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INZERCE

Jsem fotbalista, který se minul povo-
láním, říká v rozhovoru pro Spektrum 
Vojta Dyk, který vystoupí s B-Side 
Bandem 13.  června v amfiteátru Na 
Stráni.                                                  Strana 7

OTEVŘENÉ RADNIČNÍ NOVINY

 

Chceme dýchat čistý vzduch, stěžují si lidé
Na kontrolní den k rekon-
strukci silnice I/35 přišlo 
zhruba třicet lidí. Nelíbil se 
jim počet přechodů, a zvý-
šení prašnosti během stav-
by i po ní.

Veřejný kontrolní den k rekonstruk-
ci silnice I/35 se konal ve středu 
20. května v zasedací síni radnice. 
Zúčastnili se ho zástupci investora, 
tedy zlínské správy Ředitelství silnic 
a dálnic (ŘSD ČR), pracovníci rea-
lizačních firem Swietelsky a Alpine 
Bau, projektant z Dopravoprojektu 
a zhruba třicítka obyvatel Rožnova. 
„Veřejný kontrolní den jsme svo-
lali, abychom informovali občany 

o průběhu výstavby. Zároveň jsme 
poskytli projektantovi možnost ob-
hájit před veřejností technické řeše-
ní stavby. A přestože se najdou lidé, 
kterým se to nelíbí, naším cílem je 
zlepšit dopravní situaci v Rožnově,“ 
vysvětlil starosta Radim Holiš. 

V úvodu jednání tak seznámil 
projektant Antonín Dvořák přítom-
né se změnami, k nimž na silnici 
dojde. Poté byli lidé informováni, 
že se práce o měsíc zdržely kvůli 
přeložkám sítí. Stavba tak bude 
zahájena v polovině června, kdy 
začnou také částečné uzavírky. 
V současnosti se sice také pracuje, 
ale jen tam, kde není žádný zásah 
do sítí, tedy na autobusovém nádra-
ží a na novém parkovišti U Janíků. 
Zprůjezdnění stavby je plánováno 
na listopad příštího roku. 

Po faktických informacích do-
stali lidé prostor k dotazům. „Za-
jímalo by mě, zda jsou plánovány 
uzavírky a objízdné trasy,“ zeptal se 
Jan Tomčík. Odpovědi se ujal pro-
jektant Antonín Dvořák: „Nejsou, 
hlavní cesta bude po celou dobu re-
konstrukce průjezdná ve dvou jízd-
ních pruzích. Jednotlivé odbočky, 
sjezdy a výjezdy se budou dělat po 
polovinách, aby byl jejich průjezd 
zajištěn. Drobné a krátkodobé uza-
vírky tak budou jen v době úprav 
křižovatky U Janíků. To se bude 
stavba objíždět po místních komu-
nikacích. O termínech budou řidiči 
předem zpraveni na informačních 
panelech, které jsou u křižovatky 
a u supermarketů.

Ladislava Drozda zase zajímalo, 
jakým způsobem bude investor de-

klarovat dodržování hygienických 
limitů v průběhu stavby. „Hlavně 
by nás zajímala prašnost a benzo-
pyren. Taky bych chtěl pozname-
nat, že nebudete schopni zajistit 
plynulost dopravy. Auta budou na 
silnici v kolonách a my, co bydlí-
me v těsné blízkosti, budeme ten 
smog dýchat.“  

Na to zástupce ŘSD ČR Bořek 
Klinkovský opáčil, že ani v součas-
nosti zřejmě nejsou limity dodržo-
vány. „A navíc, jak byste to chtěl 
zajistit? To bychom museli dopra-
vu vést přes okolní města a obce. 
Vždyť ta cesta se staví právě proto, 
aby se situace zlepšila. Zda se tak 
ale stane, vám nikdo nezaručí.“ 

Ladislav Zmeškal poté pozname-
nal, že bydlí šestatřicet let v Jižním 
Městě.          Pokračování na straně 2

TŘETÍ NEJSTARŠÍ OBYVATEL ROŽNOVA OSLAVIL STÉ NAROZENINY. V myslivecké uniformě přivítal delegaci z městského úřadu třetí nejstarší 
obyvatel města Ladislav Křenek (na snímku s rodinou), který ve čtvrtek 21. května oslavil své sté narozeniny. „Moc si toho vážím, 
že jste ke mně přijeli, na to budu dlouho vzpomínat,“ přivítal oslavenec hosty, mezi kterými byly kromě starosty Radima Holiše 
také pracovnice matriky Marie Štůsková a Ludmila Pekarová z Okresní správy sociálního zabezpečení. „Nekouřil jsem, nepil 
a celý život jsem byl v plné práci. Po vyučení natěračem a lakýrníkem v Brně jsem pracoval jako živnostník a po válce jsem na-
stoupil v Tesle. A tam jsem pracoval až do důchodu,“ vyznal se Ladislav Křenek.                                (tg), foto: Tomáš Gross

Čtrnáctý ročník Bezhraničního va-
lašení se koná 31. května u horské 
chaty Kohútka v Novém Hrozenko-
vě. Děti i dospělé čeká při setkání 
obyvatel obou stran hranice řada 
soutěží, k dobré náladě bude hrát 
cimbálová muzika Soláň a sloven-
ská hudební skupina Korg.    (bur)

Bezhraniční valašení
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Slavnostní předávání vysvědčení studentům Gymnázia Rožnov. Foto: Tomáš Gross

Charita obnovuje vozový park
V Rožnově probíhají maturity

Sedmnáct osobních automobilů se 
může někomu zdát moc, jinému 
málo. Představme si území, na kte-
rém Charita poskytuje své služby. 
To sahá od Horní Bečvy, Valašské 
Bystřice přes Rožnov pod Radhoš-
těm, Valašské Meziříčí po Kelč 
a Hranice. Jsou to dva mikroregio-
ny Valašskomeziříčsko – Kelečsko 
a Rožnovsko, kam Charita jezdí za 
svými klienty. Bez vyhovujícího vy-
bavení auty by tento rozsah posky-
tování služeb nebyl možný. 

Aby rozsah i kvalita služeb byly 
zachovány, dochází v současné 
době k obnově a rozšíření vozo-
vého parku. Ze stávajícího počtu 
17 aut budou dvě, jejichž rok výro-
by je 1998 a která již technicky ne-
vyhovují a náklady na opravy jsou 
vysoké, vyřazena. 

Nově v Charitě přibylo jedenáct 
osobních automobilů. Devět z nich 
bylo pořízeno díky finanční podpo-
ře z projektu „Cesta za kvalitním 

životem seniorů na Valašsku“ v rám-
ci Programu švýcarsko-české spo-
lupráce. Další dvě auta, která byla 
zakoupená z prostředků získaných 
z Tříkrálové sbírky, budou sloužit 
Sociálně aktivizačním službám pro 
rodiny s dětmi a Domácí zdravotní 
péči v Rožnově pod Radhoštěm. 

Ostatní nové vozy jsou přiděleny 
Charitní pečovatelské službě v Kel-
či i v Rožnově pod Radhoštěm, 
Charitnímu domu pokojného stáří 
ve Valašské Bystřici a Centru osob-
ní asistence, které své služby po-
skytuje na celém území působnosti 
Charity Valašské Meziříčí.

Nové automobily budou sloužit  
nejen pracovníkům Charity k pl-
nění jejich pracovních povinností, 
včetně rozvozu obědů, ale také kli-
entům k přepravě do zařízení, k lé-
kaři, do škol a k vyřízení běžných 
záležitostí.

Za Charitu Valašské Meziříčí
Martina Došková

Celkem 257 studentů a studentek tří 
středních škol skládá v těchto dnech 
maturitní zkoušku. Vůbec nejvíce 
jich je na Střední škole informatiky, 
elektrotechniky a řemesel, a to 130 
s tím, že do tohoto počtu jsou za-
hrnuti také studenti, kteří zkoušku 
opakují. Gymnázium pustilo k zá-
věrečné zkoušce 74 studentů a jejich 
úspěšnost ještě nelze zveřejnit, pro-
tože v některých třídách maturity 

stále pokračují. „Část studentů ale 
již má zkoušky hotovy, a tak si pře-
vzali v obřadní síni radnice maturit-
ní vysvědčení,“ prozradila ředitelka 
gymnázia Alena Gallová.

Třetí školou, na které maturity 
probíhají, je Střední škola zeměděl-
ská a přírodovědná. Tam skládalo 
28 žáků zkoušku v oboru Agropod-
nikání a 25 studentů v oboru Eko-
logie a životní prostředí.              (tg)

NAPSALI JSTE NÁM

Jsem fotbalista, který se minul povoláním
Pěveckou ekvilibristiku Vojty Dyka ve spojení s B-Side Bandem si včetně zábavného pojetí swingu a jazzu užijí obyvatelé města i okolí

Zpěvák a herec Vojtěch Dyk 
patří k nejvýraznějším talen-
tům své generace. V posled-
ních letech na sebe upozor-
nil mnoha počiny v oblasti 
hudby, divadla, televize i fil-
mu. Na pozvání T klubu – 
kulturní agentury vystoupí 
s B-Side Bandem 13. června 
od osmi hodin večer v amfi-
teátru Na Stráni.

�� Byl� jste� někdy� na� Valašsku?� Po-
kud�ano,�líbilo�se�Vám�tady?�

Byl. A určitě ještě několikrát 
budu. Valašsko je kraj bohatý na 
všechno, zdá se mi. Krajina, ženy, 
slivky, no prostě co se zrodí, to sa 
hodí. 

�� Koncert�budete�mít�ve�skanzenu,�
přesněji�v�amfiteátru�Valašské�dědi-
ny.�Půjdete�si�před�nebo�po�koncertu�
prohlédnout� i� další� areály,�Dřevěné�
městečko�a�Mlýnskou�dolinu?

Já už ve skanzenu byl, takže už 
nějakou představu mám. Ale jestli 
se tam znovu projdu po koncertě, 
bude záležet na tom, jak budou 
Valaši ten předešlý večer přívětiví 
a přítulní.

�� Chutná� Vám� slivovice?� A� pokud�
ne,� jakému� alkoholickému� nápoji�
dáváte�přednost?

Je možné aby slivovice někomu 
nechutnala? Já objevil meruňkovici 
pana Buchty z Mutěnic a musím 

říct, že ji snad začnu nalévat i svým 
dětem. Osm malých dávek denně 
doporučuje deset z devíti praktic-
kých i nepraktických lékařů.

�� Jste� všestranně� nadaný� člověk.�
Řekněte,� máte� i� vlohy� ke� sportu?�
A�pokud�ano,�kterému�se�věnujete?�
A�co�Vám�přináší?

Musím neskromně říct, že jsem, 
dá se říct, fotbalista, který se akorát 
minul povoláním. Zbloudil jsem ke 
zpěvu. Ale fotbalové srdce tepe ve 
mně čím dál víc. 

�� Baví�Vás�víc�herectví,�nebo�zpívání?
Nač ta hranice mezi zpěvem 

a hraním? Pokud bych si měl vy-
brat, pak raději opustím obé. 

��Máte� nějaké� herecké,� nebo� hu-
dební�sny?

Ne. 

��Do�Rožnova�přijedete�s�kapelou�B-
-Side�Band.�Naplňuje�Vás�big�band?�
Přece� jen� jste�do�nedávna�patřil�ke�
skupině� NightWork,� což� bylo� něco�
naprosto�odlišného.

Na první část otázky odpovídám 
ano! Kdyby mě big band nenaplňo-
val, tak bych s ním přece nehrál, 
ne? A k části druhé... lidé se mění. 
Mění se i touhy, představy, charak-
tery, dokonce i počasí se mění…

�� Jak� se� do� Rožnova� pod� Radhoš-
těm�těšíte?�

Jak na smilování. Upřímně. 
Hodně. Na Valachy i mimovala-
chy. Na pivní lázně, na roubenku, 
no zkrátka na koncert se těším, 
jako malej kluk.

Alexandra Buršíková
spektrum@roznov.cz 

Do Rožnova se těší. Na Valachy, na pivní lázně, na roubenku, na koncert... Jako malej kluk. Foto: Tino Kratochvil


