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V Písečné letos vyrostou nové domy
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Město nekoupí od společ-
nosti Synot Real Estate za 
čtyřicet milionů korun Spole-
čenský dům. Rozhodli o tom 
zastupitelé.                          Strana 7

Domy o výšce od tří do čtyř 
pater plus podkroví nabíd-
nou 1+kk až 4+kk s plochou 
do 120 metrů čtverečních. 
Osmadvacet bytů je už zare-
zervováno.

Čtyři třípatrové a jeden čtyřpatrový 
dům vyrostou do konce roku v měst-
ské části Písečná – poslední lokali-
tě, která je podle platného zemního 
plánu určena k hromadné výstav-
bě. Do roku 2019 by měly v místě 
přibýt další domy tak, aby celkový 
počet bytů dosáhl stovky. Pokud bu-
dou realizovány další etapy výstav-
by, mohly by se do lokality přistě-
hovat až dva tisíce nových obyvatel. 

„Místo nás zaujalo svou koncep-
cí a blízkostí přírody. V Rožnově 
za poslední roky moc nových byto-
vých domů nevzniklo. Od roku dva 
tisíce poklesl počet obyvatel města 
o tisíc sedm set. To jsou důvody, 
proč jsme se rozhodli připravit pro-
jekt, který je na hranici individuál-

ního a hromadného bydlení a jenž 
nabízí pocit splynutí s přírodou,“ 
přiblížil zástupce developerské spo-
lečnosti Eden Rožnov Pavel Janků.

Domy o výšce od tří do čtyř pater 
plus podkroví nabídnou byty veli-
kosti 1+kk až 4+kk s maximální plo-
chou do 120 m2. Ke každému bytu 
bude podle jeho velikosti přiřazeno 
jedno až dvě parkovací místa.

„Náš záměr harmonizuje území. 
Nesnažíme se místo vytěžit a zničit 
ho. Budeme stavět rozmělněně od 
hrany paneláků směrem k horám 
tak, aby nové domy respektovaly 
tvar kopce a nepřevyšovaly hori-
zont“ popsal architekt Václav Hla-
váček ze Studia Acht. 

Se záměrem výstavby se obyva-
telé lokality seznámili ve středu 
18. ledna na veřejném projednání. 
Že budou volné pozemky zastavě-
ny, se jim ale nelíbilo. „Je to kou-
zelné území, a mně je hrozně líto, 
že se takhle znehodnotí,“ řekla za 
všechny žena, která bydlí na sídlišti.

Město však podle jeho vedení 
nemá moc možností, jak výstavbu 
ovlivnit, a žádnou, jak jí zabránit. 
„Nepředstavujeme vám novou plo-
chu, na níž se by se do dneška neda-

lo stavět. Když jsme přišli na radni-
ci, tak tohle území bylo určeno pro 
hromadnou výstavbu. Daleko vyšší 
a hustší. Takže to, o co se posled-
ních několik měsíců snažíme, je spo-
lečně s investorem dosáhnout toho, 
aby zástavba nebyla tak hustá, jak 
umožňuje územní plán, aby měla 
nějaká pravidla, aby se tam kromě 
ulic a parkovacích míst naplánovaly 
i stromy a aby tam zůstaly pěšiny,“ 
vysvětlila místostarostka Kristýna 
Kosová s tím, že to je maximum, 
čeho je město schopno dosáhnout. 
Území je totiž od roku 2002 určeno 
pro hromadnou výstavbu.

Rožnovu navíc patří jen zhruba 
osmina dotčených pozemků. „Ostat-
ní patří soukromým vlastníkům. My 
se jen snažíme, aby měl developer-
ský záměr co nejmenší dopad na 
město a okolní přírodu. Jen regulu-
jeme. Není to tak, že bychom my 
stavěli,“ řekl starosta Radim Holiš. 

Lidé také vyslovili obavy, že deve-
loperský záměr ještě více zkompliku-
je už tak špatnou dopravní situaci. 
Investor však přijal podmínky měs-
ta, aby řidiči nevyužívali jen Kultur-
ní ulicí, ale také ulici 5. května a její 
nové napojení. 

INZERCE

Řidiči, kteří parkují v křižovat-
kách ulic Jaroňkové s Kulturní 
a Jaroňkové s Vítěznou, ohrožují 
bezpečnost lidí bydlících na sídli-
šti. „Špatně odstavená auta brání 
průjezdu vozům záchranného inte-
grovaného systému, což by mohlo 
mít vážné následky. Proto jsme při-
stoupili k nulové toleranci,“ upo-
zornil starosta Radim Holiš.   
             Pokračování na straně 14

Špatné parkování
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KNIR ROSTE

Kulturní centrum vyroste v místě současného kina do dvou let

Kompozice jednoduchých hmot opláštěná dřevěný-
mi panely. Budově dominuje velké foyer s průhledem 
do parku, který vzniká před školou. Položení na soklu 
se slavnostním nástupem podtrhuje význam budovy 
pro město i pro celý region. Autoři profesionálně vy-
řešili akustiku a celkově provoz a vhodné uspořádání 
interiéru. Tak hodnotí návrh na stavbu víceúčelové-
ho kulturního centra brněnské projektové kancelá-
ře Archteam městský architekt Jan Horký. Vítězná 
varianta, kterou vybrala odborná komise ze třinácti 

předložených možností, dodržela všechny požadav-
ky, které město na budoucí podobu kladlo. Například 
cena neměla přesáhnout sto milionů korun bez DPH. 

„Jedním z požadavků také bylo, aby byla budova 
postavena v pasivním standardu, tedy aby měla co nej-
menší provozní náklady. Dále jsme se zabývali funkč-
ností budovy, ale také dodržením minimálního počtu 
sedadel v obou sálech a jeho zasazení mezi okolní 
zástavbu,“ vysvětlila místostarostka Kristýna Kosová. 
Návštěvníci i pořadatelé akcí budou podle ředitelky 

T klubu – kulturní agentury spokojeni. „Budou mít 
možnost pohodlně sedět, uvidí na pódium, uslyší, bu-
dou mít k dispozici odpovídající sociální zařízení a ne-
budou ve stísněném prostředí bez možnosti větrání 
a klimatizace,“ přiblížila Lenka Vičarová.

Bude podle ní možné splnit i požadavky účinkují-
cích i kapacitní a technické požadavky návštěvníků 
a firem. K dispozici bude sál s elevací a kapacitou ko-
lem tří set osmdesáti návštěvníků a kinosál s elevací 
a kapacitou kolem sto dvaceti hostů. 

„Návrh zahrnuje atrium, dětský koutek, provozní 
kanceláře, letní terasu i letní scénu s možností ob-
čerstvení. Objekt je navržen provozně jednoduchý, 
funkční, univerzální a s nízkými provozními nákla-
dy. Pokud bych měla shrnout, tak řeknu, že vítězná 
varianta dobře řeší základní provozní požadavky, je 
velmi chytrý a budova vypadá přívětivě i na pohled,“ 
popsala Lenka Vičarová.

Město nyní osloví vítězný tým, se kterým bude se-
psána smlouva na přípravu potřebné projektové do-

kumentace. „Až poté bude možné zpřesňovat časový 
harmonogram. Pokud budu optimistický, stavět by se 
mohlo začít příští rok. Rádi bychom stihli otevření 
v roce 2019,“ nastínil starosta Radim Holiš. 

Ne všichni zastupitelé ale stavbu vítají. „Víceúče-
lové kulturní centrum bylo vždy v prioritách měs-
ta, ovšem s ohledem na jeho možnosti a potřeby. 
Město je v dobré finanční kondici, ale ne zásluhou 
tohoto vedení, ale zodpovědným přístupem k fi-
nanční politice toho minulého. Ale dobré časy se 

mohou mávnutím proutku změnit. Navíc si pamatu-
ji plamenné diskuze k zastřešení zimního stadionu, 
úvěr za něj je dodnes nesplacen. Částka za kulturní 
centrum a knihovnu je mnohem vyšší a stavět se 
má opět z vlastních zdrojů,“ upozornila například 
Markéta Blinková. 

Podle Václava Mikuška nebude cena dodržena. 
„Jestli se dnes bavíme o sto dvaceti milionech, tak 
já jsem přesvědčen, že konečná suma přesáhne sto 
padesát milionů korun,“ řekl zastupitel.

Absence vyhovujících prostor pro 
pořádání kulturních akcí v Rož-
nově pod Radhoštěm je už řadu 
let problémem. T klub – kulturní 
agentura využívá několik míst po-
dle typu programů. Společenský 
dům, jehož sál si pronajímáme, je 
nevyhovující, a to jak prostorově, 
tak technicky, neboť tam lidé špat-
ně vidí i slyší. Kino, které pochází 
z roku 1951, je v havarijním stavu 
a navíc je zde pořádání akcí ome-
zeno prostorem. Za promítacím 
plátnem není zázemí pro účinkující 
ani místo pro kulisy a schází tam 
také šatny pro účinkující. A budova 
T klubu z roku 1928 je ve špatném 
stavu a navíc se v ní dají pořádat 
jen drobné pořady do počtu čtyři-
ceti lidí. Systém využívání několika 
prostor je organizačně a personál-
ně velmi náročný.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

KNIHOVNA VYSTAVUJE NÁVRHY NA PŘÍSTAVBU. Výstava soutěžních návrhů na přístavbu je otevřena od pátku 13. ledna do 28. února v podkroví městské knihovny.  Lidé se tak mohou seznámit s vizemi 
osmnácti architektonických kanceláří. Za nejzdařilejší zvolila odborná komise návrh týmu architektů Karla Kubzy, Milana Joji a Anny Bařinové. „Jsme rádi, že porota hlasovala jednomyslně. To 
nám dává sílu plán realizovat,“ řekl na vernisáži starosta Radim Holiš. Vítězný návrh podle ředitele městské knihovny Pavla Zajíce splňuje všechny požadavky, které byly na přístavbu kladeny. 
„Vzniká nová kvalita, která není ani extravagantní, ani konzervativní. Čeká nás ještě dlouhá a nelehká cesta, avšak věřím, že na jejím konci bude stát knihovna, která svými prostorami odpovídá 
požadavkům obyvatel. A v ní se pak, slovy Albuse Brumbála, dostane pomoci každému, kdo o ni požádá,“ řekl Pavel Zajíc.                    (bur), foto: Alexandra Buršíková, MěÚ RožnovRepro: MěÚ Rožnov p. R.Velký sál nabídne přes tři sta osmdesát míst.Repro: MěÚ Rožnov p. R.Velké foyer s průhledem do parku.



Dvaasedmdesát milionů korun 
plánuje proinvestovat v letošním 
roce rožnovská radnice. Částka se 
oproti loňskému roku téměř zdvoj-
násobila. Peníze z rozpočtu, který 
schválili zastupitelé na prosinco-
vém zasedání, půjdou například 
na dokončení hřiště u školy Pod 
Skalkou, do obnovy parku, na do-
budování sportovního areálu v Le-
tenské ulici, na rozvoj technické 
infrastruktury, vznik nových parko-
višť či projektovou přípravu reali-
zace kulturního centra a přístavbu 
knihovny. Pokračovat bude město 
také v plánech na rekonstrukci Bez-
ručovy ulice. 

Předpokládané příjmy činí 372 
milionů 392 tisíc korun. Stejně tak 
vysoké jsou předpokládané výdaje.

Do rozpočtu nejsou zařazeny in-
vestiční akce města, u kterých sice 
běží projektová a technická přípra-
va, ale ještě u nich není zajištěna 
dotace.  

„Tyto příjmy a související výdaje 
budou do rozpočtu zařazeny až po 
schválení finanční podpory někte-
rého z dotačních programů. V pří-
padě schválení se jedná o nové 
projekty za sedmatřicet milionů 
korun,“ poznamenal starosta Ra-
dim Holiš.

Výdajová stránka rozpočtu obsa-
huje jak provozní výdaje, tak plán 
investic. Velká část investičních 
akcí je ve fázi projektové přípravy 
a lze předpokládat, že tyto budou 
v průběhu roku zařazovány formou 
rozpočtového opatření. Finanční 

plán také obsahuje výdaje měst-
ských fondů. Jedná se zejména 
o fond na podporu technické in-
frastruktury při předpokládaném 
čerpání ve výši 9,5 milionu korun.  
V oblasti financování jsou plánová-
ny splátky úvěrů v souhrnné hod-
notě 7,6 milionu korun. Rozpočet 
alokuje také rezervní prostředky 
ve výši 30,5 milionu korun. Mimo 
obecné rezervy na nahodilé událos-
ti se zvyšuje rezerva na investice do 

víceúčelového kulturního centra 
a přístavby knihovny na výši 20,5 
milionu korun. 

Do příjmů jsou kromě výběru 
daní ve výši 232,4 milionu korun, 
úspor z minulého roku v částce 
84,3 milionu korun a neinvestičních 
dotací za 43,9 milionu korun také 
zahrnuty financující operace, což 
je předpokládaný zůstatek zdrojů 
ke konci minulého roku. „V oblas-
ti příjmů z daní se vycházelo ze 
státního rozpočtu a rozpočtového 
výhledu zpracovaném externí pora-
denskou firmou Citifinance jakožto 

kontrolní analýzy. Ostatní příjmy 
jsou odhadovány dle smluvních 
ujednání a skutečnosti uplynulého 
roku. Rozpočet také zapracovává 
legislativní změny vyplývající ve 
změně rozpočtového určení daní,“ 
vylíčil vedoucí finančního odboru 
městského úřadu Martin Hrnčárek. 

Před hlasováním zaznělo několik 
připomínek z opozice. 

„Mám výhrady k tomu, že víta-
cí brány města by měly stát čtyři 

sta tisíc. Daleko víc bych přivítala, 
kdyby tady byly informační tabule, 
na nichž by si řidiči mohli přečíst, 
které parkoviště je volné a jakou 
má kapacitu. Myslím si, že při dob-
ré informovanosti by město mělo 
s parkováním daleko menší problé-
my,“ řekla Markéta Blinková. Jako 
problém vnímá také navyšování 
provozních výdajů, vysoké částky 
za projektovou dokumentaci k pří-
stavbě knihovny a stavbě kulturní-
ho centra a značnou sumu peněz 
určenou na oslavy výročí města. 
„Řešit by se měla také privatizace 

bytového fondu. A reprezentační 
prostory městského úřadu potřebu-
jí opravit,“ podotkla zastupitelka. 

Václavu Mikuškovi se nelíbí fi-
nancování kultury. 

„V této oblasti jsou dvě věci, kte-
rými je potřeba se pečlivě zabývat. 
Tou první je stavba víceúčelového 
kulturního centra. Myslím si, že 
to bude investice skutečně vysoká. 
Jestli se teď bavíme o sto dvaceti 
milionech, tak jsem přesvědčen, že 
se dostaneme na sto padesát milio-
nů korun. Navíc stavbu plánujeme 
v době, kdy bychom měli řešit jiné, 
důležitější záležitosti. Například 
máme dvě lokality ve městě, kde 
nemáme vodovod a do nichž mu-
síme dovážet pitnou vodu v cister-
nách,“ předeslal Václav Mikušek.

Další věc, která se mu nelíbí, 
je způsob financování kulturních 
akcí, které jsou zajišťovány T klu-
bem – kulturní agenturou. 

„Byl tam přijat za zvláštních 
okolností nový dramaturg a tepr-
ve potom se na něj sháněly pro-
středky, což je flagrantní porušení 
standardních předpisů. Navíc tento 
dramaturg vymýšlí akce, které jsou 
nesmyslné, neboť účast na nich 
bývá kolem třiceti lidí. Takže je 
otázka, jestli 
má cenu ta-
kové kulturní 
programy po-
řádat,“ dopl-
nil zastupitel.
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Zastupitelé schválili vyrovnaný rozpočet
Alexandra Buršíková

bursikova@tvbeskyd.cz

Předpokládané příjmy rozpočtu činí 372 milionů 392 ti-
síc korun. Stejně tak vysoké jsou předpokládané výdaje. 
Na investiční akce je vyčleněno 72 milionů korun.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Sociální pracovníci společnosti Elim Vsetín, která službu poskytuje, jsou spokojeni. 
Noclehárna a denní centrum vyplnily mezeru, která byla Rožnovu často vyčítána. Zaří-
zení je kapacitně limitováno. Najednou v něm může být šest mužů a dvě ženy.

Foto: Alexandra Buršíková„Aby mohli nové prostory zájemci využívat, musí splnit některé podmínky. Nesmí 
přijít opilí a noclehárnu musí každé ráno opustit,“ říká místostarosta Jan Kučera.

Noci tráví bezdomovci v teple a pod střechou

Šestašedesátiletý Otakar Hejný je 
jedním z prvních klientů, kteří po-
čátkem roku začali využívat nocle-
hárnu a denní centrum. „Na ulici 
jsem šest let. To víte, že jsem rád, 
že se teď mám kde ohřát, uvařit 
polévku, osprchovat, nebo něco vy-
prat,“ usmál se důchodce. 

O byt přišel po rozvodu. Proto-
že ale pracoval na montážích, pře-
spával v ubytovnách. Až když šel 
do penze, zůstal zcela bez střechy 
nad hlavou. „Z důchodu ale splá-
cím dluh za syna, který byl léta 
závislý na automatech, takže jsem 
téměř bez prostředků,“ vylíčil Ota-
kar Hejný.  

Noclehárnu a denní centrum 
město vybudovalo v budově měst-
ské policie v Čechově ulici za mili-
on dvě stě tisíc korun. 

„Využili jsme prostory po nevy-
užívaných kancelářích městského 
úřadu. V uplynulých dvou letech 
zde v zimních měsících fungovala 
takzvaná sedárna, kdy lidé bez stře-
chy nad hlavou mohli strávit noc 
v teple na židlích,“ vysvětlil mís-
tostarosta Jan Kučera.

Upozornil, že noclehárna je zá-
kladní službou. Neplní tak funkci 
ubytovny. 

„Lidé přijdou, dají si věci do pyt-
le, osprchují se, přenocují a ráno se 
svými věcmi zamíří zpět na ulici,“ 
popsal místostarosta. 

Denní centrum slouží jako záze-
mí. Bezdomovci si v něm mohou 
uvařit čaj nebo polévku, najíst se, 

osprchovat či si vyprat prádlo. 
„Zde s nimi začne pracovat sociál-
ní pracovník, který se bude snažit 
pomoci s vyřízením občanského 
průkazu, dávek a bude se snažit po-
stupně vrátit člověka bez domova 
na trh práce a do normálního živo-
ta,“ řekl Jan Kučera.  

Obě služby poskytuje Elim 
Vsetín. Uživatelům je v Čechově 
ulici k dispozici společenská míst-
nost vybavená kuchyňskou linkou, 
knihovnou, stoly a židlemi, dvě lož-

nice se třemi postelemi pro muže 
a jedna dvoulůžková pro ženy. 

„Dále mohou klienti využívat 
dvě umývárny pro muže a pro ženy 
se sprchovým koutem, sociální za-
řízení pro muže a pro ženy, auto-
matickou pračku, sušičku a šatník,“ 
popsala vedoucí noclehárny a den-
ního centra Daniela Románková. 

Vstup do noclehárny je umož-
něn od sedmi do půl desáté večer. 
V sedm ráno následujícího dne 
musí klient zařízení opustit. Den-

ní centrum je otevřeno od pondě-
lí do pátku od půl deváté ráno do 
dvanácti a od jedné do čtyř hodin 
odpoledne. 

Denní centrum a noclehárna 
přišly na milion dvě stě tisíc korun. 
Pětaosmdesát procent způsobilých 
výdajů pokryje dotace z Integrova-
ného regionálního operačního pro-
gramu. Provozní náklady pak budou 
kryty z externích zdrojů, zejména 
ze státního rozpočtu. Zbývající část 
doplatí obce a města mikroregionu.

Růstu poplatků za svoz odpadu
může zabránit důslednější třídění
Poplatky za komunální odpad zů-
stávají třetí rok v řadě na stejné 
úrovni. A to přesto, že se výdaje na 
jeho sběr a svoz zvyšují. Rožnova-
né z peněženek vydají 492 korun, 
stejně jako ve Valašském Meziříčí 
a Vsetíně.

„Město ze svého rozpočtu do-
plácí zhruba pět milionů korun,“ 
vypočítal vedoucí finančního od-
boru radnice Martin Hrnčárek, 
podle něhož se tato částka prav-
děpodobně brzy výrazně zvýší, 
protože vláda připravuje legislati-
vu, která má zvýšit cenu za sklád-
kovné.

Jedinou cestou, jak ponechat 
poplatky na stejné úrovni i v ná-
sledujících letech, je důslednější 
separace. „Musíme Rožnovany na-
učit třídit více surovin, než třídili 
doteď, nebo to musíme naučit více 
lidí. V popelnicích se stále objevu-
je odpad, který by v nich být ne-

musel,“ upozornila místostarostka 
Kristýna Kosová.

Aby se náklady za skládkovné 
městu dramaticky nezvyšovaly, 
plánuje radnice v příštím roce dal-
ší podporu separace biologického 
odpadu. „V kompostovatelné části 
odpadu máme velké rezervy. V po-
pelnicích se objevuje čtyřicet pro-
cent biologických zbytků. Na kon-
ci roku jsme proto požádali Státní 
fond životního prostředí o dotaci 
na nákup třiceti kontejnerů, tisí-
covky popelnic a dvou set kompo-
stérů,“ popsala Kristýna Kosová.

Komunální odpad sváží městu 
společnost FCC, která jej vozí na 
skládku v Horní Suché.

Rožnované platí za odpad stejně 
jako obyvatelé Vsetína, kde se cena 
neměnila zhruba deset let. Ve Valaš-
ském Meziříčí lidé platí jen o dvě 
koruny méně, také tam se sazba té-
měř deset let nezvyšovala.       (bur)

Termín zápisů do základních 
škol se mění. Podle novely škol-
ského zákona se posunuje do 
období mezi 1. a 30. dubnem. 
Povinná školní docházka navíc 
nebude začínat v šesti letech prv-
ní třídou, ale v pěti letech rokem 
mateřské školy. 

„Přesný termín zápisu, který je 
vždy jednotný pro všechny školy, 
upřesníme do patnáctého března 
tak, aby všichni rodiče dostali 
informaci s předstihem,“ slíbil 
vedoucí odboru školství měst-
ského úřadu Dušan Vrážel. 

V Rožnově pod Rad-
hoštěm mají možnost 
plnit školní docházku 
také děti s trvalým 
pobytem mimo katas-
tr města, pokud mají 
jejich zákonní zástupci 
zájem. 

„V tomto případě však rodi-
čům doporučujeme, aby se, po-
kud tak již neučinili, spojili s ve-
dením příslušné základní školy,“ 
upozornil Dušan Vrážel. 

Rožnovské základky přivítají ve 
školním roce 2017/2018 zhruba 
160 prvňáčků.

Počet dětí, které s rodiči zamíří 
k zápisu, tak bude obdobný jako 

loni.  „Kolik jich ve skutečnosti 
1. září usedne do školních la-
vic, bude upřesněno v červnu 
mimo jiné až po projednání 

všech žádostí o odklad škol-
ní docházky,“ doplnil mluv-

čí města Tomáš Gross. 
V Rožnově se na-

chází pět městských 
devítiletek, soukromá 
Sedmikráska a krajská 

Základní škola Rožnov, 
Tyršovo nábřeží.        (bur)

Termíny zápisu do prvních 
tříd se posunují na duben

upřesníme do patnáctého března 
tak, aby všichni rodiče dostali 
informaci s předstihem,“ slíbil 
vedoucí odboru školství měst-
ského úřadu Dušan Vrážel. 

V Rožnově pod Rad-
hoštěm mají možnost 

loni.  „Kolik jich ve skutečnosti 
1. září usedne do školních la-
vic, bude upřesněno v červnu 
mimo jiné až po projednání 

všech žádostí o odklad škol-
ní docházky,“ doplnil mluv-

Tyršovo nábřeží.        

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA BYLA REKORDNÍ. Potře-
tí se vydali Tomáš Chumchal, Marek 
Kroták a jeho sestra Lucie do ulic Rož-
nova, aby se jako tři králové zúčastnili 
sbírky pro Charitu. „Baví nás to, je to 
smysluplné. Lidé se chovají pěkně, 
jsou štědří, každý dá, kolik může,“ vy-
světlili. Na území působnosti Charity 
Valašské Meziříčí se do sbírky zapoji-
lo 1 268 koledníků. které od pomoci 
druhým neodradil ani silný mráz. Od 
dárců se vybralo 2 068 836 korun, což 
je o 32 456 více než loni. Přímo v Rož-
nově pod Radhoštěm, kde sbírka pro-
bíhala v pátek 6. a v sobotu 7. ledna, 
kolednícci vybrali 329 366 korun. „Pe-
níze půjdou na přímou pomoc lidem 
v akutní nouzi, finanční podporu pro 
Centrum sociálně-materiální pomoci 
a na nákup kompenzačních pomůcek 
a doplnění potřebného vybavení pro 
Pečovatelskou službu v Rožnově,“ řek-
la Kateřina Kolajová z Charity Valašské 
Meziříčí s tím, že smyslem celonárodní 
akce je vykoledovat peníze na pomoc 
potřebným a zdravotně znevýhodně-
ným občanům.                           (bur)   
        Foto: Alexandra Buršíková

Jako problém vnímám navyšování 
provozních výdajů, vysoké částky za 
projektovou dokumentaci k přístavbě 
knihovny a stavbě kulturního centra 
a značnou sumu peněz určenou na 
oslavy výročí města.  
                      Markéta Blinková, zastupitelka

Rozpočet 
naleznete zde:
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Foto: archiv Art DagiDivákům se nejvíce líbila dvoumetrová socha Anděla, kterou ztvárnily 
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Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

V novém psím útulku, který by mohl být v ideálním případě ho-
tov v polovině roku, by mohlo být umístěno až třicet psů a deset 
koček. Na investici se podílejí obce mikroregionu Rožnovsko.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Počátkem devadesátých let byl Společenský dům převážně z ekonomických 
a organizačních důvodů prodán soukromému investorovi za tři a půl milionu 
korun. Holding Synot jej nyní Rožnovu nabízí zpět za čtyřicet milionů korun.

Útulek postaví obce jako sociální podnik Společenský dům město nekoupí. Je drahý

Zázemí pro třicet psů a deset ko-
ček nabídne od poloviny roku nový 
psí útulek, který vyroste v místě 
dosluhujícího zařízení v rožnovské 
místní části Palkovňa. Sloužit bude 
obcím mikroregionu Rožnovsko.

„Končila nám výjimka hygie-
ny, takže jsme byli postaveni před 
problém, co dál. Rozhodli jsme se, 
že postavíme psí útulek společně 
se sedmi dalšími obcemi mikrore-
gionu. Hledali jsme dotační titul 
a jako velmi elegantní nám přišlo 
využít výzvu na sociální podnikání. 
Podmínkou, abychom ji mohli vyu-
žít, je zaměstnávání lidí znevýhod-
něných na trhu práce, tedy zejména 

zdravotně postižených, nebo dlou-
hodobě nezaměstnaných. Dalšími 
kritérii, které musíme splnit, je, aby 
firma byla lokální a abychom rein-
vestovali padesát procent zisku do 
jejího rozvoje,“ vysvětlil místosta-
rosta Jan Kučera.

Stavba si vyžádá 8, 2 milionu ko-
run, dotace z Integrovaného regio-
nálního operačního programu činí 
4,16 milionu korun.

„Samotný provoz pak bude na-
staven tak, že psí útulek by měl být 
ekonomicky soběstačný díky po-
platkům za umístění psa nebo koč-
ky,“ řekl jednatel firmy Psí útulek 
Rožnovsko Jindřich Žák.

Psí útulek byl v Rožnově ote-
vřen v roce 1995 jako dočasná 
stavba. Zařízení je vybydlené, 
nevyhovuje kapacitně, schází mu 
výběhy. „Když se ale zakládalo, 
byla to v podstatě z nouze ctnost. 
Zároveň ale i progresivní řešení. 
V té době totiž vznikaly první 
útulky a neexistovaly žádné regule, 
jak mají vypadat,“ popsala Lenka 
Němcová ze správy majetku měst-
ského úřadu.

Význam útulku je podle veteri-
nární správy dvojí: zajistit bezpeč-
nost lidí před volně pobíhajícími 
psy a zabránit šíření infekcí. „My 
se ale snažíme zvířatům zajistit 

nadstandard. Organizujeme vy-
cházky se psy, dáváme jiné granule 
psovi s nadváhou než vychrtlému, 
poskytujeme maximální veteri-
nární péči a aktivně vyhledáváme 
nové majitele. Ano, jde zejména 
o záchytové zařízení, ale když zví-
ře vyléčíme a naočkujeme, hned 
jej nabízíme k adopci. A musím 
říct, že v tom jsme úspěšní,“ upo-
zornil správce dosluhujícího zaří-
zení Radim Korbáš.

Se zahájením prací se čeká na 
počasí. Pracovní úvazky budou 
rozděleny na 0,4 až 0,5, jejich cel-
ková výše je naplánována na 2,1 
úvazku.

Ledové království láká na chameleona i anděla

Kdo míjí areál rožnovského kem-
pu, nemůže přehlédnout dvaašede-
sát metrů dlouhý stan. Je to pro-
vizorní, plně izolovaný, chlazený, 
nasvětlený a ozvučený ateliér, pod 
jehož plachtou se ukrývá dvanáct 
soch ze sněhu a ledu. Dvacítka 
sochařů je vytvořila z dvaadvaceti 
tun materiálu, který do dějiště de-
vatenáctého ročníku mezinárodní-
ho sochařského sympozia Ledové 
království navezla koncem roku 
nákladní auta.

„Když akci hodnotíme z umělec-
kého hlediska, má stoupající ten-
denci. Stále více kolegů má zájem se 
sympozia zúčastnit, my ale bohužel 
nejsme schopni z kapacitních důvo-
dů všem vyhovět,“ popsala  Dagmar 
Hrabalová z pořádající neziskové 
organizace Art centrum Dagi.

Přípravy trvají několik měsíců, 
poslední týdny před zahájením už 
organizátoři pracují přímo v terénu.

Na Valašsko dorazili také letos 
sochaři nejen z Česka, ale i z Pol-
ska. Například Anna Nowakowska 
a Anna Zareba, které vytvořily dílo 
s názvem Katedrála.

„Je to fantazie. Opírá se sice o to, 
jak vypadají různé katedrály, nicmé-
ně to není ztvárnění určitého druhu 

architektury, je to vymyšlené,“ po-
psaly sochařky.

Divákům se nejvíce líbila dvou-
metrová socha Anděla, kterou 
ztvárnily polské výtvarnice Magda 
Karlowicz Iwanicka a Dominika 
Lewandowicz. Odborná porota se 
shodla se zúčastněnými sochaři, 
když nezávisle na sobě vyhodnotili 
jako nejhezčí plastiku s názvem jako 
Chameleon. Vytvořili ji Lukáš Koci-
án a Tomáš Chludil.

K vidění jsou také sochy znázor-
ňující mořského koníka, tučňáky, 
medvědy i abstraktnější motivy. 
Lidé se mohou stejně jako v minu-
lých letech vyfotit na ledovém trůnu.

Novinkou je i galerie obrazů, kde 
vystavuje také Lucrezia Škaloudová 
Puchmajerová.

„Představuji zde grafiku, která se 
barvou a názvy vztahuje k tématu,“ 
vysvětlila autorka.

Z ledu vytvořila plastiku s ná-
zvem Hlava. „Pro mě jako malířku 
je nejnáročnější prostorové vidění. 
Dokážu si model nakreslit, v malém 
měřítku i vymodelovat, ale protože 
mi chybí zkušenosti sochaře, je pro 
mě řezání a lepení ledu k sobě, pro-
stě ten počáteční stav hodně těžký,“ 
přiblížila Lucrezia Škaloudová Pu-
chmajerová.

Organizátoři využívají zájmu ve-
řejnosti, zvyšují tím prestiž sochař-
ského oboru a výtvarného umění.

„Chceme dát praktické zkušenos-
ti sochařům, kteří se poté mohou 
zúčastnit podobných akcí ve světě 
i v Česku. Naším zájmem je také 

propagovat Beskydy a Zlínský kraj. 
Očekáváme přes pět tisíc návštěvní-
ků. Zapojujeme také aktivněji školy 
do výtvarného života,“ popsal Miro-
slav Hrabal z Art centra Dagi.

Za osmnáct uplynulých ročníků 
mezinárodního sochařského sym-
pozia bylo vytvořeno přes dvě stě 
soch, na jejichž vzniku se podílelo 
více než sto dvacet profesionálních 
výtvarníků z pěti zemí. Podívat se 
na ně přišlo sto sedmdesát tisíc lidí.

„Probudili jsme sněhovou tvoři-
vost v celé republice i na Slovensku, 
a nyní již vznikají po našem vzoru 
sněhové i ledové sochy u škol, ve 
městech, soukromých zahradách 
i lyžařských střediscích,“ doplnil 
Miroslav Hrabal. Výstava je otevře-
ná do 5. února.

Za osmnáct uplynulých roč-
níků mezinárodního sochař-
ského sympozia bylo vytvo-
řeno přes dvě stě soch, na 
jejichž vzniku se podílelo 
více než sto dvacet profe-
sionálních výtvarníků z pěti 
zemí. Na plastiky z ledu 
a sněhu se přišlo podívat sto 
sedmdesát tisíc lidí.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Město nekoupí od společnosti Sy-
not Real Estate Společenský dům. 
Rozhodli o tom na posledním zase-
dání zastupitelé. 

„Dostali jsme tři nabídky. První 
se týkala odkupu nemovitosti za 
čtyřicet milionů korun. Druhá dlou-
hodobého pronájmu a třetí nájmu 
nevyužitých prostor restaurace. Na 
dopis jsme zareagovali tak, že jsme 
odbor rozvoje pověřili zpracováním 
analýzy využitelnosti budovy,“ při-
blížil starosta Radim Holiš.

Ta zachycuje využitelnost Spole-
čenského domu ze dvou pohledů: 
zaprvé v závislosti na obsahový 
záměr, zadruhé z hlediska ekono-
mické stránky a prostoru pro zís-
kání finančních zdrojů. Zvažovalo 
se zde například využití pro část 
městského úřadu, knihovnu, re-
prezentativní síň k mimořádným 
událostem, regionální centrum pro 
destinační management, zázemí 
pro místní neziskové organizace, 
domov seniorů, nízkoprahové za-
řízení pro děti a mládež, nájemní 
dům sociálních služeb, lázeňskou 
kliniku, městské lázně, zábavně 
technické centrum, galerii, měst-
skou tržnici či sportoviště.

Veškeré záměry generují následné 
vysoké investiční a provozní nákla-
dy v řádech milionů korun, výděleč-
nost či návratnost investice přitom 
není garantována. Vždy bude nutná 
alespoň částečná rekonstrukce ob-
jektu dle zvoleného záměru a s tím 
i vysoké počáteční náklady.

„Výstupem analýzy je tedy, že 
město nemá prostředky na to, aby 
je mohlo na koupi použít. Závě-

rečnému doporučení nejsou ani 
dostupné investiční tituly na po-
řízení či rekonstrukci,“ upozornil 
místostarosta Jan Kučera.

„Částka čtyřicet milionů korun 
není vysoká. Určitě bychom o ni 
mohli ještě jednat. O Společenský 
dům bychom ale měli bojovat,“ řekl 
zastupitel Jaromír Koryčanský.

Vít Matějka upozornil, že čtyři-
cet milionů není konečná cena. 

„To by ale nebyla konečná cena. 
Oprava si může vyžádat ještě polo-

vinu nebo víc nákupní sumy. Kdy-
by ten prodej byl za symbolickou 
cenu, tak bychom byli v nějaké re-
álné rovině. Takto se o tom ale uva-
žovat nedá,“ podotkl Vít Matějka. 

„Já si myslím, že co se týče vyu-
žitelnosti ve prospěch občanů, se 
Synot Real Estate minul se svým byz-
nys plánem. Když se podíváme na 
Luhačovice a další lázeňská města, 
vidíme, jak mají taková zařízení vypa-
dat,“ poznamenal Jaroslav Kučera. 

„Je jasné, že analýzu zpracovalo 
město, a koalice bude hlasovat po-
dle doporučení. Společenský dům je 

ale jednou ze tří výstavních budov, 
které Rožnov má. Město by se mělo 
snažit společně se Synotem najít ně-
jaké řešení, aby se budova rekonstru-
ovala, a dostala se tak do stavu, kte-
rý je jí hoden,“ řekl Alois Vychodil. 

Miroslav Valenta z holdingu Sy-
not nechtěl o snížení ceny ani slyšet. 

„Do rekonstrukce jsme dali dva-
advacet milionů korun. Společně 
s nákupní cenou nám to dělá ur-
čitou sumu, o které se tady nechci 
přít. Určitě však vím, že jsme na bu-

dově nevydělali. Když se vybudoval 
nový vstup do Valašského muzea 
v přírodě, přestali kolem Společen-
ského domu chodit lidé. Poslední 
ranou bylo přebudování Lázeňské 
ulice na pěší zónu. To nám do re-
staurace úplně přestali chodit hos-
té. Prostě to tak je. Když dnes lidé 
nezaparkují těsně u budovy, již chtě-
jí navštívit, tak do ní nejdou. Takže 
nyní tam není tržní síla, aby se re-
stauraci mohlo dařit. Díky tomu, že 
jsme rodáci, přinesla společnost Sy-
not do tohoto regionu nezištně de-
sítky milionů korun. S cenou dolů 

určitě nepůjdeme, za každou cenu 
prodávat nechceme. Můžeme se ale 
bavit o tom, jak využít nemovitost 
ke vzájemné spokojenosti,“ řekl 
spolumajitel holdingu.

Zastupitelé nákup neschválili. 
Podle vedení radnice ale bude měs-
to chtít prodloužit nájem na využití 
stávajícího sálu pro kulturní účely. 
Nemá totiž jiné adekvátní prostory. 
Spolupráci s majiteli údajně ne-
ovlivní ani případná investice do 
kulturního centra. 

Prokazatelný údaj o existenci 
budovy je již z roku 1876. Objekt 
sloužil nejprve jako krytá lázeňská 
kolonáda, později byl přestavěn do 
dnešní podoby a funkce Léčebného 
či Společenského domu. V součas-
nosti, také díky absenci kulturního 
zařízení v Rožnově pod Radhoštěm 
plní Společenský dům funkci neo-
ficiálního centra kulturních aktivit 
pro město Rožnov pod Radhoštěm 
a okolí. Budova se nachází na pa-
mátkově chráněném území. 

Do roku 1949 bylo vlastníkem 
objektu město. V roce 1949 byl 
objekt přidělen do vlastnictví 
státního podniku Valašské hotely 
a restaurace Vsetín. Roku 1991 byl 
privatizací převzat zpět do majet-
ku města Rožnov pod Radhoštěm 
jako holá, zchátralá stavba bez 
vnitřního vybavení.

Roku 1993 byl objekt převážně 
z ekonomických a organizačních 
důvodů prodán soukromému inves-
torovi za tři a půl milionu korun na 
základě kupní smlouvy, znaleckého 
posudku a především funkčního 
podnikatelského záměru. 

NÁVŠTĚVNOST MUZEA REKORDNÍ. Je to rok 
za rokem stejné. Návštěvnost Valašské-
ho muzea v přírodě roste a každých 
dvanáct měsíců překoná rekord. Také 
vloni počet příchozích překonal očeká-
vání. Branami skanzenu prošlo 315 626 
hostů. To je o 28 962 více než předlo-
ni. Jedná se o největší návštěvnost za 
posledních třináct let. „Loni jsme vedle 
naší stálé nabídky připravili řadu pro-
gramů na oživení všech areálů. Byly to 
například pořady Ondrášova valaška, 
Bouráme bariéry, První prázdninový 
den, Přivítání školního roku a nechy-
běly ani koncerty dechových hudeb či 
hradní stráže. Netradiční bylo i Setkání 
fujaristů, Hravá dědina, Sklářská sobota 
a Rozmarné léto. Pestrá byla také paleta 
výchovně-vzdělávacích programů, které 
se těší velké oblibě,“ vyjmenoval ředitel 
skanzenu Jindřich Ondruš. Na prknech 
muzea vystoupilo 2 800 účinkujících. 
Návštěvnicky nejúspěšnější byly pořady 
Velikonoce na Valašsku (na snímku), 
Vánoční jarmark či Dny řemesel.  (bur)  
        Foto: Alexandra Buršíková

Dostali jsme tři nabídky. První se 
týkala odkupu nemovitosti za čty-
řicet milionů korun. Druhá dlouho-
dobého pronájmu a třetí nájmu 
nevyužitých prostor restaurace. 
                                Radim Holiš, starosta
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První kamion si pořídil ve dvaceti sedmi letech. Jednalo se o model z roku 2000, 
jeden z posledních, které značka Liaz před ukončením výroby v roce 2003 vypustila 
na trh. Kromě toho má ve sbírce sklápěč Liaz z roku 1990 a Škodu Xena z roku 1996.

Veteránový nadšenec sbírá úspěchy s liazkou

Kamiony značky Liaz byly pro Ka-
mila Mikulu od malička srdcovou 
záležitostí. Tato vášeň jej přivedla 
k pořízení vlastní liazky, s níž nyní 
pravidelně vyhrává ocenění na 
truck setkáních a soutěžích mezi-
národní úrovně. 

,,Jsou to vozy, které se mi líbily 
už od malička. Vypadaly nadčaso-
vě a dobře jely. Navíc s nimi jez-
dím i podnikám. Tatra mi nikdy 
nic neříkala,“ vysvětluje dvaatři-
cetiletý Kamil Mikula z Rožnova 
svou zálibu.  

Kamion si pořídil ve dvaceti 
sedmi letech. Jednalo se o model 
z roku 2000, jeden z posledních, 
které značka před ukončením výro-
by v roce 2003 vypustila na trh. Vy-
toužený tahač objevil po dlouhém 
hledání s pouhými osmdesáti tisíci 
najetými kilometry. 

,,Člověk za tím musí jít, jako 
když jde za štěstím, když za ním 
jdete, ono si vás i samo najde. Měl 
jsem štěstí, že jsem našel liazku 
v originálním stavu, nebouranou, 
s dobrou motorizací,“ vzpomíná 
Kamil Mikula.

Tahač kupoval především za úče-
lem jeho zprovoznění. Po půl roce 
oprav se však začal účastnit stále 
více atraktivních truck srazů, show 
a soutěží, kde se v kategorii veterá-
nů umisťuje na předních místech. 

,,I když není starší víc než třicet 
let, jsou kamiony této značky po-
važovány za veterány. Především 
proto, že se již nevyrábí a na dálni-
ci nepotkáte ani jeden,“ líčí mladý 
Rožnovan. 

,,Je to pro mě skvělý pocit, že 
jsem si splnil sen, a hlavně, že je 
to Liaz, který mezi stovkami kami-
onů vyčnívá a je nepřehlédnutelný. 
Zároveň pocit patriotství, kdy re-
prezentuji nejen českou značku, 
ale zároveň i Českou republiku,“ 

říká  Kamil Mikula, který působí ve 
třech na sobě nezávislých doprav-
ních společnostech, 

V roce 2016 se zúčastnil pěti 
srazů. Dva z nich byly v České 
republice. Jednalo se o Truck day 
Chlumany, kde mezi sto dvaceti ta-
hači vyhrála jeho liazka první mís-
to, dále pak Truck show Šeborov. 
Na pozvání se rozjel také mimo 
republiku, konkrétně do Polska, od-
kud si i mezi početnou konkurencí 
sedmi set trucků z celé střední Ev-
ropy odvezl pohár. Mezi elitu se 
dostal také na Slovensku v závodě 
amatérských tahačů, který se konal 
na okruhu Slovakia ring. 

Za nejlepší akci však vítěz ne-
jednoho ocenění považuje tradiční 
Truck sraz Zlín, který se mezi divá-
ky těší velké oblibě. Zde měl jako 
jeden ze třiceti kamionů tu čest jet 
páteční spanilou jízdu přes cent-
rum města. 

„Tam jsou kolem cesty davy lidí 
od malých dětí až po důchodce. 
Taková atmosféra není nikde jin-
de v Evropě,“ popisuje milovník 
veteránů.

Vlastnit kamion je ale drahý ko-
níček. Jen cesta z Rožnova do Pra-
hy a zpět vyjde na tři tisíce korun, 
což je ovšem v porovnání s povin-
ným ručením, pojištěním a dalšími 

výdaji zanedbatelná částka. Nicmé-
ně tato záliba není náročná pouze 
finančně, nejvíce je totiž zapotřebí 
investovat především do času, který 
je třeba kamionům věnovat. 

,,Sám bych neudělal nic, naštěstí 
mám kolem sebe dobrý tým. Na-
zval jsem ho KM Liaz Team. To 
jsou lidé, které to baví a kteří se 
mnou spolupracují.“ 

Kromě kamionu vlastní Kamil 
Mikula ještě sklápěč Liaz z roku 
1990 a Škodu Xena z roku 1996, 
kterých se vyrobilo pouze třicet 
kusů. Tahače si financuje sám, 
sponzorům z regionálních firem by 
se ale nebránil.

Foto: archiv Kamila MikulyKamil Mikula se svou liazkou z roku 2000, kteru si pořídil zhruba před pěti lety. 



Vy
trh

ně
te

 d
vo

jlis
t, 

př
el

ož
te

 (d
o 

fo
rm

át
u 

A5
) a

 p
ot

é 
pe

rfo
ro

va
no

u 
čá

st
 p

ro
říz

ně
te

.





KULTURASTRANA 9 / 27. LEDNA 2017

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz 

Jarda Svoboda. Foto: Vojtěch Vlk

V pátek 13. ledna byla 
slavnostně otevřena 
výstava na chodbách 
a v podkroví městské 

knihovny, která zpřístupňuje ve-
řejnosti všechny soutěžící návrhy 
zaslané do otevřené architektonic-
ké soutěže na přístavbu budovy 
knihovny. Všichni obyvatelé města 
(a samozřejmě nejen oni) se tak 
mohou do konce února přesvědčit, 
jak se s tímto zadáním vypořádali 
architekti. 

Celkem se v soutěži setkalo 
17 návrhů a každý přistoupil k řeše-
ní problému po svém. Je zřejmé, že 
lidé konzervativního založení bu-
dou jakoukoliv přístavbu k původ-
ní vile hlasitě kritizovat a odmítat. 
Avšak existuje dostatek příkladů 
rekonstrukcí a přístaveb, které jsou 
citlivé a navíc funkční.

Pokud bych neměl opouštět obor 
knihovnictví, doporučil bych zájem-
cům a (případným) kritikům pár 
příkladů, kdy se jedná o skutečně 
funkční a citlivou přístavbu. A když 
říkám pár, myslím tím dva (avšak 
spíše z důvodu prostorových). 

…tak se na to podívejte, paní Müllerová!

Prvním z nich je gotický hrad 
v Soběslavi, který od své rekon-
strukce v roce 2010 je nejenom go-
tickou památkou, ale také moderní 
městskou knihovnou. Dalo by se 
říci, že se jedná o propojení dvou 
rozdílných světů. Pokud zadáte do 
internetu, určitě najdete mnoho fo-
tografií této stavby.

Druhým příkladem budiž Národ-
ní knihovna ČR umístěná v praž-
ském Klementinu. V současné 
době prochází rozsáhlou a náklad-

nou rekonstrukcí, avšak zde bych se 
chtěl zastavit pouze u jedné z bu-
dov, která byla k původnímu objek-
tu barokního skvostu přistavena ve 
20. letech minulého století. Jedná 
se o tzv. Halu služeb a ve chvíli, kdy 
kolem ní in natura procházíte ani 
nevnímáte, že původní Klementi-
num je obohaceno o cosi cizorodé-
ho. Navíc právě Hala služeb bude 
po dokončení rekonstrukce vstup-
ním portálem do služeb Národní 
knihovny, tzn. že bude zanechávat 

JARDA SVOBODA 
TRABANDITA
Sobota 11. února 
20.00 hodin – T klub

JIŘÍ ČERNÝ 
HORŇÁCI – VELIČTÍ 
A VRBEČTÍ „ČERNOŠI“
Čtvrtek 23. února
19.30 hodin – T klub

Slova jsou skrytí hadi, s jedova-
tým jazykem, slova jsou žhavý 
střely, ze kterejch jde strach, slo-
va jsou litý zvony, který bijou na 
poplach. Tyto a podobné verše si 
budete moci poslechnout v podání 
Jardy Svobody, kapelníka Traban-
du, který si ke svým padesátinám 
nadělil sólové album, s nímž vy-
ráží rozšířit obzory posluchačům 
v různých zákoutích Česka. Jeho 
doprovodným nástrojem je celkem 
neobvyklý nástroj: „Harmonium 
je moje velmi stará láska. Jsou to 
takové varhany pro chudé. Často 
stávalo v malých protestantských 
sborech, kde jsme v začátcích 
hodně vystupovali. Jeho zvuk do-
káže velice laskavě zaplnit prostor 
a má lidský rozměr, není v něm 
ta pompéznost velkých varhan, 

Kapelník Trabandu vystoupí sólově v Téčku
Martin Valášek

tka@tka.cz

na uživatelích primární haló efekt 
knihovny. A zde opět doporučím 
internet, nebo se někdy do Kle-
mentina vypravte (to platí také pro 
Soběslav). Stojí to za to.

Avšak zpět do Rožnova. Město 
Rožnov k výstavě a soutěži vydalo 
také katalog, který je velmi cennou 
součástí výstavy. V něm jsou zahr-
nuty všechny návrhy a návštěvník 
si je tak může jednotlivě procházet 
i v poklidu domova a přemýšlet nad 
knihovnou s odstupem času. Tento 
časový odstup je v řadě případů uži-
tečný a nejednou se mi osvědčilo 
podívat se na různé problémy jiný-
ma (rozuměj nezatíženýma) očima. 

Nádavkem tomu mi dovolte 
Vás pozvat na související besedu 
v podkroví knihovny s městským 
architektem Janem Horkým a mís-
tostarostkou Kristýnou Kosovou na 
téma Kvalita architektury ve městě. 
Bude zde prostor pro diskuzi neje-
nom o soutěži na přístavbu knihov-
ny, avšak také o problémech obec-
ně se týkajících architektury ve 
městech či úloze městského archi-
tekta. Ona diskuze pomáhá rozšiřo-
vat obzory, tišit emoce a vyjasňovat 
stanoviska, a to je potřeba. Nesta-
čí jen hloupě trolit na facebooku. 
V úterý 7. února v 17.30 v podkroví 
knihovny se na Vás budeme těšit.

která vás nekompromisně zatluče 
do lavice. Harmonium dýchá jako 
živý tvor. Když chce, umí znít jako 
ty varhany, ale umí hrát i sprostě, 
hospodsky.“ 

Tímto máme určeny dvě základ-
ní složky Jardovy tvorby. A že se 
mu je s albem příznačně nazvaným 
„Solo“ daří propojovat, dokazují 
nejen příznivé recenze hudebních 
kritiků, ale taky zájem posluchačů, 
kteří ho svými nákupy vynesli mezi 
nejlépe prodávané tituly vydava-
telství Indies Scope v roce 2016. 

Poetické texty jsou harmoniem 
posunuty do intenzivního poslu-
chačského zážitku. Pět křížků na 
zádech není pro rodáka z Kolína 
žádná přítěž, naopak z nich načer-
pává inspiraci a jeho slova získávají 
na váze. Osobitý skladatel je vý-
znamnou osobností tuzemské, spí-
še alternativní scény, a každý jeho 
počin je událost. Komorní prostory 
T klubu jako by byly stvořeny pro 
intimní hudební zážitek a ano, sál 
bude uspořádán na sezení, kdyby 
se někdo obával.

Pokud se bavíme o ikonách české 
hudební žurnalistiky, tak nad všemi 
vyčnívá nejen svou výškou Jiří Čer-
ný. Člověk, který neustrnul ve svém 
rozhledu a po půl století sleduje hu-
dební dění doma i ve světě, aby se 
mohl svými postřehy podělit s po-
sluchači, mezi nimiž ti rožnovští za-
ujímají zvláštní místo. Proto se sem  
tak rád vrací a bez jeho pořadů by 
byl T klub o hodně ošizený. Obec-
ný pořad Rockování se pravidelně 
střídá s monotematickými medai-
lónky, únorový je svým způsobem 
jedinečný, jelikož se bude věnovat 
lidové hudbě. Není ovšem lidovka 
jako lidovka a Jiří se zahloubá do 
fenoménu moravského folkloru 
z oblasti Slovácka, konkrétně toho 
horního.

Horňácký folklor je náš zdaleka. 
Už i děcka tam zpívají hrdelním 
hlasem a muziky – ne vždy cimbá-
lové, ale určitě s basou, frázují s pří-
zvukem na sudých dobách. Jako 
afroameričtí bluesmeni, jazzmeni 
nebo rockeři. Lidové umění deseti 
dědin malého horňáckého regionu 
v čele s Velkou nad Veličkou a Hru-
bou Vrbkou nadchlo koncem před-
minulého století Leoše Janáčka a 
dodnes přitahuje všemožné muzi-
kanty včetně rockerů a folkařů. Po-
řad je holdem „majstrům“, počína-
je Jožkou Kubíkem přes Miškeříky, 
Holé, Mičky, Hrbáče, Prachaře až 
po nejmladší sbory.



Foto: Alois VychodilZleva: stav do srpna 2008, postup prací v říjnu téhož roku a otevření parkoviště v prosinci 2008.
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Překvapivé zdražení parkovného za Albertem  

Po složitých majetko-
právních jednáních byla 
v  srpnu 2008 zahájena 

stavba parkoviště při vjezdu na Ma-
sarykovo náměstí (za Albertem). 
Původní nezpevněná plocha byla 
vyasfaltována a rozšířena o 500 m2. 

Stavba za 4, 1 mil. byla zkolaudová-
na a uvedena do provozu za nece-
lých pět měsíců. 

Město získalo na financování 
z prostředků Evropské unie 3,3 mil. 
(80 %). Přibylo 46 parkovacích míst. 
Aby občané nakupující v Albertu 

také měli ze získaných prostředků 
alespoň malý prospěch, stanovila 
tehdejší rada města parkovné 1 Kč 
za půl hodiny. Proč historii připomí-
nám? V pondělí 9. 1. 2017 jsem jako 
obvykle v posledních osmi letech 
vložil 1 Kč do automatu, ten mi ji 

však vyplivl zpět i po opakovaném 
pokusu. Po nasazení brýlí jsem zjis-
til, že ten nenasyta po mně chce ko-
run pět. Pak mi došlo, že se vedení 
města zřejmě rozhodlo uplatňovat 
na občanech metodu „ber, kde ber“.

Alois Vychodil, zastupitel

Zastupitelstvo města 
schválilo na svém pro-
sincovém zasedání dva 

významné dokumenty. Rozpočtový 
výhled na období 2017–2021 a roz-
počet města na rok 2017. Dalo by 
se říci: krok správným směrem. 
ALE… Byl by to krok správným 
směrem, kdyby si tyto dva doku-
menty neodporovaly. 

Smyslem rozpočtového výhledu 
je vymezit finanční možnosti měs-
ta, podpořit zdravý vývoj financí 
a schopnost města dostát svým zá-
vazkům. Povinnost mít rozpočtový 
výhled je daná zákonem. Smůla je, 
že jeho dodržování nikdo nekontro-
luje. Rozpočtový výhled zpracoval na 
základě podkladů poskytnutých měs-
tem Ing. Luděk Tesař (City Finance), 
který úzce spolupracuje s minister-
stvem financí. Město Rožnov využí-

vá jeho služeb již několik let. Dopo-
ručení a rady Ing. Tesaře byly vždy 
brány vážně a městu se to vyplatilo. 
Rozpočtový výhled stanoví směr, kte-
rým by se mělo hospodaření města 
ubírat. Zároveň stanoví meze, jejichž 
překročení je pro město nežádoucí. 

Problém je, že již při schvalování 
rozpočtu na rok 2017 byly tyto meze 
překročeny dokonce několikrát. 
Třeba tím, že rozpočtový výhled 
vychází z předpokladu, že provozní 
výdaje města v roce 2017 budou 238 
mil. Kč. Schválený rozpočet ovšem 
počítá s částkou 291 mil. Kč, což je 
o „pouhých“ 53 mil. Kč víc. Nebo 
tím, že rozpočtový výhled počítá 
s přebytkem hospodaření města na 
konci letošního roku, který činí 84 
mil. Kč. Ale nebude tomu tak, ne-
boť přebytek byl zahrnut do výdajů 
v roce 2017. Takže ho utratíme už 

v letošním roce. Aby měl rozpočto-
vý výhled nějaký smysl, musí být do-
držovány předpoklady, na kterých je 
založen. Jedním z nich je, že město 
získá v roce 2018 celkem 25 mil. 
Kč  z prodeje bytů. Vedení města 
však prohlásilo, že s privatizací bytů 
nepočítá. Další předpoklad vychází 
z toho, že město bude investovat 
v roce 2018 do víceúčelového kul-
turního centra pouze 100 mil. Kč. 
Ovšem na základě architektonické 
soutěže musí být každému jasné, že 
skutečná cena bude nejméně 150, 
ale spíš nějakých 200 mil. Kč.

Jednoduše řečeno, vedení města 
poskytlo zpracovateli rozpočtové-
ho výhledu podklady, které vzápětí 
při návrhu rozpočtu 2017 ignorova-
lo. Od skutečnosti se liší nejméně 
o 200 mil. Kč. Bohužel v nepro-
spěch příznivé prognózy, která je 

v rozpočtovém výhledu prezento-
vána. Ing. Tesař v rozpočtovém 
výhledu konstatuje, že finanční 
kondice Rožnova se od roku 2009, 
kdy byly finance na úrovni „krizo-
vého řízení“ trvale zlepšovala až 
do roku 2013. Od tohoto roku jsou 
finance města silné a stabilní. Ale 
zároveň upozorňuje, že pro Rož-
nov existuje riziko spočívající ve 
schopnosti města udržet rozumné 
provozní výdaje, a že je proto tře-
ba klást důraz na projekty snižují-
cí provozní výdaje. Za smysluplné 
projekty pokládá ty, které vedou ke 
zlepšení infrastruktury a podmínek 
pro podnikání a bydlení. Obávám 
se, že výstavba megalomanského 
kulturního centra mezi smysluplné 
projekty nepatří. Ale co na tom, le-
tos máme na utrácení peněz dost.            

     Václav Mikušek, zastupitel

Rozpočet města kontra rozpočtový výhled
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Foto: archiv školyS místostarostou Janem Kučerou (uprostřed) zleva Barbora 
Kolečková, Jana Diatková, Šimon Nesvadba a Tereza Horáková.

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. Plně 
funkční. Cena 500 Kč. Tel.: 777 
154 274.

 Prodám čerpadlo na vodu AS-
GATEC GP1210, nerez provede-
ní, nové, nepoužívané, 4000 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 mladé kohouty; česká 
zlatá kropenka; a sasex. Tel.: 728 
532 868 nebo 737 974 750.

 Prodám lokální plynové topení 
WAF zn. KARMA - BETA 2, zem-
ní plyn, výkon 2,2 kW, sání a odtah 
přes zeď. Tel.: 724 549 689.

 Prodám kráječ cibule 130 Kč p. 
cena 230 Kč. Dále prodám autovy-
savač cena 350 Kč, původní cena 
530 Kč. Vše nové. Tel.: 725 284 789.

 Prodám nové pohory Fitwell 
Marte vel 10 (44,5), bohužel mi ne-
sedí. Původní cena 4 300 Kč, nyní 
2 490 Kč. Tel.: 608 334 881.

 Prodám nová garážová vrata se 
zárubní, malou stolovou cirkulár-
ku, plechové dveře 2x1 m se zá-
rubní, starší dubové dveře 1,8×1 m. 
Tel.: 732 660 006.

 Prodám dětské plenky Bella Hap-
py  velikost 5, 12–25 kg, 58 kusů v ba-
lení. 3 balení á 270 Kč (přebytečné 
zásoby). Tel.: 604 489 532.

 Prodám několik psacích strojů. 
Levně. Tel.: 739 175 537.

PRODÁM

ŘÁDKOVÁ INZERCE

HLEDÁM

 Hledáme paní na částečnou 
výpomoc k nemocné mamince. 
Volejte: 737 505 424.

DARUJI

 Za odvoz televizor barevný 
Samsung, obrazovka 80 cm, hrají-
cí. Tel.: 777 154 274.

V červnu 2016 zahájila Místní 
akční skupina Rožnovsko, z. s., 
realizaci dvouletého projektu s ná-
zvem „Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání v ORP Rožnov pod Rad-
hoštěm“ (dále jen MAP rozvoje 
vzdělávání), jenž je zaměřen na 
rozvoj kvalitního a inkluzivního 
vzdělávání dětí a žáků do 15 let 
v území ORP Rožnov pod Radhoš-
těm. Místní akční skupina Rožnov-
sko, z. s., získala na projekt dotaci 
ve výši 5 762 428 Kč. 

Do projektu je zapojeno celkem 
24 škol a školských zařízení. Ten-
to projekt je financovaný z Ope-
račního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání a státního rozpočtu 
České republiky. 

Hlavním cílem projektu je zlepšit 
úroveň a kvalitu vzdělávání v ma-
teřských a základních školách 
tím, že bude podpořena spoluprá-
ce zřizovatelů, škol, vzdělávacích 
zařízení, poskytovatelů neformál-
ního a volnočasového vzdělávání 
a ostatních aktérů ve vzdělávání 
(rodičů, zaměstnavatelů, nezisko-
vých organizací). V praxi se jedná 
o společné informování, vzdělávání 

setkáních řešit konkrétní potřeby 
v oblasti vzdělávání. Vznikly tak 
skupiny zaměřené na problemati-
ku 1. Rozvoje a zkvalitnění před-
školního vzdělávání, 2. Rozvoje 
a zkvalitnění základního vzdělá-
vání, 3. Rozvoje a zkvalitnění 
zájmového a neformálního vzdě-
lávání a 4. Dostupnosti vzdělává-
ní a rozvoje kapacit, spolupráce 
aktérů ve vzdělávání a podporu 
vzdělávání. 

Tyto pracovní skupiny, složené 
ze zástupců škol a školských zaříze-
ní, zřizovatelů, poradenských slu-
žeb, neziskových organizací, rodičů 
a firem, se sešly na svých prvních 
jednáních v listopadu 2016, aby 
analyzovaly silné a slabé stránky, 
hrozby a příležitosti vzdělávání na 
Rožnovsku.

Podrobnější informace o projek-
tu včetně zmíněných dokumentů 
naleznete na webových stránkách 
Místní akční skupiny Rožnovsko, 
z. s. – www.masroznovsko.cz.

O průběhu realizace dalších aktivit 
projektu budeme i nadále čtenáře 
Spektra Rožnovska pravidelně in-
formovat.               Projektový tým

a plánování partnerských aktivit 
pro řešení místně specifických pro-
blémů a potřeb. Na základě této 
spolupráce vznikne dohoda, která 
bude definovat největší problémy 
v území a bude navrhovat jejich 
vhodné řešení. 

Participativním způsobem dojde 
k vytvoření strategického doku-
mentu Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání pro ORP Rožnov pod 
Radhoštěm. 

Projekt je sestaven z pěti klíčo-
vých aktivit, které na sebe vzájem-
ně navazují: 1. Akční plánování,  
2. Řízení MAP, 3. Realizace plánu 
(MAP+), 4. Evaluace, 5. Řízení 
projektu. Mezi cílové skupiny pa-
tří především děti a žáci, dále pe-
dagogičtí pracovníci, pracovníci 
a dobrovolní pracovníci organiza-
cí působících v oblasti vzdělávání 
nebo asistenčních služeb a v oblas-
ti neformálního a zájmového vzdě-
lávání dětí a mládeže, pracovníci 

organizací působících ve vzdělá-
vání, výzkumu a poradenství, 
pracovníci popularizující vědu 
a kurikulární reformu, rodiče dětí 
a žáků, vedoucí pracovníci škol 
a školských zařízení, veřejnost, za-
městnanci veřejné správy a zřizo-
vatelů škol působící ve vzdělávací 
oblasti a další. 

Hlavní řídící funkci v projektu 
zastává tzv. řídící výbor složený 
ze zástupců zřizovatelů, ředitelů 
škol, zaměstnavatelů, rodičů, po-
licie, krajského úřadu apod. První 
jednání výboru proběhlo v červnu 
2016, na kterém přítomní zástup-
ci schválili statut a jednací řád. 
Na druhém zářijovém setkání pak 
členové schválili strategický rámec 
včetně investičních priorit jednotli-
vých škol. 

Další důležitou aktivitou je čin-
nost čtyř pracovních skupin, kte-
ré budou na svých pravidelných 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm

ZŠ Videčská je aktivní a úspěšnou školou
Základní škola Videčská v žádném 
případě neusnula zimním spán-
kem. Naopak žáci i jejich paní 
učitelky zažívají spoustu aktivit. 
Předvánoční období bylo již tra-
dičně ve znamení horečné výroby 
různých ozdob a symbolů nejkrás-
nějších svátků v roce. Ale nejen to. 
Děti nacvičovaly program na vá-
noční besídky, připravovaly vánoč-
ní jarmark a navštěvovaly různé 
programy vánočně laděné, zejmé-
na krásný program ve Valašském 
muzeu nazvaný Vánoce na dědině. 
Dva dny jsme věnovali našim kaž-
doročním hostům – dětem z rož-
novských i okolních mateřských 
škol. Pro 250 dětí jsme připravili 
krásnou výstavu, dále předškoláci 
zhlédli muzikál Na vlásku, který 
nacvičili členové dramatického 
kroužku pod vedením paní učitel-
ky Krůpové, a zazpívali si s dětmi 
ze 3.B. V tvořivé dílně školní dru-
žiny si vyrobili roztomilého andě-

líčka a nakonec si pochutnali na 
dobrotách, které jim upekly paní 
kuchařky. 

Ani v těchto mrazivých dnech 
nezapomínáme  na pohyb. První ne-

dočkavci z 1. stupně už vytáhli brus-
le a běžky, které jim škola poskytne 
zdarma k zapůjčení. Díky sněhové 
nadílce třeťáci začali zkoušet běžec-
kou stopu v parku a nakonec si vy-

jeli i do Velkých Karlovic. A ostatní 
žáci z 1. i 2. stupně je budou brzy 
následovat. Další lyžařské výcviky 
jsou už naplánovány. Žáci ZŠ Vi-
dečská jsou tradičně úspěšní i v ji-
ných sportech, v poslední době to 
bylo zejména vítězství v okresním 
kole ve vybíjené, které vybojovali 
chlapci 6. a 7. tříd. Ve stejném tur-
naji získala 3. místo také děvčata. 
Do okresního kola se probojovali 
i florbalisté, také šesťáci a sedmáci, 
kteří vybojovali pěkné 4. místo. 

Naši žáci sbírají trofeje i v jiných 
oblastech, než je sport. Naposledy 
získali tři dívky a jeden chlapec 
ocenění v podobě dvou druhých 
a dvou třetích míst ve výtvarné sou-
těži vyhlášené rožnovským SVČ 
pod názvem 750 let Rožnova pod 
Radhoštěm na poštovní známce. 
Poznáte je na fotografii. 

Všem úspěšným žákům gratulu-
jeme a děkujeme za reprezentaci 
školy.                        Hana Bosová

Každý, kdo má rád zimu, sportuje 
nebo se toulá krajinou a užívá si to-
hoto ročního období. V přírodě se 
zdá jako by všechno spalo zimním 
spánkem, ale opak je pravdou. 

Někteří živočichové, kteří nespí, 
urazí za potravou mnoho kilomet-
rů, aby zimu přežili a mohli se do-
čkat jara. Mezi tyto tajemné tvory 
rožnovské přírody patří i vydra 
říční (lutra lutra). Na zamrzlé řece 
Bečvě nebo jejich přítocích můžete 

najít v jemném poprašku sněhu její 
stopy a se zájmem pozorovat, co 
právě vydra dělala. 

Tato naše největší vodní lasico-
vitá šelma má na končetinách pět 
prstů s plovacími blánami, které 
jsou někdy ve sněhu také viditelné. 
Mezi tlapkami najdete čáru jako 
stopu po mohutném vydřím ocase, 
který vydra tak často využívá jako 
kormidlo k akrobatickým kouskům 
ve vodě, kde je jako doma. Vydry 

jsou nejdokonalejší plavci ze všech 
šelem. Udivují každého pozorova-
tele lehkostí pohybu, s níž provádě-
jí i nesložitější obraty. Pod vodou 
i přes silný mráz vydrží několik mi-
nut a potopí se do hloubky až 12 m. 
To vše zvládnou také díky husté 
srsti s mohutnou tukovou vrstvou. 
Jelikož je vydra říční závislá na 
kvalitě a čistotě vod, můžeme s ra-
dostí říci, že příroda v našem měs-
tě a okolí ještě neutrpěla tak velké 

znečištění. Na kamenech zamrzlé 
řeky můžeme někdy najít i stopy po 
vydří hostině. Jsou to zbytky ryb, 
drobných savců nebo vydří trus 
plný šupinek a rybích kůstek. 

Ten, kdo má rád kouzla zimní 
přírody, tak může vyrazit na zají-
mavou a dobrodružnou procházku 
s rodinou či dětmi kolem vodních 
toků za poznáním života této krás-
né šelmy, která patří mezi silně 
ohrožené druhy.      Michal Šulgan

Vydra říční patří k tajemným tvorům rožnovské přírody
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Foto: archiv 
Zdeňka Toboly

Tomáš Bernátek (stojící vzadu), dále zleva – Lucie Polášková, Aleš Kopecký, Ladislav Polášek, trenér 
Radek Veřmiřovský, Jakub Menšík, Adam Daniš, Jan Hoffmann, Jakub Vetešník a dole klečící Nick Vetešník.

Foto: archiv Petra MíčkaZleva Honza Kučera, Daniel Ondryáš, Pavel Širůček, 
Martin Tiso, Petr Míček a Petr Konrád.

Medailová sbírka závodníků Asia Gym Sportu
Pavel Machů

pavel.machu@post.cz 

Dvanáct medailí, osm zlatých a čtyři stříbrné vybojovali 
členové rožnovského oddílu pro kickboxing, sebeobranu 
a extrémy Asia Gym Sport na posledním mezinárodním 
turnaji uplynulého roku, Národním poháru v Praze. 

Vizualizace: MěÚ ZubříDlouho diskutovaný multifunkční areál by mohl v Zubří vyrůst do konce příštího roku.

Alexandra Buršíková
bursikova@tvbeskyd.cz

Vyrovnaný rozpočet s částkou 127 milionů 
542 tisíc na straně příjmů i výdajů schválili na 
svém posledním zasedání zastupitelé Zubří.

Schválili rozpočet včetně multifunkčního areálu

ZUBŘÍ • Vyrovnaný rozpočet 
s částkou 127 milionů 542 tisíc na 
straně příjmů i výdajů schválili na 
prosincovém zasedání zastupitelé 
Zubří. Nejdiskutovanější byla plá-
novaná stavba multifunkčního are-
álu s bazénem a koupalištěm. 

Moderní komplex má vzniknout 
v sousedství fotbalového hřiště na-
místo turistické ubytovny a chátra-
jícího venkovního bazénu. 

Nefungující koupaliště a chy-
bějící domov pro seniory zvolili 
obyvatelé Zubří v radničním do-
tazníkovém šetření za druhý a třetí 
nejzásadnější problém, který měs-
to trápí. 

Investiční akce se ale nelíbí opo-
zičním zastupitelům, kteří se obá-
vají zadlužení města do budoucnos-
ti, kdy by mohly chybět peníze na 
ostatní důležité investiční výdaje.

„Buď se rozhodneme pro fungo-
vání města dál, tak jak tomu bylo 
doteď, to znamená, že budeme 
umořovat dluhy, popřípadě šetřit 
nějaké peníze na výdaje, které nás 
můžou čekat do budoucna, nebo 
zadlužíme město takovým způso-
bem, že nejméně další dvě zastu-
pitelstva se budou trápit s tím, co 
tady tohle zastupitelstvo udělalo,“ 
upozornil Vlastislav Janků.

Na zasedání přišli i obyvatelé 
Zubří. Mluvilo se tak i o petici, kte-
rou podepsaly více než tři stovky 
lidí. Její oganizátoři jsou proti stav-
bě multifunknčího centra. Podle 
nich by se mělo opravit venkovní  
koupaliště a přilehlý areál.  

Většina občanů nechce ve městě 
žádný multifunkční areál. Chtějí re-

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

konstrukci venkovního koupaliště, 
tak jak o tom hlasovali v anketě,“ 
řekl jeden z přítomných lidí, kteří 
podepsali petici proti stavbě. 

„Já jsem u toho starého koupa-
liště žil roky a vím, jaký tam býval 
v létě kravál. A vy tam chcete po-
stavit byty pro důchodce? Navíc je 
tam z druhé strany cesta,“ upozor-
nil další z přítomných. 

Peticí se však zastupitelé na pro-
sincovém zasedání odmítli zabývat. 

Návrh na rozpočet nakonec hla-
sováním prošel. Zubří bude letos 
hospodařit se sto dvaceti sedmi 
miliony. Nejvíce peněz, šedesát dva 
milionů půjde právě na zahájení re-
alizace multifunkčního areálu.  

„My máme schválený rozpočto-
vý rámec do roku dva tisíce dvacet, 
kde nevidím žádný problém s finan-
cováním. Předpokládáme protesty, 
občané je můžou podat, na petici 
mají právo. Budeme se jí zabývat 

na dalším zastupitelstvu, které se 
bude konat v únoru,“ poznamenal 
starosta Lubomír Vaculín.

Projekt multifunkčního areálu 
počítá s výstavbou komunitního 
domu pro seniory, lékařského 
domu včetně lékárny, menšího 
krytého bazénu se saunami a whirl-
poolem a většího venkovního bazé-
nu. Stavba má přijít na sto dvacet 
milionů a hotovo by mohlo být do 
konce příštího roku.

Krytý bazén získal dotaci města
Provozní dotaci ve výši pěti mili-
onů osmi set padesáti tisíc korun 
obdrží od města společnost Krytý 
bazén Rožnov. Na svém posledním 
zasedání to odsouhlasili zastupite-
lé. Oproti minulému roku se částka 
navýšila o zhruba tři sta devadesát 
tisíc korun.

„Provoz krytého bazénu a letního 
koupaliště je v lokálních podmínkách 
a při zachování cenově přijatelného 
vstupného vždy ztrátová. Největší 
nákladovou složku tvoří finance na 
vodu, teplo a mzdy. V oblasti tržeb 
jde pak o rozhodnutí o výši vstup-
ného a ostatních příjmů například 
z nájmů a podobně,“ vysvětlil v dů-
vodové zprávě zastupitelům vedoucí 
finančního odboru Martin Hrnčárek 
s tím, že ekonomika letního koupali-
ště se odvíjí vždy od teplotních pod-
mínek sezony. Dotaci na provoz po-

skytlo město své dceřiné společnosti 
na základě smlouvy o poskytování 
služeb obecného hospodářského zá-
jmu, která platí do konce roku 2020. 
Krytý bazén Rožnov hospodaří s de-
seti miliony korunami.

„V následujících letech chceme 
na venkovním koupališti obnovit 
padesátimetrový bazén, který je už 
v dosti špatném stavu. Na krytém ba-
zénu bychom pak chtěli zrekonstru-
ovat zázemí pro návštěvníky, to je ve 
značně opotřebovaném stavu. Letos 
musíme v prostoru atria finské sauny 
zaizolovat podlahu.“ vysvětlil jedna-
tel společnosti Stanislav Zlámal.

Plány jsou také na ohřev vody 
v koupališti. „Nejlépe se nám jeví 
ohřev kogenerační jednotkou, če-
káme ale na vhodný dotační titul, 
který bychom mohli využít,“ řekl 
Stanislav Zlámal.                    (bur)

Špatné parkováníV Písečné vyrostou....
    Dokončení ze strany 1
Stání v křižovatce je přestupek dle 
zákona o provozu na pozemních 
komunikacích. 

„Auta nesmí v křižovatce a ve 
vzdálenosti pěti metrů od její hrani-
ce zastavovat ani stát,“ řekl ředitel 
městské policie Aleš Pilař.

Řidičům, kteří toto ustanovení 
zákona poruší, hrozí pokuta až do 
výše dva tisíce korun. Pokud vůz 
tvoří překážku v provozu, může být 
navíc odtažen. 

„Vedle pokuty pak majitel vo-
zidla zaplatí náklady na odtah 
a umístění auta. No a v neposlední 
řadě, například u ohrožení života, 
si třeba hasiči mezi špatné odstave-
nými vozidly cestu mohou doslova 
prohrnout. Je to ze zákona přípust-
né  jednání v krajní nouzi,“ upozor-
nil Aleš Pilař.  

Hlavní trenér oddílu 
Zdeněk Tobola, který je 
zároveň i reprezentačním 

trenérem, byl spokojen. „Je třeba 
ocenit výkon nejen rožnovských zá-
vodníků, ale především i zápasníků 
z SKS Arena Kladno bratrů Jakuba 
a Nicka Vetešníků, kteří startovali 
za Asia Gym Sport. Oba ve svých 
kategoriích jednoznačně zvítězili 
a navíc Nick startoval v kategorii 
dospělých, kde naprosto domino-
val. Svými skvělými výkony pomoh-
li získat  tři zlaté medaile.“ 

Dvě zlaté vybojoval Jan Hoff-
mann, který potvrdil skvělou formu 
i ziskem titulu mistra ČR ve starších 
žácích. Z nováčků v kategorii dospě-
lých si docela zkušeně vedl Jakub 
Menšík na svých vůbec prvních zá-
vodech mezi muži, kde dominoval 
díky svým silovým schopnostem 
rychlými hody, porazy i strhy, kte-
rými je čínský kickboxing Sanda 
typický. Juniorský reprezentant 
ČR Ladislav Polášek  rovněž jasně 
dominoval a uzavřel zisk zlatých 
medailí. Své stříbrné standardy zde 
odvedli Adam Daniš, Tomáš Berná-
tek a také letošní dvojnásobný mistr 
ČR Aleš Kopecký. Jako trenér zde 
byl mimořádně Radek Veřmiřovský 
a svými zápasnickými zkušenostmi 
ze státní reprezentace, kde získal 
titul mistra světa a bronz z mistrov-
ství Evropy, velmi obratně dovedl 
všechny své svěřence k medailím. 

V loňském roce se rožnovskému 
Asia Gym Sportu dařilo. Sbíral 

medaile na národních i meziná-
rodních šampionátech. Mimo jiné 
vybojoval čtyři tituly mistrů Čes-
ké republiky. K nejlepším patřily 
zkušená mistryně světa i Evropy 
a mnohonásobná mistryně ČR 
Veronika Kohutová a juniorská 
reprezentantka Lucie Polášková, 
která získala na mistrovství Evropy 
v Moskvě stříbro. 

„Závěrem mohu jen bilanco-
vat opět úspěšný rok, jelikož jsme 
celkem získali 34 zlatých, 21 stří-
brných a 14 bronzových medailí 

včetně titulu juniorské vícemistryně 
Evropy. Cenná jsou samozřejmě 
i vítězství na prestižních meziná-
rodních turnajích Serbian, Hungari-
an, Slovak, Czech, Prague, Poland 
Open i Austria Classic. Poděkování 
patří nejen mým svěřencům, rodi-
čům, ale našim partnerům, mezi 
které patří i město Rožnov, TJ 
Rožnov a Zlínský kraj. Na místě je 
i ohodnocení trenérské práce Jir-
ky a Jakuba Bambuchových, kteří 
svými tréninky výrazně přispívají 
k růstu sportovní výkonnosti všech 

našich závodníků,“ zhodnotil loň-
skou sezonu Zdeněk Tobola. 

Pro letošní rok, v němž klub 
slaví dvacet pět let od svého zalo-
žení, připravil Asia Gym Sport pří-
znivcům bojových sportů lahůdku. 
V sobotu 1. dubna pořádá ve spor-
tovní hale v Zubří velký mezinárod-
ní turnaj Czech Open International 
za účasti závodníků z jedenácti stá-
tů. Akci pak zakončí Galavečer, na 
němž by se měl představit i olym-
pijský vítěz v judu a nejlepší sporto-
vec ČR roku 2016 Lukáš Krpálek.

Stolní tenisté Rožnova po-
řádali v závěru uplynulého 
roku už 28. ročník Vánoč-

ního turnaje. Startovalo na něm více 
než třicet hráčů z osmnácti klubů ne-
jen z České republiky, ale také ze Slo-
venska, Polska a dokonce Monaka.

„Pro domácí pořadatele byla 
příjemným překvapením účast 
Pavla Širůčka. Tento výborný hráč 
má titul mistra České republiky ve 
dvouhře mužů z roku 2015 a v loň-
ské sezoně figuroval na výborném 
devátém místě na žebříčku České 
republiky! V současnosti pak hraje 
nejvyšší polskou extraligu v týmu 
Energa Manekyn Toruň,“ uvedl ře-
ditel turnaje Petr Míček.

Pavel Širůček zaznamenal první 
prohraný set až ve finálovém sou-
boji hlavní soutěže Open se sloven-
ským Peterem Konrádem. Ten  srov-
nal úvodní sety na 1:1, pak se přece 
jen prosadila větší herní vyzrálost 
českého hráče, který finálový duel 
dotáhl do vítězného konce 3:1. 

Pavel Širůček byl i hlavním 
strůjcem úspěchu finálové soutěže 
družstev, kdy vyhrál duel se sloven-
ským hráčem Martinem Tisem (AS 
Monako), v poměru 3:0. Širůčkův 

spoluhráč Jakub Mesaroš z Agro-
tecu Hustopeče prohrál duel s Pe-
trem Konrádem z Povážské Bystri-
ce a musela rozhodnout závěrečná 
čtyřhra. V prvním setu byla úspěš-

nější slovenská dvojice, ale potom 
dvojice Širůček-Mesaroš vyhrála tři 
sety po sobě a tím i celý finálový 
zápas poměrem zápasů 2:1. Krás-
nou ukázkou moderního stolního 
tenisu byla i soutěž pro hráče nad 
čtyřicet let, pořádána jako memo-
riál Zdeňka Mičkala. Ve finále se 
utkali Daniel Ondryáš, vloni ještě 
hráč pořádajícího rožnovského od-
dílu, a výborný Peter Konrád ze slo-
venské Povážské Bystrice, který  byl 
úspěšnější v úvodu zápasu, kdy se 
mu podařilo vyhrát úvodní dva sety. 
Potom se útočnou hrou na samé 
hranici rizika začal prosazovat Da-
niel Ondryáš, který v současnosti 
hájí barvy druholigové TJ ASK 
Kopřivnice, otočil zápas a naprosto 
zaslouženě vyhrál 3:2! Obhájil tak 
své loňské prvenství. Na pěkném 
třetím a čtvrtém místě v soutěži 
veteránů se umístili Jaroslav Došek 
a Libor Slováček, ještě vloni repre-
zentující KST Vsetín, nyní TJ Sle-
zan Frýdek-Místek.                   (pam)

Pavel Širůček vítězem Vánočního turnaje ve stolním tenisu

    Dokončení ze strany 1
K územní studii Písečná se uskuteč-
nila série jednání. Předloženy byly 
dvě varianty, přičemž zástupci měs-
ta upřednostnili tu s menší hustotou 
zástavby a větší kvalitou bydlení. 
„Navržená územní studie, respek-
tive vybraná varianta, ve své pod-
statě prověřila, co se do lokality dá 
postavit, dopravně napojit a přitom 
zachovat kvalitu bydlení v nových 
i stávajících bytech. Na loukách nad 
Kulturní ulicí dle platného územní-
ho plánu lze stavět hromadné byd-
lení. Někteří vlastníci pozemků to 
ale podle svého vyjádření v plánu 
nemají a nepředpokládáme, že se 
celé území nakonec zastaví, ale 
územní studií je připraveno kvalit-
ní urbanistické řešení, aby výstavba 
v budoucnu měla jasné mantinely,“ 
vysvětlila Kristýna Kosová.
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Rožnovské Středisko volného času pořádalo 2. ročník lezeckých 
závodů. Do stěny v tělocvičně Základní školy 5. května zamířily 
děti z lezeckých kroužků z Rožnova a sousedního Frenštátu.

Lezecké závody mají za sebou druhý ročník

Závodníci byli podle věku 
rozděleni do čtyř katego-
rií. „V každé kategorii se 

bodově hodnotilo pět cest od nej-
lehčí po nejtěžší, nejstarší kategorie 
měla za úkol zdolat umělou spáru. 
I když některé cesty byly náročné 
na techniku, závodníci překonávali 
své dovednosti a snažili se dostat 
co nejdál. Velký obdiv patří všem 
závodníkům, kteří nemají mnoho 
času na natrénování techniky, přes-
to se nezalekli konkurence a pustili 
se do soupeření s ostatními,“ uved-
la Jitka Proroková z pořádajícího 
Střediska volného času.

V nejmladší kategorii do 6 let se 
na první příčce umístil Tadeáš Vl-
ček. V další kategorii 7–8 let  zví-
tězila Dominika Horňáková před 
Petrem Slezákem a Nelou Páclo-
vou. Nejvíce obsazenou kategorii 
9–11 let vyhrál Matěj Kretek, dru-
hý byl David Pácl a třetí Michal 

Strakoš. Dále na 4. místě skončil 
Tomáš Kretek, 5. místo vybojova-
la Terezka Tesárková a na 6. místě 
byla Eliška Přikrylová. V nejstarší 
kategorii 12–16 let byl nejlepší 
Kryštof Dorotík před Patrikou 
Horňákovou. 

„Hojná účast závodníků – lezců 
i jejich rodičů a příznivců svědčí 
o tom, že se tento druh sportu do-
stává do stále většího zájmu všech 
věkových kategorií dětí, k čemuž 
přispívá i cenová dostupnost vy-
bavení pro provozování lezectví. 
Doufáme, že prvotní neúspěchy 
mnohé děti neodradily a že v příš-
tím roce ‚tvrdě‘ zasáhnou do bojů 
o vítězství na dalším ročníku lezec-
kých závodů,“ pochvalovala si Jitka 
Proroková. 

Lezecký kroužek patří v rožnov-
ském SVČ k hodně oblíbeným. Ve 
dvou skupinách jej navštěvuje té-
měř padesátka dětí.

Sportovní hala v Dolní 
Bečvě hostila 18. ročník 
Radhošť Cupu,  turnaje 

v sálové kopané. Startovalo na něm 
deset týmů z Rožnova a okolních 
obcí. Nejlepším z nich byl Restau-
race Maléř tým, který získal pohár 
pro vítěze už potřetí za sebou. 

Porci čtyřiadvaceti zápasů odstar-
tovala utkání ve skupinách. V první 
si nejlépe vedl tým No Name, kte-
rý v ní nenašel přemožitele. Druhé 
postupové místo si vybojoval mla-
dý výběr, který se nazval Newbies. 
Naopak postup do semifinále utekl 
Spartaku DH, Bečvanským knedlím 
a poslednímu ve skupině Litrpůlu.

Ve druhé skupině bylo více 
adeptů na postup, ale nakonec si 
je vybojovali největší favorité, a to 
Restaurace Maléř tým a Hutisko- 
-Solanec. Hutisko vyhrálo postup-
ně tři zápasy ve skupině za sebou, 
až narazilo na nejtěžšího rivala 
Maléř tým, kterému podlehlo 1:4. 
Za touto dvojicí skončily na nepo-
stupových místech Dynamo Bečva, 
rožnovský Dream tým a Tesaři – 
Pokrývači, celek v němž nastoupili 
i junioři ostravského Baníku. 

V prvním semifinále  na sebe 
narazily týmy No Name a Hutiska. 
Tým Hutiska vyhrával před koncem 
zápasu 2:1 a hlídal si tento postupo-
vý výsledek. V poslední minutě dal 
Janša vyrovnávající gól a o vítězi 

zápasu musel rozhodnout penaltový 
rozstřel. V něm si nakonec lépe ved-
lo Hutisko. Šimkem proměněná pe-
nalta v páté sérii je poslalo do finále. 

Ve druhém semifinále prohrával 
loňský vítěz Restaurace Maléř tým 
s Newbies po čtyřech minutách už 
0:2. Jenže ještě do poločasu sti-
hl otočit skóre na 4:2 a po změně 
stran přidal ještě dva góly, kterými 
zpečetil svůj postup do finále.   

Ve finále se tak znovu střetly 
týmy, které proti sobě hrály v základ-
ní skupině. Restaurace Maléř tým 
proti Hutisku-Solanci. V něm měl 
Maléř tým více síly, navíc dokázal 
využít oslabení soupeře po dvojná-
sobném vyloučení a třemi góly Rad-
ka Růčky rozhodl osvém vítězství.

Pořadí 18. ročníku Radhošť Cupu 
1. Restaurace Maléř tým, 2. Hutisko-
-Solanec, 3. No Name, 4. Newbies, 
5. Dynamo Bečva, 6. Spartak, 7. Bečvan-
ské Knedle, 8. Dream team, 9. Litrpůl, 
10. Tesařství-Pokrývačství  
Produktivita hráčů turnaje 
Radhošť Cupu 2016 – 18. ročník:  
1. Janša Marek (No Name) – 13 bodů 
(11 branek + 2 nahrávky) 
2. Růčka Radek (Restaurace Maléř tým) – 
10 bodů (7 + 3)
3. Zetocha Filip (Newbies) – 9 bodů 
(7 + 2)   
Nejlepší brankář
Jurajda Aleš (Dynamo Bečva)

Čistý hattrick Maléř týmu


