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Rožnovský prostor vyšel naposled
Dubnové číslo měsíčníku Rožnov
ský prostor bude s největší pravdě
podobností poslední. Vydávání je
z dlouhodobého hlediska ztrátové.
První číslo Rožnovského prostoru
se ve schránkách objevilo v červenci
2011. Poslední číslo právě čtenáři drží
v ruce. „Rozhodnutí s vydáváním
skončit ve mně uzrávalo delší dobu.
Řada vydání byla výrazně zisková.
Na druhou stranu převažovaly mě
síce, kdy noviny byly ve ztrátě. Pokud
bych kolem sebe neměl lidi, kteří se
na chodu novin podíleli zdarma a ve
svém volném čase, Rožnovský prostor
by se stěží dožil druhého ročníku,“

Rožnovský prostor vycházel téměř čtyři roky. Foto: archiv

říká vydavatel Lukáš Martinek. Trh
s tiskovými médii zažívá celosvětový

propad. Zadavatelé reklamy upřed
nostňují spíše elektronická média.

„Věřili jsme, že tak malý trh, jako
je Rožnovsko, nebude kopírovat svě
tový trend. Zpočátku to tak i vypa
dalo. Ale postupem času se úvaha
ukázala jako klamná. Čtenářské
odezvy jsou sice velmi pozitivní,
ale z těch se bohužel nedá žít věčně.
Obzvlášť, pokud do projektu inves
tujete takové kvantum času, které
si vydávání novin žádá,“ dodává
Martinek.
Redakce již v minulých dnech
v rámci svého zpravodajství na in
ternetových stránkách své rozhod
nutí ukončit vydávání oznámila.
Pokračování na straně 15

Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu.
Zástava zlata za nejnižší úrok v regionu. Tel.: 608 888 908.

Máte zájem o dotaci
pro Vaše podnikání?
Chystáte kompletní zateplení
podnikatelského objektu?
Chcete provést kompletní
rekonstrukci budovy pro výrobu?
Zavádíte inovace do výroby
a plánujete pořídit technologie?

NÁBYTEK jpinterier
za nádražím – areál
OSEVA 1. MÁJE
ZEMĚDĚLSKÁ 723,
756 61 ROŽNOV
POD RADHOŠTĚM
tel./fax: 571 651 543
mobil: 724 937 700
e-mail:
jpinterier@centrum.cz

Rádi zdarma Váš záměr posoudíme
a navrhneme vhodný dotační titul.
Pomohli jsme do regionu získat stovky
milionů korun a rádi v tom pomůžeme Vám.

dasa@kucera-jan.cz,
+420 777 265 220

Velký výběr kol, koloběžek a kolečkových bruslí.
Možnost splátkového prodeje
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Rekonstrukce hlavního tahu začíná,
první omezení se blíží
Dlouho plánovaná rekonstrukce
části hlavní silnice I/35 v úseku od
vjezdu do Průmyslového areálu Tesla
po křižovatku U Janíků začne v prů
běhu dubna. Do konce roku 2016
dojde k rozšíření komunikace z dvou
pruhové na čtyřpruhovou, vznik
nou nové autobusové zastávky, nové
světelné křižovatky i přechody pro
chodce. Úprav dozná také autobusové
nádraží a změní se i parkovací místa.
To vše ale za cenu mnoha omezení.
První kontrolní den k projektu roz
šiřování komunikace I/35 proběhl ve
středu 18. března. Sešli se na něm zá
stupci investora (ŘSD ČR) a reali
zátora (stavebních firem) se zástupci
města Rožnov, průmyslového areálu
Tesla, dalších subjektů a společností,
ale i veřejností.
„Hlavním investorem této rekon
strukce je Ředitelství silnic a dálnic
CŘ, město Rožnov není v tomto pří
padě zadavatelem stavby, ale samo
zřejmě naším hlavním zájmem je
včasná a maximální informovanost
o jednotlivých činnostech a uzavír
kách na předmětné komunikaci a také
koordinace s dalšími investičními ak
cemi města v této lokalitě,“ uvedl sta
rosta Rožnova Radim Holiš (ANO)
s tím, že občané potřebují vědět, jaká
dopravní omezení budou s rekon
strukcí I/35 souviset.
Důležitou informací je, že velká
rekonstrukce komunikace I/35 bude
realizována za plného provozu, který
bude obousměrně stažen do dvou jízd
ních pruhů o šířce 3 metrů (každý
pruh). Na prvním kontrolním dnu
bylo mimo jiné také deklarováno, že
investor stavby nepočítá s návrhy ná
hradních objízdných tras.

„Se samotnými pracemi začne sta
vební firma v polovině dubna 2015,
a to přeložkami jednotlivých sítí, kde
prioritou je přeložka plynovodu včetně
regulační stanice. Do přibližně polo
viny srpna by tak řidiči žádná větší
omezení v dopravě vnímat neměli.
Následně bude zahájeno rozšíření
komunikace a další práce. Provoz na
komunikaci I/35 bude plně obnoven
v listopadu 2016, úplné předání ho
tového díla je pak předběžně naplá
nováno na červenec 2017,“ informoval
tiskový mluvčí města Tomáš Gross.

Od 20. dubna
jen 30 km/h
Podle nejnovějších informací by
kolem 20. dubna měla specializo
vaná firma na komunikaci I/35 začít
umisťovat přechodné značení. „Jeho
součástí bude snížení maximální po
volené rychlosti na 30 km/hod. a sní
žení počtu jízdních pruhů tak, že
po celé délce bude zachován obou
směrný provoz vždy v jednom jízd
ním pruhu o šířce minimálně 2,75 m,“
uvedl Marek Moll, který má stavbu
za MěÚ Rožnov na starosti.
„Původní záměr byl oddělit oba
jízdní pruhy žlutým vodorovným zna
čením, tedy žlutou nalepovací dělicí
čárou. Toto značení by ale bylo ne
měnné po celou dobu stavby a proto
investor rozhodl o změně. Místo dělicí
čáry bude k oddělení jízdních pruhů
použito dopravní značení „Z 5c“.
Velkou výhodou tohoto způsobu zna
čení je, že se dá kdykoliv v jakémko
liv rozsahu odstranit a toto řešení tak
umožní rozšířit provoz na celou stá

vající šířku komunikace v případě, že
se po delší dobu nebude na některém
úseku rekonstrukce pracovat,“ dopl
nil Moll s tím, že v každém případě
půjde o průjezd stavbou, a tak je po
třeba dbát zvýšené pozornosti a řidiči
musí počítat také se zpomalením ce
lého provozu.

čení Ministerstva životního prostředí
skončila, firma provedla kácení oka
mžitě, aby průběh stavby nebyl ohro
žen a zhoršené podmínky v lokalitě
tak byly eliminovány na co nejkratší
dobu provádění stavby.

Problémové kácení

Rekonstrukce
přinese řadu novinek

V souvislosti s rekonstrukcí se už
objevily první problémy. Na Mezi
říčské ulici bylo ve středu 25. března
pokáceno několik smrků, což se ne
líbí radnici. Záměr kácet totiž nebyl
projednán s městem jako vlastníkem
pozemku.
„Šetřením bylo zjištěno, že odstra
nění stromů sice nepodléhá povinnosti
povolení příslušným orgánem ochrany
přírody, protože obvody kmenů ne
dosahovaly 80 cm ve výšce 130 cm,
nicméně došlo k vážnému pochybení,
neboť tento záměr nebyl předem pro
jednán s vlastníkem pozemku, měs
tem Rožnov pod Radhoštěm. Proto
jsme nyní svolali schůzku, na které
se bude hledat cesta k nápravě novou
výsadbou nebo jiným opatřením.
Následně svoláme schůzku s obyva
teli Meziříčské ulice a věc prodiskutu
jeme i s nimi,“ uvedla místostarostka
Rožnova Kristýna Kosová (Zdravý
Rožnov).
Dle sdělení provádějící firmy bylo
při vytyčování záboru staveniště zjiš
těno, že dojde k hrubému narušení ko
řenového systému a stability stromů,
a že by ponecháním dřevin došlo
k bezprostřednímu ohrožení okolí je
jich pravděpodobným pádem. Přestože
doba vegetačního klidu už dle doporu

„V rámci rekonstrukce silnice I/35
dojde k celkovému rozšíření silnič
ního tělesa. Stávající komunikace
bude rozšířena z dvoupruhové na čtyř
pruhovou. Dále budou vybudovány
nové autobusové zastávky, nový pří
jezd k čerpací stanici, dojde k úpra
vám vjezdů k obchodním centrům,
Billa a Lidl, sjezdům proti těmto OC
(plánovaná stavba Kauflandu). Nově
bude vybudován také sjezd na ulici
Meziříčskou a stavebními úpravami
projdou nástupní a výstupní stanovi
ště na nádraží ČSAD. Velmi důležitou
součástí rekonstrukce pak bude úprava
všech ramen křižovatky U Janíků,“
vypočítal starosta.
Celková délka rekonstruované ko
munikace je 1,3 km. Součástí prací
budou také přeložky všech inženýr
ských sítí, nově bude zbudované ve
řejné osvětlení a silniční kanalizace.
„V rámci stavby vznikne mimo jiné
7 světelných signalizací. Kromě kři
žovatky U Janíků tak bude světelná
signalizace regulovat pohyb vozidel
a chodců také u nádraží ČSAD a ulice
Meziříčská a na vzniklých přechodech
pro chodce. Změn doznají také stáva
jící parkovací místa. Ta budou zrušena
a vybudována budou nová,“ doplnil
Holiš. (lum)

Co čeká Rožnov po rekonstrukci silnice I/35
V tisku proběhla několikráte in
formace o započaté rekonstrukci sil
nice č. I/35, včetně rekonstrukce kři
žovatky U Janíka.
Pro všechny obyvatele Rožnova
prezentovaná velká stavební akce,
která prostřednictvím čtyřproudové
komunikace a „inteligentních“ svě
telných křižovatek zajistí Rožnovu
plynulost dopravy. V informačním
letáku ŘSD z listopadu 2014 je uve
deno, cituji: „Stávající dvoupruhová
silnice má rekonstruovaném úseku
negativní vlivy na životní prostředí
zejména proto, že dochází k častým
dopravním nehodám a k nerovno
měrnosti dopravních proudů, kdy
se situace na křižovatkách podílí na
2

zvýšení hlučnosti a emisí výfukových
plynů při rozjezdech vozidel. Dalším

U Janíka.“ Tolik tedy konstatování
odborníků na dopravu. O to víc je

negativním faktorem stávající silnice
je malá vzdálenost křižovatek – jsou
překročeny kapacitní možnosti dvou
pruhové silnice a kapacita křižovatky

však projekt rekonstrukce zajímavější.
Z dokumentace pro rekonstrukci
silnice č. I/35 plyne, že skutečně
vznikne čtyřproudová komunikace

a na ní – světe div se – další nové
světelně řízené křižovatky a světelně
řízené přechody pro chodce. Jen pro
dokreslení situace uvádím nákres je
jich rozložení. Je tedy vcelku jasné,
že v úseku od „Janíka“ po prodejnu
vozidel „Auto Lukáš“ bude světel
ných zařízení a křižovatek celkem
šest. Osobně neznám inteligentní
světelnou křižovatku, ale možná se
mýlím, která by byla schopna zajis
tit plynulost dopravy jak v podélném,
tak i příčném směru najednou. Vždy
musí vozidla v jednom z podélných
či příčných pruhů stát. Myslím tedy,
že se má Rožnov opravdu na co těšit.
Ladislav Drozd
duben 2015
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Město se kvůli sporu o nemovitosti obrátí na Ústavní soud
Město Rožnov pod Radhoštěm
podá ústavní stížnost proti rozsudku
Nejvyššího soudu ČR, který zamítl
dovolání města proti výroku roz
sudku Krajského soudu v Ostravě,
jímž byl potvrzen rozsudek okres
ního soudu ohledně budov čp. 1180
a čp. 1444 (ZŠ Záhumení a MŠ
Koryčanské Paseky) a dvou budov
bez čp. (energoblok na Koryčanských
Pasekách a vysílač na Hradisku).
Zastupitelé města Rožnov pod
Radhoštěm na svém mimořádném

byla žaloba zamítnuta, bylo vyho
věno a věc byla vrácena Krajskému
soudu v Ostravě k dalšímu řízení,“
uvedla vedoucí právního odboru rož
novského Městského úřadu Olga
Vrublová.
„Jeden spor se tak dostane „do
rukou“ dvěma soudům. Předpoklá
dám, že nejdříve se celou záleži
tostí bude v horizontu několika mě
síců znovu zabývat Krajský soud
v Ostravě a následně poputuje spis
k Ústavnímu soudu ČR,“ nastínil

předpokládanou časovou osu právník
zastupující město Rožnov Thomas
Mumulos.
„Bohužel ani po více než desíti le
tech nejsou spory se společností IPR
u konce. Město samozřejmě i nadále
úzce spolupracuje s právní kance
láří, která nás u soudů zastupuje. A já
věřím, že se Rožnov dovolá svého
práva ve věci určení vlastnictví před
mětných nemovitostí,“ uvedl starosta
města Radim Holiš (ANO). (tg)

Domov seniorů je po rekonstrukci

Zubří zažilo
policejní manévry
kvůli kufříku

Domov pro seniory v Rožnově pro
šel v uplynulých pěti měsících čás
tečnou rekonstrukcí. Díky dotaci
z Programu švýcarsko-české spolu
práce se mohou senioři v domově těšit
na nové terapeutické místnosti i sa
motné pokoje.
V období od 1. září 2014 do 28.
února letošního roku prošla budova B
rožnovského Domova pro seniory re
konstrukcí. Cílem projektu bylo pře
devším aplikování nových metod so
ciální práce se seniory a zkvalitnění
jejich ubytování.
„V rámci projektu jsme vybudo
vali prostory pro zavedení nových te
rapií, konkrétně reminiscenční terapie
a muzikoterapie. Dále jsme rekonstru
ovali jednotlivé pokoje pro 102 seni
orů v Domově. Vzhledem k tomu,
že zbývající pokoje (Domov má ak
tuálně 200 klientů) byly rekonstru
ovány už v roce 2010, dá se říci, že
bydlení u nás je nyní velmi moderní
a kvalitní. Všechny pokoje jsou jed
nolůžkové, což je velký komfort, který
si Domov udržuje po celou dobu své
existence,“ uvedla ředitelka Sociálních
služeb Vsetín Michaela Pavlůsková.
„Projekt humanizace pobytových
služeb byl postaven na nových tera
piích, díky kterým zvýšíme aktivizaci
seniorů. A zároveň jim byl vytvořen
bezbariérový prostor v pokojích, které
mimo jiné dostaly také nový nábytek,“
doplnila Pavlůsková.

zasedání v úterý 24. března schválili
podání ústavní stížnosti proti roz
sudku Nejvyššího soudu ze dne 21.
ledna. „Nejvyšší soud ČR v lednu le
tošního roku zamítl dovolání města
proti výroku rozsudku Krajského
soudu v Ostravě, jímž byl potvrzen
rozsudek okresního soudu ohledně
budov čp. 1180 a čp. 1444 a dvou
budov bez čp. Dovolání společnosti
IMMOBILIEN PIRKER REALITY,
s.r.o. (dále jen IPR) do výroku
Krajského soudu v Ostravě, kterým

Hosté slavnostního otevírání si vyzkoušeli aktivity klientů. Foto: T. Gross

Slavnostního otevření rekonstru
ované budovy B Domova pro seni
ory se kromě řady dalších hostů zú
častnili také hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák, radní pro sociální ob
last Zlínského kraje Taťána NersesjanValentová a oba místostarostové města
Rožnov pod Radhoštěm Kristýna
Kosová a Jan Kučera.
„Starým lidem tímto podáváme
pomocnou ruku, což je samozřejmě
vždy potřeba. Protože ne každý může
prožít klidné stáří v okruhu svých blíz
kých. A tady je naším úkolem po
máhat v rámci pečovatelské služby.
Děkuji všem, kteří jakýmkoliv způ
sobem přispěli k tomu, že dnes tady
můžeme otevřít nově rekonstruovaný
pavilon. Těším se z toho, že se poda
řilo dobré dílo,“ uvedl hejtman Mišák.
„Velmi nás těší kvalitní spolupráce
se Zlínským krajem v plánování so

ciálních služeb. A jsme rádi, že spolu
nejen plánujeme sociální služby, ale že
Zlínský kraj realizuje v našem městě
takto významné a podstatné investice.
Věřím, že nejsou poslední, protože už
nyní víme o plánované rekonstrukci
zahrad Domova včetně aktivních částí
pro klienty a finanční prostředky se
budou hledat také na rekonstrukci
vstupních prostor Domova pro seni
ory,“ řekl místostarosta Kučera.
Vybudování terapeutických míst
ností a rekonstrukce pokojů stálo 33
milionů korun. 28 milionů bylo fi
nancování z Programu švýcarsko
-české spolupráce, pět milionů po
skytl Zlínský kraj a v řádech stovek
tisíc korun pak na investici participo
val samotný Domov pro seniory.
Domov pro seniory v Rožnově slaví
v letošním roce 40. výročí od svého
postavení. (red)

V pátek 27. března před sedmou
hodinou ráno vyjeli prověřit rožnov
ští policisté oznámení, že se v centru
Zubří na parkovišti nachází zapome
nutý kufřík na nářadí.
Po ranním oznámení místní ob
čanky, že vidí na parkovišti v centru
Zubří odložený kufřík na nářadí, vy
jeli tuto skutečnost prověřit policisté
z rožnovského obvodního oddělení.
Po prvotních zjištěních vyhodnotili
tento předmět jako podezřelý.
„Vyrozuměli jsme ostatní složky
IZS, starostu města, uzavřeli jsme
okolí nálezu a z blízkých budov
evakuovali na dvacet osob. Uzavřeli
jsme i ulici Hlavní vedoucí Zubřím.
Povolali jsme policejní pyrotechniky.
Pyrotechnici po svém příjezdu před
mět prozkoumali. Jejich zjištění –
jedná se o planý poplach,” uvedl pre
ventista vsetínské policie Vladislav
Malcharczik.
Krátce před desátou hodinou
dopolední byla veškerá opatření
ukončena.
„Několik rad při nálezu podezře
lých předmětů: s předmětem nemani
pulovat. Informovat policii prostřed
nictvím linky 158 a zajistit nejbližší
okolí. Obdobná pravidla platí i v pří
padech nálezů zbraní a výbušnin,”
uzavřel Malcharczik. (lum)

ROŽNOV tel.: 571 625 570, 571 657 614 VAL. MEZIŘÍČÍ tel.: 571 611 112
VSETÍN hotel VSACAN tel.: 571 429 291 FRENŠTÁT tel.: 556 836 534
www.jokratour.cz, e-mail: jokratour@jokratour.cz

SPECIÁLNÍ NABÍDKA! NAVÍC SLEVA 55+
LETECKY Z OSTRAVY – 7/10/11 NOCÍ
Destinace
TURECKO

Ubytování
h. Lonicera****, all inclusive
h. Pekcan***, all inclusive
h. Kleopratra D.****, all inclusive
h. Kleopratra D.****, all inclusive

Termín
24.05.–03.06.
31.05.–07.06.
31.05.–07.06.
03.06.–13.06.

1.osoba
19.400
11.900
12.900
14.900

2.osoba
19.400
11.900
12.900
14.900

1.dítě
7.500
7.000
7.000
7.200

2.dítě
14.500
9.900
x
x

AUTOKAREM – 7 NOCÍ
Destinace
Ubytování
CHORVATSKO vila Dramalj/pav. Riviera, polopenze
hotely s polopenzí
vila Dramalj/pav. Riviera, polopenze
ITÁLIE
karavany, plná penze
karavany, plná penze
POLICHRONO studio Konstantin, vlastní strava
vybavená studia, vlastní strava
vybavená studia, večeře

Termín
1.osoba 2.osoba 1.dítě
2.dítě
12.06.–21.06. 6.200
6.200 ZDARMA 4.000
12.06.–21.06. 6.500
6.500 ZDARMA
x
19.06.–28.06. 6.700
6.700 ZDARMA 4.000
12.06.–21.06. 4.600
4.600
2.500 ZDARMA
16.06.–25.06. 4.600
4.600
2.500 ZDARMA
26.05.–04.06. 6.000 ZDARMA 2.000
1.500
09.06.–18.06. 4.000
4.000 ZDARMA 2.000
09.06.–18.06. 5.500
5.500
1.500
3.500

Cena zahrnuje: dopravu autokarem nebo leteckou dopravu z Ostravy vč.tax a poplatků, transfer z letoviska na letiště v zahraničí, uvedené ubytování a stravování, služby
delegáta, povinné poj. klienta pro případ úpadku CK. Cena nezahrnuje: komplexní cestovní pojištění (možno dokoupit 28 Kč/os./den, děti do 12 let 16 Kč/os./den).
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Město vyhlásilo nejlepší pedagogy
Podvanácté udělovalo město
Rožnov pod Radhoštěm cenu Peda
gog roku – Cena Čeňka Kramoliše.
Pedagogičtí pracovníci si pro ocenění
přišli ve středu 25. března do obřadní
síně rožnovské radnice. Cenu Čeňka
Kramoliše získala Helena Klimková
z rožnovské MŠ Radost.
Komise města Rožnov pod Rad
hoštěm vybírala nejlepší pedagogy
loňského roku z návrhů, které ob
držela od pedagogické i nepedago
gické veřejnosti na základě výzvy
z počátku roku 2015.
„V jednotlivých kategoriích byly
oceněny Helena Klimková (před
školní vzdělávání), Zdeňka Bařáková
(z á k lad n í v z dě lává n í ), Yvet a

Oceněné pedagožky na rožnovské radnici. Foto: A. Buršíková

Petersová (střední školy) a Eleonora
Maléřová a Věra Stachová (zájmové
vzdělávání). Cenu zasloužilý pedagog
získaly paní učitelky Olga Placrová

a Aloisie Němcová, které za svou
dlouholetou praxi vychovaly ne
spočet občanů města,“ vyjmenoval
všechny oceněné pedagogy místosta

rosta Rožnova Jan Kučera (Nezávislí
Rožnováci).
Při slavnostním ceremoniálu na
rožnovské radnici byl následně vy
hlášen Pedagog roku 2014. Cenu
Čeňka Kramoliše získala Helena
Klimková z MŠ Radost, která si
kromě finanční odměny odnesla také
keramický dárek vyrobený klienty
Domova Kamarád.
„Chtěl bych poděkovat nejen oce
něným pedagogům za jejich výbor
nou práci, ale i všem ostatním, kteří
každoročně investují do čas a ener
gii do výchovy mladé generace
Rožnova,“ uzavřel slavnostní odpo
ledne na rožnovské radnici Kučera.
(tg)

Duben – ještě tam budem...
V časech, na které už neumíme
ani vzpomínat, se v bláznivém mě
síci dubnu žlutily všelijaké příkopky
a úvozy housaty pod pečlivým dohle
dem mámy husy a také husopasky.
Na dvorku se kolem kvočny hem
žil houf kuřátek. Ve chlévě se drželo
mámy kravičky nedávno narozené te
látko. A svatý Jiří měl 24. dubna za
povinnost vyhnat z podzemních děr
hady a štíry.
Ani letošní Velikonoce se nevy
mykají průměru. Chlapci pletou ta
tary a na zaniklých pasincích stří
hají větvičky posledních jalovců.

Tylovičtí rapačáři oprášili hlučné
nástroje. A děvčice, jak vtipně za
znamenala Olga Tlučková, lašská li
dová básnířka: Synci už maju tatary /
nachystane z pruťo / a děvuchy nědočkavě / prdelkami kruťo.
Pro rožnovského malíře Vladimíra
Bartoška začínají Velikonoce už po
odtržení prvního listu v novém ka
lendáři. Namalovat na vajíčko mini
aturu je vysoké umění, ať jde o vyob
razení krajiny, nebo zátiší s tradiční
chaloupkou.
Staří Valaši, dřív než slunce vy
skočilo nad obzor, chodili se na Velký

pátek umývat na potůček, nebo ke
studánce, aby byli po celý rok zdraví
a grýfní do práce.
Na Zelený čtvrtek vyprovodili
zvony na dalekou cestu do Říma a ne
trpělivě čekali až do Bílé soboty, zda
najdou cestu zpátky. A když se tak
stalo, jásali Glória a děvčata si vplé
tala do copů červené pentle.
V dubnu jaro přejímá vládu po
nevlídné zimě, ale pranostiky varují:
Nevěř žádnému počasí v dubnu, apríl
si stejně troubí, jak chce. A připo
mínají pomíjivost všeho: Člověk na
světě, jak rosa na trávě. (sb)

Malovaná vajíčka patří k vyhledávanému velikonočnímu zboží. Foto: R. Sobotka

Osadní výbor Jižní město informuje
Chceme přispět ke zlepšení in
formovanosti občanů Jižního města
o dění v jejich okolí. Rozhodli jsme
se umožnit občanům příjem pravi
delných emailových zpráv s aktu
álními informacemi. Pokud máte
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zájem o příjem těchto zpráv, odešlete
na email ovjiznimesto@email.cz
jednoduchou zprávu: „Mám zájem
o informace“.
Jsme si vědomi, že tento způsob
komunikace není dostačující, proto

plánujeme také umístění stálé vý
věsky s informacemi. V této chvíli
vybíráme lokalitu.
Není v našich silách informo
vat každého formou letáků do
schránky, proto Vám nabízíme při

hlášení k emailovým zprávám nebo
informace na vývěsce. Děkujeme za
pochopení.
Za osadní výbor Jižní město
Jan Vomočil
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Od března e-knihy a tablety
i pro čtenáře rožnovské městské knihovny
Zdarma výpůjčky e-knih registro
vaným čtenářům z nabídky portálu
eReading zahájila Městská knihovna
v Rožnově pod Radhoštěm počátkem
měsíce března. V prostorách čítárny
a studovny jsou rovněž k dispozici tab
lety (čtečky elektronických knih).
Nejen o této technické novince,
ale také o proměně v tvorbě knih a je
jich vydávání besedoval v pondělí 2.
března v podkroví městské knihovny
úspěšný ostravský vydavatel e-knih
pan Dušan Žárský.
Ke knihám má skutečně velmi
blízko. Vyučil se knihtiskařem, pra
coval jako sazeč a mistr sazárny, po
nástupu výpočetní techniky přešel
na elektronickou sazbu a posléze na
vydávání tiskovin a v posledních čty
řech letech působí jako vydavatel elek
tronických knih.
„Když jsem v roce 1978 nastupo
val do tiskárny, měl jsem pocit, že se
od časů německého zlatníka a vyná
lezce knihtisku Johannese Gutenberga
(1397–1468) nic nezměnilo,“ zavzpo
mínal Dušan Žárský na své začátky.
„Sázecí stroj o váze sedmi tun měl na
dvě stovky mazacích otvorů, nikdy
se nám je nepodařilo všechny najít.
Klávesnice sázecího stroje měla deva
desát kláves – malá a velká písmena
zvlášť, samostatně číslice, řazení znaků
úplně jiné než na klasickém psacím
stroji. Psali jsme naslepo, ruce drželi
nad klávesnicí (klávesy se spouštěly
na dotek). Když se udělala chyba,

duben 2015

musel se celý řádek přesázet, někdy
i celý odstavec. První má sázecí práce
byl návod k použití traktoru Zetor
v sedmi jazycích. Pak už to šlo – četl
jsem text, sázel ho, slyšel, jak sazba
běží, ale myšlenkami jsem byl úplně
jinde, vůbec jsem nevěděl, oč v tom
povídání jde.
K radikální změně došlo s nástu
pem výpočetní techniky. V roce 1988
jsme byli s kolegou první dva, kteří
jsme v Ostravě začali pracovat s počí
tači. Ty toho ještě moc neuměly a la
serové tiskárny byly nedokonalé. V té
době už elektronickou sazbu a tvorbu
knih nebylo možné zabrzdit. Po roce
1990 jsem pracoval u první soukromé
firmy v Ostravě a po jejím zániku
v profesionálním grafickém studiu,
kde už se pracovalo s barvou a vzni
kaly krásné věci. Pak jsem si vyřídil
živnostenský list a pro ostravské na
kladatelství Domino jsem vysázel na
900 knih.
V roce 2010 se elektronické knihy
rozjížděly naplno. Doba dozrála, tech
nika vyspěla, vznikly chytré telefony
a čtečky, počítače se zdokonalily, in
ternet se zrychlil atd. Technologie šla
tak dopředu, že z běžně používaného
formátu PDF se přešlo na E-pub (elek
tronic-publishing), který přizpůsobí
text velikosti obrazovky každého čte
cího zařízení.
V roce 2011 jsem oživil své elektro
nické vydavatelství www.zar.cz a začal
jsem vydávat elektronicky knížky,

které jsem kdysi vydal tiskem. Na je
jich šíření jsem uzavřel smlouvu se
serverem eReading, pak i s dalšími,
i ze Slovenska.

Dušan Žárský při besedě o elektronických knihách v rožnovské knihovně. Foto: R. Sobotka

Začal jsem spolupracovat s au
tory mně z dřívějška blízkými, ost
ravskou básnířkou Boženou Klímovou
a rožnovským autorem Richardem
Sobotkou. Teď už je autorů celá řada
nejen z Ostravska, ale i ze severních
Čech a také z Bratislavy.
S nástupem elektroniky se všechno
zjednodušilo. Při elektronické
sazbě zmizela těžká fyzická práce.
Nastoupily počítače, nosiče dat, la

serové tiskárny. Elektronická sazba
se neustále zdokonalovala, vzniklo
několik profesionálních programů
pro sazbu a začaly se sázet stránky
v počítači.
Při elektronickém publikování, vy
tvořím na počítači stránku a také celou
knihu, pošlu ji ve formátu PDF do tis
kárny, tam udělají kovolist a knížka
se ofsetem vytiskne. V poslední době
existuje také varianta elektronické
knížky, kdy lze publikaci ve formátu
PDF vytisknout přímo na laserové tis
kárně (odpadne kovolist), brožovaná
kniha má lepenou vazbu a barevnou
lakovanou obálku – výroba je jedno
dušší a lze takto poměrně levně vy
tisknout malé počty, třeba i jen dva
tituly.“
Dušan Žárský zasvěceně pohovo
řil o čtečkách elektronických knih.
A také o své lásce ke knihám...
„Když otevřu pěkně zpracovaný bi
bliofilský drobnotisk, číslovaný a třeba
i s věnováním, pokaždé mne doslova
očaruje půvab krásných knih. Takže
kromě vydávání elektronických knih
mne stále baví dělat i drobnotisky
a bibliofilské tisky. Tištěná kniha má
pořád svůj neopakovatelný půvab...“
Tak moderna v podobě elektronic
kých knih a čteček vkročila otevře
nými dveřmi i do rožnovské knihovny,
která si letos připomíná už 143 let své
existence. (sb)
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Plyn z břidlice se
Strážníci dohlédnou
na Valašsku těžit nebude na majitele psů
Dobrá zpráva pro všechny od
půrce těžby břidlicového plynu přišla
v únoru letošního roku z Ministerstva
životního prostředí. To po několika
letech řízení jakoukoli těžbu v blíz
kém okolí nadobro zastavilo.
Od roku 2010 probíhalo na
Minis terstvu životního prostředí
správní řízení ve věci stanovení Prů
zkumného území Meziříčí pro vyhle
dání a průzkum ložisek ropy a zem
ního plynu vázaných na břidlicová
souvrství.
„Navrhovaný rozsah průzkum
ného území výrazně zasahoval i do
našeho regionu. Proto jsme se, jako
jedna z mála obcí, postavili výraz
ným způsobem proti plánovanému
průzkumu. To bylo v roce 2011,
kdy i přes naše odmítavé stano
visko byl průzkum povolen. K to
muto rozhodnutí podalo následně
město Rožnov pod Radhoštěm pro
střednictvím právního odboru MěÚ
rozklad (odvolání), popsala postup

města vedoucí odboru životního
prostředí Marie Hrabovská s tím,
že podobně se město Rožnov anga
žovalo také prostřednictvím Sdružení
Mikroregion Rožnovsko, v rámci kte
rého se také obce mikroregionu po
stavily proti plánované těžbě a o svém
nesouhlasném stanovisku informo
valy dopisem předsedu vlády ČR.
Následně se proti průzkumu posta
vila i další města.
„Odvolání řešil odbor výkonu
státní správy ministerstva, kdy přímo
ministr životního prostředí Tomáš
Chalupa podepsal rozhodnutí ze
dne 9. 8. 2012 se zamítavým výro
kem a rozhodnutí ministerstva zrušil
a vrátil k novému projednání,“ dopl
nila Hrabovská.
Definitivní zamítavou tečku za
snahou o stanovení průzkumného
území Meziříčí pak Ministerstvo
životního prostředí ČR udělalo
v únoru letošního roku vydáním
zamítavého rozhodnutí. (lum)

Znečišťování fasád a veřejných
prostor výkaly volně pohybujících
se psů. To je problém, na který v po
slední době upozorňuje stále více ob
čanů. Městská policie Rožnov (dále
jen MěPol) proto chystá častější a přís
nější kontroly pejskařů.
V Rožnově pod Radhoštěm platí
od roku 2006 vyhláška, která stano
vuje pravidla pro prohyb psů na veřej
ných prostranstvích. Problémem je, že
tuto vyhlášku řada pejskařů ignoruje.
„Podle platné legislativy je osoba
doprovázející psa povinna na veřej
ných prostranstvích zabezpečit psa
vedením na vodítku. S výjimkou vy
mezených veřejných prostranství je
volné pobíhání psů na veřejném pro
stranství zakázáno. Místa pro volný
výběh psů definuje městská obecně zá
vazná vyhláška,” uvedl ředitel MěPol
Rožnov Aleš Pilař.
„A především, všichni majitelé psů
jsou povinni po svých čtyřnohých mi
láčcích uklidit. V opačném případě se

dopouští znečištění veřejného pro
stranství, což je dle příslušného zá
kona přestupek proti veřejnému po
řádku, za který mohou být majitelé
psa pokutování částkou až do výše
20 tisíc korun. Neplatí obecně roz
šířená fáma, že malí psi být na vo
dítku nemusí a že poplatek městu za
psa je určen právě na úhradu úklidu
výkalů,” upozornil Aleš Pilař.
Vzhledem ke stížnostem, které se
na chování majitelů psů stále častěji
objevují, přistoupí MěPol Rožnov
k častějším a přísnějším kontrolám
pejskařů.
„V první fázi umístíme na vytipo
vaná místa informační tabulky upo
zorňující na pravidla chování a po
vinnosti majitelů psů. Dále budeme
v určených obdobích prostory kolem
vybraných domů monitorovat zvýše
ným dohledem strážníků a případné
nedostatky budou nejprve řešeny do
mluvou, a pokud to nebude stačit, tak
i sankcí,” uzavřel Aleš Pilař. (tg)

Kulturní výročí duben
V Zašové i na Valašsku si 9. dubna
připomínají 85. výročí narození diri
genta Evžena Holiše (nar. 9. 4. 1930
Zašová). Absolvoval valašskomeziříč
ské gymnázium, pak studoval hu
dební a divadelní vědu a latinu, ale
studia přerušil a přešel na studium
dirigování na brněnském JAMU.
Působil jako muzikolog, překlada
tel, sbormistr a dirigent v brněnské
opeře a učil na brněnské konzervatoři.
Před sto lety se narodil někdejší
ředitel Valašského muzea v přírodě
Jan Rudolf Bečák (20. 4. 1915 – 1. 1.
1987 vždy Velký Týnec). Absolvoval

Vysokou školu zemědělskou v Brně.
Specializované studium doplňo
val návštěvou přednášek z etno
grafie a sociologie. Už od student
ských let se věnoval dokumentaci
a prezentaci lidové kultury Hané.
V roce 1932 zorganizoval kurs ob
novy hanáckých krojů v rodné obci
ve spolupráci s Vlasteneckým spol
kem muzejním v Olomouci, o rok
později připravil výstavu národopis
ných památek a obnovených krojů.
V roce 1964 byl přijat jako etno
graf do Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, které v té

době prožívalo období hluboké stag
nace. O rok později se stal jeho ředi
telem a v této funkci působil až do
konce roku 1972.
Po příchodu do Rožnova se ujal
reorganizace Valašského muzea v pří
rodě a započal s přípravou nové kon
cepce muzea, které mělo dokumento
vat celou oblast výskytu roubeného
domu karpatského typu na Moravě
a ve Slezsku. Zcela změnil původní
představy o poslání muzea v přírodě
a v jeho programu akcentoval doku
mentaci a prezentaci vzájemné sou
náležitosti přírody, člověka a kultury.

S architektem Milanem Podzemným
zpracoval a obhájil koncepci nového
areálu „Valašská dědina“, která dala
muzeu i po jeho odchodu záruku
vysokého standardu specializova
ného pracoviště, uznávaného v celé
Evropě. Zasloužil se o obohacení mu
zejní sbírky o vynikající soubory li
dového umění, keramiky, krojů a ze
mědělského nářadí v celkovém počtu
téměř 19 000 předmětů. V areálu
Dřevěné městečko založil Valašský
Slavín připomínající osobnosti, které
se zasloužily o rozkvět Valašska. (sb)

Lázeňský, původně také Léčební
a v současnosti Společenský dům. Jeho
stavba byla dokončena roku 1875.
Interiér sloužil za nepříznivého po
časí k promenádě. Uvnitř bylo jevi
ště s hledištěm, ordinace lázeňských

lékařů, knihovna. Kancelář zde měla
správa lázní. Byly zde pořádány plesy
a různé společenské události. Lázeňský
dům se stal srdcem klimatických lázní.
Jejich historii připomíná pamětní
deska, umístěna po straně vstupu do

Společenského domu.
Proměny města Rožnova pod
Radhoštěm zaznamenal srovnáním
pohlednic a fotografií, pořízených
před sto lety a současných fotografií,
pořízených ze stejného místa v roce

2009, rožnovský fotograf Zdeněk
Kolomazník. Tyto dvojice jsou vý
znamným dokumentem pro součas
níky i následující generace. Snímky
doprovodným textem opatřil Richard
Sobotka.
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Kulturní přehled
KAŽDÝ PO SVÉM
Čt 2. 4.
až Pá 26. 6. Galerie Na Radnici
- společná výstava
Fotoklubu R9
Út 7. 4.
až Čt 9. 4.
16.00 h

JEDEN SVĚT 2015
kino Panorama
- 17. ročník mezinárodního
filmového festivalu
o lidských právech

Út 14. 4.
08.30 h

O SNĚHURCE
kino Panorama
- divadelní představení pro
děti z MŠ a žáky I. stupně ZŠ.

Čt 23. 4.
19.00 h

JIŘÍ ČERNÝ: PETR
SKOUMAL – PÍSNIČKÁŘ
PRO DĚTI I VĚDCE
T klub

Pá 24. 4.
19.00 h

Divadlo Studio Dva
SEX PRO POKROČILÉ
Společenský dům
- jak získat návod na
oživení dlouholetého
manželství? Hrají: Karel
Roden a Jana Krausová

Út 28. 4.
19.00 h

Čt 30. 4.
19.00 h

GWYN ASHTON TRIO
Společenský dům
- GwynAshton (GB) - kytary,
zpěv, Bernardo Fajoes
(Brazílie) - baskytara, Arthur
Kauffmann (Brazílie) - bicí
Klub cestovatelů
BOSNA A HERCEGOVINA
T klub

Pá 3. 4.
až Po 6. 4.

OVEČKA SHAUN VE FILMU
18.00 h

Pá 3. 4.
až Po 6. 4.

RYCHLE A ZBĚSILE 7
20.00 h

Út 7. 4.
až Čt 9. 4.

JEDEN SVĚT 2015
16.00 h

ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ
Pá 10. 4.
až Ne 12. 4. 18.00 h
DRUHÝ BÁJEČNÝ
Pá 10. 4.
až Ne 12. 4. HOTEL MARIGOLD
20.00 h

Po 27. 4.
až St 29. 4.

PÍSEŇ MOŘE
18.00 h

Po 27. 4.
až St 29. 4.

S TVÁŘÍ ANDĚLA
20.00 h

Čt 30. 4.

FILMOVÝ KLUB:
POŘÁD JSEM TO JÁ
18.00 h

Út 7. 4.
08.15 h

ODPOČINKOVÁ
PO VELIKONOCÍCH
AN, nást. 19
- trasa: Hutisko, Poskla, Stráň,
rozhledna, R.p R., asi 9 km

St 8. 4.
15.00 h

V3V: Jednej rychle,
zachraň život
sál Seniorcentra
- přednáška: Infarkt
myokardu – MUDr. Coufalík

Čt 9. 4.
10.30 h

VELIKONOČNÍ TURNAJ
V BOWLINGU
City Club Bowling

Po 13. 4.
09.00 h

Měření glykémie
kancelář KS

Út 14. 4.
08.15 h

TOULKY PO BYSTŘICÍCH
AN, nást. 16
- trasa: Val Bystřice, Na Říce,
Kyčerky, Pod Zvonovým,
Činov, U Machýčků, asi 9 km

St 15. 4.
16.30 h

opera Gaetano Donizetti:
Marie Stuartovna
odjezd od AN
- divadlo A.Dvořáka v Ostravě

Čt 16. 4.
15.00 h

kino pro seniory:
Deset pravidel jak
sbalit holku
Česká filmová komedie,

Ne 19. 4.
14.00 h

Benefiční koncert
ROSENKY a hostů
pro Iskérku
kostel Všech svatých

Út 21. 4.
07.50 h

Z DRAHOTUŠ DO TEPLIC
vlak. nádraží
- trasa: Rybáře, Maleník,
Mariánské údolí, Teplice
lázně, asi 14 km

St 22. 4.
06.30 h

jednodenní zájezd
do Oderských vrchů
s M. Švajdovou
odjezd od AN

Ne 12. 4.

KINO PRO DĚTI:
O MAŠINCE
16.00 h

St 22. 4.
15.00 h

Právní poradna
JUDr. Milana Matuly
kancelář KS

Po 13. 4.
až St 15. 4.

VYBÍJENÁ
18.00 h

St 22. 4.
15.00 h

Po 13. 4.
až St 15. 4.

SAMBA
20.00 h

Klub přátel
dobrého vína
- beseda o italských vínech
spojená s ochutnávkou

Čt 16. 4.

FILMOVÝ KLUB:
DIPLOMACIE
18.00 h

Čt 23. 4.
15.00 h

V3V – Mozek, nejnovější
výzkumy vědy
sál Seniorcentra

Pá 24. 4.
06.30 h

jednodenní zájezd
do Oderských vrchů
s M. Švajdovou
odjezd od AN

Út 28.4.
08.15 h

K PRAMENI
ROŽNOVSKÉ BEČVY
AN, nást. 14
- trasa: Bílá – hájenka, Třeštík,
Vysoká, pramen Bečvy,
Horní Bečva, asi 15 km

POPELKA
Pá 17. 4.
až Ne 19. 4. 18.00 h
NOČNÍ BĚŽEC
Pá 17. 4.
až Ne 19. 4. 20.00 h
Po 20. 4.
až St 22. 4.

NEUTEČEŠ
18.00 h

Po 20. 4.
až St 22. 4.

KRÁLOVA ZAHRADNICE
20.00 h

ČAROVNÝ LES
Čt 23. 4.
až Ne 26. 4. 17.30 h
JUPITER VYCHÁZÍ
Čt 23. 4.
až Ne 26. 4. 20.00 h
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St 29. 4.
15.00 h

Dámský klub – Krásná
při každé příležitosti
sál Seniorcentra
- proměna, povídání+promítání

So 11. 4.
SEMINÁŘ INTUITIVNÍ
až Ne 12. 4. KRESBY
10–17.00 h - Jitka Alexová (Seidelová)
ANTONÍN DVOŘÁK
St 4. 3.
až Čt 30. 4. V KOMIKSU
chodby knihovny
- výstava ukázek z citlivě
pojatého životopisného
komiksu o nejslavnějším
Čechovi, hudebním skladateli
Antonínu Dvořákovi
autorky Renáty Fučíkové
JELENĚNÍ
St 4. 3.
až Čt 30. 4. podkroví knihovny
- výstava prací žáků
výtvarného oboru ZUŠ R.p.R.
Vernisáž proběhne v pátek
20. 3. v 17.00 hod.
Po 13. 4.
16.00 h

Út 14. 4.
09.00 h

MĚSTO V MÉ PAMĚTI
podkroví knihovny
- Jak vytvořit Quest? – hru,
která přináší vzdělání
i zábavu. Pracovní setkání
s odborným lektorem. Příprava
speciálního průvodcovského
materiálu historickým
bohatstvím našeho města.
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA
TŘETÍHO VĚKU
studovna
- kurz: Potraviny a spotřebitel
Poslední přednáška zabývající
se bezpečností, kvalitou
a označováním potravin
z pohledu spotřebitele

Út 14. 4.
18.00 h

PRÁCE S EMOCEMI
V BUDDHISMU
podkroví knihovny
- přednáška slovenského
cestujícího učitele
Buddhismu Diamantové
cesty Branislava Styka

Čt 16. 4.
17.30 h

PUTOVÁNÍ ZA STRAŠIDLY
S VOJTOU BAJEREM
podkroví knihovny
- vyprávění strašidelných
příběhů i příběhů ze
starých kronik a virtuální
procházka místy, kde straší.

Út 21. 4.
17.30 h

VÁLKA NA UKRAJINĚ
ANEB CHUŤ POMÁHAT
podkroví knihovny
- osobní vyprávění Michala
„Kodyho“ Kislického o tom, co
všechno zažil za čtyři měsíce
jako dobrovolník v týlu i na
frontě ukrajinské války

St 22. 4.
17.30 h

ROK A JEHO RYTMUS
podkroví knihovny
- cyklus besed s Martou
Stoklasovou o působení
energií na naše tělo
a mysl v průběhu roku

Út 28. 4.
17.30 h

NECHTE KNIHY
PROMLUVIT
podkroví knihovny
- prokletý básník Jean
Arthur Rimbaud, oblíbený
autor Matouše Turzy

KURZ MASÁŽÍ DĚTÍ
Út 7. 4.
09.30–11.30 A MIMINEK
- Pavlína Cidlíková
Pá 10. 4.
CVIČENÍ – JÓGA SMÍCHU
18–19.30 h - Ing. Monika Havelková, DiS.

Út 14. 4.
18.00 h

HUBNUTÍ PO VALAŠSKU
ANEB BŮČEK, PIVO,
DOBRÁ MYSL A SEX
- Ing. Bohdan Matwikow

St 15. 4.
17–19.30 h

SEMINÁŘ – TAJEMSTVÍ
ŽENSKÉHO PÁNEVNÍHO DNA
- Mgr. Dana Buriánová

SEMINÁŘ – SAMOLÉČBA
Pá 17. 4.
17–20.00 h BARVAMI ANEB JAK
VYUŽÍT BARVY KE ZDRAVÍ
- Petra Mičulková
So 18. 4.
14.00 h

SEZNÁMENÍ S NATUROPA
TICKÝMI METODAMI:
BIOREZONANCE, IRIDOLOGIE
A DARKFIELD MĚŘENÍ
- Ing.Šárka Laštovičková,
Prof. Irid

PYRAMIDY A ZANIKLÉ
Pá 24. 4.
18–21.00 h VYSPĚLÉ CIVILIZACE U NÁS
- RNDr. Mgr. Hana Sar
Blochová – Rosa de Sar
KURZ ZÁKLADŮ
Ne 26. 4.
08–20.00 h REALISTICKÉ KRESBY
- Petr Hrnčárek
Po 27. 4.
17.00 h

PŘEDNÁŠKA S BESEDOU
7 DESTRUKTIVNÍCH POCITŮ
- Jan Cindler

Út 28. 4.
18.00 h

POVÍDÁNÍ S MEDITACÍ
MOC PODVĚDOMÍ
- Iveta Křenková

KURZ – DOBRÁ VÁHA,
St 29. 4.
16.30–20.30 DOBRÉ ZDRAVÍ,
HUBNUTÍ BEZ DIET
V DUCHU SEBELÉČENÍ
- Josef Červienka

So 4. 4.
až Po 6. 4.
09–17.00 h

Velikonoce na
Valašsku
VMP, Dřevěné městečko
- Bílá sobota: velikonoční
jarmark s řemeslnými
ukázkami, cimbálové
muziky Javorina, Kotár.
- Hod Boží Velikonoční:
cimbálová muzika KAŠAVA ze
Zlína, smíšený sbor CATENA
MUSICA z Frýdku-Místku,
velikonoce se soubory MALÝ
RADHOŠŤ a RADHOŠŤ,
cimbálová muzika PRAMÍNKY

So 25. 4.
09–17.00 h

Regionální přehlídka
dětských valašských
souborů
VMP, Dřevěné městečko

Den diakonie
Ne 26.4.
09.30–16 h Valašské Meziříčí, evangelický
kostel (u Gobelínové
manufaktury, park Botanika)
- koncert česko-africké
skupiny NSANGO MALAMU,
spirituály a duchovní tradiční
hudba z Konga a Angoly.
Výtěžek koncertu je určen
na projekt Diakonie „Já
to zvládnu“. V kostele
proběhne výstava obrazů
dětí soukromého výtvarného
oboru H. Kocourkové.

duben 2015
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Zástavba představuje
pro šelmy v Beskydech problém
Problémem úbytku velkých šelem
v Beskydech se na pracovním setkání
v Rožnově pod Radhoštěm zabývali
zástupci chráněných krajinných ob
lastí z České republiky a Slovenska
a nevládních agentur z Polska.
Beskydy se za krátký čas mohou
stát uzavřeným ostrovem obklíče
ným zastavěnou krajinou. Bez velkých
šelem. Na tento problém upozornili
zástupci Agentury ochrany přírody
a Správy CHKO Beskydy (ČR), Státní
ochrany přírody a CHKO Kysuce (SR)
a nevládních organizací z Polska na
prvním pracovním setkání věnova
nému migraci velkých šelem.
„Důvodem úbytku těchto zvířat
v naší chráněné krajinné oblasti je
menší a komplikovanější průchod
nost krajiny. Beskydy jsou dnes v pod

statě obklíčeny zastavěnou krajinou,
cestní sítí a další výstavbou, která zne
možňuje migraci velkých šelem. Naše
chráněná krajinná oblast se stává izo
lovaným ostrovem s velmi omezenou
návazností na Karpaty v Polsku nebo
na Slovensku,“ varuje ředitel Správy
CHKO Beskydy František Jaskula.
„Projevuje se to výrazným poklesem
počtu medvědů, rysů, vlků v našem re
gionu oproti stavu před patnácti lety,“
doplnil Jaskula.
Velké šelmy při migraci ze střed
ního Slovenska stále častěji „naráží“
v horských údolích na překážky způ
sobené výstavbou domů a jejich oplo
cení, nárůstem dopravy a budováním
rychlostních komunikací.
„V rámci rozvoje výstavby tak
řka zanikla průchodnost napříč

Jablunkovskou brázdou na Třinecku.
Přerušení posledních dvou migrač
ních koridorů v oblasti Těšínských
a Moravskoslezských Beskyd může
způsobit, že dva státy (Polsko a ČR)
budou významně odříznuty od mož
nosti migrace velkých zvířat z cen
trálního Slovenska. Tam sice dobře
funguje jejich ochrana, ale zvířata
mají jen omezenou šanci se šířit dále
na západ. To zásadně ohrožuje za
chování životaschopných populací
šelem na území Polska a Česka,“ po
psal František Jaskula.
Řešením je podle jeho slov úprava
územních plánů. Respektive uplatňo
vání požadavků ochranářů na zapra
cování tzv. migračních koridorů, které
však nejsou v našich zákonech přímo
ukotveny.

„V územním plánování přesto exis
tuje nástroj, který by nám mohl po
moci. Týká se druhové ochrany. Česká
republika je mimochodem k ochraně
šelem vázána také naším členstvím
v EU prostřednictvím programu
NATURA 2000. Pokud u nás velké
šelmy vyhynou, tak nenaplníme své
závazky, které v rámci unie máme.
Pokud bych učinil závěr, tak území
o velikosti asi 2 tisíc km 2 pro život
šelem máme připraveno a existuje.
Ale brzy může chybět cesta, kudy by
se k nám šelmy dostaly. Kvůli zástavbě
mohou být nevratně narušeny mig
rační cesty pro divočáky, jeleny, med
vědy, vlky, rysy a další velké savce,
včetně člověka, který se chce volně
toulat krajinou,“ uzavřel František
Jaskula. (tg)

Hážovice

Heraldika se v posledních deseti
letích dostala do popředí zájmu nejen
odborníků, také široké veřejnosti.
Každé město, každá obec má svůj
znak, svůj prapor. Jak vznikaly a jaké
jsou?
Původ ně sa most at ná obec
Hážovice měla pouze obecní pečeti.
Nejstarší z nich má vyobrazení an
děla, troubícího k soudnému dni. Pod
ním jsou dvě svázané palmové rato
lesti. Kolem je nápis: TA : PECET :
GEST : DEDINI : HAZOW. Tuto
podobu má i pečetidlo z roku 1833.
Druhá pečeť má ve znaku říš

ského dvojhlavého orla a nápis: Obec
Hazowic 1850. Třetí pečeť má pouze
nápis: Obec Hazowice. Čtvrtá pečeť
v podobě razítka má nápis: Obecní
úřad v Hážovicích u Rožnova.
Prvá písemná zmínka o obci
Hážovice je uvedena v psané lis
tině Lacka z Kravař z roku 1411.
Náves se nachází na místě obtoče
ném Hážovkou. Uprostřed je mezi
lipami dřevěná zvonice a kříž z roku
1864. Konávaly se zde v neděli odpo
ledne katolické pobožnosti a večerní
májové.
Obyvatelé se živili převážně ze

mědělstvím. Je v obci řada rozptýle
ných usedlostí, které svědčí o inten
zívní pasekářské činnosti.
Obec Hážovice byla v červnu
1960 sloučena s Tylovicemi v jednu
pod názvem Rysová, po přičlenění
k Rožnovu pod Radhoštěm byla
Rysová rozdělena na dvě místní
části s původními názvy Hážovice
a Tylovice.
V obci se dochovaly památky rou
bené architektury. Významným ro
dákem je národopisec, lidový pís
mák a dramatik Miloš Kulišťák
(1896–1970). (sb)

Pečeť Hážovic z roku 1833. Foto: archiv

Pacienti mnohdy netuší, na co mají právo
Lidé, kteří přicházejí do rožnov
ských i jiných lékáren Dr. Max, mluví
o stále častějších podivných prakti
kách při vydávání léků přímo v lékař
ských ordinacích. Kdy vlastně mohou
lékaři dát lidem léky přímo, na to jsme
se zeptali jejího regionálního ředitele
Tomáše Dobeše.
Zjednodušeně vzato, jen ve velmi
přísně zákonem definovaných přípa
dech, které bychom mohli označit za
„krajní nouzi“. Výdej léčiv takřka vý
hradně v lékárnách má své velmi raci
onální důvody. Kdyby to bylo jinak,
rizik bychom našli rozhodně víc než
přínosů. První dojem, že člověk na
razil na hodného pana doktora, který
mu ušetří kroky, je hodně ošidný.
O jakých rizicích mluvíte?
Především o kontrole druhých očí.
Zkrátka jsme všichni jen lidé, mů
žeme se splést, a jestliže se pohybu
jeme ve sféře, kde jde o lidské zdraví
a někdy i o život, je taková kontrola
o to důležitější. Jestliže dostane pa
duben 2015

cient lék přímo v ordinaci, v drtivé
většině případů to znamená, že si ne
mohl vybrat – například podle výše
doplatku. Generická substituce, tedy
záměna jednoho léku za jiný se stej
nou účinnou látkou, může pacien
tovi přinést velké úspory. A potom
ten, kdo předepisuje, by měl být eko
nomicky nezávislý na tom, co přede
pisuje. Jedině to je záruka, že pacient
dostane optimální lék.
A tady jsme asi u jádra věci. Jestliže
zaznamenáváte případy, že dochází
často k výdejům léků v ordinacích,
asi jde o ekonomické zájmy, že?
Za ruku jsem nikoho nechytl, ale
ty motivy jsou nabíledni. Jsou to bo
hužel situace beze svědků, takže i když
je umíme celkem dobře popsat, ne
průstřelné důkazy předložit nemů
žeme. Proto ani v tomhle rozhovoru
nemůžu být konkrétní, ale musím
mluvit v obecné rovině. Samotného
mě to mrzí, protože naši lékárníci slý
chají celkem drsné příběhy.

Jak drsné?
O velmi silném nátlaku na seni
ory, kteří se „opovážili“ říct si v ordi
naci o recept a odmítli vzít si krabičku
léků v ordinaci. Anebo nešli do léka
řem „předepsané“ lékárny. Mladší lidé
takovému nátlaku čelí snáz, ale pro
ty starší je lékař autorita. Jestliže jim
doslova vynadá za to, že se rozhodli
jednat svobodně podle své vůle, tak
to nesou velmi těžko. Někteří tohle
riziko ani nepodstoupí a radši sáh
nou hloub do kapsy, aby si svého pana
doktora nerozhněvali. Znepokojuje
nás rostoucí sofistikovanost systému,
který funguje jednoznačně za hranou
zákona.
Jak se projevuje?
My jsme se svými 360 lékárnami
vlastně celoplošná síť, tak těch podob
ilegálního výdeje pozorujeme mnoho.
V poslední době třeba zaznamená
váme třeba čím dál častěji výdej re
ceptů, které se tváří jako elektronické,
ale uplatnit je lze jenom v jediné, zpra

vidla nemocniční lékárně, protože je
umí přečíst jen speciální čtečky, které
jinde nemají. Když k nám pacient s ta
kovým papírkem přijde, tak mu lék
vydat nemůžeme. To je jen jeden pří
pad za všechny. Bojujeme s tím jed
nak osvětou a jednak myslím, že naše
nabídka až poloviční slevy z doplatku
určená seniorům, dětem a zdravotně
postiženým starší pacienty silně mo
tivuje. Možná se jim s touhle vyhlíd
kou bude nečestným lékařům vzdo
rovat snáz.
Jak vážný je to problém?
Je to šedá zóna, tak se to obtížně
vyčísluje. Ale vloni jsme si nechali na
to téma dělat celorepublikový prů
zkum. Ukázal, že plná desetina lidí
pravidelně získává lék na předpis
přímo od lékaře. Téměř polovina lidí
u nás se s převzetím léku přímo v or
dinaci osobně setkala a stejný počet
lidí uvedl, že má zkušenost s tím, že
mu lékař doporučil konkrétní lékárnu.
To jsou alarmující čísla. (pr)
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Se dvěma opilci museli strážníkovi
nakonec pomoci kolemjdoucí
Strážníci Městské policie Rožnov
pod Radhoštěm (dále jen MěPol) se
v sobotu 21. března rozhodně nenu
dili. Během služby hned čtyřikrát
chytali různé zloděje v prodejnách na
náměstí a dvakrát museli proti pod
napilým a vulgárním návštěvníkům
Josefského jarmarku použít donuco
vací prostředky. Po jednom z inci
dentů pak strážník MěPol musel vy
hledat lékařské ošetření v nemocnici.
Rožnovské Masarykovo náměstí
v sobotu 21. března nežilo pouze jar
marečním ruchem, ale také problémy
se zloději a návštěvníky Josefského
jarmarku. „Během dne jsme řešili
čtyři záchyty zlodějů v prodejně s po
travinami a dvakrát museli strážníci

použít také donucovací prostředky
proti podnapilým občanům, kteří
vulgárními nadávkami a hrubým
chováním omezovali návštěvníky
jarmarku,“ posteskl si ředitel MěPol
Rožnov Aleš Pilař.
„Vážný byl především incident,
při kterém byl náš strážník napaden
dvěma podnapilými občany. Událost
se stala v odpoledních hodinách, kdy
strážník MěPol dohlížel na ukončení
Josefského jarmarku. Během toho
zjistil přestupkové jednání u občana
z Valašské Bystřice (30 let) a začal
s ním projednávat přestupek. Občan
odmítl jakkoliv spolupracovat, nere
spektoval výzvy k prokázání totož
nosti a celou dobu měl tendenci se

z místa projednávání přestupku vzdá
lit. Proto se strážník, po předchozích
výzvách, rozhodl občana předvést na
Policii ČR ke ztotožnění. Vzhledem
k tomu, že občan odmítal nadále
se strážníkem spolupracovat a jeho
odpor přerostl v aktivní, přistoupil
strážník k použití hmatů a chvatů.
V ten okamžik z blízkého domu vy
běhl další mladý muž (22) a začal
prvního občana bránit tím, že napa
ladl strážníka a chtěl jej strhnout na
zem. Začala potyčka, kdy oba muži
střídavě napadali strážníka škrcením
a údery a strážník byl nucen použít
další hmaty a chvaty a slzotvorný pro
středek a následně také pouta. Také
s pomocí kolemjdoucích občanů se

oba muže podařilo zpacifikovat a při
volaná autohlídka MěPol následně
převezla útočníky na služebnu Policie
ČR, kde byl předání k dalším úko
nům. Provedená zkouška na alkohol
byla u obou mužů pozitivní, strážník
byl převezen k ošetření do valašsko
meziříčské nemocnice,“ popsal celou
událost Pilař.
Oběma útočníkům nyní hrozí
trest za útok na úřední osobu.
„Naše poděkování směřuje k ob
čanům, kteří strážníkovi pomohli
a výraznou měrou přispěli ke zpaci
fikování agresivních útočníků,“ uza
vřel Pilař. (tg)
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to nejlepší
z rožnovského
pivovaru

POUZE ORIGINÁLY
Z LÁZEŃSKÉ
KAVÁRNY

V TANCÍCH NÁM PRÁVĚ DO
ZR ÁVÁ LUXUSNÍ SPECIÁL –
POLOTMAVÁ ŠESTNÁCTK A
GUTMANN

UŽ JSTE NĚKDY OCHUTNALI
KONOPNOU KÁVU ZE SEMÍNEK KONOPÍ? STAČÍ SI O NI
JEN ŘÍCI!

A K PIVU U NÁS VŽDY ŠKVARKOVÁ POMAZÁNKA ZDARMA

OCHUTNEJTE NOVINKU ČOKOVIŠŇOVÝ DORT, NA KTERÉM SE NEŠETŘÍ!
Za každý dort nebo kávu dostanete
razítko a za deset razítek máte vždy
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kávu podle vaší volby zdarma – řek
něte si o kartičku

HODNĚN, STAČÍ SI JEN ŘÍCI
O KARTIČKU

NOVINKA
Z ROŽNOVSKÝCH
PIVNÍCH LÁZNÍ

www.pohadkovelazne.cz
+420 604 811 912
solna@roznovskepivnilazne.cz

OTEVŘELI JSME SOLNOU KŘIŠTÁLOVOU JESKYNI SE 20 TUNAMI TÉ NEJK VALITNĚJŠÍ
SOLI Z HIMALÁJÍ
K AŽDÝ PÁTÝ A K AŽDÝ DESÁTÝ VSTUP JE CENOVĚ ZVÝduben 2015
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Z bytu unikal plyn,
situaci vyřešili strážníci

Očista? Řidiče nezajímá

V bytovém domě v Rožnově unikal
plyn. Majitelka bytu spala. Pohotová
reakce strážníků Městské policie
Rožnov pod Radhoštěm tak odvrá
tila možné nebezpečí.
Hodinu po půlnoci ve čtvrtek 19.
března přijala služebna Městské poli
cie Rožnov oznámení obyvatelů jed
noho z bytových domů na 1. máje
o podezření na únik plynu. „Hlídka
městské policie dorazila na místo a zá
pach plynu potvrdila. Po vypnutí elek
trického proudu pak strážníci spo
lečně s hasiči Hasičského sboru města
Rožnov vstoupili do jednoho z bytů,

odkud byl plyn cítit nejvíce. V bytě
nalezli spící seniorku a v kuchyni puš
těný plyn ze sporáku,” uvedl ředitel
Městské policie Rožnov Aleš Pilař.
Díky postřehu obyvatel domu
a včasnému zásahu strážníků měst
ské policie i městských hasičů nedo
šlo k neštěstí. „Majitelka bytu byla
předána k ošetření rychlé záchranné
službě a byt zajistili hasiči. Příčinou
úniku byla pravděpodobně nepozor
nost obyvatelky bytu. Poděkování ur
čitě patří všem, kteří se na zásahu po
díleli,” vyslovil své uznání ředitel Pilař.
(tg)

Na sídlištích v Rožnově pod Radhoštěm začala jarní bloková očista. Úklid
komunikací a parkovišť ale velmi komplikují neukáznění vlastníci motorových vozidel, kteří přes zákazové značky parkují na místech, kde očista probíhá. Část ulic a parkovišť tak opět zůstane neuklizená. Dopravní značení
upozorňující na blokovou očistu přitom bylo umístěno minimálně s týdenním předstihem. Řidičům hrozí bloková pokuta. Bloková očista bude probíhat až do konce dubna. Foto: T. Gross

Miroslav Tkadlec

Tkadlec snad nemohl mít pro své
funkční období obtížnější čas.
Narodil se 10. října 1907 za
Rakousko-Uherska. Jako sedmiletý
chlapec byl Miroslav Tkadlec svěd
kem vyhlášení války, jako jedenácti
letý jejího skončení. Potom po dvacet
let následovalo plodné období budo
vání samostatného Československa,
které bylo uznávané ve světě jako prů
myslově zdatná země vybudovaná na
demokratických základech.
Starostou Rožnova pod Radho
štěm byl Miroslav Tkadlec zvolen
ve svých dvaatřiceti letech. Byl to
uvědomělý občan, vlastenec a spor
tovec – od roku 1935 byl starostou
tělocvičné jednoty Sokol.
Čas však nebral ohledy na city,
události v Evropě se řítily nezadrži
telně a nepředvídatelným směrem.
Dne 23. září 1938 mobilizovalo
Československo své branné síly.
Po přijetí mnichovského diktátu

(Mnichovské dohody) 30. září 1938
však muselo československé vojsko
ustoupit. V říjnu a listopadu 1938 ná
sledovaly územní požadavky Polska
a Maďarska. Žilinská dohoda ze dne
6. října 1938 požadovala odtržení
Slovenska od ČSR, takže od listo
padu 1938 byl oficiální název státu
Česko-Slovensko.
Od 15. května 1938 byla šířena
petice Věrni zůstaneme:
Ve jméně národní svobody a státní
samostatnosti vybojované před dvaceti lety, vyzýváme všechny věrné občany Československé republiky: pevně
odhodláni, s obětavostí a nezlomnou
vírou ve vlastní věc, držme celistvost
a nedotknutelnou svrchovanost tohoto
jediného našeho státu.
Nastalo zvláštní období tzv. druhé
republiky, trvalo od mnichovského
diktátu 30. září 1938 jen do 15.
března 1939, kdy následovala vo
jenská okupace okleštěného Česko-

Starosta Miroslav Tkadlec. Foto: archiv TKA

Starosta, jako jeden z orgánů
obecní samosprávy, zvolený obecním
zastupitelstvem, stojí v čele územní
samosprávy obce, pečuje o obec a její
obyvatele.
V pořadí dvanáctý starosta
Rožnova pod Radhoštěm Miroslav

Slovenska nacistickým Německem.
V Čechách a na Moravě byl zřízen
Protektorát Čechy a Morava. Už
o den dříve 14. března 1939 vyhlásil
slovenský sněm Slovensko jako sa
mostatnou republiku.
V roce 1939 se v pořád ještě ob
líbeném Rožnově značně omezil lá
zeňský ruch a také činnost všech ob
čanských spolků. A hned od samého
začátku okupace došlo k zatýkání
vlastenců a veřejných činitelů.
Pro výstrahu byl v roce 1940
mezi jinými zatčen také starosta
Sokola a starosta města Rožnova
pod Radhoštěm Miroslav Tkadlec.
Zahynul v koncentračním vyhlazo
vacím táboře Osvětim 21. 3. 1942 ve
věku pouhých pětatřiceti let.
Tkadlecovu oběť podnes připo
míná jeho jméno vytesané do pamět
ních desek. (sb)

Neboj se promluvit a zabraň násilí na internetu!
Žáci ZŠ Sedmikráska a ZŠ Pod
Skalkou v Rožnově pod Radhoštěm
se účastní projektu olomouckého
Sdružení D s názvem Nenávist na
internet nepatří. V jeho rámci budou
všichni žáci druhého stupně poučeni
o nebezpečí kyberšikany a nenávist
ných útoků na internetu. Informační
kampaň, kterou povede 5 vybraných
žáků ze školy, má rozšířit do pově
domí existenci stránek www.neboj
sepromluvit.cz, které nabízejí pomoc
obětem nebo svědkům kyberšikany.
Jejich obsahem je jednak slovní
ček pojmů, který pomůže návštěvní
kům stránek lépe se v problematice
zorientovat, jednak příklady nevhod
duben 2015

ného nebo naopak vhodného cho
vání a hlavně aktuální odkazy na po
radny a organizace, které se zabývají
řešením této problematiky. Stránky
www.nebojsepromluvit.cz tak podá
vají ucelené informace o kyberšikaně
a zasazují se tím do kontextu ostat
ních projektů založených na bezpeč
ném užívání internetu.
Fakt, že kampaň pořádají samotní
žáci pro žáky, posílí angažovanost
náctiletých a podpoří je v chuti dob
rovolnicky se účastnit na řešení sou
časných sociálních problémů.
Kampaň probíhá v rámci projektu
Nenávist na internet nepatří, který
zahrnuje jednak vytvoření speciál

ních webových stránek, jednak reali
zaci interaktivního programu pro 8.
nebo 9. třídu na vybraných základ
ních školách Střední, Severní, Jižní
Moravy, Východních Čech a Morav
skoslezského regionu, a to celkem
24krát.
Projekt Nenávist na internet nepa
tří byl podpořen Fondem pro nestátní
neziskové organizace. Podpořeno
grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci EHP fondů. www.
fondnno.cz a www.eeagrants.cz.
Sdružení D Olomouc působí na
poli primární prevence již od roku
2000. Pracuje pomocí interaktiv
ních vzdělávacích metod – přede

vším metodami tvořivé dramatiky.
Tvořivá dramatika vychází z teorie
dramatu, hereckých technik, sociální
psychologie a některých technik al
ternativních vyučovacích směrů. Je
prostředkem k rozvoji osobnosti, so
ciální komunikace, sociální inteli
gence a múzičnosti dětí a mládeže.
Je postavená na tvořivosti učitelů,
kreativitě, samostatnosti a odpověd
nosti dětí. Její uplatňování má pod
statný vliv na budování atmosféry
školy, chování dětí k sobě navzájem
i v rámci společnosti.
Zuzana Opletalová
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Babička mezi lanovkami
Lanovka z Ráztoky na Pustevny si
4. března 2015 připomněla už 75 let
své existence. Byla to první profesi
onálně postavená sedačková lanová
dráha nejen v Evropě, ale údajně na
celém světě.
Po obsazení Československa ně
meckým vojskem zůstaly Beskydy na
šimi jedinými horami, jejichž vrcholy
přesahovaly 1000 m. Pro zpřístup
nění Beskyd lyžařům bylo rozhod
nuto vybudovat lanovou dráhu. Před
Lysou horou zvítězily Pustevny a před
kabinkovou lanovkou (náklady na
stavbu až 4 mil. korun) byla zvolena
konstrukce jednolanové oběžné vi
suté dráhy se strojovnou a ovládacím
zařízením v horní stanici a v dolní
s napínacím vrátkem a kladkostro
jem (za pouhých 350 000 korun).
Práce na horní stanici na Pustev
nách byla zahájena 8. ledna 1940. Byl
vykácen 8 m široký průsek pro trať.
Konstrukční díly byly do Frenštátu
pod Radhoštěm přepraveny po želez
nici a odtud na stavbu sáněmi. Každá
ze dvou cívek dopravního lana (o cel
kové hmotnosti 4576 kg), byla na
Pustevny dopravena na saních ta
žených 2 páry koní. Na trase bylo
do výkopů až 2 m hlubokých po
staveno 18 dřevěných, 4–5 m vyso
kých podpěr. Na dopravní lano za
věšeny ve vzdálenosti 20 m úchyty.

Celkem 88 sedaček bylo vyrobeno
z dubových prken, pro uložení lyží
byl po straně koš a hák.
Práce probíhaly za mrazů, které
dosahovaly téměř mínus 30 stupňů
Celsia. Přesto se zkušební jízda usku

doba jízdy 18 minut. Úspěch předčil
očekávání, ale přišly i potíže. Lano
během jediné jízdy vypadlo i pětkrát.
Proto byly dřevěné podpěry v roce
1941 nahrazeny podpěrami z ohý
baných kolejnic.

Lanovka z Ráztoky na Pustevny slouží nejen lyžařům, také turistům a přepravuje i cyklisty.
Foto: R. Sobotka

tečnila již 3. března 1940. Následu
jícího dne byl zahájen pravidelný pro
voz lanovky.
Už v prvém měsíci bylo přepra
veno více než 3000 osob, což stačilo
pro ziskový provoz lanovky, jízdné
v té době činilo 3 koruny. Délka
trati byla 876 m, rychlost 0,8 m/s,

V letech 1951–1958 byla la
novka v majetku ČSD a její provoz
se nacházel v jízdním řádu. V roce
1956 zahájily ČSD generální rekon
strukci lanovky: modernizace stroj
ního a elektrotechnického zařízení,
podpěry byly nahrazeny příhrado
vými konstrukcemi, dopravní lano

neslo 89 nových sedaček, kapacita se
zvýšila na 321 osob za hodinu, jízdní
doba se zkrátila na 8,1 minut.
V roce 1958 přešla lanová dráha
opět do vlastnictví ČSTV a v provozu
byla až do roku 1982. Do té doby pře
pravila kolem 6 milionů osob, cel
kově urazila vzdálenost 325 tisíc km,
lano bylo vyměněno 15x, jezdilo se
až do mrazů mínus dvacet a do rych
losti větru do 20 m za sekundu. Při
poruše dokázala obsluha za pomocí
žebříků sundat do 2 hodin cestující
ze všech sedaček.
V roce 1983 byla zahájena stavba
nové lanovky, dodavatelem byl
Tatranský podnik místního průmy
slu okres Poprad v Kežmarku. Provoz
byl zahájen 1. ledna 1985. Náklady
na výstavbu činily 12 milionů Kčs.
Dolní stanice lanovky je umístěna ní
žeji v údolí Ráztoka, čímž se šikmá
délka lanové dráhy prodloužila na
1637 m. Převýšení je 400 m, na do
pravním lanu je ve vzdálenosti 20 m
umístěno 164 dvoumístných sedaček,
doba jízdy cca 13 minut, kapacita se
zvýšila až na 900 osob za hodinu,
lanovka ročně přepraví na 150 000
cestujících.
Po třiceti letech provozu od po
slední úpravy se uvažuje o další re
konstrukci, ta by měla přijít na cca
sto milionů korun. (sb)

Jevy patologické
„Když už člověk jednou je, tak má
koukat aby byl. A když kouká, aby
byl, a je, tak má být to, co je, a nemá
být to, co není, jak tomu v mnoha
případech je.“ Nebylo nikdy vyslo
veno tolik tak hlubokých moudrostí
(nebo snad „mouder“?), jako toto z úst
Jana Wericha. Já nevím jak vy, ale
já si na tento jeho citát (lépe řečeno
opravdové moudro) často vzpomenu,
když tak z povzdálí sleduji dění kolem
sebe. Hlavně v činnosti, kterou v tu
zemsku oficiálně nazýváme „politi
kou“. A je lhostejno, na jaké úrovni.
Stačí se podívat, jací lidé a s jakou
zkušeností či kvalifikací se posled
ních dvacet let hrnou do politiky pro
střednictvím svých partajních spolků.
Jediné, co těmto lidem obvykle ne
chybí, ba co dím – přebývá, je sebe
vědomí. No nejsem si tak docela jist,
jestli to stačí. Na druhou stranu jest
pravdou, že dodnes nemáme žádné
akreditované vzdělávací instituce pro
budoucí politiky všech stupňů a po
litického vyznání. A kde se to tedy
mají naučit? To jim budiž polehčující
okolností. Jenže co s tím? A já jsem
tuhle dostal nápad!
A to by mohl být námět pro naše
tápající a kontinuálně redukující se
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školství: což takhle založit např.
Střední odborné učiliště zastupitel
ské, či Střední průmyslovou školu
starostenskou a následně Vysokou
školu poslaneckou s fakultami se
nátorskými, ministerskými a stra
nickými… Nakonec s tímto typem
vysokých škol máme dlouholeté zku
šenosti, stačí najít nový vhodný název
areálu ve Vokovicích, skripta by se
ještě ledaskde našla.
Na všech stupních a typech by se
mohla vyučovat rétorika, ale hlavně
český jazyk a s důrazem na smysl ho
lých vět či dokonce souvětí. Je ale
faktem, že pravidla českého jazyka
pro tyto studenty by se musela do
plnit o několik dalších pádů, protože
s těmi oficiálními sedmi bychom ne
vystačili: např. osmý pád korupci
onál (komu-kolik), další korytativ
(koho-kam) a třeba taky buzerativ
(koho-jak) a taky futurál (co-potom).
V rámci občanské nauky bych dal
třeba jako povinnou četbu a následný
rozbor román Ladislava Mňačka „Jak
chutná moc“ a Procházkovu „Politiku
pro každého“. Naopak trestním prá
vem bych studenty nezatěžoval, to se
jich stejně netýká. Docela nutná by
se jevila estetická výchova se zamě

řením na umění vázání kravat u stu
dentů. U dam je to složitější… Ale
to by se taky vyřešilo.
Odborné znalosti z oborů, jež by
tito absolventi v budoucnu spravovali,
by nebyly nutné, neboť na to mají vý
konné úředníky, vedoucí útvarů a od
borné poradce, za jejichž práci větši
nou stejně nenesou odpovědnost, či
přímo nezasahují do jejich kompe
tencí či pravomocí.
No a takoví absolventi by teprve
mohli, za pomoci stranického po
strku, kandidovat do světa české po
litiky. Měli by na to příslušné vzdě
lání, tedy, jak se dnes zdůrazňuje,
kvalifikaci! A vyhnuli bychom se tak
často důvodným pochybám voličstva,
zda praxe pedagoga, aktivisty či tis
kové mluvčí je dostatečnou kvalifi
kací pro zodpovědné řízení města či
dokonce státu. A uražená-poražená
opozice by se tak nemusela ještě více
zesměšňovat veřejnými dotazy a oba
vami nad kvalifikaci nových vítězů
voleb s odvoláním na jejich nepocho
pené a voliči nerespektované letité
zkušenosti z politiky, byť třeba jen
komunální. Přitom si jaksi neuvědo
mují, že se sami rekrutovali z vrstev
naprosto stejných, politikou nepolí

bených, umění vládnout neznalých,
leč stejně oplývající oním sebevědo
mím, touhou po moci či vábeni vůní
peněz státních zakázek, ale začasto
taky posledním zoufalým pokusem,
kde a jak se nechat zaměstnat a brát
pravidelnou mzdu. No a výsledkem
toho je dnes to, co v Česku naplňuje
význam slova „politika“. Správně by
se ale mělo u nás používat slovo „po
litikaření“, to je trefnější a odpovídá
realitě.
Né že by se mezi námi nenašli lidé
od narození dobrými sudičkami ob
dařeni těmi správnými vlastnostmi,
tedy lidé vyvolení, čestní, charisma
tičtí, lidé kteří dokáží moudře a zod
povědně rozhodovat a těšící se všeo
becné úctě a důvěře, ale těmto lidem
většinou přirozená či vrozená slušnost
a soudnost nedovolí se zamíchat do
toho českého panoptika zvaného „po
litika“. Bohužel ke škodě nás všech…
Nebo snad nevůlí nás všech? I to je
možné, smysl by to mělo, jak vidno
kol kolem.
No tak snad abych šel psát na to
Ministerstvo školství, ne? Jo, a po
žádat o grant z Evropské unie, to by
mohlo klapnout :-) Petr Liška
duben 2015

rožnovský prostor – nezávislé noviny

www.roznovsky-prostor.cz

Jak věrní Valaši vítali T. G. M. po návratu z emigrace
Když se 21. prosince 1918 vra vykupiteli ludstva tak my Valaši přiZbytek pokládá na podnos. Tiskne
cel T. G. Masaryk už jako prezident šli sme s hor Vás, drahý náš Tatíčku, mně ruku, děkuje nám.
nově vzniklé Československé repub přivítat co osvoboditela našího národa Masaryka vítali legionáři, Sokolové
liky z emigrace do vlasti, vítala ho na a poděkovať vám za všecko, co ste pro a nepřehledné zástupy.
Wilsonově nádraží v Praze také
delegace rožnovských Valachů.
Byli první, se kterými se Masaryk
po příjezdu do Prahy přivítal. Po
létech na tuto událost vzpomí
nal člen městského zastupitelstva
v Rožnově Čeněk Janík a před
svou smrtí vše nadiktoval do pera
M. Kramoliše.
Velké pecenisko nám upekla maměnka na fojtství ve Viganticích
a ten zme ze sebů vzali do Prahy.
A gdyž sme sa chystali k odchodu na
nádraží, poščál nám pan hospodský
velký nový stříbrný tác a k tomu též
stříbrný nůž, že prý sa to tak patří,
aby sme to měli na čem podať.
Když Čeněk Janík pohlédl
na prezidenta Masaryka, hrdlo Josef Kramoliš, předseda Muzejního spolku, předává T. G. Masarykovi dar Rožnovanů. Foto: archiv
se mu stáhlo a srdce zůstávalo stát,
Ministři a pak i další Pražané se
hlava se točila, že nevěděl, co pově národ udělal. Podle staroslovanského
dět. Ale když prezident stanul před zvyku našich předkú, přijmite naše po- o chleba málem poprali, aby si mohli
dvěma páry Valachů, rozpaky šly stra hostinství v chlebu a soli. Buďte nám z pecnu chleba vzít na památku ales
nou a Čeněk Janík oslovil Masaryka srdečně vítán a mnoho a mnoho roků poň malý kousek.
takto.
Já pravím: Počkajte, dám vám po
zdráv.
Drahý náš Tatíčku, vřele milovaný
Nato dcera Čeňka Janíka podala kúsku, ale podarujte za to nejakým malým
pane Presidente! Jako do Betléma pas- prezidentovi chléb a sůl. Ukrojil si dobrovolným dárkem peněžním pro chudé
týři šli sa pokloniť novonarozenému malý krajíček, posolil a snědl.
děti a vdovy po padlých vojácích.

Vybralo se na půldruhého tisíce
korun!
Po návratu delegace poznali, že
každá radost má i kapku bolu.
		
Závistiví a zlomyslní lidé prý
povídali, že dva keťasi* vítali pána
Presidenta v Praze.
		 T. G. Masaryk měl k Valašsku
vřelý vztah, tady byl počátek jeho
politické dráhy. O svém volebním
vítězství se dozvěděl 23. května
1907 ve Valašském Meziříčí.
		 Rožnov pod Radhoštěm na
vštívil 24. června 1928 při zá
jezdu na Moravu. Přišly ho uví
tat zástupy lidí. Návštěva trvala
jen krátce, na její památku pře
dal předseda Muzejního spolku
Josef Kramoliš Masarykovi dar
Rožnovanů.
		 Ještě za Masarykova života
mu věrní Valaši stavěli památ
níky, roku 1920 v Zašové, roku
1921 v Zákopčí na Hutisku,
1930 v Zubří, 1936 v Rožnově pod
Radhoštěm. Většinu pomníků po
tkal dramatický osud, kdy byly ká
ceny, ničeny a posléze z přetrvávají
cího vlastenectví znovu obnovovány.
(sb)
*keťas: lichvář s potravinami

zlepšení zdraví a vzhledu
přírodní cestou
s pomocí ALOE VERA
GELU od firmy FLP
Gel má:
• detoxikační učinky
• hojivě působí na zažívací trakt
• vhodný při alergických
onemocněních
• má hojivé účinky na kožní
problémy (lupénka)
• posiluje imunitu
• pomáhá při revmatických
onemocněních

Podrobnější informace i o dalších
potravinových doplňcích této firmy
na tel.: 736 647285, 603 561472

duben 2015

13

rožnovský prostor – nezávislé noviny

www.roznovsky-prostor.cz

Zimní stadion už nebude chladit čpavkem
Novou technologii chlazení bude
mít od letošní sezony zimní sta
dion v Rožnově pod Radhoštěm.
Společnosti KOMERČNÍ DOMY
ROŽNOV, spol. s r. o., která je vlast
níkem a provozovatelem stadionu, se
podařilo získat dotaci ve výši 90 %
způsobilých výdajů projektu. Na in
vestici v předpokládané výši zhruba
14 milionů korun se tedy podařilo
získat dotaci 12,6 milionu.
Stávající systém chlazení ledové
plochy na zimním stadionu prostřed
nictvím čpavkové technologie už bude
brzy minulostí. Díky dotaci, kterou
na nový systém chlazení získal provo
zovatel zimního stadionu, společnost
KOMERČNÍ DOMY ROŽNOV,
spol. s r. o., se mohou hokejisté i ši
roká veřejnost těšit na novou chladící
technologii.
„Ta nám samozřejmě především
umožní větší efektivnost chlazení, je
likož používaná technologie je víc jak
30 let stará a její údržba v provozu
schopném stavu je finančně nákladná.
Hlavním cílem našeho projektu je na

hradit stávající čpavkovou technologii
(čpavek je velmi těkavá a nebezpečná
látka) moderním bezčpavkovým řeše
ním, a tím eliminovat rizika ohrožení
životního prostředí a zdraví obyvatel.“
uvedl jednatel společnosti Komerční
domy Jindřich Žák.
Nová technologie v předpoklá
dané ceně 14 mil. korun (dotace činí
12,6 mil. korun ze způsobilých vý
dajů projektu) pracuje s náplní chla
diva R 134A, které splňuje ekologické
i hygienické požadavky a vyhovuje po
žadavkům zákona o ochraně ovzduší.
Součástí rekonstrukce bude tedy celá
chladící soustava, obsahující strojovnu
chlazení, rozvody, a chlazenou desku
(plocha hřiště). Celá soustava bude
opatřena systémem měření a regulace.
Rožnovská radnice také mění
stávající systém financování provozu
zimního stadionu a hokeje. „Chceme
narovnat financování tohoto sportu
vůči ostatním, třeba menším spor
tovním oddílům. To znamená, že bu
deme maximálně podporovat hoke
jový sport dětí a mládež a v případě

zimního stadionu samozřejmě také
bruslení mateřských a základních škol
a veřejné bruslení,“ uvedl místosta
rosta Rožnova Jan Kučera (Nezávislí
Rožnováci) s tím, že z pohledu města
je důležité zajistit možnost sportování
u mladé generace.

„Další změnou ve financování je
to, že finanční prostředky, poskyt
nuté na provoz zimního stadionu, pů
jdou přímo na společnost Komerční
domy, nikoliv na hokejový klub,“ do
plnil Kučera. (tg)

Náš člověk ve Slovinsku
Úspěšný rožnovský rybář Jaromír
Karafiát (nar. 1964), trojnásobný
Mistr světa v lovu ryb na umělou
mušku, vypráví o rybolovu doma,
ve světě i ve Slovinsku.

lice, těch míst je skutečně hodně.
Nejraději jezdím chytat ryby na
řeky Ostravici a Moravici, ale do
movskou řekou pořád zůstává Bečva

běžný návštěvník nevkročí. Hodně
zajímavých věcí jsme viděli i prožili.
S rybářským prutem bych se do
cela rád vrátil do Kanady a na Nový

Kdy se člověk stane rybářem?
Rybařím už od svých devíti let.
Ze svého domova na Rybníčkách
mám to jen kousek k domovské řece
Rožnovské Bečvě. Do tajů rybaření
mne zacvičil Ing. Jaromír Kudlák,
chodili jsme k němu jako rybáříčci
do rybářského kroužku. To byl so
lidní základ pro muškaření na řece
i pro závody ve sportovním rybo
lovu na světovém kolbišti.
Z dokona lova l jste něja k své
poznatky?
Během vojenské presenční
služby jsem volný čas trávil u ryb
níka. Primitivním kukátkem jsem
pozoroval život pod vodou a zís
kal tak spoustu zajímavých infor
mací. Například jsem kladl na dno
různé druhy krmení a vypozoroval,
že ryby reagují na návnadu podle
vůně. Pokud na ní ulpěl lidský pot,
nebraly ji. Také jim vadil prášek na
praní. Čím větší ryba, tím byla opa
trnější. Všechny poznatky jsem si
zaznamenával do sešitu – a ten mi
pak zmizel, i po třiceti letech jeho
ztráty lituji.
Kde jste všude lovil doma?
V podstatě po celé České repub
14

České republiky. Poprvé jsme se
stali mistry světa v roce 1990 v se
verním Walesu. V roce 1994 to bylo
v Norsku. Potřetí jsme titul mistrů
světa vybojovali v roce 1996 na do
mácí vodě v České republice.
Proč jste si oblíbil právě Slovinsko?
Do Slovinska jezdím deset let
a jezdím tam rád, je blízko a pří
roda je tam úžasná. Řeka Sáva pro
téká národním parkem, jsou na ní
hluboká místa, mělčiny i proudy,
takže srdce muškaře tam doslova za
plesá. A jsou tam velké ryby: lipan,
pstruh potočák i duhák, hlavatky.
Právě ze Sávy je má největší ulovená
ryba – 86 cm velký pstruh duhový,
pak také zlatý pstruh 62 cm a lipan
54 cm.

Jaromír Karafiát: Lipan ulovený na slovinské řece Sávě. Foto: archiv

Rožnovská – právě na ní mám nej
větší úlovky z našich řek: lipan pod
horní 46 cm a pstruh duhový 58 cm.
Kde všude jste lovil ve světě?
Na severu Evropy to bylo ve
Finsku, Švédsku a Norsku. Pak také
Amerika, Kanada a Nový Zéland.
Projeli jsme s rybářským prutem
skutečně hodně zemí a dostali jsme
se na různých revírech do míst, kam

Zéland. Jsou tam skvělí lidé, nepo
rušená příroda, jiná fauna než u nás
a úžasné ryby. Například pstruzi
potoční jsou nádherně vybarvení
a v délkách od 40 do 80 cm, i větší.
Jak se stát trojnásobným mistrem
světa v lovu ryb na umělou mušku?
Především si v místních soutě
žích vybojovat nominaci do pěti
členného reprezentačního mužstva

Je slovinský pstruh chutnější, než
pstruh z řeky Bečvy?
Vzhledem tomu, že řeka Sáva pra
mení v horách a protéká národním
parkem, nedostává se do ní nic špat
ného, je skutečně hodně čistá. Takže
pstruh ze slovinské řeky Sávy je chu
ťově lepší a má i růžové maso.
Lov ryb na umělou mušku je vám
hodně blízký.
Muškařina je královna rybář
ského sportu, ale ne vždy je každý
z nás králem. (sb)

duben 2015
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Rožnovský prostor vyšel naposled
pokračování ze strany 1
V diskuzních příspěvcích pod člán
kem převládaly smíšené emoce. „Pane
Martinku, vážím si Vaší odvahy a vý
drže v tomto oboru podnikání. Je eko
nomicky nesmírně náročný, zejména
u bezplatného periodika. Vaše aktivita
byla velmi prospěšná pro informova
nost občanů mikroregionu. Přijměte
mé poděkování a obdiv,“ napsal na
příklad bývalý místostarosta Alois
Vychodil (ODS).
„To mě mrzí, Rožnovský prostor
poskytoval Rožnovsku velmi dobrou
službu nezávislého měsíčníku,“ napsal
pro změnu současný místostarosta Jan
Kučera (Nezávislí Rožnováci).
Zprávu ale komentovala také široká
veřejnost. „Tohle je obrovská škoda,
ale důvodům samozřejmě rozumím.

Projekt Rožnovského prostoru výraz
ným způsobem pomohl k rozvoji dis
kuze mezi občany a radnicí,“ vyjádřil
se čtenář David Baroš.
„Od lidí, kterým jsem se se zámě
rem ukončit vydávání svěřil, slýchá
vám, že je to škoda. Jsem téhož názoru.
Rožnovský prostor je poměrně silná
značka. Proto jsem ochoten s každým,
kdo by měl zájem ve vydávání novin
pokračovat, jednat o předání know
-how,“ uvedl vydavatel s tím, že je
možné jednat i o předání jednotli
vých suplementů samostatně, tj. o tiš
těné formě, internetových stránkách
a Facebookových stránkách.
Další tištěné vydání už sice čte
náři očekávat nemohou, internetové
stránky ale ještě nějakou dobu po

běží, i když se nenajde zájemce, který
by se o jejich správu staral. „Webové
stránky určitě hned zavírat nebudeme.
Je to studnice informací, která si i díky
blogům a diskuzím žije vlastním živo
tem. Redakční články už ale zřejmě
přidávat nebudeme. Lidé mohou i na
dále psát blogy. O definitivním za
vření stránek rozhodne zájem návštěv
níků. Nepředpokládám, že by to bylo
dříve než o prázdninách,“ konstatoval
Martinek.
Každé číslo Rožnovského prostoru
vychází nákladem 7300 kusů a čte jej
odhadem 15 tisíc lidí. V Rožnově je
distribuován zdarma do všech schrá
nek, v obcích od Horní Bečvy po
Zašovou je pak volně k odběru na
prodejnách. Součástí novin jsou také

webové stránky s blogosférou a zá
znamy z jednání zastupitelstva, kam
měsíčně zavítá více než 4000 uni
kátních návštěvníků, a Facebookové
stránky s téměř 1500 fanoušky.
Kromě Martinka se na fungo
vání novin podíleli autorsky také
R ichard Sobotka a Petr Liška.
Svými obrázky čtenáře těšil Vladimír
Bartošek. O grafiku a sazbu se staral
Jakub Vémola, správu a vývoj inter
netových stránek měl v gesci Jakub
Matas. „Klukům samozřejmě po
děkuju i osobně. Je třeba ale veřejně
říci, že bez jejich ochoty a invence by
Rožnovský prostor nebyl nikdy tím,
čím byl,“ uzavřel Martinek. (r)

Březen, měsíc čtenářů
Proč by neměly mít knížky svůj
svátek, a proč ne i čtenáři? Téměř od
nepaměti jím byl vždy měsíc březen.
I když nekonečné fronty na knižní
novinky jsou už minulostí, připo
mínku svátku knihy a čtenářů obno
vuje rožnovská knihovna „Čtenářským
štrúdlem“. Letos se konal už po páté
a jako při každé demonstraci to byly
transparenty propagující četbu knih
(„Čtení není lenošení“, apod.), a slova
ředitele městské knihovny Pavla Zajíce
o tom, že čtení je radost i poučení.
I tentokrát vedla trasa od měst
ské knihovny k budově městského
úřadu (kde byly představitelům města
předány čestné čtenářské legitimace),

U budovy městského úřadu se hlasité četby oblíbené knížky účastnili také místostarostka Kristýna
Kosová a místostarosta Jan Kučera. Foto: R. Sobotka

a k „Věčnému čtenáři“ v místě někdej
šího rodného domu rožnovského spi
sovatele Čeňka Kramoliše.

Letošní čtenářská demonstrace
měla své zajímavosti. U budovy
městského úřadu, pak také u sochy

„Věčného čtenáře“, vždy po dobu
jedné minuty četli účastníci (včetně
místostarostky a místostarosty), každý
ze své knížky nahlas libovolně zvole
nou pasáž, a byl z toho zajímavý čte
nářský Babylón. Čtenářské demon
strace se účastnil také knihovnický pes
Orion, který celou akci bral s náleži
tou vážností. V cílovém místě předvedl
pan Šimíček účastníkům dron, ten
však nemohl být kvůli silnému větru
vypuštěn. A dobrou náladu všem zavr
šil pečený štrúdl makový a ořechový,
malým čtenářům také lízátka.
Letošní březnový „Čtenářský
štrúdl“ se po všech stránkách vyda
řil. (sb)

Výprava k Jahnově studánce
V pěkném jarním dnu se přímo
nabízí výprava k Jahnově studánce.
Od nultého kilometru v Rožnově
pod Radhoštěm u dolního mostu je
Jahnova studánka vzdálena přibližně
tři a půl kilometru po zelené turistické
značce přes Dolní Paseky a údolím
mezi Chlácholůvkem a Chlácholovem.
Jahnova studánka byla v minulosti
a je i v současnosti vyhledávaným mís
tem k nenáročné procházce či výletu.
S oblibou studánku navštěvoval spiso
vatel a básník Metoděj Jahn. Vděční
obyvatelé Rožnova pramen na jeho
památku v roce 1938 upravili a po
jmenovali „Jahnova studánka“.
Básník a spisovatel Valašska
Metoděj Jahn se narodil 15. 10. 1865
za rakouského císařství v městečku
Krásno nad Bečvou a zemřel 14. 9.
1942 v nemocnici v Hranicích za ob
dobí Protektorátu Čechy a Morava.
Povoláním byl učitel a jeho první
působiště bylo roku 1887 v Zašové.
duben 2015

Jahnova studánka. Foto: archiv

Vzpomínal na Zašovou ve svém vyprá
vění i v jedné básni o poutním místu,
že tam za mrazivých dnů sváželi sed
láci z panského lesa klády na pilu, lidé

robotní den jak den chodili do města
za prací, že byl v Zašové těžký život
i hořký chléb. I přesto si uchovával
víru na lepší zítřek.
V roce 1919 byl jmenován řídícím
učitelem v Rožnově pod Radhoštěm.
K rodnému Valašsku přilnul do
té míry, že mu zůstal po celý život
věrný svým pobytem i svou literární
prací. Jeho básně, inspirované lumí
rovskou tvorbou, byly mezi čtenáři
velmi oblíbené. Zvláště „Valašská le
genda“... Když Pánbíček dělil mezi
lidi kraje, Slovákovi zem dal, révy žár
kde zraje, Hanákovi zase žitné, řepné
lány... Kdežto na Valacha zbyly jenom
hory. Lze ji podnes objevit v samo
tách roztroušených ve zmíněných ho
rách. Z jeho tvorby je podnes znám
zejména Selský práh – román o kon
tinuitě rodů na rodném gruntě, autor
se v něm snaží zachytit selský život.
V jeho vilce na dnešním Nábřeží
Dukelských hrdinů ho kromě jiných

spisovatelů a básníků navštěvoval také
Dr. Vojtěch Martínek.
Během pohřbu se přišlo
s Metodějem Jahnem rozloučit velké
množství významných lidí i obyvatel
Rožnova. Místem posledního odpo
činku se mu stal dnešní starý hřbitov,
odtud byly jeho ostatky posléze pře
neseny na Valašský Slavín. Podnes je
také připomínán pamětní deskou na
Štefance, kde svého času učil.
Zdatní turisté mohou od Jahnovy
studánky pokračovat po zelené tu
ristické značce přes Bačův vrch
(724,9 m n. m.) až na Malý Javorník
(839,2 m n. m.). Tady si zvolit z ně
kolika možností, například hřebe
novku po Veřovických vrších, vrchol
Velkého Javorníku (917,8 m n. m.),
po modré do sedla Pindula, nebo
přes Kamenárku (859,8 m n. m.)
a Úvěz (1713,8 m n. m.) návrat na
Dolní Paseky zpět do Rožnova pod
Radhoštěm. (sb)
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Muzeum před sezónou provádí údržbu objektů
Také v letošním roce je v jednot
livých areálech Valašského muzea
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
prováděna pravidelná údržba na ob
jektech lidové architektury. Jedná se
například o opravy hliněných podlah,
omítek, venkovních oplocení, scho
dišť a můstků, revize komínů a to
pení a řadu dalších.
„Například v areálu Mlýnské do
liny, kdy je většina funkčních tech
nických staveb na vodní pohon, je po
třeba provést odzkoušení a údržbu
každého zařízení před jeho květno
vým spuštěním do provozu. Mezi
největší opravy v letošním roce je za
hrnuta generální oprava venkovní kon
strukce dřevěného koryta, tzv. lam
feštů u objektu Hamru z Ostravice
v areálu Mlýnské doliny, který slouží
k přívodu vody pro hamerní kola,“
uvedl Milan Gesierich, technický ná
městek muzea.
Samotná nosná konstrukce tohoto
koryta je tvořená masivními, ručně
tesanými, dubovými trámy o profilu
200/200 mm. Dno a boky koryta

jsou seskládány ze smrkových trámů
o tloušťce 140 a 100 mm, spojovaných
na perodrážku. Součástí této rekon
strukce je také výroba nového vodního
kola pro skříňové dmychadlo, vhánící
vzduch do dvou výhní. Všechny tyto
opravdu musí být dokončeny před na
puštěním vodních systémů a otevře
ním areálu Mlýnské doliny k 1. květnu
2015.
V minulých týdnech byly dokon
čeny řemeslné práce v objektu lisovny
oleje z Brumova v areálu Mlýnské do
liny – byly zde provedeny výměny du
bových zárubní, seřízení lisovacího
stroje a oprava sporáku.
„Velmi nás těší, že se nám na
sklonku loňského roku podařilo sta
vebně dokončit dlouhodobé opravy
dvou expozičních objektů v areálu
Valašské dědiny. Jednalo se o Chalupu
Bezzemka z Leskovce a Chalupu
z Lužné čp. 28. Při těchto opravách
jsme spolupracovali s Ústavem te
oretické a aplikované mechaniky
Akademie věd ČR. Na základě jejich
analýzy a našich dlouholetých zkuše

Taneční elita nacvičovala v Zašové
norskou choreografii o ping–pongu
V nedávno otevřeném kultur
ním domě v Zašové si v polovině
března dala dostaveníčko taneční
elita z Norska, České republiky, včetně
ZUŠ B-Art ze Zašové a Valašského
Meziříčí.
Špičkoví tanečníci obsadili zrca
dlový sál Kulturního domu v Zašové.
Dva členové světově proslulého nor
ského souboru Jo Strømgren Kompani
zde celý březnový týden učili taneč
níky z pražské skupiny 420PEOPLE
norskou choreografii, která vyjadřuje
emoce i symbiózu tance a ping-pongu.
Společně se totiž připravují na letošní
ročník festivalu TANECVALMEZ,
kde soubor 420PEOPLE uvede svě
tovou premiéru inscenace Taneční
pocta ping–pongu z dílny norského
choreografa Jo Strømgrena.
„420PEOPLE jsou nadšeni pro
umění,“ řekla manažerka norského
souboru Tine Lund. „V tom se s nimi
ztotožňujeme. Tato mezinárodní spo
lupráce je pro nás důležitá kvůli zku
šenostem, navazování vztahů a do bu
doucna i kulturní výměně.“
„Zkoušky byly velmi příjemné, ta
nečníci si dobře rozuměli. U taneč

ních pasáží a rychlých částí je hodně
kroků, musíme také vstřebávat my
šlenkovou hloubku, takže je to dost
náročné,“ uvedla Nataša Novotná ze
420PEOPLE, představitelka hlavní
ženské role.
Slavný norský soubor Jo Strømgren
Kompani vystoupí na festivalu s cho
reografií Taneční pocta fotbalovému
umění, kterou vyprodává divadla po
celém světě.
Mezinárodní festival soudobé
taneční tvorby TANECVALMEZ
se koná od 5. do 7. června 2015 ve
Valašském Meziříčí již po osmé, letos
nově pod záštitou ministra kultury
Daniela Hermana. Diváci mohou ob
divovat umění významných osobností
tanečního světa pod širým nebem na
malebném nádvoří zámku Žerotínů.
(red)

ností byl navržen rozsah výměny nej
více poškozených dřevěných prvků
roubení a konzervace objektů. Dále
byly provedeny úpravy topenišť, ko
mínů, podlah, vnitřních omítek, te
rénní úpravy okolí objektů. Objekt
Bezzemka byl doplněn o dřevěné
suché WC s přilehlým hnojištěm a ka
mennou opěrnou zídkou. Oba objekty
budou zpřístupněny veřejnosti během
letošní sezóny,“ uvedl Milan Gesierich,
technický náměstek muzea.
Průběžně se provádí opravy dře
věného laťkové oplocení, bran a bra

nek okolo fojtství z Velkých Karlovic,
amfiteátru a úpravy šaten pro účinku
jící v areálu Dřevěného městečka. Na
hlavní turistickou sezónu se bude rov
něž provádět generální oprava laviček
v hledišti amfiteátru. Během jarních
měsíců bude opraveno venkovní sa
morostové zábradlí na spodní terase
objektu Maměnky na Pustevnách.
Uvedené práce provádí Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm vlastními zaměstnanci
a ročně se do údržby a oprav objektů
investuje přibližně 4 mil. korun. (red)

1000

TISÍC KORUN ČESKÝCH

Ano! Čtěte prosím dál! Při nákupu jakékoliv pánské košile Vám odečteme
200,- Kč a při nákupu jakéhokoliv obleku Vám odečteme 600,- Kč. Stačí
odevzdat tento vystřižený kupon při placení. Na tento kupon můžete
nakoupit až 2 ks pánské košile a jeden pánský oblek a tehdy nastane
maximální sleva 1.000,- Kč. Slevu samozřejmě obdržíte i při koupi
jednoho nebo dvou kusů zboží. Košile s využitím kuponu můžete
nakoupit od úžasných 169,- Kč a oblek od 1.399,- Kč. A to už se vyplatí
přijít. A pozor, kabáty likvidujeme za super nízké ceny se slevou až o 70%.
Platnost tohoto kuponu je 10 dnů a lze ho uplatnit i na obleky z nové kolekce.

www.modaprostejov.cz

ROŽNOV pod RADHOŠTĚM, nám. T.G. Masaryka 2196
Komerční dům Radhošť

zaměstnání
Rožnovsk ý pivovar přijme
nové posily na pozici pomocné síly
v kuchyni. Vítáme zkušenosti, flexibilitu, ochotu učit se. Nabízíme možnost
vzdělávání a růstu, firemní benefity.
Kontakt: Jopková 737 712 499
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