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Krizová informační linka pro Rožnovany

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným kvůli koronavirové pandemii zprovoznil Rožnov krizovou informační linku
na číslech 730 867 816 a 730 867 815 - v provozu každý den 8-16 hodin. Tato linka slouží především k lepší informovanosti o opatřeních, která byla ve městě přijata. Pomoc tam najdou hlavně starší lidé. Občané se zde mohou také dozvědět o případné pomoci nebo sami pomoc nabídnout. • Mobilní rozhlas - informace přímo do aplikace, e-mailu nebo
sms. Registrace na roznov.mobilnirozhlas.cz. • Podrobnosti na: www.roznov.cz/koronavirus.
(r)

Neviditelný nepřítel
Zcela mimořádně si Vás dovolím oslovit z tohoto místa a tímto způsobem.
Jsme v situaci, kterou jsme mnozí
z nás nezažili a nedovedli si ji ani
představit. Stojí proti nám mimořádně zákeřný neviditelný protivník. Za
poslední dny vidím naši společnou
touhu ho porazit. Přijali jsme opatření nouzového stavu.
Každý z nás musí chránit sebe,
svou rodinu a tím i celou společnost.
Tady všichni svádíme drobný souboj,
který tak s množstvím nás všech se
stává skutečnou velkou silou. Proto
je tak důležité, aby se připojil každý,
opakuji každý z nás - bez výjimky.

Pomáháme si, jsme k sobě ohleduplní. Můžeme být na sebe hrdí.
Vydržme to i přes nekomfort a těžké
chvíle. Vydržme to i přes zvýšené úsilí, které jsme běžně věnovali volnému
času. Buďme každý den maximálně
trpěliví a pečliví.
Protivník nás ještě pořádně prověří. Může to trvat i několik týdnů.
Vydržíme. Z tohoto souboje vyjdeme
společně silnější. Je jasné, jsem o tom
přesvědčen, že to společně dáme, že
zvítězíme. Nepřítel prostě nemá šanci. Naše touha je silnější.
Děkuji Vám všem.
Radim Holiš, starosta Rožnova

Tržnice zůstane u Paláčkova mlýna
Ačkoliv se ještě loni mluvilo o přestěhování tržnice do proluky mezi poštou
a Masarykovým náměstím, aktuálně to na pořadu dne není.
Pokračování na str. 4.

Více k
pandemii
str. 2 a 3

Avíza na duben
Úterý 21. 4. ve 14 hodin
Obřadní síň MěÚ - zastupitelstvo města
Středa 29. 4. v 16 hodin
Obřadní síň MěÚ - veřejné interpelace
INZERCE

VODA TOPENÍ PLYN

Současná podoba tržnice u Paláčkova mlýna.

Ředitelky rožnovských školek skládaly účty

Na představitelky 4 mateřských škol čekaly v březnu roční prověrky. Podle místostarosty
Jana Kučery (Nezávislí Rožnováci) všechny ředitelky hodnocením prošly.
Jedním z podkladů pro letošní hodnebo komunikace vedení škol s rodijsme na žádné problémy nenarazili.“
nocení bylo dotazníkové šetření,
či. Obecně však výuka v našich MŠ
Dotazníkové šetření ve školách
které probíhalo od února na všech
probíhá na vysoké úrovni, ovšem vždy
provádí radnice nepravidelně, větškolách. „Vrátilo se nám 203 dotazníje co zlepšovat. Všechny ředitelky MŠ
šinou co 2 – 3 roky. „Tato zpětná
ků z mateřinek a 441 ze základních
ročním hodnocením prošly. Z důvodu
vazba je pro nás důležitá. Dotazníškol. Pro většinu škol dopadly dobře,
vyhlášení nouzového stavu bylo odsuky nám sice neřeknou, jak kvalitní
někde nás ale rodiče upozorňovali
nuto hodnocení ředitelů základních
je výuka, to hodnotí Česká školní
třeba na vybavení škol a přilehlých
škol, které proběhne po odvolání nouinspekce, ale prozradí nám, jestli je
zahrad, některým se nelíbí zastaralé
ze,“ prozradil místostarosta Kučera
v pořádku komunikace mezi školou
školské budovy. Určitě je pro nás také
a dodal: „Samozřejmě jsme se zajímaa rodiči,“ dodal na závěr místostacenná zpětná vazba ke stravování
li také o ekonomické zdraví škol, kde
rosta Jan Kučera.
(r)

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely koupelny
Chobot 93, Rožnov p. R. • tel.: 608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz

DLOUHOLETÁ PRAXE

STRANA 2 / 26. BŘEZNA 2020

MIMOŘÁDNÉ TÉMA

Rožnov bojuje s koronavirem

V Rožnově pod Radhoštěm opakovaně zasedl krizový štáb ORP (obce s rozšířenou působností) Rožnov p. R., které svolal jeho předseda Radim Holiš.
následující den po objednávce.
ano, tak jezdí tzv. odběrová sanitka,
Zde jsou některé výstupy z jednání:
takže pacient nikam nechodí a odDODRŽOVÁNÍ KARANTÉNY:
běr se dělá u něj doma. Výjimkou
Upozorění občanům: Pokud nePředseda krizového štábu společně
je nově zřízené odběrové místo před
bude dodržována povinnost zakrytí
se zástupcem Policie ČR důrazně
Krajskou nemocnicí Tomáše Bati
dýchacích cest ve veřejných proapelují na dodržování karantény,
ve Zlíně, konkrétně před nemocnicí
storech, budou tito jedinci vyzváni
případně izolace. Lidé v karanténě
(nikoliv uvnitř).
městskou policií k nápravě. Pokud
mají být doma. POTVRZENÉ PŘÍtak neučiní, dopustí se přestupku.
PADY: V Rožnově bylo k 24. březnu
ROUŠKY: Město má objednáno
7 potvrzených případů onemocně1 000 ks roušek typu FFP2. Tyto
Město Rožnov zřídilo kontaktní
ní COVID-19 (nakažen byl i jeden
roušky mají jít do tzv. první linie měspracoviště pro občany nad 60 let
lékař rožnovské polikliniky - pozn.
ta (tj. na podatelny, městskou policii,
a občany s omezenou mobilitou, ktered.). SPRÁVNÝ POSTUP pro přína kontaktní místa apod.), případně
rým nemůže zajistit nákupy potravin
pad, že mám podezření na nákazu,
pracovníkům sociálních služeb. Mají
nikdo z blízkých. Mohou kontaknebo pociťuji příznaky: volat svého
přijít roušky od státu, které jsou
tovat pracovníky města na e-mailu
obvodního lékaře, ten po vyhodnoceurčeny pro první linii státu (lékaři,
pomocvnouzi@roznov.cz nebo telení situace rozhodne o tom, zda zaobvodní lékaři, záchranka, hasičské
fonicky na čísle 739 505 827 v čase
volá Krajskou hyg. stanici (KHS).
sbory atd). Tyto roušky bude měs8-16 hodin každý pracovní den a obKHS rozhodne o tom, jestli se udělá
to přerozdělovat. Sehnat roušku je
jednat si balíčky potravin. Rozvoz
odběr, nebo nikoliv. Pokud odběr
možno také pomocí akce „Občan
zajistí Charita Valašské Meziříčí

K TÉMATU

Máme tady COVID-19

V posledních týdnech se na nás ze sdělovacích prostředků hrnou často velmi
rozporuplné informace stran koronaviru, a to bohužel i od vrcholných představitelů státu. Nechci zde polemizovat
o tom, zda byla opatření zahájena včas
a dost účinně, ani komentovat skutečnost, že nemají zdravotníci dostatek
ochranných pomůcek. Chvílemi mám
dojem, že zde bojujeme s něčím zcela
novým, co svět ještě nezažil. Opak je
pravdou. Pokud vezmu jen viry jako
zdroje epidemií v posledních stoletích,
pak první velkou pandemií chřipky
byla v letech 1889-1895 tzv. ruská
chřipka, která celosvětově připravila o
život 1 milion lidí. Následně pak v závěru 1. světové války přichází tzv. španělská chřipka, chřipková pandemie,
která probíhala v letech 1918–1920 a
připravila o život celosvětově mezi 50
a 100 miliony lidí. Jsou to děsivá čísla,
nicméně si musíme uvědomit, že národy světa byly značně oslabené nedostatkem jídla a epidemií břišního tyfu.
Dalším, poměrně zásadním, faktorem
bylo to, že na pandemii chřipky uvalily
válčící státy cenzuru. Španělsko, které
bylo v té době neutrální, o této nemoci
informovalo – nemoc tak získala své
nové jméno. Ovšem důležitější než to,
že měla jméno, je fakt, že se začalo
s nemocí bojovat. A jedinou, nicméně
účinnou, „zbraní“ v boji s chřipkou
byla v té době izolace nemocných.
Příkladem budiž americká města St.
Louis, které rychle přijalo komplexní
ochranná opatření, a Filadelfie, která

i přes šířící se epidemii povolila prodej válečných dluhopisů, kterého se
účastnilo přes 200 tis. lidí. Výsledkem
byla více jak dvojnásobná úmrtnost
obyvatel Filadelfie. Tento historický
úvod jsem uvedl záměrně, neboť je
mezi námi stále spousta jedinců, kteří,
byť navštívili rizikovou oblast a měli
by dodržovat karanténu, ji nedodržují.
Někteří se „hrdinsky“ hlásí k tomu, že
oni jsou ti „borci“, kteří to stihli ještě
před půlnocí. Virus ale nemá hodinky. Pro něj je ten, který přejel hranici 23:59 hod. stejný jako ten, který
ji přejel 00:01 hod. – je rizikem pro
ostatní. Těmto lidem zcela nedochází,
že setkání s nimi může např. onkologického pacienta zabít. Proto prosím,
buďme k sobě navzájem ohleduplní a
dodržujme všechna doporučení. Jsme
v tom všichni společně. Covid-19 si
nevybírá ani podle výše příjmů, vyznání či politické příslušnosti. V případě
náhlého vzniku alespoň jednoho z následujících příznaků: kašel, teplota,
dušnost - zůstaňte doma a kontaktujte
prosím svého lékaře. Pokud se Vám to
z nějakého důvodu nedaří, je v době
od 7.00 do 19.00 hod. na tel 724 221
953 a 577 006 759 k dispozici infolinka Krajské hygienické stanice ve Zlíně. Taktéž lze využít e-mailovou adesu
covid19@khszlin.cz.

Prosím nevolejte stran informací
linku 155, ta je vyhrazena výhradně
pro řešení život ohrožujících stavů.
Zdeněk Němeček, lékař ZZS
Zlín a zastupitel za KDU-ČSL

občanovi“, kdy se město stalo prostředníkem pro dobrovolníky, kteří
například doma šijí roušky nebo jich
mají přebytek a chtějí je předat spoluobčanům. Občané mohou takto
učinit a přinést roušky na služebnu
Městské policie Rožnov na ulici Čechova, kde si je mohou vyzvedávat
občané, kteří roušku nesehnali.
MATEŘSKÉ ŠKOLY UZAVŘENY: Dle rozhodnutí z úterý 17. března jsou MŠ v Rožnově zavřené.

Pandemie v životech Rožnovanů

Pandemie v Rožnově? Žádná novinka,
tyto zkušenosti zde byly po generace.
Pro obyvatele městečka Rožnova nebyly v minulosti epidemie věcí neznámou.
Do života jim po staletí vstupovaly tu s
větší, tu s menší intenzitou. Zanechávaly
za sebou nejen oběti na životech, ale i poučení – a nejednou i příslib nových poutí
či děkovných mší, vycházejících z neutuchající víry v Boží prozřetelnost i ochrannou pomoc různých patronů. Nakolik
byly tyto přísliby v dalších letech plněny,
je již věcí jinou. O důsledcích největších
epidemií středověku i následujících tří století v podobě tzv. černé smrti (tedy moru)
pro Rožnov a jeho obyvatele nemáme
ještě podrobnějších zpráv. Co ale víme
jistě, že i tehdy se k nám rozšířil z Itálie,
kam byl zavlečen z Krymu. Největší morová nákaza v polovině 14. století postihla
střední Evropu v době, kdy se městečko
pod horami teprve pozvolna rodilo. O
poznání více zpráv o ničivých důsledcích
epidemií máme ze století devatenáctého.
Již v roce 1806 je připomínána nakažlivá hlavnička, jak naši předkové nazývali
břišní tyfus. Její šíření bylo přičítáno nejen
vlhkému počasí, ale i zraněným vojákům,
kterých bylo tehdy ve špitálech na Moravě kvůli válkám s Napoleonem nemalé
množství. Výsledek komentoval dobový
kronikář lakonicky: „Velké množství lidu
pomřélo.“ Lidé 19. století se museli opakovaně potýkat především s cholerou. Stejně
jako mor měla i tato nemoc svůj původ v
Asii a Evropu v tomto století postihla pandemie hned třikrát. Přísná karanténní
opatření a uzavírka hranic nejsou ovšem
pražádnou novinkou, s níž by přišla až
nynější vláda. Když se v roce 1831 začala cholera rozmáhat v Uhrách, zemská
vláda na Moravě vyhlásila na moravsko-uherské hraniční linii zdravotní kordon.
K hlídkování bylo povoláno vojsko, pro
něž byly budovány přístřešky zvané čartáky. Na hranicích byly hloubeny příkopy a
jako překážky pro vstup do země sloužily
pokácené stromy. Rožnované náleželi tehdy k těm, kteří měli za povinnost podílet
se spolu s ostatními poddanými na do-

dávkách dřeva, vody a potravin pro hlídkující vojáky. Podruhé pandemie cholery
zasáhla Evropu v letech 1863–1875. Naše
město postihla roku 1866. Rožnované se
tehdy museli nejprve potýkat s přítomností pruských vojáků a sotva pominulo
toto nebezpečí, vypukla 30. srpna cholera. První nemocní byli zaznamenaní v
Tylovicích, záhy se ale nemoc rozšířila i
do Rožnova. Jak napsal kronikář Martin
Tkadlec, lidé „začali hrozně mřít, každý
byl připravený loučiti se s tím světem. Tu
hrůzu nelze možná perem popsat.“ Každý den bylo jen na rožnovském hřbitově
pohřbeno kolem 15 až 19 zemřelých. Rožnovu v té době chyběl stálý lékař, výhodou
ovšem bylo sezónní působení lázeňských
lékařů Polanského a Modreho. Postupující nemoci se lidé snažili bránit i prosbami
v rožnovském chrámu Páně, kde se 20.
a 23. září odbývaly prosebné mše k odvrácení nákazy. Nemoc začala pozvolna
ustupovat a poslední cholerový pohřeb se
odehrál 14. října. V dalších letech nemuseli již podobně silné vlně cholerové epidemie Rožnované čelit. Děti ovšem opakovaně postihovaly nemoci jako neštovice,
spalničky, úplavice. Záznamy ve školních
kronikách o obětech těchto nemocí nejsou
příliš optimistickým čtením a měli by si
je prostudovat především ti, kteří i dnes
vedou vášnivé diskuze proti povinnému
očkování. Záhy se ale měla objevit další
nebezpečná nemoc. Radost z konce války
a vzniku nové Československé republiky
zkalila nová světová pandemie – tentokrát španělské chřipky. I její následky
byly díky příchodu mnoha mužů z fronty
značně devastující. Ohlédneme-li se zpětně na všechny historické „morové“ rány,
vytane nám na mysli otázka: Poučilo se z
nich lidstvo v minulosti dostatečně? Zpočátku většinou ano. S každou další generací se ovšem váha zodpovědnosti, pokory
a zkušeností načerpaných u předchozích
pokolení umenšovala, až se vytratila. A
to je vedle dodržování všech současných
doporučení druhý podnět pro nás.

Daniel Drápala, historik
a zastupitel za KDU-ČSL
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NÁZOR ZASTUPITELE
Jaromír Koryčanský (KDU-ČSL)
Stát nezvládá koronavir, a dokonce
zapříčinil kalamitu chaos vyhlášením návratu do půlnoci 7. 3. 2020
Bez karantény. Zodpovědní spoluobčané se i přes toto opatření přihlásili
dobrovolně do karantény, ale spousta
nezodpovědných roznášela tento koronavir mezi spoluobčany. Co v dané

situaci dělat! Pomocí mobilních operátorů získat kontakty na všechny,
co byli v lokalitách, všechny dát do
karantény! Když někdo namítne, že
je to již pozdě, tak si dovolím říct,
že nikdy není pozdě! Co dělat nyní,
když stát selhává a nemáme ani obyčejné ochranné roušky. Například v
Rožnově máme firmu, která šije košile, tak ve spolupráci s městem Rož-

novem by mohla začít šít alespoň ty
obyčejné. Samy tyto firmy v takovéto
mnohými podceňované chvíli by mohly nabídnout službu. Obzvlášť, když
dostávaly v době blahobytu milionové
dotace na rekonstrukce a výstavby.
Město by mělo zajistit měření teploty u vstupu do supermarketu, zajistit
dezinfekci nákupních vozíků, autobusových zastávek, prostor, kde je in-

tenzivní pohyb lidí! Zajistit seniorům
donášku do domu potravin tak, aby se
nevystavovali nákaze. Pomocí výstražného rozhlasu informovat obyvatele
o prevenci a pomoci! Proč každý měsíc probíhá zkouška rozhlasu? Aby v
případě nebezpečí informoval spoluobčany! Věřím, že vlastní zodpovědností
zvládneme tuto krizovou situaci.
Přeji Vám zdraví a dobrou mysl.

Co bychom měli vědět o nemoci COVID-19

COVID-19 (z anglického spojení coronavirus disease 2019) je infekční
onemocnění, které je způsobeno novým koronavirem SARS-CoV-2 (dříve označovaným jako 2019-nCoV),
jenž se začal šířit v prosinci 2019 z
Číny z města Wu-chan. Označení
COVID-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za
oficiální dne 11. února 2020. COVID-19 je vysoce infekční nemoc.
Virus je schopen se přenášet z člověka na člověka, šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně
tělesném kontaktu.
Inkubační doba se pohybuje přibližně mezi 2 a 14 dny a i během
ní je nemoc infekční.
Symptomy nemoci: Jako první
se projevuje horečka, velká únava
a dušnost. Později se přidá suchý
dráždivý kašel, případně bolest
svalů a kloubů. Životní funkce
přijímaných pacientů jsou obvykle
stabilní. Závažnější případy mohou
u některých vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Podle údajů
Evropského střediska pro prevenci
a kontrolu nemocí (ECDC), zažívá
80 % nakažených mírný průběh nemoci.
Zdroj Wikipedie
Jak postupovat, když mám podezření na nákazu koronavirem?
Pokud se vám hůře dýchá, nebo
máte horečku a současně suchý
kašel, volejte ihned linku 155 a
postupujte podle instrukcí operátora. Pokud máte horečku, která
trvá déle než dva dny, nebo suchý
kašel bez horečky, kontaktujte telefonicky praktického lékaře nebo
pohotovost (mimo pracovní dobu
praktického lékaře) a postupujte
podle jejich instrukcí.

Zeptali jsme se za vás

Mohou COVIDem 19 onemocnět
zvířata (psi, kočky, hospodářská zvířata...) nebo mohou se stát přenašeči?
„Přenos přes tato zvířata není možný a zvířata ani nejsou nosiči.”
Jana Malcová, veterinární
inspektorka a zastupitelka
města za ANO

Pokud máte pouze horečku po
dobu kratší než dva dny, pravděpodobně se nejedná o koronavirus, zůstaňte v domácí karanténě, nadále se
sledujte, užívejte léky proti horečce.
Pokud nemáte ani jeden z těchto příznaků, průběžně sledujte svůj zdravotní
stav a dvakrát denně si měřte teplotu.
Zdroj Ministerstvo zdravotnictví (MZ)
Musím mít ochranný prostředek
dýchacích cest povinně?
Ano. Na zasedání vlády ve středu
18. března 2020 byla přijata další

krizová opatření. Je zavedena povinnost nosit při pohybu a pobytu na
všech místech mimo bydliště ochranné prostředky dýchacích cest (např.
roušky, respirátory). Rouška může
být klasická ústenka, doma vyrobená textilní nebo i šála či šátek. Když
budeme roušky nosit všichni, můžeme
tak zpomalit šíření nákazy nového koronaviru. Stačí si zapamatovat lehké
pravidlo: „Moje rouška ochrání tebe,
tvoje rouška ochrání mě.“ Zdroj MZ
Jaké jsou sankce za porušení povinnosti mít ochranné prostředky na
veřejných místech?
Pokuty za porušení nařízení povin-

Pozastavení lékařské
pohotovosti
Z důvodu zabezpečení přijatých
opatření k ochraně obyvatelstva,
prevence rozšíření onemocnění
COVID-19 ve Zlínském kraji
rozhodl hejtman Zlínského kraje, že dnem 21. března 2020 se
dočasně pozastavuje poskytování lékařské pohotovostní služby
pro dospělé v Rožnově. Poskytování nejbližší lékařské pohotovostní služby: Nemocnice Valašské Meziříčí - tel. 571 758 240,
202 a Vsetínská nemocnice, tel.:
571 818 583, 571 413 012. (r)

nosti nosit při pohybu a pobytu na
všech místech mimo bydliště ochranné prostředky dýchacích cest se pohybuje až do výše 20 000 Kč. Zdroj MZ
Mám podezření na nákazu. Chci
provést test. Co mám udělat?
Pokud máte doporučení nebo žádanku k provedení testu od lékaře,
vyhledejte vhodné odběrové místo.
Seznam odběrových míst vám poradí
na bezplatné lince 1212, nebo je najdete na stránkách www.koronavirus.
mzcr.cz. Pokud nemáte příznaky one-

který má veškeré potřebné informace
a poradí vám, co přesně dělat.
Obrátit se můžete i na krajskou
hygienickou stanici. Pokud je vám
opravdu zle, můžete volat i linku
112, ale rozhodně předem upozorněte, že pociťujete příznaky koronaviru. Tuto linku ale využívejte
opravdu v krajní nouzi! Zdroj MZ
Další kontakty - Krajská hygienická stanice Zl. kraje se sídlem ve
Zlíně - 577 006 759, 724 221 953
(denně 7.00-19.00 hodin).

mocnění a doporučení nebo žádanku
od lékaře, bezplatné vyšetření není
indikováno.
Zdroj MZ
Kam volat, když si nevím rady
a mám strach?
Veškeré otázky a nejasnosti týkající
se koronaviru by měli zodpovědět na
bezplatné infolince 1212 či na třech
infolinkách Státního zdravotního ústavu: 724 810 106, 725 191 367, 725
191 370. Mohou být ale přetížené. V
takovém případě zachovejte klid, nepanikařte a buďte trpěliví. Pokud pociťujete příznaky, necítíte se dobře, určitě
nikam nechoďte a nejezděte. Můžete
zavolat svému praktickému lékaři,

Infolinka rožnovské radnice Krizová informační linka 730 867
816 a 730 867 815. V provozu každý
den od 8 do 16 hodin. Mobilní rozhlas - informace přímo do aplikace,
e-mailu nebo sms. Registrace na
roznov.mobilnirozhlas.cz.
Doporučení pro seniory.
Seniorům se doporučuje nevycházet po dobu trvání nouzového stavu
mimo obydlí, s výjimkou návštěvy
zdravotnického zařízení za účelem
zajištění neodkladné zdravotní péče.
Nejlepší prevencí tak je vycházet z
domu co nejméně, ideálně vůbec.
Seniorům byl i vyhrazen čas, a to od
8.00 do 10.00 hod., kdy mají zákaz
přítomnosti ve velkých obchodech
osoby pod 65 let.
Zdroj MZ
Jsem senior a nemám nikoho,
kdo by mi pomohl. Kam se obrátit?
Možností jsou nejrůznější donáškové služby, služby pečovatelských
domů, využití služeb dobrovolníků
či nejrůznějších organizací, center a klubů seniorů, kteří pomoc
postupně nabízejí. Pokud si nevíte
rady, zavolejte na bezplatnou poradenskou linku 1212.
Zdroj MZ

Omezení dopravy

Provoz MěÚ omezen

V souvislosti s vládním nařízením
spočívajícím v omezení pohybu
osob v ČR a z důvodu razantního snížení počtu cestujících ve
veřejné dopravě, je ve Zlínském
kraji s platností od úterý 24. 3.
do odvolání provoz všech autobusových regionálních linek zajišťovaných krajem veden podle jízdních řádů, které platí o vánočních
prázdninách. Dále došlo k omezení dálkové dopravy. Rovněž došlo k omezení spojů jedoucích o
víkendech. Od 24. 3. začala platit
omezení také v regionální železniční dopravě.
(r)

Prioritou je mobil a e-mail. Otevřeno bude pouze pondělí a
středa v omezeném režimu. Pro
vyřízení neodkladných úředních záležitostí se musí občané
telefonicky objednat na úřední
dny: po 8-11 a st 14-17 hod.
Tel. podatelna: 571 661 111. (r)

Sběrný dvůr uzavřen

V souvislosti s výskytem koronaviru je od pátku 20. 3. 2020 do
odvolání uzavřen sběrný dvůr v
Rožnově pod Radhoštěm. Svoz
odpadu i vývoz kontejnerů funguje v nezměněném režimu.
(r)
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Tržnice zůstane u Paláčkova mlýna
Pokračování ze str. 1.
Podle místostarostky Rožnova
Kristýny Kosové (Zdravý Rožnov,
na snímku) je po veřejné anketě
záměrem města rozvinout variantu
umístěnou v návaznosti na plánovanou přestavbu Paláčkova mlýna
na multifunkční centrum. „Majitel
objektu má již zažádáno o stavební
povolení na stavbu plochy pro bydlení
a komerční využití. Díky tomu bude
mít celá lokalita konečně reprezentativní vzhled a nebude důvod přemýšlet
o novém místě pro tržnici. Tu si navíc
mnoho občanů v rámci dotazníkového šetření přálo ponechat tam, kde
je nyní, a nesouhlasili s přestěhová-

ním k poště,“ vysvětlila Kosová a
pokračovala: „V praxi by to vypadalo
tak, že bychom stánkaře v budoucnu
posunuli o pár desítek metrů blíže k
navazujícímu obchodnímu centru na
městské pozemky, kde je nyní parkoviště. Počítáme i s vybudováním nových
stánků (stávající tržnice je soukromá - pozn. red.). V letošním roce ovšem městská tržnice určitě nevznikne
a měla by navazovat až na novostavbu
v lokalitě Paláčkova mlýna.”

Konec farmářských trhů
V souvislosti s novou tržnicí se
Spektrum Rožnovska zajímalo, jak

to bude v budoucnu s pořádáním
farmářských trhů. „V našem městě
se nám nepovedlo zajistit lokální prodejce a trhy nefungují jako podpora
místní produkce. Důvod je ten, že
se zelenina na Valašsku ve velkém
nepěstuje, máme tady jen producenty masa a mléčných výrobků, kteří
ovšem mají své stálé odběratele a
dávají přednost kamenným prodejnám před stánkovým prodejem.
Proto bude letošní rok poslední, kdy
farmářské trhy bude pořádat naše
kulturní agentura TKA. To de facto
znamená jejich ukončení,“ informovala místostarostka s tím, že: „V budoucnu ovšem není vyloučeno, že se

uskuteční nárazově při větších kulturních či společenských akcích, nebo se
třeba ještě najde jiný model podpory
prodeje místní produkce.”
(r)

Odborníci radili ženám s řešením krizových situací

Výbor ČSŽ - Spolku rožnovských
žen zorganizoval nedávno pro své
členky zajímavou akci nazvanou
Sobota jenom pro nás. Prezentovány na ní byly informace týkající se
sociální oblasti.
Přednáškový blok odstartovala
šéfka sociálního odboru tamního
městského úřadu Eva Urbanová.
Ta přítomným poutavou formou

přiblížila poslání celého sociálního
úřadu a podala základní informace
o tom, s jakými problémy se na ně
může veřejnost obracet. U řečnického stolu ji poté vystřídal Marian
Málek, který má zkušenosti z probační a mediační služby. Z jeho povídání se všichni dozvěděli, jak funguje pomoc obětem trestných činů,
a na kterou poradnu pro oběti se v

Na opravy paneláků jde 14 milionů

Svazarmovská 1684

Přes 14 milionů Kč stojí dvě rozsáhlé rekonstrukce bytových domů, které město Rožnov nedávno dokončilo nebo které připravuje v nejbližší
době. Město nejprve kompletně zrekonstruovalo bytový dům na ulici
Svazarmovská (č. 1684), na němž
se postupně dělala oprava lodžií za
cca 3,2 mil. Kč, a pak také kompletní zateplení za 3,4 mil. Kč, na které
se podařilo sehnat dotaci 1,1 mil.
Kč. V plánu jsou další 2 velké rekonstrukce na bytových domech na ulici Kulturní za 7,4 mil. Kč (dotace
2,25 mil. Kč) a na ulici Moravské,
kde je zatím vše ve stádiu přípravy.
(r), foto MěÚ

Nakládání s odpadem v době epidemie

Vážení občané, domácnosti v karanténě (nebo domácnosti s potvrzeným onemocněním COVID-19) by měly VEŠKERÝ SVŮJ ODPAD
(včetně použitých roušek a kapesníků) ukládat do pytlů a zavázané
pytle odkládat výhradně do směsného komunálního odpadu.
MěÚ

okrese Vsetín lze bezplatně obrátit
(pro naši oblast má poradnu na
starost Piotr Slawomir Wardecki ze
Vsetína - (tel. 727 939 929, e-mail:
pwardecki@ext.pms.justice.cz).
Dalším zajímavým tématem byla
Charita. Co všechno v Rožnově
nabízí a jaké služby poskytuje, tak
právě to bylo téma pro Zlatuši Lušovskou. Před závěrečnou volnou

zábavou se pak představil mobilní
hospic Strom života, jenž poskytuje služby nevyléčitelně nemocným
lidem a jejich rodinám, které se
rozhodnou pečovat o své blízké
doma. Cílem mobilního hospicu
je umožnit lidem s nevyléčitelným
onemocněním zůstat v kruhu svých
blízkých, ulevit od bolesti a dalších
tělesných i duševních obtíží.
(r)

Rožnov plánuje Dny města
Na svou premiéru čekají v Rožnově
Dny města. Dvoudenní zábavný program pro celou rodinu se má uskutečnit poslední červnový víkend.
Centrum slavností bude v městském parku v pátek 26. a sobotu
27. června 2020. Ve dvoudenním
programu vystoupí mj. zpěvačka
Aneta Langerová, bavič Lukáš
Pavlásek, zpěvák Petr Bende &
Band, divadlo Víti Marčíka, David Šír, Tam Tam Batucada a řada
dalších interpretů. V plánu je také
letní kino. V rámci Dnů města se u
hudebního altánu uskuteční dětský
den se spoustou aktivit a zábavných
atrakcí včetně sportovních koutků.
Svou činnost tady na názorných
ukázkách předvedou i policisté
a hasiči. „Akci pořádá město spolu s
T klubem – kulturní agenturou. Na
své si přijde opravdu každý, od dětí,

přes fanoušky větších kapel a zvučných jmen až po seniory. Doufám, že
v této době již bude mít republika koronavirovou nákazu za sebou a my
budeme moci v klidu premiérově
prožít Dny města. V našich partnerských městech mají takovéto akce
letitou tradici a i na nás se občané
obraceli, že tady něco podobného
chybí. Vzhledem k plánovanému termínu na konci června to navíc bude
i oslava příchodu letních prázdnin,“
sdělil místostarosta Rožnova Jan
Kučera (Nezávislí Rožnováci) s
tím, že Rožnovu byly inspirací právě podobné akce u svých partnerských měst. „Jejich zástupce bychom
k nám rádi každý rok pozvali a na
Dnech města je postupně prezentovali. Letos začínáme nejbližším
partnerským městem – Považskou
Bystricou,“ dodal Kučera.
(r)
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Rožnov zase o něco blíže kulturnímu centru
Rada města ve středu 18. března
schválila vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na stavbu kulturního centra. Předpokládaná cena je
203,1 mil. Kč včetně DPH.
Město Rožnov i v těžkých časech,
kdy celá země bojuje proti šíření nebezpečného koronaviru COVID-19,
musí pokračovat v započatém díle –
ve stavbě kulturního centra. „Již dlouho v Rožnově tuto velkou akci připravujeme. Dali jsme do ní hodně energie a
věřím, že ji máme pečlivě připravenou.
I když přicházíme s vyhlášením veřejné
zakázky v ne úplně nejvhodnější době,
kdy řešíme všichni společně něco úplně
jiného, tak i v těchto těžkých časech je
potřeba myslet na budoucnost a těšit se
na to, že jednou v Rožnově budeme mít
takovéto pěkné kulturní centrum. Proto
je třeba zakázku vyhlásit a konečně se
tak dozvědět, jaká je její reálná cena,
abychom na to v rozpočtu města byli
pořádně připraveni,“ uvedl starosta
Rožnova Radim Holiš (ANO).

Vizualizace - zadní pohled na KC
Aktuální předpokládaná cena díla
je cca 203,1 milionu Kč včetně DPH.
„Nabídky zhotovitelů tuto cenu nesmí
překročit. Jedná se o cenu stavby jako
takové, není zde započítáno teleskopické hlediště ani mobilní nábytek. Proto
je aktuální předpokládaná cena na

výši 203 milionů a nikoliv ve výši 215
milionů, jak si mnozí pamatují poslední zveřejňovaný údaj,“ vysvětlil Holiš.
Město zároveň stále čeká na informaci o cca 50mil. dotaci na pasivní standard budovy. Případné neschválení
této dotace dle usnesení rady města

může být důvodem ke zrušení veřejné zakázky.
Realizace zakázky je plánována
na 16 měsíců, předpoklad zahájení
je 1. července 2020, v zadávací dokumentaci je zahájení vázáno na výzvu
objednatele.
(mha, r)

Pod Radhoštěm boj se suchem nevzdávají

Debata s odborníky na téma hospodaření s dešťovou vodou se
uskutečnila v závěru února v rožnovské Brillovce.
Hlavní část diskuze se točila
kolem studie adaptace na změnu
klimatu prostřednictvím tzv. modrozelené infrastruktury (jedná se

o opatření k udržení vody ve městech a vnitrozemí). Na setkání, které proběhlo pod hlavičkou Ekocentra Koniklec, se o zkušenosti mimo
jiné podělili i pracovníci z ČVUT.
Z místních odborníků zde nechyběl městský architekt Jan Horký
či místostarostka Kristýna Kosová

(Zdravý Rožnov). „Dozvěděli jsme
se o řešeních, která v rámci hospodaření s dešťovou vodou přijímají
některá česká města. U nás v Rožnově se celou problematikou budeme
primárně zabývat již brzy a to v rámci příprav nového územního plánu,
tam lze nakládání s dešťovými vo-

Do Brillovky dorazily desítky odborníků.
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Zápisy do prvních tříd - Zápisy k povinné školní docházce pro školní rok
2020/2021 proběhnou kvůli koronavirové pandemii netradičně, a to bez
osobní přítomnosti dětí ve škole. Zákonným zástupcům dětí, které by od 1.
září 2020 měly začít plnit povinnou školní docházku a které mají trvalý pobyt
na území Rožnova, budou odeslány 30. března školami pozvánky podle stanovených spádových obvodů jednotlivých škol. V pozvánkách budou uvedeny
veškeré pokyny. Děti, které mají trvalý pobyt mimo území Rožnova, ale na
území města bydlí, mají také možnost plnit zde povinnou školní docházku. V tomto případě však MěÚ zákonným zástupcům doporučuje, aby se
spojili s vedením příslušné ZŠ podle místa stanoveného spádového obvodu
(k dispozici na www.roznov.cz). Ředitelé základních škol zřizovaných městem Rožnovem (ZŠ Videčská, ZŠ Záhumení, ZŠ Koryčanské Paseky, ZŠ 5.
května a ZŠ Pod Skalkou) se dohodli, že k zápisu do prvního ročníku dojde
v jednotném termínu, a to 15. 4. 2020 od 9.00 do 17.00 hodin. V tento den
zákonní zástupci donesou do školy v obálce všechny dokumenty podle pokynů v pozvánce. Obálku vhodí do připraveného boxu u vstupních dveří.
Rodiče, kteří budou žádat o odklad, se domluví s ředitelem školy.
Školy, jejichž zřizovatelem není město - Termín a způsob zápisu na soukromé ZŠ Sedmikráska budou zveřejněny na www.sedmikraska.cz. Zápis do
prvního ročníku Základní školy Rožnov p. R., Tyršovo nábřeží proběhne
pouze distančně, a to v období 1. 4.-30. 4. 2020, rodiče mohou kontaktovat ředitelku Annu Kovárňovou na telefonu 734 495 825 nebo na e-mailu
reditel@zsproznov.cz, veškeré info na http://zsproznov.cz.
MěÚ

dami řešit systematicky. A z praktických řešení bychom chtěli například svést dešťovou vodu ze střech
budov kolem Masarykova náměstí
k dřevinám a zeleni na náměstí,“
prozradila Kosová a pokračovala:
„V rámci debaty byly připomenuty
také zákonem stanovené povinnosti
pro stavebníky, kteří musí v případě novostavby nebo rekonstrukce
objektu pamatovat na zadržení
a využití dešťové vody. Všichni musíme mít na paměti, že Rožnov je
v posledních letech lokalitou postiženou v letních měsících suchem
a nemůžeme si dovolit, aby to, co
naprší, odteklo bez jakéhokoliv
užitku pryč. Pokud se budete pro
nějaké řešení vedoucí k zadržení
dešťové vody chtít rozhodnout, naši
úředníci na stavebním odboru vám
určitě pomohou.“
(r)

Lesy se musí znovu nadechnout
Radnice uvažuje o zásadních změnách
ve svém lesním hospodářství. Z kůrovcem a suchem zdevastovaných lokalit
by se postupně mohly stát tzv. lesy
zvláštního určení.
Prvořadým úkolem Rožnova je vytěžit dřevokazným hmyzem napadené
dřeviny. „Aktuálně probíhá pouze
těžba zasažených stromů, tedy vesměs
smrků. Ročně máme vytěžit 7,5 tisíce
kubíků, ovšem realita je 31,5 tisíce.
Naše společnost Městské lesy i přes
nepříznivý vývoj stále plní své závazky a do rozpočtu nám ročně posílají
milion,“ prozradil starosta Rožnova
Radim Holiš (ANO) a pokračoval:
„Zůstává nám zatím 150 tisíc kubíků
jehličnanů a asi 100 tisíc kubíků listnáčů. Chceme dát lesu šanci zotavit
se z kůrovcové kalamity. Samozřejmě
kůrovcové dřevo, pokud to bude možné,

musí bez výjimky pryč, plníme zákonné nařízení.“
A jak chce město svým lesům umožnit nabrání nových sil? „Do plánu
společnosti dáváme úkol k prověření
možnosti převedení maximální plochy z našich celkových 1 000 hektarů
za účelem vytvoření lesů tak zvaného
zvláštního určení. Zde by prioritou už
nebyla těžba, ale více by se myslelo
na společenský význam lesa. Stromy
udržují mikroklima, zadržují vodu
v krajině a my chceme, aby se znovu nadechly, mimo jiné bychom jim
ponechali samoobnovitelnou funkci.
Ekonomika už by nebyla prvořadým
kritériem, i když i ta u těchto lesů
funguje. To se ukázalo na již převedených 167 ha, které už v tomto způsobu hospodaření máme,“ dodal na
závěr starosta.
(r)
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Rožnov stojí úklid města a sečení trávy miliony

Jedním ze základních poslání radnice každé obce a města je zajištění úklidu veřejně přístupných
míst – mj. ulic, parku, náměstí, venkovních sportovišť a dětských hřišť. Ani Rožnov není výjimkou.
Máme oddělení komunálních služeb,
kde máme mj. pracovníky zařazené na
veřejně prospěšné práce. Jsme v terénu
každý pracovní den. Očistu řešíme také
externími službami. Za posledních
několik let jsme navýšili rozpočet na
úklid města o desítky procent a o to
častěji a intenzivněji na území města
uklízíme. Pokud občané narazí na
nějaký nepořádek, nechť nám místo
nahlásí mailem, telefonem nebo poIlustrační foto MěÚ Rožnov p. R.
moci aplikace Mobilní rozhlas. Nemůdéšť a teploty. A také výška, čím nižší
žeme být najednou všude. Když nám
Sečení trávy
seč, tím pravděpodobněji trávník spálíobčané pomohou, vše bude rychlejší,“
Čistota a úklid veřejných míst
Na území se ročně provádí čtyři
me a vytváříme si v městě polopouště,“
konstatoval místostarosta Rožnova
velká pravidelná sečení. Ta zajišťují
konstatovala místostarostka KristýÚklid na území města by se dal rozJan Kučera (Nezávislí Rožnováci,
jednak samo město prostřednictvím
na Kosová (Zdravý Rožnov), která
dělit do několika částí. V zimních
na snímku) a pokračoval: „Bohužel
zahradníka a jemu podřízených praje zároveň členkou komise životního
měsících každého nového roku se
máme lokality, kde je permanentně
covníků (park a Záhumení) a také
prostředí při radě města. Zároveň
pilně pracuje na zimní údržbě. Ta
nepořádek. Jedná se o vlakové a ausoukromé firmy. „Takto nastavený
ale dodala: „Odlišná je ovšem situapřitom v letošním roce nebyla pro
tobusové nádraží. Tyto pozemky ale
počet je optimální z pohledu ekoloce u takzvaně intenzivně využívaných
městskou kasu nikterak nákladná,
nejsou města a my se s jejich vlastníky
gického i praktického. Samozřejmě
ploch, kde sečeme dle potřeby. Tady
neboť Valašsko zažilo jednu z nejtepsnažíme měsíce komunikovat o zlepšejsme připraveni ho zvýšit, pokud by
spadají určité oblasti v parku, třeba
lejších zim (ne-li přímo nejteplejší)
ní údržby. Nutno však dodat, že nám
byl například mimořádně deštivý rok
kolem altánu nebo skanzenu a na
ve své historii. „Nyní máme před sejiž dochází trpělivost, a pokud nebudou
a tráva by více rostla. K diskuzi je přessídlištích, kde jsou hřiště, sušáky na
bou jarní blokovou očistu, která končí
uklízet, tak uklidíme my a pošleme jim
né načasování jednotlivých sečí s ohleprádlo nebo odpočinkové plochy s lakoncem dubna. Během celého roku
faktury k úhradě. Město chceme mít
dem na aktuální podmínky – hlavně
vičkami.“
(r)
však provádíme běžnou očistu města.
uklizené.“

TÉMA MĚSÍCE V ČÍSLECH A SOUVISLOSTECH
Pro rok 2019 bylo vyčleněno na zimní údržbu vlastních komunikací 3,5 mil.
Kč. Je ovšem třeba připomenout, že minulou zimu, která byla sněhově
velmi nadstandardní, bylo rozpočtovým opatřením přidáno 1,1 milionu
a celkem bylo vyčerpáno 4 191 425,83 Kč. Pro rok 2020 má odbor správy
majetku na zimní údržbu 4 mil. Kč, což je o půl milionu více, než v předchozím roce. Na čištění komunikací (bloková očista, pravidelná očista komunikací) bylo vyčleněno v rozpočtu 4 000 000 Kč a skutečně vyčerpáno

3 539 394,42 Kč. Na údržbu cyklostezky čerpáno 145 465,28 Kč. Město
pečuje o 88,50 km komunikací III. třídy 13 km účelových komunikací, 51,5 km
komunikací IV. třídy, 55 674 m2 zpevněných ploch a 55 m běžných schodů.
Sečení trávy: Vlastními silami město řeší park, Záhumení, ulici Videčskou,
Kramolišov + drobné plochy v katastru. O seče na Koryčanských Pasekách a Jižním Městě se obvykle stará společnost z veřejné zakázky. Úhrady
sečení externím dodavatelům: 358 000 Kč a 1 105 000 Kč.

Termíny jarní blokové očisty - březen až duben 2020
30. 3. - Parkoviště u kina, pravá strana 5. května (od světelné křižovatky),
Hradišťko, Horská, Horská u školky, Bezručova, Pletařská, kolem kina,
kolem ZŠ Pod Skalkou. 31. 3. - jednosměrka 5. května, 5. května mezi
paneláky + parkoviště, Dubková, Za Školou, Tkalcovská, Kulturní od finančního úřadu po parkoviště nad restaurací Láz, Jaroňkova, Jaroňkova
parkoviště, Vítězná. 1. 4. - Kulturní od kruh. objezdu po fin. úřad, oplocené parkoviště u Lázu, levá strana 5. května (od světelné křižovatky) po
kruháč + parkoviště, pravá strana 1. máje od Rosavy po prům. areál + parkoviště před Rosavou, Čs. armády, Pod Hrází. 2. 4. - Travinářská, 1. máje
- od prům. areálu po Rosavu + parkoviště naproti Rosavě, 1. máje (od
Melody k podchodu) Zemědělská, od Osevy k poště 3, 1. máje k poště
3, spojovačka Zemědělská – 1. máje, chodník nábřeží Duk. hrdinů. 3. 4.
- Borová, Svazarmovská - točna, Valašská, Sevastopolská, Svazarmovská.
4. 4. - Hrnčířská, Sadová, Na Vyhlídce, Tvarůžkova, 6. 4. - Oděská, Mo-

ravská, parkoviště pod obchodem, park. nad bazénem, Školní, Svazarmovská, Sluneční, Zátiší, Chobot. 7. 4. - Čechova, Wolkerova, Boženy
Němcové, Julia Fučíka. 8. 4. - Partyzánská, Uhliska, Láň, Sokolská,
Tyršovo nábřeží. 9. 4. - Chodská, Průkopnická, Revoluční, Bučiska,
Zuberská. 14. 4. - Meziříčská, aut. zastávka u autocentra, aut. zastávka u hl. vjezdu do průmysl. areálu, chodník aut. nádraží - průmyslový
areál. 15. 4. - Na Drahách, Kramolišov. 16. 4. - Letenská, Rekreační,
Družstevní, Zahradní, Pod Kozincem, Lesní, Výsluní. 17. 4. - parkoviště Bečva, Beskydská, Dr. Milady Horákové, Obránců míru, Slezská,
Javornická, Příčná. 20. 4. - spojovačka D. Paseky – Kor. Paseky, Černá hora, D. Paseky. 21. 4. - Dolní Paseky. 22. 4. - Horní Paseky, spojovačky H. Paseky – D. Paseky. 23. 4. - Horní Paseky. 24. 4. - Školní
statek, průmyslový areál. 25. 4. - Průmyslový areál. 27. 4. - Tylovice,
Hážovice. 28. 4. - Tylovice, Hážovice. * případné změny termínů na www.roznov.cz

NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ
V rámci rubriky Téma měsíce i tentokrát oslovila redakce Spektra Rožnovska všechny subjekty napříč komunálním politickým spektrem. Zajímala nás odpověď na otázku: Jste spokojeni s úklidem veřejného prostranství a sečením městských
travnatých ploch během jarní a letní sezony? Vyjádření komunálních politiků přinášíme v plném znění.
Alois Vychodil (ODS)
Je potěšitelné, že díky dosavadní letošní mírné zimě město uspoří značnou část nákladů na údržbu komunikací. Věřím, že jarní úklid proběhne
rychle a kvalitně. Bude žádoucí, aby
při letním úklidu komunikací bylo
pravidelně používáno kropení vodou.
V předchozích obdobích byl občas
čisticí stroj zahalen oblakem prachu.
Doufám také, že probíhající jednání
s vlastníky vlakového a autobusového
nádraží vyústí v odstranění permanentního nepořádku v této lokalitě.

Co mne však již několikátý rok velmi trápí, je letní výzdoba na Masarykově náměstí. Rožnovské náměstí
má mít po celou sezónu květinovou
výzdobu, stejně jak tomu bylo v minulosti. Náměstí bylo osazováno
truhlíky s květinami kvetoucími po
celé jarní, letní i podzimní období.
Vyžadovaly pouze občasné zalévání
a náměstí zářilo barvami. Náhrada
pylovými loučkami u odpočinkových
laviček nejsou tím nejvhodnějším
prostředím pro alergiky. V pokročilejším letním období a na podzim
pak bohužel náměstí hyzdí uschlé

byliny. Dalším nerozumným zásahem do Masarykova náměstí bylo
nahrazení původních čtyřmetrových
kvetoucích malolistých sakur s kulovou korunou. Vysazené velkolisté
muchovníky kanadské dorůstají výšky osmi metrů. V letní sezóně proto
vyžadují trvalou závlahu kořenového systému. Ta je řešena nevzhlednými vodními vaky u pat stromů.
Mimo to, vysoké stromy v budoucnu
zastíní pěkné fasády domů našeho
malého náměstí. Podzim se pak náměstí odmění rozfoukáním množství
uschlého listí.

Petr Kopecký (Zdravý Rožnov)
Město seče třikrát ročně, což je podle
nás dostačující. Tento postup ale není
plošný. U hřišť a na vybraných místech
v městském parku jsme se rozhodli
k častějším sečím. Jinde je to naopak,
což nám umožňuje nechat dokvést třeba kopretiny. Líbil by se mi i zastřiženější letní pažit u Bečvy, kde by se dalo
natáhnout na deku. Ale to je v režii
Povodí Moravy. Aktuálně prosazujeme
úpravy v harmonogramu jarní očisty
i svozu biologického odpadu. Viditelné
změny klimatu, které v poslední době
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často přináší kratší a mírnější, respektive delší a teplejší podzim, vyžadují
změny oproti dřívějšku. Zimní údržba
je nastavená v zásadě dobře. Problémy jako solení rozbředlého chodníku
v plusových teplotách jsou spíše výjimkou, kterou se většinou daří s najatou
firmou doladit.
Zdeněk Třos (Piráti)
S úklidem veřejného prostranství
a sečením městských travnatých
ploch jsme celkově spokojeni. Četnost sečení je dostačující, veřejné prostranství je čisté, udržované a také
se zlepšila rychlost odmetání sněhu
z chodníků (např. již v 8 ráno bývají
odmetené). Pozitivně také vnímáme výsadby květnatých luk a byli
bychom i pro nové výsadby na sídlištích a v parku. Líbí se nám a do
budoucna budeme podporovat zanechání a rozšíření části parku jako tzv.
„divoké louky“, které jsou domovem
mnoha živých organismů. Podporujeme také nižší četnost sečení v období
sucha, tak aby tráva mohla zadržet

více vody. Je škoda, že se město po
revoluci zbavilo technických služeb
a strojů, kvůli čemuž se o údržbu začaly starat externí firmy. Myslíme si,
že by se za ty roky ušetřilo mnoho
peněz. Dle našeho pohledu je přínosné, že před pár lety město nakoupilo
opět své stroje a zajistilo zaměstnance a zároveň částečně využívá nadále
externí firmy, které se starají o údržbu. Touto problematikou se nyní podrobněji zabývá kontrolní výbor, jehož jsem členem. O výsledcích, které
budeme moci zveřejnit, vás budeme
informovat.
Martin Drápal (Nezávislí Rožnováci)
Rožnov je turistické město a musíme si uvědomit, že vzhled veřejného
prostranství je vizitkou celého města.
Pokud tady budeme mít uklizeno
a všichni se tady budou cítit dobře,
bude i město prosperovat. Úklid komunikací a veřejného prostranství
probíhá dle plánu a dle aktuální
potřeby, nicméně slabým místem
jsou odpadová hnízda, která jsou
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mnohdy přeplněna, případně se tam
hromadí velkoobjemový odpad, který
tam nemá co dělat. Tady mají město
i obyvatelé Rožnova nebo jeho návštěvníci rezervy. Řešení tohoto problému je v gesci městského úřadu,
ale i každého z nás, kdy se musíme
naučit s odpadem zacházet a ne jej
bezhlavě generovat a odhazovat, kde
nás napadne.
Sečení trávy je komplikovaná otázka. Je potřeba najít kompromis mezi
potřebou zadržování vody v krajině,
nízkou mírou rizika výskytu klíšťat
a jiných hrozeb a v neposlední řadě
udržení stavu trávníku v reprezentativním stavu. Vůči tomu město v posledních letech přijalo jistá opatření,
která se budou postem vyvíjet a korigovat, nicméně plochy které by měly
být reprezentativní, jako například
centrum města, včetně přilehlých zelených ploch a komunikací, by měly
být sečeny častěji. Naproti tomu místa, která nejsou tolik exponovaná, by
mohla zůstávat déle nesečená, případně by měla být vždy zvolena vyšší
výška seče.

Jiří Pavlica (ANO)
Jsem spokojený s úklidem veřejného
prostranství prováděným městem. Bohužel, ale nemůžu říct, že bych byl celkově spokojený s čistotou města. Často
upozorňuji na nepořádek na sběrných
místech tříděného odpadu a prosazuji zahrazení sběrných míst, aby při
větrném počasí nedocházelo k rozfoukávání odpadků po okolí. S velkým
nepořádkem se také můžeme setkat
na místech, která nepatří městu např.
kolem železniční trati ve směru na
Zubří, na samotném nádraží a kolem
státních cest. Město má své limity v
tom, co může s tímto nepořádkem dělat. Vlastníky pozemků na nepořádek
upozorňuje, ale zřejmě bude nutné přikročit k tomu, že nepořádek uklidí na
své náklady a naúčtuje to vlastníkovi.
Také bych chtěl poprosit i občany, aby
se zamysleli nad svým přístupem k tomuto problému, a povzbudit co nejvíce
lidí k účasti na dobrovolném jarním
úklidu města. Při jarních procházkách
si vezměme igelitku a rukavice, a udržujme si sami město a přírodu čisté.

SŠIEŘ investovala do výuky Petra Graclíková novou mluvčí

  

Město Rožnov má novou tiskovou
mluvčí. Ve výběrovém řízení uspěla
Petra Graclíková (na snímku).

V rožnovské Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel (SŠIEŘ) v úterý 18. 2.
slavnostně otevřeli nově zrekonstruované prostory pro praktické
vyučování. Slavnostního aktu se
účastnili mimo jiné ředitel školy
Miroslav Trefil, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek (na snímku),
starosta Rožnova Radim Holiš
a také zástupci velkých firem,

které se školou spolupracují,
podporují studenty během studia a po absolvování školy jim
nabízejí pracovní místa. Rekonstrukce stála více než 40 mil. Kč,
většinu z toho zajistily dotační
programy, dlouhodobý a pro školu důležitý projekt však také podpořily rožnovské firmy, s nimiž
škola úspěšně spolupracuje.
(r), foto Lukáš Španihel

RADNICE INFORMUJE
DÁRCI KRVE, OZVĚTE SE - V červnu bude rožnovská radnice tradičně
oceňovat bezpříspěvkové dárce krve. Oceňování jsou vždy ti dárci, kteří
v předcházejícím roce dosáhli 10, 20, 40, 80, 120, případně 160 odběrů.
S odkazem na zákon o ochraně osobních údajů však město od odběrových
center nedostane seznamy dárců. Proto rožnovská radnice vyzývá ty, kteří
dosáhli některého z výše uvedených množství odběrů za rok 2019, ať se
přihlásí telefonicky na čísle 571 661 117, na e-mailu petra.holisova@roznov.
cz, či osobně na Městském úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo
náměstí 128, číslo dveří 224. Tato výzva platí do 29. května.
SVOZ BIOODPADU V RODINNÉ ZÁSTAVBĚ - Nádoby o objemu 240 l,
které město Rožnov pod Radhoštěm zapůjčilo občanům k rodinným domům, se v letošním roce začnou svážet od dubna. Bude se tak dít až do
konce října vždy v lichém týdnu 1x za 14 dní. Sběrné nádoby musí být
v den vývozu přistaveny nejpozději v 6 hodin ráno. První svoz v roce 2020
proběhne v termínu: středa 8. 4. a čtvrtek 9. 4. 2020. Občané, kteří si nově
zažádali o nádobu na bioodpad, budou v brzké době o termínu vyzvednutí
nádoby informováni e-mailem.
MěÚ

Mohla byste se čtenářům představit?
„Je mi 26 let, celý život pobývám
v Rožnově a prozatím to nehodlám
měnit. Loni jsem ukončila magisterské
studium na Univerzitě Tomáše Bati ve
Zlíně, kde jsem studovala obor marketingové komunikace.”
Jaké bylo Vaše dřívější povolání?
„V okamžiku, kdy se mi začal blížit
konec studia, jsem začala hledat práci
a úspěšně prošla výběrovým řízením na
MěÚ Rožnov. Získala jsem asistentskou pozici na sekretariátu starosty,
kde jsem zároveň převzala partnerská
města a organizaci veřejných interpelací. Zároveň jsem byla zařazena do
projektu Efektivní úřad.”
Co bude Vaší pracovní náplní?
„Primárně budu mít na starost
interní a externí komunikaci města.
Budu se snažit o to, aby se k občanům dostávaly informace včas a měli
přehled o dění ve městě. Zároveň je
cílem dobrá PR města, tudíž zde spadá

komunikace s médii. V rámci interní
komunikace je mým úkolem zajistit,
aby všichni úředníci měli dostatečné
informace o projektech, na kterých se
pracuje, napříč odbory.”
Práce s médii je pro Vás novou oblastí nebo již máte nějaké zkušenosti?
„Na vysoké škole jsme měli hodně
praktickou výuku. Už během bakalářského studia jsem si vyzkoušela práci
na reálných projektech ať už ziskových
či neziskových organizací a získala tak
praktické zkušenosti. Pozice tiskové
mluvčí je pro mě ale nová funkce, takže
mě čeká hodně práce a učení spousty
nových věcí.”
(r)
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Podtrženo, sečteno, i v knihovně je zavřeno
Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Bumerang se vrací. V lednovém Spektru Rožnovska jsem psal o službě, kterou mohou registrovaní čtenáři využít, aniž by do knihovny chodili, a to o půjčování elektronických knih. Mne a ani nikoho jiného by asi nenapadlo,
že ani ne za měsíc a půl bude půjčování elektronických knih službou jedinou, kterou uzavřená knihovna v době
karantény bude schopna svým čtenářům nabídnout. Bohužel je to tak. Možná, že je právě čas pro ty ze čtenářů, kteří službu ještě nevyzkoušeli, aby to zkusili. Nabídka knihovny skýtá celkem asi 9000 titulů a využít ji může
kterýkoliv z registrovaných čtenářů knihovny po přihlášení do svého čtenářského konta. Technicky pak musí
být vybaven chytrým telefonem pracujícím na platformě Android či iOS a staženou aplikací e-Reading nebo
konkrétně čtečkou e-knih určenou pro tuto platformu (e-Reading). No, a to je všechno? Opravdu již nic víc?

Napadá mne, že na
webu knihovny lze také
číst plné texty publikací, které knihovna vydala v rámci edice Milé tisky v průběhu uplynulých 10 let. Na odkaze
https://knir.cz/mesto-v-me-pameti/
publikace/ naleznete seznam všech
takto vydaných počinů, které vznikají pod hlavičkou projektu Město
v mé paměti.
Nesmím také opomenout na tvorbu dětí. Na konci ledna jsme vyhlásili vítěze oblastního kola každoroční
literární soutěže o Poklad strýca
Juráša a vy na odkaze https://knir.
cz/o-poklad-stryca-jurasa/ naleznete
nejen seznam oceněných, ale také
celý almanach se všemi oceněnými
pracemi. Jeho název je citátem Jana
Amose Komenského „Čím víc budeš vědět, tím větší bude tvůj svět“
a je příspěvkem knihovny k 350. výročí úmrtí učitele národů.
Více mne bohužel z aktuální nabídky městské knihovny nenapadá.
Avšak využiji tohoto prostoru pro
pár praktických informací. Veške-

ré kulturně-vzdělávací programy
knihovny jsou do odvolání zrušeny
a zůstává otázkou, zda a kdy budou
realizovány v náhradních termínech.
Budeme se snažit Vás o těchto skutečnostech informovat, až doba obav
a nejistot pomine.
Také bych rád upozornil a ubezpečil všechny čtenáře, kteří mají
doma vypůjčeny jakékoliv dokumenty z městské knihovny, že jejich
výpůjční doba bude prodloužena do
doby, než skončí výjimečná opatření, která zavedla vláda ČR.
A pokud se ještě vrátím na začátek k elektronickým knihám, existuje
řada e-knih, které můžete číst úplně
zdarma i bez registrace v naší knihovně. Vyzkoušejte třebas knihy na portále Kosmas.cz případně nabídku
Městské knihovny v Praze, která
nabízí volně na odkaze https://www.
mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
řadu české i zahraniční beletrie ke
čtení přímo na PC či upravené pro
mobilní zařízení. Zkuste, třebas Vám
to pomůže uhasit žízeň po četbě.
Na sečtenou za měsíc

Královna blues a dechový kvintet navzdory viru
Martin Valášek
tka@tka.cz

JUWANA JENKINS BLUES BAND
Středa 15. dubna
Vrátnice
V dubnu pokračujeme v novém
cyklu koncertů Blues & Jazz Notes, vystoupení Kristiny Barta jsme
byli nuceni zrušit, ale doufáme, že
další naplánovaný koncert charizmatické americké bluesové zpěvačky Juwany Jenkins (na snímku)
proběhne. Ta je některými kritiky
označována jako „královna blues“
a její živá vystoupení jim dávají
za pravdu. Nedávno natočila singl Long Time a představila krátký
film, zachycující 20 let, které strávila na evropských pódiích. Zpěvačka se zastřeným a chraplavým
hlasem vystupuje jako frontmanka
vlastní kapely All-Star Mojo Band
a proslavila se také na albu Charlieho Slavíka The Blues Keep You
Alive. Vystoupení Juwany jsou velmi spontánní, plné vášně a pozitivní energie. Zpěvačka naplňuje sál
autentickým zvukem „old school“
blues s razancí nekompromisního
funkového buldozeru. Na pódiu
Vrátnice vystoupí se svou dopro-

vodnou kapelou složenou z českých muzikantů v sestavě: Juwana
Jenkins – zpěv, Jiří Maršíček – kytara, Jakub Zomer – hammond,
basy a Tomáš Vokurka – bicí. Juwana Jenkins je opravdu skvělá zpěvačka, která s osobitým šarmem
dokáže báječně pracovat s publikem. Jako vždy podpořená výborně šlapající kapelou s výjimečným
jazzovým hammondistou Jakubem
Zomerem.

OSTRAVA BRASS QUINTET
Úterý 21. dubna
kostel Všech svatých
V cyklu Večery s klasikou probíhají jednou až dvakrát ročně
koncerty vážné hudby v budově
kostela Všech svatých. Tentokrát
to budou muzikanti ovládající dechové nástroje: Michal Höpfler
– trubka, Pavel Hanslík – trubka,
Miroslav Pecháček – tuba, Stanislav Strouhal – trombón, Vít
Jančálek – lesní roh. Soubor byl

založen trombonistou Stanislavem
Strouhalem a tubistou Miroslavem
Pecháčkem na jaře roku 1994 jako
Ostravská žesťová harmonie. Tento název byl v roce 1999 změněn
na OSTRAVA BRASS QUINTET
(OBQ). Od počátku své činnosti
hrál soubor na různých společenských akcích, ať už šlo o vernisáže, firemní akce nebo zahajování
hudebních festivalů (Janáčkův
máj, Janáčkovy Hukvaldy, Festival
Karla Ditterse v Javorníku), vánoční koncerty v kostelích a koncerty pro Kruhy přátel hudby, svatby a jiné akce v různých městech
regionu i po celé ČR.
Soubor interpretuje skladby
všech stylových období od renesance až po současnost. V jeho
dramaturgii jsou skladby O. Lassa,
G. P. Palestriny, S. Scheidta, V.
Otta, J. Pezela, H. L. Hasslera, K.
Haranta, J. B. Lullyho, H. Purcella, J. S. Bacha, A. Corelliho, N.
A. Rimského - Korsakova, S. Joplina, V. Ewalda, Ch. Danielssona, J. Pauera, P. Staňka, F. Hidase
a dalších autorů, včetně vlastních
aranží skladeb „na přání“.
V rámci spolupráce se Základní uměleckou školou v Rožnově p.
R. se na úvod představí žáci rožnovské ZUŠ.
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Gymnastický karneval se vydařil na výbornou

  
Rožnovskou
sokolovnu nedávno zaplnily děti v maskách. Oddíl sportovní gymnastiky TJ Rožnov pod Radhoštěm nachystal pro děti odpolední program s celou řadu her
a soutěží. Místo gymnastek a gymnastů se tak v tělocvičně objevily různé pohádkové bytosti, princezny, piráti, kočky a mnoho dalších. Karnevalové odpoledne bylo příjemnou
změnou nejen pro děti, ale i pro trenéry.
Text a foto Jan Fiedler

Dana Zátopková - odešla sportovní legenda
Dne 13. 3. 2020 zemřela česká atletka – oštěpařka Dana Zátopková (rozená Ingrová). Olympijská vítězka
(1952), Mistryně Evropy (1954, 1958). Držitelka stříbrné medaile z OH 1960, vyznamenaná Řádem republiky a zasloužilá mistryně sportu (1954), třináctinásobná mistryně republiky, čtrnáctkrát překonala čs. rekord.

Dana Zátopková je v historii čs.
sportu neodmyslitelně spojena
s manželem, atletem vytrvalcem
Emilem Zátopkem (oba na černobílém snímku vpravo), oba
narozeni ve stejný den 19. 9.
1922, Emil v Kopřivnici, Dana
ve Fryštáku okr. Karviná (svatba
r. 1948). Emil zemřel v roce 2000
a odpočívá na Valašském Slavíně,
Dana ho přežila o 20 let. Oba
měli rádi Valašsko a rádi do Rož-

Web města
Facebook
Usnesení Rady
Usnesení Zastupitelstva

nova pod Radhoštěm zajížděli.
Vazbu na zdejší končinu měli přes
člena Klubu olympioniků Radko Linharta (1921-2015) z Dolní
Bečvy, který oba i další olympioniky zval na besedy a různé akce
na Dolní Bečvu i do Rožnova pod
Radhoštěm.
Dana i Emil Zátopkovi jsou po
desítky let symboly čs. sportu a zůstanou jimi i nadále.
Richard Sobotka

www.roznov.cz
Rožnov pod Radhoštěm - město
www.roznov.cz/usneseniRM
www.roznov.cz/usneseniZM

INZERCE

PODĚKOVÁNÍ POCTIVÉ NÁLEZKYNI
V pondělí 16. března odpoledne jsem během natáčení reportáží odložil
tašku s dokumenty a dalšími důležitými věcmi před Městským úřadem
v Zubří. Rád bych poděkoval poctivé nálezkyni tašky Sabině Jurajdové ze
Zubří za pomoc.
Lukáš Španihel, redaktor TV Beskyd

ZAJÍMAVOSTI
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Rožnovští hasiči měli loni plné ruce práce

Jak známo, Hasičský sbor města Rožnova patří dlouhodobě k profesionálním jednotkám s nejvyšším počtem výjezdů nejen
v rámci Valašska, ale i celého Zlínského kraje. Spektrum Rožnovska položilo několik otázek řediteli sboru Karlu Janouškovi.
niky po sídlištích. Zlepšili se v tomto
směru rožnovští šoféři?
Ne, nezlepšili, u těchto řidičů asi zatím nehořelo a nepotřebovali záchrannou službu. Na sídlištích se nejvíce projevuje bezohlednost jedinců k ostatním.
Je zajímavé, že když nás tito lidé potřebují, tak se velice pohoršují nad bezohledností ostatních, ale sami parkují
o pár metrů dál na chodnících, nebo veřejné zeleni a maminky s kočárky pak
utíkají po silnici před našimi vozidly,
přijíždějícími k zásahu, protože nemají
kam uhnout. K mírnému zlepšení ale
došlo v místech, kde jsou vybudována
Informace o výjezdech na: www.hasici-roznov.cz
nová parkovací místa.
Telefon na stálou službu: 571 655 222
Tísňová linka (požáry, mimořádné události): 150
Jak je to s technikou - nepotřebuje
moci postiženému v náročném terénu
s následným transportem pacienta k
sanitce, nebo vrtulníku. Někdy se jedná i o větší vzdálenosti. Zvyšuje se i
počet zásahů u dopravních nehod s vyproštěním, což souvisí se zvyšujícím se
počtem nepozorných řidičů motorových
vozidel. Počet požárů je přibližně stejný.

Ředitel hasičů Karel Janoušek
Loni jste měli 364 výjezdů, což je
jen o 2 méně, než váš rekord z roku
2018. V 90. letech jste přitom měli
jen do 200 výjezdů, co je důvodem
tak razantního nárůstu?
K navyšování došlo ve vazbě ke zvyšování počtu vozidel a jejich provozem
na pozemních komunikacích, to má
za následek zvýšení počtu dopravních
nehod a úniků provozních kapalin na
různých odstavných plochách. Zvýšení počtu technických pomocí souvisí
s rostoucí životní úrovní, lidé například
uvíznou ve výtahu, zabouchnou si dveře bytu a uvnitř je dítě, nebo rozvařený
oběd a my v případě nebezpečí z prodlení musíme provést nouzové otevření uzavřených prostor. S přibývajícím
věkem naší populace se nám zvýšil
také počet asistencí záchranné službě
při transportech pacientů. Jedná se
převážně o snášení pacientů ve vícepodlažních domech, kde nelze využít
výtah. Dalším druhem asistencí RZS
je poskytnutí předlékařské první po-

Které zásahy jsou nejvíce náročné?
Jsou to ty, jež bezprostředně souvisí se záchranou lidského života a na
místě není v prvopočátku zásahu dostatek sil a prostředků. Hasiči musí
v těchto situacích do jisté míry improvizovat. Zde se zúročí jejich odborné
a praktické zkušenosti s dovednostmi, které nabyli při odborné přípravě
a předchozích zásazích.
Historickým důvodem zakládání
sborů byly požáry. Jak moc trápí
Rožnovsko „červený kohout“ nyní?
Co do počtu požárů je situace přibližně každý rok stejná. Faktorů, které
mají vliv na požárnost v daném roce, je
více. Jedním z nich jsou například klimatické podmínky, kdy je rozhodující,
zda je rok suchý nebo více prší, a navíc
má ještě každé roční období svá vlastní specifika. Na jaře záleží například,
jestli jsou rychlejší občané nebo tráva,
když prší tak tráva vyroste rychle a přeroste starou, nedochází pak k častému
pálení vyhrabané staré suché trávy. Při
teplém suchém jaru začnou občané trávu vyhrabávat, následně pálit a při větru dochází k rozšíření ohně do lesních

PÍŠETE S NÁMI NOVINY

Pochvala muzikoterapie
Vážená redakce, v listopadovém
čísle Spektra Rožnovska mne zaujal článek o muzikoterapii, kterou
v našem Domově seniorů provádí
ergoterapeutka Bc. Jana Bártková.
Začal jsem se o tuto problematiku
zajímat a šťastnou shodou okolností jsem měl příležitost se této
akce, která proběhla v DS 12. 2.
2020 a byla určena veřejnosti,
zúčastnit. Jedná se o „Celostní
muzikoterapii, metodu Lubomíra Holzera“ (CMLH). Přicházel

jsem pln nevědomosti a očekávání,
neboť jsem se nikdy ničeho podobného nezúčastnil. Odcházel jsem
neskutečně mile překvapen. Po víc
jak hodině jsem odcházel naprosto
uvolněný, nabitý pozitivní energií, ba dokonce bolest kolenních
kloubů, která mne poslední dny
docela intenzivně provázela, jakoby
zázrakem zmizela. Nevím, kdy se
uskuteční další muzikoterapie, ale
už teď jsem jednoznačně rozhodnut se této akce, kterou naprosto
skvěle provádí Bc. Jana Bártková,
Antonín Sekyra
zúčastnit.

porostů. V létě hoří vozidla (čas dovolených, větší provoz, vyšší teploty) a lesní
porosty, na podzim se začne topit a začne docházet k zahoření v komínových
tělesech. Na konci roku máme svátky
zakončené Silvestrem s tradičními ohňostroji, které nesou také značné riziko
požárů. V průběhu celého roku se díky
neopatrnosti při topení pevnými palivy
a při přípravě potravin, také nějaký ten
červený kohout objeví. Novým fenoménem se staly lampiony, balóny štěstí,
které už způsobily nespočet požárů.
Opakujícím se problémem mnoha
měst jsou nevhodně zaparkovaná
auta bránící průjezdu hasičské tech-

váš motopark obnovu?
Samozřejmě, že techniku obnovit
potřebujeme. Spolu se zřizovatelem
se o to stále snažíme.
Při našem společném snažení
využíváme všech možných dotací,
ovšem je to běh na delší trať. Nejstarší naše vozidlo je z roku 1982 a
nejmladší z roku 2006. Průměrný
věk naší techniky cca 24 let. Nutno
ale dodat, že všechna vozidla jsou
v řádném technickém stavu a připravena na výjezd k zásahu. Každopádně bychom uvítali v této záležitosti jakoukoli finanční podporu
od veřejnosti.
Za rozhovor poděkoval
Pavel Románek
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Tipy z Velkých Karlovic
Kurzy pečení i Zbigniew Czendlik

www.valachy.cz

Několik zajímavých akcí a novinek připravil na jaro Resort
Valachy ve Velkých Karlovicích.

Jednou z novinek rozšíření provozu
Bistra Razula u sjezdovky Razula i na
dobu mimo lyžařskou sezónu. Otevřeno od pátku do neděle. V květnu
se budou konat i kurzy pečení pizzy
(nejen) pro děti pod vedením šéfkuchaře Josefa Tydlačky, vždy v neděli
od 10.30 do 12.00 hodin.
Ze zajímavých akcí nepřehlédněte 2. května ve Spa hotelu Lanterna
tradiční Snídani s odbornicí na etiketu Naďou Labanovou a jejím hostem, tentokrát slovenským hercem
Marošem Kramárem.
Nevšedním zážitkem bude
i další setkání s oblíbeným kně-

zem Zbigniewem Czendlikem
(na snímku), tentokrát nad jeho
novou knihou Farská kuchařka
a ochutnávkou pokrmů z ní. Koná
se 7. května v restauraci Vyhlídka
v hotelu Lanterna.
Nechybí pravidelné kurzy pečení
valašských frgálů s pekařkou Resortu Valachy Pavlou Stoklasovou v
hotelu Galik.
A nezapomínejte ani na odpočinek. Tři termální bazény a saunový svět s nabídkou saunových
rituálů a exotických masáží ve
Wellness Horal vám dopřeje oddech i novou energii.
(i)
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Podkroví knihovny obsadili Přátelé fotografie
Vernisáž zajímavých fotografií se uskutečnila začátkem března v rožnovské
městské knihovně. Prezentovali se na ní členové spolku Přátel fotografie.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
Zmíněný spolek se po deseti letech své existence představil již
posedmé tím nejlepším, co jeho
členové za uplynulé roky vytvořili. V uplynulých letech vykrystalizoval tento kolektiv v souladu
s původním záměrem jako lidé

stejně zapálení pro fotografování
a vše, co s ním souvisí. „Proto je
nám spolu dobře ať na společných
vycházkách v Rožnově a okolí, nebo
na schůzkách v Sušáku – vždycky
máme o čem diskutovat, s čím se
svěřovat ostatním. Nepominutelnou

složkou naší činnosti jsou besedy
s významnými fotografy, ať již profesionálními, nebo amatéry,“ prezentují se sami členové spolku.
Vernisáže, kterou provázela slovem kunsthistorička Alena Podzemná (na snímku vpravo), se

zúčastnily desítky fotografických
nadšenců a milovníků nejen uměleckých fotografií. Výstava potrvá
do 30. dubna dle otevírací doby
knihovny a samozřejmě hlavně
dle aktuálního vývoje koronavirové pandemie.
(r)

V Brillovce se představil Jindřich Zeithamml

Ve středu 11. března se ve výstavních prostorech Brillovky uskutečnila vernisáž výstavy
nazvané Jindřich Zeithamml - Obraz dne ve dvanácti variacích difuze. Akce proběhla pod
patronátem T klubu - kulturní agentury.

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
Jindřich Zeithamml (vpravo) patří mezi absolutní špičky českého sochařství

Velikonoce s předstihem

Velikonoce, či „pohyblivý svátek“,
jak tento symbol jara nazval americký spisovatel Ernest Hemingway, připadají v roce 2020 na 10. - 13. dubna.
Každoročně se Velikonoce s velkým předstihem vloudí do malířského ateliéru Vladimíra Bartoška (na
snímku), který už po nástupu Nového roku tradičně začíná se zdobením
velikonočních kraslic miniaturními
obrazy. Co kus to originál. „Nazdobit
padesát kraslic, toho mám pokaždé
plné oči a plné ruce,“ říká Bartošek.

Soubor děl pro výstavní prostor
Brillovka, jednoho z našich nejvýznamnějších sochařů a legendárního pedagoga AVU Jindřicha
Zeithammla, sestává z betonových,
železných a dřevěných sochařských objektů i dřevořezů na papíře. Poprvé je představen cyklus
nástěnných objektů Obraz dne ve
dvanácti variacích difuze.
O úvodní slovo se na vernisáži
postarala Iva Mladičová z Katedry
výtvarné výchovy Univerzity J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem. Hudebním zpestřením pak byla produkce
dreampopová formace Billow.
Výstava bude ve velkém sále rožnovské Brillovky (areál bývalé Loany) otevřena od 14. dubna a potrvá
do 30. dubna (dle vývoje koronavirové pandemie).
(r)

Podskaláček svolává bývalé členy

Malba miniatury na skořápku vajíčka je velmi náročná. Kromě ornamentálního zdobení je to krajinka,
jindy zátiší s tradiční chaloupkou,
také s květinami a ptactvem, věrnými průvodci každého jara.
Letos rožnovský malíř Vladimír
Bartošek překvapil sérií kraslic s vyobrazením našich motýlů. Ručně malované kraslice z Bartoškova ateliéru
každoročně rozdávají radost. Určené
jsou rodině, přátelům a putují také na
nejrůznější výstavy.
(sb)

Dětský folklorní soubor Podskaláček bude v sobotu 16. května 2020 slavit padesátiny. U této příležitosti se chystá společenské posezení v sále
Penzionu a restauraci U Janoštíka na rožnovských Horních Pasekách.
„Zváni jsou všichni bývalí členové. Přijďte se pobavit a zavzpomínat. Jen
vás prosím, abyste se mi v případě zájmu o akci, dopředu přihlásili. Těším
se na vás,” uvedla vedoucí souboru Věra Stachová s tím, že kontakty na
ni jsou: stachovavera@seznam.cz, tel. 604 454 706.
(r)

ZUBŘÍ / ZAJÍMAVOSTI
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Zuberská sportovní hala má nové tribuny

Radnice v Zubří nechala na své náklady vybudovat nové
zázemí pro diváky v místní sportovní hale.
Celá hala, která je hlavním zástřídačkách. Tady mluvíme o názemím nejen pro zuberské extrakladech ve výši 330 tisíc korun. Ješligové házenkáře, prošla v roce
tě předtím jsme vyměnili okna mezi
2018 rozsáhlou rekonstrukcí za
halou a restaurací, celkem za 250
více než 64 mil. Kč. „Neudělalo se
tisíc korun,“ sdělil starosta Zubří
tehdy ale všechno. Naším dluhem
Lubomír Vaculín (ČSSD) a pozůstaly staré tribuny a poruchová
kračoval: „Díky těmto investicím
elektronická časomíra. Tu jsme
zůstává naše krytá sportovní hala
koupili novou na přelomu roku,
i nadále atraktivním, moderním
stála nás 830 tisíc korun. Během
sportovištěm. Kapacita je necelých
zimní házenkářské přestávky jsme
tisíc diváků a kromě házenkářů ji
také kompletně zmodernizovali sevyužívají i gymnastky, futsalisté,
zení na východní straně haly a vyvyznavači bojových umění, ale také
měnili sedačky na západní straně
žáci základní školy. Konají se zde
včetně doplnění prostoru po starých
také různé společenské akce.“ (r)
Nové sezení si už mimo jiné mohli vyzkoušet i fanoušci extraligových házenkářů. Snímek
je z březnového zápasu HC Robe Zubří - Nové Veselí.

Město rozjíždí Senior taxi COVID-19 paralyzoval i kulturu
Na Valašsku přibude další město, kde již brzy začne fungovat cenově zvýhodněná přeprava seniorů.
A jak má služba fungovat? Místní důchodci se dotovaným taxíkem
budou moci nechat svézt k lékaři,
na úřad, hřbitov a nebo i pro nákup. „Vyjde je to na dvacet korun po
Zubří, třicet korun, pokud zamíří
třeba na polikliniku do Rožnova,
a padesát korun pro jízdu do nemocnice ve Valašském Meziříčí. Do
jiných míst přeprava nebude možná.
Podmínkou je, aby se senior zaregistroval osobně na městském úřadě nejpozději den předem. Osobní návštěva
Penzisté v Zubří ve věku nad 60 let
je nutná kvůli sepsání dohody o přebudou moci nové služby využít již
pravě, přičemž zájemce si v daný
od začátku května. „Rozhodli jsme
okamžik může rezervovat i více
se, že ji budeme realizovat vlastními
termínů v měsíci,“ vysvětlil Měrka
silami. Na měsíční leasing pořídía dodal: „Odvoz klientů pak bude
me vozidlo Škoda Karoq a v těchto
probíhat během pracovního týdne
dnech již dobíhá výběrové řízení na
od rána 6 hodin do odpoledních 14
řidiče,“ informoval místostarosta
hodin. V začátku nechceme počty
Zubří Aleš Měrka (Společně pro
jízd pro seniory nijak omezovat, vytíZubří, na snímku) s tím, že letošní
ženost ale budeme pečlivě monitororozpočet města počítá na Senior
vat. Klíčové je prostě objednat si auto
taxi s výdaji do 200 tis. Kč.
v dostatečném předstihu.“
(r)

Radnice odpady nezdraží
Zubřané jsou vzorní ve třídění

Ani v roce 2020 nebude zuberská
radnice zvedat poplatek za komunální odpad. Podle starosty Lubomíra
Vaculína (ČSSD, na snímku) totiž
občané jeho města ukázkově třídí
odpad a zdražení by mohlo být pro
řadu lidí demotivující.

Již devátým rokem platí Zubřané
„odpadovné“ 400 korun/osoba/rok.
„Spoluobčané jsou vzorní ve třídění,
troufám si říct, že jsme snad nejlepší
v celém mikroregionu. Tak jako všude
jinde přitom i u nás separujeme hlavně sklo, papír, plasty. Ročně nás stojí
nakládání s odpady 4,7 mil. korun.
Jen pro zajímavost uvedu, že loni jsme
měli 858 tun odpadu. Tříděného bylo
222 tun. Pokud budeme v našem městě i nadále tak pečlivě třídit jednotlivé
komodity, pak nebude důvod poplatek zvyšovat,“ informoval starosta
a dodal: „Ve městě máme také sběrný
dvůr, kam mohou lidé vozit také objemnější odpad jako je třeba stavební
suť. Vše je pro místní zdarma.“ (r)

Na základě opatření bezpečnostní
rady státu a vyhlášení nouzového
stavu v souvislosti s hrozbou šíření
koronaviru vyvolávajícího onemocnění COVID-19 na území ČR také
kulturní život v Zubří na nějakou
dobu utichne. Kulturní akce pořádané městem Zubří se nebudou konat
v původních termínech. Kino nepromítá. Akce v klubu, muzeu a knihovně se ruší nebo se jedná o změnách
termínu. Knihovna a Muzeum Zub-

ří budou pro veřejnost do odvolání
uzavřeny.
Prosíme o trpělivost. Sledujte prosím webové stránky města
(www.mesto-zubri.cz), kde budeme
o jednotlivých akcích informovat.
Zaplacené vstupenky si ponechejte, v případě, že se akce neuskuteční, budete informováni o jejich
stornu a formě vrácení peněz.
Lenka Přečková
odbor kultury a sportu MěÚ
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Na 5. květnu si změřili síly nejlepší šplhouni
Před nedávnem byla tělocvična rožnovské Základní školy 5. května svědkem tradičního závodu ve šplhu o tyči.
Soutěž organizovalo místní středisko volného času.
Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
Žáci ze ZŠ 5. května (Rožnov), Hutisko-Solanec, Koryčanské Paseky
(Rožnov), Sedmikráska (Rožnov),
Valašská Bystřice, Videčská (Rožnov) a Vidče závodili v 18 kategoriích od 1. do 9. třídy základních škol.
Výsledky: 1. tř. chlapci – 1. Matyáš Vašut (Záhumení), 2. Michal
Kaňák (Hutisko-Solanec), 3. Štěpán Surý (5. května). 1. tř. dívky –
1. Claudie Vašková (Val. Bystřice).
2. tř. chlapci – 1. Martin Opálený
(5. května), 2. Jonáš Fiurášek (Hutisko-Solanec), 3. Adam Roubalík
(Záhumení). 2. tř. dívky – 1. Anna

Mildorfová (Záhumení), 2. Denisa
Kuzan (5. května), 3. Magdaléna
Látalová (Hutisko-Solanec). 3. tř.
chlapci – 1. Šimon Liška (5. května), 2. Richard Pešek (5. května),
3. Robert Cáb (Val. Bystřice). 3. tř.
dívky – 1. Vendula Čápová (Sedmikráska), 2. Linda Juříčková (5. května), 3. Veronika Děcká (Val. Bystřice). 4. tř. chlapci – 1. Branko
Dravecký (Videčská), 2. Šimon
Imrich (5. května), 3. Benjamín
Polášek (Val. Bystřice). 4. tř. dívky
– 1. Natálie Drábková (Videčská),
2. Tereza Pšenicová (Sedmikráska), 3. Anna Ličková (Hutisko-

-Solanec). 5. tř. chlapci – 1. Jarek
Mitáš (Val. Bystřice), 2. David Procinger (5. května), 3. Jiří Kjeronský (Hutisko-Solanec). 5. tř. dívky
– 1. Veronika Stejskalová (Hutisko-Solanec), 2. Nikola Barošová
(Záhumení), 3. Nela Páclová (Kor.
Paseky). 6. tř. chlapci – 1. Vojtěch
Ličko (Hutisko-Solanec), 2. Ondra
Pšenica (Sedmikráska), 3. Vadym
Reheyda (Videčská), 6. tř. dívky –
1. Klára Děcká (Hutisko-Solanec),
2. Andrea Gajdušková (5. května),
3. Viktorie Hrušková (Videčská).
7. tř. chlapci – 1. Jan Kjeronský
(Hutisko-Solanec), 2. Jan Liška

(5. května), 3. Alex Drábek (Videčská). 7. tř. dívky – 1. Lucie Tarackezy (Videčská), 2. Silvie Václavíková
(Hutisko-Solanec), 3. Veronika Salamonová (5. května). 8. tř. chlapci – 1. Jan Enšpígl (Sedmikráska),
2. Tobiáš Vala (Hutisko-Solanec),
3. Matěj Poledna (Videčská). 8. tř.
dívky – 1. Ida Kostková (Sedmikráska), 2. Tereza Petruželová
(Val. Bystřice), 3. Vanesa Růčková
(Hutisko-Solanec). 9. tř. chlapci –
1. Patrik Pham (Videčská), 2. Jan
Maléř (Sedmikráska). 9. tř. dívky
– 1. Gabriela Vardžáková (Hutisko-Solanec).
(r)

Olympijský den letos oslaví během i Rožnov

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

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

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

Pod Radhoštěm jsou skvělí basketbalisté
Třetí ročník Rožnovského basketbalového turnaje
pro přípravky se nedávno uskutečnil v tělocvičně
střední školy zemědělské a přírodovědné.

Šlágrem turnaje bylo derby mezi Rožnovem (bleděmodří) a Valmezem.

Akce byla určena pro nejmladší basketbalisty a basketbalistky. Ve skupině PROFÍCI hráli Bílí tygři TJ Rožnov,
Basket Valmez a TJ MEZ Mohelnice, skupina HVĚZDY
byla tvořena týmy SBŠ Ostrava, BK Frýdek-Místek a BK
Příbor. „Co se týká valašských celků, tak Rožnovu těsně unikla obhajoba prvenství a ve hře o 3. místo byl úspěšný, Valmez
vyhrál souboj o 5. místo. Celkovým vítězem se stal BK Příbor,“
sdělil Jaroslav Pešek z pořádajícího basketbalového oddílu
TJ Rožnov p. R. a pokračoval: „Turnaj se vydařil, plná hala
Zemědělky vytvořila parádní atmosféru, mladí začínající hráči
se rychle osmělili a předváděli pěkný bojovný basket. Zápasy
byly dramatické, a pokud si celky věkově takříkajíc sedly, byly
i vyrovnané, často ale rozhodovalo spíše štěstí.“
Rožnovský basketbalový oddíl v současnosti čítá 5 žákovských družstev a 1 mužské družstvo, které aktuálně nehraje
soutěž. „Stále přijímáme nové hráče v průběžném celoročním
náboru. A to hlavně do chlapeckých týmů. Velmi rádi přivítáme nové hráče tohoto krásného, i když náročného sportu. Kluci
budou kromě basketbalového umu perfektně atleticky vybaveni a získají partu přátel na celý život,“ dodal Pešek s tím, že
kontakty jsou - Jaroslav Pešek (mob. 774/807 482) – chlapci a Stanislav Zlámal (602/520 063) – dívky.
(r)

probíhají na www.olympijskybeh.cz.
Startovné začíná na 150 Kč. Děti
do 15 let běží v rámci dětských závodů zdarma.
(r)
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Rožnov v derby oplatil porážku Lesaně Zubří
Domácí házenkáři HC Rožnov pod Radhoštěm vyhráli v březnu regionální
derby ve druhé lize, když ve 14. kole porazili na domácí palubovce Lesanu
Zubří. Stejně jako všechny ostatní soutěže v republice byly také házenkářské
soutěže z důvodu šíření nebezpečného koronaviru COVID-19 pozastaveny.
Rožnov - Zubří 30:27 (16:11)
Sestavy a branky: Rožnov - MikuV prvním vzájemném utkání selenka, Kovanda, Měrka – Pšenica
zony ve třetím kole Lesana Zubří
6, Křenek, A. Martinát 4, Holiš
doma vyhrála o tři branky. I ten6, Dobiáš 7, Závorka, Špůrek, Smejtokrát to bylo vyrovnané utkání,
kal, Španihel 4, J. Koleček 1, T. Koovšem s opačným koncem a výhrou
leček 2, Michálek, Kramoliš. Zubří
pro Rožnov (zelené dresy). V po- Diviš – Mikulenka 9, Šmíd 7, Določase vedli domácí o pět branek,
beš 4, Balhárek 3, Měrka 1, Antes
po změně stran se hosté dostali na
1, Červenka 1, Bolcek 1, Mizera,
dostřel dvou gólů, blíže však ne.
Hrbáček, Holiš, Zbořil. Pořadí po
Rožnov si závěr i díky širší lavičce
14. kole: 1. MHK TAEDA Karviná
pohlídal a ve druhém derby sezony
20 bodů, 2. Rožnov p. R. 19, 3. Natak oplatil soupeři porážku.
pajedla 19, … 8. Zubří 14.
(mha)

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Černí vlci zažili na ROBE CUPU medailové žně

V sobotu 22. února se uskutečnil
na zimním stadionu v Rožnově pod
Radhoštěm již pátý ročník turnaje
ROBE CUP, tentokrát pro hráče
ročníku narození 2010 a mladší.
V letošním roce se na turnaj přihlásily hokejové týmy z Olomouce,
Chocně, Nového Jičína a Vsetína.
Rožnovští hokejisté si vedli výborně
a svedli několik napínavých utkání.
Hrálo se ve dvou skupinách, přičemž
v obou kategoriích získali mladí
Černí vlci medaile, jednu stříbrnou
a jednu bronzovou. Organizátoři
děkují hlavnímu sponzorovi turnaje
firmě ROBE za opakovanou podpoVýsledky: Plocha A - 1. HC Spartak Choceň, 2. HC Černí vlci Rožnov, 3. HK Nový Jičín, 4. HC Olomouc, 5. VHK Robe Vsetín.
ru a krásné ceny.
Jiří Vik
Plocha B - 1. HC Olomouc, 2. VHK Robe Vsetín, 3. HC Černí vlci Rožnov, 4. HC Spartak Choceň, 5. HK Nový Jičín.
Foto HC Černí vlci Rožnov
INZERCE

Zubří porazilo Nové Veselí
Více foto na www.spektrumroznovska.cz

Házenkáři Zubří v předposledním 21.
kole základní části extraligy doma
porazili Nové Veselí. Závěrečné 22.
kolo, které se mělo odehrát 14. března, však bylo kvůli šíření nebezpečného koronaviru COVID-19 odloženo
a sezona se zřejmě nestihne dohrát.

HC Robe Zubří – TJ Sokol Nové
Veselí 26:20 (14:8)
Po opatrném začátku se začali
prosazovat domácí, kteří především zlepšeným závěrem první
půle šli do kabin s šestibrankovým
náskokem. Po změně stran domácí

žádné drama nepřipustili, naopak
sami Zubřané vedli chvílemi až
o devět branek a utkání dotáhli
k bezpečné výhře. Domácí kouč
Dušan Poloz tak mohl být po zápase spokojený. „Zápas byl důležitým krokem ke třetímu místu. Oproti předchozímu utkání na Dukle
jsme měli dobrou střeleckou poten-

ci, střelecky se nám dařilo. Za mě
se zápasem celková spokojenost,“
hodnotil zápas na svazovém webu
kouč Zubří Dušan Poloz.
Tabulka extraligy po 21. kole: 1. Plzeň 36 bodů, 2. Dukla 33, 3. Zubří
30, 4. Karviná 28, 5. Kopřivnice
27, 6. Nové Veselí 22...
(mha)
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