana Skácela, Jiřího Žáčka, 
J. V. Sládka a Františka Hrubína, 
ale i próza moderních autorů.

Do vyššího kola postoupili z kaž-
dé kategorie tři nejlepší recitátoři, 
kteří se umístili na 1., 2., a 3. místě.

Děkujeme za účast všem soutěží-
cím, rodičům i učitelům, kteří žáky 
připravovali a na soutěž doprovodi-

li, skvělé porotě i vedení ZŠ Videč-
ská za poskytnutí prostor. Držíme 
palce všem soutěžícím v okresním 
kole, které se uskuteční 29. 3. 2017 
na ZUŠ v Rožnově p. R.

Julie Lišková, SVČ

Výsledková listina:
0. kategorie
1. místo – Benjamin Polášek
2. místo – Johana Novotná
3. místo – Berenika Farníková

I. kategorie      
1. místo – Lilee Parks
2. místo – Aneta Randusová
3. místo – Lada Kornelová
Pamětní list bez postupu – 
Andrej Jochec

II. kategorie
1. místo – Sára Holčáková
2. místo – Sára Fojtášková
3. místo – Daniel Kamas

III. kategorie
1. místo – Magdaléna Válková
2. místo – Barbora Přikylová
3. místo – Matěj Vašek

IV. kategorie
1. místo – Adéla Pašková
2. místo – David Chýlek
3. místo – nebylo uděleno

Kompletní výsledky na: www.svcroznov.cz

Zápis dětí do prvního ročníku základních škol

DALŠÍ INFORMACE PRO ZÁKONNÉ 
ZÁSTUPCE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ:
• Zákonný zástupce je povinen při-
hlásit dítě k zápisu k povinné školní 
docházce, a to v termínu a na místě sta-
noveném ředitelem školy v kalendářním 
roce, v němž má dítě zahájit povinnou 
školní docházku. 
• Žák plní povinnou školní docházku 
v základní škole se sídlem ve spádovém 
obvodu, v němž má žák místo trvalého 
pobytu, pokud zákonný zástupce nezvo-
lí pro žáka jinou než spádovou školu.
• Ředitel spádové školy je povinen před-
nostně přijmout žáky s místem trvalého 
pobytu v příslušném školském obvodu.
• Není-li dítě po dovršení šestého roku 
věku tělesně nebo duševně přiměřeně 
vyspělé a požádá-li o to písemně zákon-
ný zástupce dítěte, odloží ředitel školy 
začátek povinné školní docházky o jeden 
školní rok. Podmínkou je doložení žádosti 
doporučujícím posouzením příslušného 
školského poradenského zařízení a odbor-
ného lékaře nebo klinického psychologa.
• Pokud se u žáka v prvním roce plnění 
povinné školní docházky projeví nedo-
statečná tělesná nebo duševní vyspělost 
k plnění povinné školní docházky, může 
ředitel školy se souhlasem zákonného 
zástupce žákovi dodatečně v průběhu 
prvního pololetí školního roku odložit 
začátek plnění povinné školní docházky 
na následující školní rok.
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Foto: Lukáš ŠpanihelNejvětším úspěchem Tomáše Štveráka v loňském roce byl červen-
cový ultramaraton v Andoře. Umístil se na jedenáctém místě.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Na příští rok chystají organizátoři změnu. ”Vedle veřejné ankety 
zapojíme i odbornou veřejnost, která tomu dodá ještě větší punc 
kvality,„ řekla vedoucí odboru kultury a sportu Lenka Přečková.

Sportovcem roku se stal ultramaratonec Štverák

ZUBŘÍ • Sportovcem roku se stal 
v Zubří Tomáš Štverák. Ultrama-
ratonský běžec na dlouhých a hor-
ských tratích se stal vítězem ankety 
podruhé v řadě.

Jeho největším úspěchem v loň-
ském roce byl červencový ultra-
maraton v Andoře. Měřil 170 ki-
lometrů, převýšení činilo 13 500 
metrů a zúčastnilo se ho 450 běžců 
z celého světa. Tomáš Štverák se na 
něm umístil s časem 37 hodin a 15 
minut na jedenáctém místě. Český 
rekord překonal o čtyři hodiny.

„S tím cílem jsem tam jel. Ze 
začátku mi to šlo lehce, vlastně 
celý první den byl v pohodě. Noc 
však byla špatná, musel jsem pře-
konávat spánkové krize. Když ale 
ráno vysvitlo slunce, šlo už to zase 
samo,” přiblížil dvacetiletý ultra-
maratonec.

Se sportem začínal už jako malý 
kluk, kdy hrál fotbal a házenou. 
Pak ale začal se strýcem a otcem 
běhat delší tratě. „Líbila se mi ta 
euforie, když doběhnu vysílený do 
cíle. A tak jsem se před čtyřmi lety 
přihlásil na horský ultramaraton 
Beskydská sedmička. Neskončil 
jsem poprvé sice nijak vysoko, nic-
méně po tomto závodu už jsem se 
věnoval jen běhání,“ vylíčil Tomáš 
Štverák.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Čtvrtý ročník sportovního galave-
čera, který se konal ve velkém sálu 
Klubu v neděli 5. března, pojali or-

ganizátoři jako kabaret. Na pódiu se 
předvedly s tanečním vystoupením 
i členky divadelní Spony. Ocenění 

Dluhy za nájem: dva miliony korun Rožnovanů za 17 let ubylo o 1 350
Neplatiči dluží v Rožnově pod Rad-
hoštěm za činže v městských bytech 
dva miliony sto šedesát tisíc korun, 
což je zhruba stejně jako před rokem.

„Nedošlo k žádné soudní exeku-
ci, ale ve dvou případech nebylo 
schváleno prodloužení smlouvy a ve 
dvou případech pak byla schválena 
výpověď z nájmu bytu,“ řekl mluv-
čí rožnovské radnice Tomáš Gross. 
K úhradě pohledávek město dluž-
níky pravidelně vyzývá. „Při opako-

vaných nepravidelných či pozdních 
platbách jsou upozorňováni na 
skutečnost, že s nimi nemusí být 
prodloužena smlouva nebo se vysta-
vují nebezpečí výpovědi z nájmu,“ 
poznamenal Tomáš Gross.

Rožnov pod Radhoštěm, který 
spravuje 326 bytů, eviduje na sto žá-
dostí o poskytnutí nájmu. Průměrná 
čekací doba jsou čtyři roky.     (bur)

www.spektrumroznovska.cz

Rožnov pod Radhoštěm má 
16 834 obyvatel. Z tohoto počtu 
je 8 683 žen a 8 151 mužů.

Podle statistiky ministerstva 
vnitra žije ve městě 2 206 dětí 
do 15 let, z toho je 1 042 dívek 
a 1 164 chlapců. Ve věku nad pat-
náct let bydlí v Rožnově 7 641 žen 
a 6 987 mužů. 

„Žije zde také několik desítek 
seniorů nad devadesát let. Přes-

ně sto čtyřicet čtyři,“ vypočítal 
mluvčí města Tomáš Gross s tím, 
že do Rožnova se v loňském roce 
přistěhovalo 713 nových obyvatel 
(v roce 2015 jich bylo 728) a na-
rodilo se zde 153 dětí (v roce 2015 
jich přišlo na svět 158).

Vůbec nejvíce obyvatel měl Rož-
nov v roce 1999. Na území města 
bylo k pobytu trvale přihlášeno 
18 182 obyvatel.                             (sr)

Stonožka pomáhá najít léčbu Crohnovy choroby
Sál Klubu v Zubří byl ve čtvrtek 
16. března doslova k prasknutí 
plný. Konala se tam už desátá be-
nefice pro humanitární a mírovou 
organizaci Stonožka.

Dvouhodinový program, který 
tradičně připravují žáci tamní zá-
kladní školy, byl složen ze zpěvu, 
tance, scének i divadelních her. 

Výtěžek ze vstupného, které 
bylo dobrovolné, poputuje na kon-
to Stonožky. Stejně tak peníze, 

které příchozí utratili za výrobky 
dětí, připravených pro tuto příle-
žitost.

Finance budou použity na vý-
zkum léčby Crohnovy choroby, což 
je závažné chronické zánětlivé one-
mocnění různých částí trávicího 
traktu, jež provází pacienty téměř 
celý život. Dosud je nevyléčitelné. 

„Naše škola s hnutím spolupra-
cuje pětadvacet let, ze začátku jen 
sporadicky, kdy jsme malovali vá-

noční přáníčka. Asi jsme v tom byli 
dobří, protože prezidentka hnutí 
Běla Jensen zrovna ta naše přání 
poslala významným spolupracov-
níkům Stonožky, a tím nás zaháč-
kovala,“ popsala učitelka základní 
školy Helena Dufková.

Benefice se zúčastnila i prezi-
dentka hnutí Běla Jensen. 

„Pracovala jsem na čtyřech kon-
tinentech, ale neznám zemi, v níž 
by měli kantoři takový pocit zod-

povědnosti za jiné, jako v Česku. 
Ze zdejších škol je cítit silné soci-
ální cítění a ryzí lásku,“ řekla Běla 
Jensen.

Dobrovolná humanitární a míro-
vá organizace Stonožka, v níž děti 
pomáhají dětem, bylo založeno 
roku 1990 Češkou žijící v Norsku 
Bělou Jensen. V Česku se do hnutí 
zapojily tisíce dětí a stovky učitelů. 
Kořeny zapustilo i na Slovensku, 
v Norsku, Polsku a v Kanadě.   (bur)

přebírali jednotlivci i zástupci ko-
lektivů.  Mezi těmi zvítězily seni-
orky oddílu estetické gymnastiky 
v kategorii od šestnácti let.

„V týmu je nás šest a naším nej-
větším úspěchem v loňské sezoně 
bylo získání titulu vicemistryň Čes-
ké republiky. Reprezentovaly jsme 
také Česko na mistrovství světa, 
které se konalo v Brně, a dále jsme 
reprezentovaly republiku na mezi-
národním závodě ve Finsku, kde 
jsme získaly třetí místo,“ vylíčila 
Dominika Chudáčková.

Dívky se letos rozhodly ukončit 
společnou kariéru a zaplněný sál jim 
za jejich úspěchy zatleskal vestoje.

Trenérem roku se stal házenkář 
Petr Hrachovec, za kterého přebral 
ocenění jeho otec František.

Hlasy do nominační ankety po-
slalo téměř šest set lidí, kteří učinili 
Tomáše Štveráka nejen vítězem 
v kategorii dospělých jednotlivců, 
ale také celkovým vítězem ankety.

„V příštím roce chystáme změ-
nu, vedle veřejné ankety zapojíme 
i odbornou veřejnost, která tomu 
dodá ještě větší punc kvality,“ řek-
la vedoucí odboru kultury a sportu 
Lenka Přečková.

Do dalšího ročníku budou moci 
sportovní fanoušci posílat nomina-
ce už na podzim.



SPORT / INZERCESTRANA 15 / 28. BŘEZNA 2017

Pavel Machů
pavel.machu@post.cz 

Hokejový tým Černých vlků, složený z hráčů Rožnova a Kopřivnice uspěl na silně 
obsazeném turnaji mladých nadějí narozených v roce 2007 a mladších, který se 
hrál v polovině března v Táboře. Startovalo na něm šest výběrů, některé z renomo-
vaných klubů, například Slávie Praha, Pirátů Chomutov či Motoru České Budějovice.

Tým Černých vlků zazářil na turnaji v Táboře

Dvoudenní turnaj neza-
čali Černí vlci nejlépe. 
V úvodním utkání pro-

hráli s Motorem České Budějovi-
ce 2:8. „Po prvním zápase nebyla 
nálada nejlepší, ale ve druhém se 
nám podařilo zdolat slovenský ce-
lek Gladiátors Trnava a tím jsme 
si spravili chuť. Večer jsme si pro-
hlédli historický Tábor a po krás-
né procházce uléhali do postelí 
odhodláni v neděli předvést svůj 
nejlepší hokej,“ řekl vedoucí druž-
stva Jiří Vik.

V neděli čekal Černé vlky nejprve 
duel s pořádajícím Táborem. Vyšel 
jim úvod a brzy vedli už 3:0, jenže 
domácí dokázali srovnat skóre a ze 
zápasu se stalo drama. Závěr však 
patřil Černým vlkům, kteří čtyřmi 
góly v řadě rozhodli o své výhře 7:3. 
V následujícím utkání zdolali Pirá-
ty z Chomutova 4:1 a čekal je boj 
o první místo s dosud neporaženou 
Slávií Praha. Ta do té doby inkaso-
vala pouhé dva góly a byla jasným 

favoritem zápasu. „Postarali jsme 
se o největší překvapení turnaje. 
Kluci podali vynikající kolektiv-
ní výkon, dali do utkání všechno, 
zaslouženě vyhráli 
3:1 a sobě i nám 
připravili parád-
ní zážitek. Za to 
jim patří velké 
díky,“ nešetřil 
chválou Jiří Vik.

Výsledky:
HC Černí vlci – HC Motor České Budějovice 2:8
HC Gladiators Trnava – HC Černi vlci 1:2
HC Tábor – HC Černí vlci 3:7
HC Černí vlci – Piráti Chomutov 4:1
HC Černi vlci – HC Slavia Praha 3:1
  
Celkové pořadí turnaje:
1) HC Černi vlci 
2) HC Slavia Praha
3) HC Gladiators Trnava
4) HC Motor České Budějovice
5) HC Tábor
6) Piráti Chomutov

Foto: archiv 
Černých vlků

Horní řada zleva: Jakub Elich, David Holub, Šimon Machač, David 
Miklas, Václav Němec, Jiří Douda, Dominik Pomkla. Dolní řada zprava: 
Filip Lukašík, Mikki Vana, Ondřej Marejka, Alex Drábek, Lukáš Kysela, 
Ondřej Vik, Nicolo Quitt. Brankáři zleva: Samuel Studený, Sebastian Žiž-
ka. Trenéři: zleva Kamil Valentík, Petr Němec; vedoucí družstva Jiří Vik.

Rožnovský klub Ski So-
láň pořádal pátý ze šesti 
závodů letošního seriálu 

Madeja Sport Cupu. Ten je určen 
nejmladším kategoriím, příprav-
kám a předžákům.

„Původně se mělo závodit na So-
láni, ale teplé počasí nás přinutilo 
přesunout akci do lyžařského are-
álu v Karolínce,“ uvedl předseda 
klubu Jaroslav Trhlík.

Mladé závodníky čekala per-
fektně připravená trať, a to i přes 
teplotu okolo deseti stupňů nad 
nulou. Na programu byly dva zá-
vody v obřím slalomu. Startovalo 
více než sto padesát sjezdařů a čle-

nové pořádajícího klubu Ski Soláň 
se dokázali probojovat na stupně 
vítězů.

„Z našich závodníků dosáhla nej-
lepšího výsledku Elena Drápalová, 
která v kategorii předžákyň vyhrála 
první závod obřího slalomu a ve 
druhém skončila čtvrtá. První zá-
vod byl zároveň přeborem Zlínské-
ho kraje, takže k úspěchu v Madeja 
Sport Cupu přidala ještě titul pře-
borníka,“ pochválil Jaroslav Trhlík 
rožnovskou lyžařku. V kategorii 
chlapecké přípravky obsadil Vojta 
Dorotík 13. a 14. místo a v přebo-
ru byl ze závodníků Zlínského kraje 
třetí nejlepší.                                (pam)

Elena Drápalová nejlepší v obřím slalomu

INZERCE



Zápasem v Mor-
kovicích v sobotu 
25. března zaháji-

li fotbalisté Rožnova jarní 
část přeboru Zlínského kra-
je. Doma se pak představí 
týden nato, 1. dubna, kdy 
hostí Boršice. 

Kádr během zimní pře-
stávky nedoznal výrazněj-

ších změn. Týmu by mohl 
v úvodních jarních kolech 
pomoci útočník Michal Ma-
léř, který se vrací z Němec-
ka, kde hrál tamní regionál-
ní ligu. V květnu ale v klubu 
skončí, protože kvůli pracov-
ním povinnostem odjíždí asi 
na tři roky až do Mexika. 
Podle slov trenéra týmu Mi-

lana Náměstka proběhla příprava 
na jaro víceméně podle plánu. Jen 
občas ji narušilo nepříznivé počasí. 
S muži trénovalo i několik dorosten-
ců, kteří byli v kádru áčka už vloni 
na podzim. Do jarní části jde FC 
Rožnov z devátého místa  a rád by 
se posunul o pár příček výš, do klid-
ného středu čtrnáctičlenné tabulky 
krajského přeboru.                 (pam)
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Čtyři tituly mistrů republiky si přivezli stolní fotbalisté 
rožnovského FoosForLife týmu z pražského Czech 
Leonhart Championship 2017.

Stolním fotbalistům se na šampionátu dařilo

Foto: archiv FoosForLife týmMistři republiky z rožnovského FoosForLife týmu. Zleva Jan Žanta, 
Jakub Ondryáš, Ondřej Chovanec, trenér Radek Drda, Vojtěch Holub.

Bojovalo se ve všech vý-
konnostních a věkových 
kategoriích, včetně nováč-

kovských disciplín, kterých se moh-
li zúčastnit všichni začínající hráči 
a vyzkoušet si fotbálkový turnaj v té 
nejlepší atmosféře.

„Je to největší a nejprestižněj-
ší turnaj u nás, který trvá tři dny 
a kromě našich nejlepších stolních 
fotbalistů se tady scházejí i špičkoví 
hráči z celé Evropy,“ řekl k turnaji 
vedoucí FoosForLife týmu a záro-
veň trenér juniorské reprezentace 
Radek Drda.

Na turnaji startovalo téměř sto 
dvojic a více než sto dvacet jednot-
livců v jedenácti kategoriích. „Z na-
šeho týmu se dařilo především mla-
dým členům, což je pro budoucnost 
klubu velmi dobré,“ poznamenal 
k výsledkům rožnovských stolních 
fotbalistů Radek Drda.

Dvojice Vojtěch Holub a Domi-
nik Rára se stali mistry republiky 
v kategorii středních škol. Další 
tituly vybojoval patnáctiletý Jakub 
Ondryáš, který v kategorii nováčků 
vyhrál jednotlivce i dvojice a záro-

veň se stal mistrem republiky v juni-
orech. Čtrnáctiletý Ondřej Chova-
nec byl spolu s Ondryášem první ve 
dvojici nováčků a třetí v juniorech. 
Sbírku rožnovských titulů doplnil 
Jan Žanta v kategorii DYP.

David Navrátil pak skončil druhý 
v juniorech a pátý ve válce branká-
řů a mezi deset nejlepších dvojic se 
v hlavní kategorii Open probojova-
li Jan Žanta s Danielem Krausem 
(5. místo) a Radek Drda s Vojtě-

chem Holubem (9. místo). Koncem 
května se nejlepší stolní fotbalisté 
představí doma. Ve dnech 26. až 28. 
května se ve Společenském domě 
uskuteční mezinárodní Mistrovství 
Rožnova pod Radhoštěm.

Fotbalistům Rožnova začíná jarní část sezony
DOMÁCÍ UTKÁNÍ FC ROŽNOV
jaro 2017

So 1. 4. – 15:30 FC Rožnov – Boršice
So 22. 4 – 16:00 FC Rožnov – Provodov
So 6. 5. – 16:30 FC Rožnov – Chropyně
So 20. 5. – 16:30 FC Rožnov – Vsetín
So 3. 6. – 17:00 FC Rožnov – Kelč
So 17. 6. – 17:30 FC Rožnov – Bystřice p. H.


