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DLOUHOLETÁ PRAXE

VODA    TOPENÍ    PLYN

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely     koupelny

Chobot 93, Rožnov p. R. • tel.: 608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz

INZERCE

V Rožnově se pracuje na plánu udržitelné mobility a strategickém plánu rozvoje města s výhledem do roku 2030. Aby byly koncepce relevantní, je nutné zapojit i 
občany a získat jejich názory v rámci průzkumů. Ty budou probíhat v květnu, přičemž první se bude zaměřovat na spokojenost občanů s životem ve městě a druhý 
na dopravu. Dotazníková šetření se budou provádět telefonicky a také fyzicky, tudíž občané mohou běžně potkat tazatele v ulicích. Tyto osoby budou vždy označeny 
visačkou. „Pomůže nám, když budou lidé vstřícní a průzkumu se zúčastní. Výsledky přispějí k lepšímu plánování rozvoje města,“ řekl místostarosta Jan Kučera. (pg)

T-Mobile Olympijský běh - náhradní 
termín bude v září
Dny města, Rožnovská dětská olympi-
áda - ruší se bez náhrady

Důležitá avíza
Úterý 26. 5. ve 14 hodin
v obřadní síni MěÚ - zastupitelstvo

IST v Rožnově pomáhá v boji proti koronaviru

Město epidemii zvládá na výbornou
Uvnitř listu přinášíme rozhovory a aktuality k dopadům ko-
ronavirové pandemie v Rožnově. Na naše otázky mimo jiné 
odpovídají starosta Radim Holiš, ředitel kulturní agentury 
a šéfové městské policie, hasičů a městského úřadu.

Společnost Innovative Sensor 
Technology, která se zabývá ze-
jména výrobou teplotních, prů-
tokových, vlhkostních nebo bio 
čidel v reakci na současnou situaci 
přizpůsobila výrobu a zaměřuje se 

primárně ještě více na produkci 
senzorů, které se používají na mě-
ření průtoku vzduchu v plicních 
ventilátorech resp. teplotních či-
del do přístrojů určených pro de-
tekci či testování koronaviru. 

V Rožnově sídlí pobočka této 
firmy, která spolu s mateřskou 
IST AG ze Švýcarska s výrobou 
různých typů čidel a senzorů ze-
jména fyzikálních, chemických 
a biologických má již téměř 
30leté zkušenosti.

Radnici přesto čekají 
nelehká rozhodnutí

INZERCE

„Jsme hrdí na to, že můžeme 
v současné době pomáhat v boji proti 
pandemii a naše priority jsou nyní 
stanoveny se zaměřením na upřed-
nostnění výroby těch produktů, které 
pomáhají ve zdravotnictví. Snažíme 
se udělat maximum pro podporu 
zvládnutí současné situace,“ uzavírá 
vedení společnosti.                      (i)

Když si nejsme lhostejní
Rožnovsko 

spojilo síly proti 
COVIDu-19

Martina Cabáková v rámci akce Roušky pro Zubří a okolí ušila s přáteli na 6,5 tis. kusů. Pozadu nezůstala ani Vladimíra Šulganová a další členové ČSOP RADHOŠŤ.

Více uvnitř listu

Městský úřad chystá dotazníková šetření

Středa 3. 6. v 16 hodin 
v obřadní síni MěÚ - veřejné interpelace
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Jako první naše žáky čekalo vy-
hlášení společného tématu pro oba 
soutěžící týmy. Poté následovala 
vědomostní aktivita s názvem „Ves-
mírný rozstřel“. Dále je čekala soutěž 

„Černá díra“, která byla důležitá pro 
další aktivitu, při níž žáci museli pou-
žít své logické myšlení. Další soutěže 
se nazývaly „Přerovnávání kostek“, 
„Skládání názvů“, „Přenášení míčků 

do odměrného válce“ a „Laboratoře“. 
Nakonec došlo k hádání osobnosti 
související s tématem dne. A na úpl-
ném závěru bylo vyhodnocení.

Žáci ZŠ Videčská nakonec vy-

hráli nad ZŠ Hornickou z Hlučína. 
Děkujeme celému týmu za vzornou 
reprezentaci nejen své školy, ale také 
celého okresu Vsetín a Zl. kraje. 

Karel Jakeš, učitel ZŠ Videčská

Školáci z Videčské zazářili v České televizi
V půlce února se tým Základní 

školy Videčské v Rožnově pod Rad-
hoštěm ve složení Jakub Mičkal, 
Zuzana Petřvalská, Tomáš Strnadel, 
David Pácl (všichni z VIII. A) a Mi-
chal Pohořelský (z IX. A) zúčastnil 
soutěže České televize s názvem „Už 
tam budem?“. Jel s nimi také učitel 
Karel Jakeš a fotograf Adam Rohaľ, 
taktéž žák ze třídy VIII. A. Žáci vy-
jeli v 5:40 z autobusového nádraží v   
Rožnově pod Radhoštěm do oblasti 
Dolních Vítkovic v Ostravě. Dorazili 
zde po 7. hodině ranní a vydali se do 
Světa techniky, kde již na ně čekal 
štáb České televize. Přivítala je kos-
tymérka, která jim dala modrý oděv 
týmu Krypton.

Příspěvek čtenáře

Jak jsme vás informovali v 
únorovém Spektru Rožnov-
ska, o letních prázdninách 
odchází do důchodu dvě 
současné ředitelky měst-
ských školských zařízení 
– Dalimila Čechová (MŠ 1. 
máje 1153) a Radmila Má-
chová (ZŠ Koryčanské Pa-
seky). Radnice za ně inten-
zivně hledá náhradu.

Obě zmíněné ředitelky se 
vzdaly své funkce k 31. červenci. 
Zájemci o jejich posty se mohli 

radnici, coby zřizovateli, přihlá-
sit do konce března. „K tomuto 
datu jsme obdrželi dvě obálky do 
konkurzu na mateřinku a stejný 
počet obálek nám došel také v pří-
padě základní školy. Výběrová říze-
ní před komisí měla proběhnout v 
těchto dnech, ovšem kvůli nečeka-
nému zásahu koronavirové pande-
mie nabíráme zpoždění,“ informo-
val místostarosta Rožnova Jan 
Kučera (Nezávislí Rožnováci, na 
fotu) a dodal: „Zpoždění je kvůli 
tomu, že v konkurzní komisi musí 
být přítomni i lidé mimo Rožnov, 

konkrétně zástupci české školní in-
spekce, chceme tam i psycholožku 
a nyní, kdy všechny instituce fun-
gují v nouzovém režimu, tak musí-
me hledat datum, které by bylo pro 
všechny přijatelné.“

Podle Kučery bude prvořadým 
zájmem města, aby se výběrové ří-
zení uskutečnila co nejdříve. „Sa-
mozřejmě s ohledem na vývoj pan-
demie a s ní souvisejících opatření. 
Chceme mít jasno do prázdnin. 
Noví ředitelé škol by se funkcí měli 
ujmout k prvnímu srpnu,“ konsta-
toval na závěr místostarosta.    (r)

O dvě školy se poperou čtyři uchazeči

Představitelé rožnovské 
radnice chtějí podat v sou-
časné těžké době pomoc-
nou ruku rodičům dětí 
navštěvujících předškolní 
vzdělávání. A nejen jim.

Kvůli mimořádným vládním 
opatřením zamezujícím šíření ne-
moci COVID-19 jsou v Rožnově od 
18. března uzavřeny. Rodiče, kteří 
jsou se svými potomky doma a sta-
rají se o ně, mají nárok na ošetřov-
né od státu. „Jsme si vědomí toho, 
že se rodiče dostali do těžké situace. 
Protože se začíná mluvit o rozvolňo-
vání protiepidemických opatření, je 
možné, že by v druhé polovině květ-
na mohly začít opět fungovat mate-
řinky. Informaci o pevném datu ote-
vření zveřejníme začátkem května. 
Na stejné období chystáme dotazník 
pro rodiče, zda děti v květnu potřebu-

jí dát do školky, ale také zda v létě 
mají zájem o vyšší využití školek tře-
ba kvůli zvýšeným pracovním povin-
nostem,“ informoval místostarosta 
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Další možností, kde vidí město 
možnost pomoci, je obnovení čin-
nosti střediska volného času. „Dle 
současných předpokladů by mělo 
být SVČ znovu otevřeno od pondělí 
25. května. Ovšem v omezených sku-
pinkách do pěti dětí. Nyní budeme s 
ředitelem Martinem Navaříkem hle-
dat možnosti, jak by se jeho zařízení, 
respektive jeho zaměstnanci, co nej-
více zapojili do nových volnočasových 
aktivit s dětmi. Je to pro nás samo-
zřejmě velká výzva, protože i nadále 
budeme muset dodržovat přísná pro-
tiepidemiologická opatření, ale my 
to nějak určitě zvládneme,“ slíbil na 
závěr místostarosta.                   (r)

Radnice chce pomoci rodičům Dejte si pozor na pití vody ze studánek
Dubnová analýza kvality vody ve 
studánkách ukázala jejich špat-
nou kvalitu - jsou kontaminovány 
bakteriemi. Konkrétně se jedná 
o Sachovu studánku na Horní 
Bečvě, studánku Sladské na rož-
novských Horních Pasekách, stu-
dánku v Mokrém na rožnovských 
Dolních Pasekách a studánku 
Hranička v rožnovských zahrád-
kách. Zde všude byly nalezeny 
nežádoucí mikroorganismy, což  
naznačuje možnost ovlivnění 
vod ve studánkách povrchový-

mi vodami. Pokud budete chtít 
vodu z těchto zdrojů použít 
pro pití, je nutné ji převařit! 

Prošla jen studánka v Zašové
Jedinou světlou výjimkou je stu-
dánka Stračka v Zašové. Ta vy-
hověla ve všech sledovaných 
ukazatelích. I přes tento vyhovující 
stav však pracovníci laboratoře, 
kteří analýzu provedli, doporučují 
vodu převařovat. Její kvalita je totiž 
proměnná a při vyšších teplotách 
a deštích se může zhoršovat.   (r)

www.spektrumroznovska.cz
aktuální zpravodajství, komentáře, diskuze
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Radnice informuje o opatřeních ke COVIDu-19
Základní informace a přehled dostupnosti jednotlivých organizací a institucí k datu 24. 4. 2020.

Vše, co potřebujete vědět, najdete na webu: WWW.ROZNOV.CZ/KORONAVIRUS

 �Městský úřad
Od 20. 4. provozní doba bez omezení dle úředních hodin. Stále je   však 
upřednostňován telefonický či písemný kontakt.

 � Svatební obřady - občanské
Od 20. 4. svatby do 10 lidí za specifických hygienických podmínek. Od 
25. 5. další uvolnění podmínek, za kterých se mohou konat svatby. Sle-
dujte web města.

 � Svatební obřady - církevní
Od 27. 4. svatby do 15 lidí za dodržení podmínek stanovených v opat-
ření.

 � Vítání občánků
Předpokládaný termín konání 4. 6.

 � Turistické informační centrum
Otevřeno od 1. 5.

 � Krizová linka
V souvislosti s nouzovým stavem zprovoznilo město Rožnov pod Rad-
hoštěm novou krizovou informační linku pro občany na čísle 730 867 
816 a 730 867 815. Linka je v provozu každý den od 8 do 16 hodin.

 � Potravinové balíčky pro seniory
Objednávky potravinových balíčků na tel. 739 505 827 nebo e-mail: 
pomocvnouzi@roznov.cz. Objednávky v čase 8-16 hod. každý pracovní 
den. 

 �Distribuce léků, e-recepty
Zajištění distribuce léků na tel. 739 505 827 nebo e-mail: pomocvnou-
zi@roznov.cz. Zasílání e-receptů na tel. 730 867 814. Objednávky v čase  
8-16 hod. každý pracovní den.

 � Služby dobrovolníků
Město vede evidenci dobrovolníků s nabídkou jejich služeb pro občany. 
Přihlásit se můžete každý den od 8.00 do 16.00 hodin na tel. čísle.: 730 
867 816 nebo 730 867 815.

 � Roušky pro veřejnost
Na služebně městské policie je zřízeno místo pro sběr a odběr roušek 
pro občany - tel. 571 661 156.

 � Senior taxi
Služba dostupná - tel. 595 391 138.

 � Senior Point
UZAVŘENO

 � Parkoviště
Všechna městská parkoviště na území města Rožnov pod Radhoštěm 
jsou po dobu nouzového stavu k dispozici řidičům zdarma.

 � Sběrný dvůr
Sběrný dvůr otevřen v plném režimu tj. PO-SO 8-17 hodin.

 � Základní školy
Od 25. 5. možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol za 
specifických hygienických podmínek.

 �Mateřské školy
Mateřské školy zřizované městem jsou až do odvolání UZAVŘENY.

 � Základní umělecká škola
Od 25. 5. výuka maximálně pro 5 dětí. Více informací na www.zusroz-
nov.cz.

 � Středisko volného času  
Od 25. 5. výuka maximálně pro 5 dětí. Více informací na www.svcroz-
nov.cz.

 � Kino
UZAVŘENO

 � T klub - kulturního agentura
UZAVŘENO, všechny akce do odvolání zrušeny. Podrobnosti na www.
tka.cz.

 �Městská knihovna
Provoz obnoven od 28. 4. Více informací na www.knir.cz.

 �Národní muzeum v přírodě
Informace o znovuotevření najdete na webu www.nmvp.cz.

 � Zimní stadion
UZAVŘEN

 � Krytý bazén
UZAVŘEN

 � Poliklinika
OTEVŘENO - ordinační doby lékařů je nutné si ověřit na telefonních 
číslech.

 � Lékařská pohotovost
Dočasně pozastaveno poskytování lékařské pohotovostní služby pro do-
spělé v Rožnově pod Radhoštěm. Poskytování nejbližší lékařské poho-
tovostní služby: Nemocnice Valašské Meziříčí - tel. 571 758 240, 202 a 
Vsetínská nemocnice, tel.: 571 818 583, 571 413 012.

 � Autobusová doprava
NEPŘERUŠENO - autobusová doprava zajištěna dle jízdních řádů Zlín-
ského kraje.

 � Česká pošta
PROVOZ OMEZEN. PO-PÁ 8-16 hodin. Do 9 hodin vyhrazeno pouze 
pro seniory. Je zrušen víkendový provoz.

 � Pohřby
Povoleny za dodržení specifických hygienických podmínek.

 � Farmářské a ostatní venkovní trhy a tržiště
Od 20. 4. lze konat pouze za dodržení zpřísněných pravidel. Pravidla k 
nahlédnutí na www.koronavirus.mzcr.cz.

 � Autoškoly
Provoz povolen od 27. 4. Aktuální informace na webu města.

 � Psí útulek
Otevřeno pro veřejnost dle telefonické domluvy 725 545 645.

 � Bohoslužby
Od 27. 4. lze konat bohoslužby  a to za účasti max. 15 osob a při dodr-
žení podmínek stanovených v opatření.
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Rožnov s koronavirem bojuje na výbornou
Rožnov p. R. zažívá jednu ze svých nejtěžších dob v novodobé historii. Epidemie, resp. pandemie nemoci COVID-19 
způsobená koronavirem podrobila město pod Radhoštěm zkouškám nevídaným. Jak jsme jimi prošli, a co nás ještě 
čeká, tak právě na to jsme se zeptali starosty města a předsedy krizového štábu Radima Holiše (ANO, na snímku).

 � S ohledem na průběh epidemie v 
Číně lze s nadsázkou a určitou opatr-
ností říct, že v Česku, a tedy i v Rož-
nově, máme za sebou první polovinu 
boje s touto nemocí. Jak si vedeme?

„Byli jsme první v kraji s cestovatel-
skou anamnézou a po prvním týdnu u 
nás bylo 7 případů COVIDu-19!  Ale 
pak jsme všichni společně v Rožnově 
zatáhli za ruční brzdu a díky svému 
chování a dodržování nařízení jsme 
další případy neměli. Ke dni 20. 4. 
jsme 4 týdny bez dalšího nakaženého 
s trvalým bydlištěm v Rožnově. Navíc 
se většina už vyléčila. Rožnov tak nyní 
patří k bezpečným městům. Za to 
patří poděkování všem, kteří k tomu 
svým zodpovědným chováním přispěli. 
Uznání si zaslouží i náš krizový štáb, 
který jede na plné obrátky.”

 �Dříve nebo později boj s korona-
virem vyhrajeme, bude život v Rož-
nově jiný?

„Co všechno se změní, teprve uvidí-
me. Epidemie odhalila zranitelná mís-
ta a zároveň ukázala, že máme silnou 
touhu ji překonat. Bude to ale ještě nej-
spíše dlouhá cesta. Každý z nás bude 
muset změnit přístup v některých situ-
acích. Město zatím řeší primární věci, 
jako zajištění služeb, přípravu na ote-

 � Vyplynulo pro město z epidemie 
už nyní nějaké ponaučení, resp. je 
něco, co se kvůli epidemii ukázalo, 
že se dělalo špatně?

„Velké poznání, to je to, co se mi 
vybaví, když někdo řekne, co ti koro-
navirus přinesl. Ať už o naší společ-
nosti, tak řadě kolegů, tak o lidech, 
i o sobě. Zároveň je to velké pona-
učení. Doufám, že si z toho společně 
vezmeme to správné. Co je důležité, 
že není na místě strach, ale musí z 
toho vyjít  výzva k tomu, že pokud 
jsem dodržel určité návyky, není třeba 
se bát. A chci, aby ty návyky sdílel ko-
lega či kamarád. A chce to i odvahu a 
hlavně důvěru v sebe sama, že ochrá-
ním svým chováním nejen sebe, ale i 
ty ostatní. Tak by si to měl postavit 
každý z nás.“                                 (r)

vření školek a škol. Stále vyhodnocu-
jeme mnoho informací tak, abychom 
mohli ve městě epidemii zvládnout.“

 � Jak je to s informovaností občanů?
„V krizovém štábu neustále řešíme 

nové věci. Poprvé za 6 let jsme vyu-
žili veřejných hlásek, roznesli letáky 
a maximálně jsme informovali oby-
vatele v bytových domech. Koronavir 
nás naučil potřebné informace lidem 
donést až na práh. Jen stále zdůraz-
ňuji, že i lidé si musí ve svém zájmu 
pro informace přijít a přidat si do 
svého času také chvíli na aktuality 
z města. Děláme, co můžeme, ale 
zvládneme to jen všichni společně.“

 � Jak epidemii odolává ekonomika 
města? Bude se šetřit?

„Ještě v březnových příjmech měs-
ta z přerozdělení daní nebyl problém. 
V dubnových už by měl být avizova-
ný výpadek a tento bude pokračovat. 
Zatím se připravujeme na výpadek 
mezi 5 - 20 %. Jaký skutečně bude, 
ukáže schopnost hospodářství vrátit 
se na původní výkon. Některé seg-
menty ekonomiky se zastavily uměle, 
věřím, že se rychle rozběhnou. Velkou 
roli bude hrát dorovnávání veřejných 
financí od státu. Aktuálně se tedy při-
pravujeme na výpadek financí mezi 5 
- 20 %. Moudřejší budeme na konci 
června a definitivní čísla přijdou až 
na konci roku. Reagujeme na to i 
posunutím v zastupitelstvech. Osobně 
budu přitom razit proaktivní přístup, 
a nejsem pro zastavení všech investic. 
Prioritu budou mít ty s dotacemi. Ale 
opatrnost a chladná hlava je na místě. 
Šetřit budeme určitě i na provozních 
nákladech a do hledání rezerv se za-

pojí všichni.“
 � Zaměstnanci některých firem 

mají obavy, že jejich zaměstnavatelé 
současnou krizi nezvládnou a budou 
propouštět. Jak je na tom město 
a jeho dceřiné společnosti?

„V této chvíli je to předčasné hodno-
tit. Propad příjmů budou mít všichni, a 
musíme se s tím vyrovnat. Tady zatím 
nelze předvídat, například u krytého 
bazénu a veřejného koupaliště dnes 
nikdo neřekne, kdy se budou otevírat. 
A druhá otázka bude, zdali lidé vůbec 
budou mít o tyto služby zájem. Toto 
rozhodneme v květnu či až v červnu.“

 � Co velké investiční akce?
„Čekáme na potvrzení dotace u 

kulturního centra. Od začátku břez-
na probíhá na KC výběrové řízení na 
dodavatele stavby. Knihovna je rovněž 
podaná o dotaci a v lednu byla podána 
žádost i na vodovod Horní Paseky. Po-
čítali jsme letos s realizací a zapojením 
peněz z kulturní rezervy na stavbu KC. 
Na zastupitelstvu města již budeme 
mít informaci o dotaci, budeme mít 
informaci o vysoutěžené ceně a roz-
hodneme.“

 � A co bude s menšími investicemi?
„Pečlivě teď připravujeme mate-

riály do zastupitelstva, kde budeme 
informovat, co se případně dá posu-
nout, a co ne. Naznačil jsem proak-
tivní přístup, proto budeme chtít, aby 
šlo do města maximální množství 
peněz. Zohledňovat budeme dotace 
a společenskou potřebnost. Určitě to 
nebude tak, že budeme škrtat jen v 
opravách a investicích. O některých 
věcech bychom mohli rozhodnout už 
na zastupitelstvu 26. 5. a 30. 6.“

První pacientka byla v našem městě diagnostikována v 
pondělí 9. března 2020. Šlo o 42letou ženu, která se v 
sobotu 7. března vrátila s rodinou z Itálie. K pátku 24. 
dubna se infekční choroba dýchacích cest pojmenova-
ná jako COVID-19 potvrdila u 8 lidí.

Počty nakažených ve městě

www.roznov.cz/koronavirus

NÁZORY KOMUNÁLNÍCH POLITIKŮ
V rámci rubriky Téma měsíce i tentokrát oslovila redakce Spektra Rožnovska všechny subjekty napříč komunálním politickým 
spektrem zastoupeným v zastupitelstvu města. Zajímala nás odpověď na tuto otázku: Zvládají Rožnované boj s koronavirem?

Petr Jelínek (Nezávislí Rožnováci)

V těchto týdnech sám dodržuji preven-
tivní opatření velmi důsledně a ven 
vycházím jen ojediněle. O to více si vší-
mám dění kolem sebe a mohu říct, že 
obyvatelé preventivní opatření přijali a 
až na jednotlivé výjimky je dodržují, za 
což jsem osobně velmi rád. Od vypuk-
nutí epidemie koronaviru jsem si vši-
ml dvou extrémů, které mne obzvlášť 
zaujaly. Lidé zpočátku nechtěli uvěřit 
autoritám a situaci zlehčovali pod sy-
nonymem „chřipečka, která k nám 
stejně nepřijde“. Zpočátku podle mne 
zaváhali i někteří politici a odpovědní 
úředníci od ministerstev níže, kteří zby-
tečně čekali na rozhodnutí vlády a par-

lamentu. Druhá věc, která se mi nelíbí, 
je, když lidé hlavně na sociálních sítích 
pořádají hon na ty, kteří byli potvrzeni 
jako SARS-CoV-2 pozitivní, a nebo jsou 
v karanténě. Situace má však i své po-
zitivní stránky. Díky restriktivním opat-
řením mají nyní lidé více času věnovat 
se sobě a svým rodinám, koníčkům, 
sebevzdělávání, rozvíjí se online komu-
nikace, home office, nové příležitosti 
výroby a distribuce zboží aj. Pravděpo-
dobně všichni pak prožíváme obrodu v 
rodinných vztazích a vztazích s přáteli. 
V neposlední řadě smekám před ob-
rovskou aktivizací všech a v pomáhání 
ostatním potřebným napříč společností 
a výrobními sektory. Velmi bych si přál, 
abychom tuto situaci přečkali zdraví 

a posíleni o větší pokoru před tím, co 
nám život může přinášet.
Pozn. Po aktuálních zkušenostech z ví-
kendu se spíš začínám obávat chování 
lidí po uvolnění preventivních opatření.

Radúz Mácha (Nez. a Soukromníci)

Svou úvahu píši v podvečer na pondělí 
velikonoční, jež je obvykle dnem tradic, 
rituálů, vítání přicházejícího jara a 
nového života. Všichni právě prochá-
zíme zcela neočekávaným zásadním 
zátěžovým testem své odolnosti vůči ne-
viditelnému a nevyzpytatelnému nepří-
teli. Koronavirus zasáhl všechny naše 
činnosti a aktivity a my jsme, docela 
logicky, zareagovali prudkým šlápnu-

tím na brzdu. Žili jsme si pohodlně 
každý ve své vlastní rovnováze a naráz 
příroda přinesla něco naprosto nepřed-
vídatelného a nečekaného a my jsme 
konfrontováni s něčím, co jsme dosud 
nezažili. Pro někoho spouštěč emocio-
nální energie paniky, stresu, iracionál-
ního chování, pesimismu v budoucnost, 
pro jiného varovný signál přírody, pro 
někoho jen trochu jiná chřipka. Vývoj 
člověka byl však odjakživa bojem s 
okolním životním prostředím. I viry 
jsou a vždy budou jeho nedílnou sou-
částí, ať se nám to líbí nebo ne. A proto 
nepřipusťme paniku, ta je nebezpečněj-
ší než koronavirus sám, neboť v panice 
se chováme iracionálně a mnohdy zce-
la nelogicky.
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Přiznejme si, ano, docela silně jsme 
se lekli. Nepropadejme však strachu 
a už vůbec ne zoufalství. Z koronaviru 
mějme patřičný respekt, ale nebojme 
se ho. Teď potřebujeme postupný ří-
zený restart standardních životních a 
zejména ekonomických aktivit. Tak ať 
už se to přežene a hlavně, vezměme si 
ponaučení a nechť nás to všechny změ-
ní k lepšímu!

Jarmila Mikulášková (Zdravý Rožnov)

Rožnovská doba virová - Od malička 
jsem čtenářkou literatury SCI-FI. Proč 
to vzpomínám? Protože  jakoby jsme 
se právě ocitli v příběhu s katastrofic-
kým obsahem. Určitě to nejen já tak 
vnímám. Jaké asi bude vyvrcholení a 
hlavně závěr? To se teprve uvidí. Co teď 
vidím kolem sebe, je zatím uspokojují-
cí. Lidé opravdu chodí disciplinovaně  
s rouškami a to i třeba na kolech, na 
procházkách v lese a v obchodech. Já 
ovšem bydlím na Dolních Pasekách 
a do města teď nechodím vůbec, jen 
jednou týdně  na velký nákup potravin. 
Tak to možná nedovedu tak dobře po-
soudit. Natož jaké budou poté dopady 
ekonomické; na to je ale dost mudrlan-
tů i beze mne. Ze svého omezeného po-
zorování tedy dodám jen malý odstavec 
v kapitole naší doby virové v Rožnově: 
Vjedu s nákupním vozíkem do Penny 
spořádaně mezi 8. - 10. hodinou a než 
se rozhlédnu po regálech, uslyším zlob-
né hlasité syčení : „No, ta jestli má 60+, 
tož ta vypadá setsakramensky dobře!!!“ 
Paní asi mého věku (jsem 70+) uka-
zuje a evidentně by ráda kamenovala 
nějakou blondýnu, která v roušce pro-
jela kolem nás s vozíkem a možná má 
60-, možná i 50-. Rozhlédnu se, bylo 
nás tam tak v celém obchodě s bídou 
10 lidí a bylo 9.45 hodin. Jeden z vás 
si pomyslí, no neměla tam ta 60- co dě-
lat, jiný, že což trochu tolerance? A jiný 
čtenář, abych se držela svého příměru 
s knižním příběhem,  možná něco ji-
ného.

Zdeněk Němeček (KDU-ČSL)

V minulém i v tomto čísle jsme se s ko-
legou Drápalou (nyní je příspěvek Da-
niela Drápaly na str. 10 - pozn. red.) 
snažili udělat historickou sondu, jak 
naši předci zvládali v minulosti epide-
mie různých chorob v různých dobách. 
A zvládli to, stejně jako to zvládneme i 
my. A jak??  To bude jen a jen na nás. 
Proto bych si z pohledu své profese lé-
kaře ZZS dovolil napsat pár postřehů 
z posledních dní. Chtěl bych touto ces-
tou požádat o ohleduplnost volajících. 
Nezatajujte své případné kontrakty s 

rizikovými osobami, stejně jako své pří-
padné příznaky, jejichž příčinou může 
být koronarovirus. Pokud  tyto údaje 
víme včas, může se posádka obléct do 
odpovídajících ochranných obleků. Po-
kud to zjistí až na místě, bude minimál-
ně do výsledků testů v karanténě a pro 
daný okamžik bude hůře zabezpečená 
péče v našem regionu. Mnozí už máme 
v těchto dnech v práci přechodné bydli-
ště a víc nás prostě nebude. Stejně tak 
pro několik dní trvající potíže prosím 
nevolejte v nočních hodinách, jak je 
bohužel často  zvykem - a nejen nyní v 
době epidemie. Věty: „….Už týden... už 
14 dní…“ jsou, bohužel, časté. V mnoha 
případech se jedná o potíže, které do 
nemocnice patří. Nicméně pacienti, po-
kud zavolají včas,  je to s  menším rizi-
kem komplikací a mnohdy je problém 
řešitelný posádkou i doma. Toto nepíši 
v žádném  případě proto, abych zajistil 
posádkám klidný a pacienty nerušený 
spánek, protože i v noci jsme v práci. 
Je to z čistě pragmatických důvodů. V 
nočních hodinách je v našem regionu 
ve službě o jednu sanitku méně. Pokud 
má někdo akutně vzniklé potíže, může 
se stát, že může o něco déle čekat na 
sanitní vůz z jiné, vzdálenější  základ-
ny. Také v nemocnicích je v této době ve 
službě na ambulanci jeden lékař, často 
pracující již celý den.  
Děkujeme za pochopení a spolu to ur-
čitě zvládneme - nemůžeme přece zkla-
mat naše předky, ti všechny předchozí 
epidemie také zvládli.

Markéta Blinková (ODS)

Děkuji všem Rožnovanům za zodpo-
vědnost a především ochotu pomáhat 
v době, která je pro nás všechny nová, 
omezující, časově neurčitá. Řada z Vás 
začala šít roušky, na 3D tiskárnách 
tisknete komponenty ke štítům, pod-
nikatelé zajišťují ochranné pomůcky 

- roušky, respirátory a dezinfekční pro-
středky, které měl zajistit stát. Koluje 
spousta kovidových vtipů o české šikov-
nosti a tvořivosti, což je dobrá zpráva - 
neztrácíme smysl pro humor a umíme 
se semknout. Děkuji i městskému úřa-
du za zveřejňování pravidelných infor-
mací a v rámci možností za distribuci 
ochranných pomůcek neziskovkám, 
poskytovatelům sociálních a zdravot-
ních služeb, lékařům, hasičům a všem, 
kteří jsou v první linii a pomáhají 
chránit naše zdraví. Věřím, že letošní 
Velikonoce byly poslední zvláštností a v 
brzké době se vše vrátí k zaběhnutému, 
možná zbytečně rychlému, normálu.

Jiří Martinek (ANO)

Dle mého názoru se Rožnované popa-
sovali s problémem koronaviru a tím 
spjaté karantény skvěle. Měli jsme čas 
nejen na pečení chleba a jiných dobrot, 
ale hlavně na naše blízké. Moji dva sy-
nové si to strašně užívají, že na ně mám 
najednou celý den čas a můžu si s nimi 
hrát a učit se. Proto vydržme ještě chvíli 
nosit roušky a rukavice. Zbytečně se 
neshromažďujme např. v kostele, vždyť 
bohoslužby jdou dělat online. Věřím, že 
brzo se dočkáme a sundáme si tyhle 
ozdoby tváří a opět budeme dýchat ten 
náš čistý rožnovský vzduch a vyrazíme 
s rodinami na hřiště a cyklostezky. Bu-
deme si užívat krásy jara a léta.

Libor Adámek (Piráti)

Hned v úvodu můžu s pevnou jistotou 
říct, že Rožnované zvládají boj s koro-
navirem výborně. Příchod pandemie 
COVID-19 do našeho města v prvním 
týdnu od potvrzeného případu způsobil 
u většiny občanů velké obavy, často 
až skrytou paniku a zděšení. Osobně 
jsem vnímal jako nejhorší prvních 14 
dnů, kdy každý další den přícházely 

horší zprávy než den předchozí, šla cí-
tit bezradnost, zmatek vlády a k tomu 
se z důvodu hygienických opatření 
začaly omezovat svobody občanů. Po-
myslným vrcholem špatných zpráv pak 
byla informace o potvrzeném případu 
nemoci přímo v našem domě, kdy bylo 
následně některými firmami doporu-
čeno zaměstnancům z našeho domu 
z preventivních důvodu zůstat doma. V 
tuto těžkou chvíli pro mě byla oporou 
nevídaná vlna solidarity mezi lidmi na-
příč celou republikou. Do péče o starší 
občany nebo zajišťování ochranných 
pomůcek se zapojilo mnoho lidí, spol-
ků a podnikatelských subjektů. Často 
těch, kteří se doposud veřejného dění 
ve městě nijak nezúčastnili. Velké díky 
patří 609 dobrovolníkům soustředě-
ných ve facebookové skupině „Rožnov 
(a okolí) nosí a šije roušky a pomáhá 
si“, kde převážně ženy šily velké množ-
ství roušek a muži jim pomáhali stříhat 
látku nebo vyráběli na 3D tiskárnách 
držáky na štíty a přípravky na výrobu 
tkalounů. Za každodenní jistotu fungo-
vání společnosti vděčíme kromě zdra-
votníků také zaměstnancům obchodů, 
komunálních služeb a dobré údržbě 
chodu kritické infrastruktury. Za ny-
nější dobrý vývoj situace je nutné zpět-
ně pochválit také většinou zodpovědné 
chování nakažených lidí, kteří poctivě 
dodržovali karanténu a významně tak 
přispěli k zamezení šíření koronaviru. 
Patrně nás čeká ještě dlouhá cesta, ale 
tento fenomén dobrovolnictví a zodpo-
vědnosti spoluobčanů mě přesvědčil, že 
to určitě zvládneme.

Kristýna Kosová (Zdravý Rožnov)
Pozorujeme v Rožnově asi totéž, co na-
příč celou republikou, nastalá situace 
je nelehká a mně z ní utkví v paměti 
pár momentů. Třeba lidé disciplino-
vaně čekající v rozestupech před ga-
lanterií, aby nakoupili šicí potřeby a 
mohli ušít roušky svým blízkým, ale i 
úplně cizím lidem nebo pracovníkům 
sociálních a zdravotních služeb. Nebo 
inzeráty na nástěnkách paneláků, kde 
děti nabízí svým starším sousedům, že 
jim zajistí nákupy. Spousta lidí, kterým 
pandemie brání vykonávat plně svou 
práci, hledá a nachází možnosti, jak 
být užitečná, jak pomoct, kde je třeba. 
Takže jak to zvládáme? S obavami, s 
pochybnostmi, ale se snahou to oprav-
du zvládnout co nejlépe. Chci podě-
kovat všem, kteří nám v těchto dnech 
ukazují, že pandemie může probudit to 
nejlepší v nás – za roušky, za štíty, za 
další dobrovolnictví, kterému se věnují 
místo své práce, ale i profesionálům, 
kteří v práci zůstali a za velmi ztížených 
podmínek ji vykonávají.

Roušky šili ve svém volném čase také pracovníci 
SVČ. Na fotu vpravo ředitel SVČ Martin Navařík.

Od 20. dubna 2020 je Městský úřad v Rožnově p. R. opět 
v plném provozu dle úředních hodin. Stále je však upřed-
nostňován telefonický či písemný kontakt. Žádáme všech-
ny občany, aby se před návštěvou městského úřadu předem 
objednali na daném odboru a zajistili tak sobě i ostatním 
komfortní odbavení. Účelem objednávání klientů je snížení 
kumulace více lidí na jednom místě, a tudíž minimalizace 
riziku přenosu onemocnění. Provoz je zajištěn za zpřísně-
ných hygienických pravidel.

Tajemník Roman Hep k chodu radnice
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Aktuálně z rožnovské 
městské policie
Jak s epidemií COVIDu-19 
bojují strážníci rožnovské 
městské policie? Tak na to    
jsme se zeptali jejich ředitele 
Aleše Pilaře.

Se službou rožnovské městské poli-
cie jsou zvýšená bezpečnostní opatře-
ní  spojena standardně. To znamená, 
že běžně používáme při kontaktu s 
některými klienty rukavice. Běžně 
máme k dispozici nitrilové jednorázo-
vé. Dále všechna vozidla a kontaktní 
místa služebny jsou vybavena apliká-
tory na dezinfekci rukou a rozprašo-
vači na dezinfekci povrchu. Po zákro-
ku a převozu některých klientů jsme 
běžně vozidla dezinfikovali. V tomto 
směru tedy žádná zásadní opatření 
nebylo třeba nastavit. Fungujeme 
takto normálně. Pro práci během 
mimořádného stavu jsme se vybavili 
rouškami, kterých teď máme dosta-
tek. Strážníci patří mezi složky, které 
jsou v každodenním vynuceném kon-
taktu s veřejností. Proto je zvýšená 
opatrnost na místě. V rámci opatře-
ní byly navýšeny zásoby dezinfekce 
a ochranných prostředků. Služebna 
byla kompletně dezinfikována úkli-
dovou službou. A při běžném úklidu 
se používají speciální prostředky.

Nejvýraznější změnou je přechod 
na nouzový režim služeb. Strážníci 
jsou rozdělení do dvou skupin, které 
se během měsíce nepotkají. Kdyby 
došlo k situaci, že by jedna směna 
musela do nařízené karantény, na-
stoupila by po dezinfekci služebny 
směna druhá. Takto je zaručena 
plná akceschopnost městské policie. 
Směny jsou sice rozepsány tak, že 
strážníci, kteří slouží, jedou na doraz 
a za to jim patří dík. Na venkovním 
výkonu v ulicích se tak mimořádná 
opatření prakticky neprojeví.

Velkou výhodou uspořádání slu-
žebny je možnost „bezkontaktní ko-
munikace“ s klientem. Díky tomu 
teď služebna může být distribuční 
místo pro materiál. Připravuje se zde 
a vydává materiál pro lékaře. Dále je 
u nás sběrné a distribuční místo pro 
dobrovolnické roušky. Takto již byly 
předány stovky kusů  materiálu.

K mimořádnému opatření patří 
také dohled na dodržování nařízení 
vlády a omezení, která jsou s tímto 
spojena. Zde jsme již bohužel museli 
oznámit krajské hygienické stanici 

osm osob. Jednalo se o takové ob-
čany, kde napomenutí a upozornění 
prostě nestačilo. Přesto, že se objevují 
případy porušení ochranných opatře-
ní, musím občany našeho města po-
chválit. Drtivá většina roušku nosí. Ti 
kteří si ji sundali, tak si ji sami upra-
vili, už když spatřili hlídku. Roušky 
také raději přímo předáme. Osoba, 
která nemá možnost si roušku opa-
třit, ji od strážníků dostane. Teprve 
když dotčeného občana znovu přistih-
neme, jak ji nenosí, nastoupí represe. 
Samozřejmě, že nelovíme nikoho po 
lesích, nebo když vyrazí mimo město 
na procházku s rodinkou. Pokud se 
nachází mimo zástavbu a dodrží po-
třebné odstupy, není důvod vymáhat 
ochranná opatření tak přísně jako v 
centru města a na sídlištích.

A jak současnou pan-
demii zvládají hasiči?

Provoz zvládáme! Abychom za-
jistili chod naší organizace, museli 
jsme v rámci výkonu služby  přijmout 
mimořádná bezpečnostní opatření 
proti možné nákaze. Tato opatření 
se nám promítla jak do organizační, 
tak i do operační sféry naší činnosti. 
Při střídání směn se například naši 
zaměstnanci nesetkávají a střídání 
probíhá odděleně. Na stanici musel 
být omezen vstup cizím osobám a 
během služby používají zaměstnanci 
látkové roušky.

Prostory stanice jsou spolu s věcný-
mi prostředky a technikou průběžně 
dezinfikovány.

Po dobu výkonu služby rozhoduje 
o ochranných prostředcích a způ-
sobu jejich použití příslušný velitel 
směny, nebo jeho zástupce. K dispo-
zici máme ústenky, respirátory FFP2, 
ochranné masky CM 6 s filtry P3 a 
izolační dýchací přístroje.

Vyšší nároky jsou na nás kladeny 
i při zásazích, kde se neřeší v sou-
časné době pouze daná mimořádná 
událost, ale i možné virové nakažení 
zasahujících hasičů. Jedná se hlavně 
o zásahy při dopravních nehodách, 
kdy nevíme předem nic o osobách z 
havarovaných vozidel, a zásahy, při 
kterých spolupracujeme s rychlou 
zdravotní záchrannou službou.

Práce se nám zatím v současné 
náročné době daří. Je to hlavně díky 
obětavosti zaměstnanců a podpory 
našeho zřizovatele, který nám prů-
běžně zajišťuje ochranné a dezinfekč-
ní prostředky. 

S koronavirem zápasí  
i velké firmy
Spektrum Rožnovska oslo-
vilo také zástupce firmy ON 
Semiconductor, jakožto jed-
noho z největších zaměst-
navatelů v regionu. Zajímalo 
nás, jaká opatření kvůli šíře-
ní nemoci COVID-19 museli 
přijmout.

Situace s šířením koronaviru se 
velice rychle mění a snažíme se na ni 
operativně reagovat a přijímat opat-
ření, abychom v maximální  míře 
ochránili zaměstnance. Naše firemní 
opatření jsou přísnější než ta, která 
jsou nařizována státními instituce-
mi. Již na počátku této situace jsme 
zavedli tzv. dobrovolnou karanténu v 
délce 14 dní pro ty, kteří se vraceli z 
rizikových zemí. To bylo v době, kdy 
pro tyto země ještě neplatila povinná 
státní karanténa. Máme zakázané 
služební cesty a návštěvy. Zvýšili 
jsme frekvenci úklidu a dezinfekcí, 
dbáme na hygienu rukou. Na recep-
cích měříme zaměstnancům teplotu.

Zavedli jsme také sadu opatření 
na snížení koncentrace zaměstnanců 
a zajištění 2m odstupů. Někteří naši 
zaměstnanci pracují z domu. V ma-
ximální míře využíváme video a te-
lekonference. Přijali jsme také řadu 
opatření ve firemních jídelnách.

Zvýšila se také frekvence interní 
komunikace. O všech situacích, které 
nás v souvislosti s koronavirem po-
tkaly, se snažíme komunikovat ote-
vřeně. Postupujeme podle firemního 
pandemického plánu a podle dopo-
ručení hygienických stanic. Zaměst-
nanci jsou vždy okamžitě informová-
ni o přijatých opatřeních vztahujících 
se k oznámenému případu.

Jsme si vědomi toho, že celou si-
tuaci ve firmě zvládáme hlavně díky 
racionálnímu přístupu našich za-
městnanců, kteří se snaží respektovat 
a dodržovat veškerá nová pravidla. 
Jako poděkování za jejich práci a úsilí 
jim v této době poskytujeme například 
hlavní jídlo v našich firemních restaura-
cích zdarma a další firemní bonusy. 

Tři otázky pro mís-
tostarostku Kristýnu 
Kosovou

 � Jak je to aktuálně s kulturními 
akcemi v Rožnově?

„Zatím je jasné, že kulturu čeká 
jarní a možná i letní spánek, vět-
šinu akcí do konce června jsme 
nuceni zrušit, buď se uskuteční až 
napřesrok, nebo v menším rozsahu 
na podzim. Dotklo se to i některých 
komunitních a popularizačních akcí, 
jako je Den Země, Férová snídaně a 
společenské akce pro seniory.“

 � Co plánovaná novinka - červnové 
Dny města?

„Dní města se týká odklad o rok, 
akci jsme plánovali pro široké publi-
kum a nebude možné ji uskutečnit, 
také jsme na přípravě i programu 
spolupracovali se slovenskými part-
nery z Povážské Bystrice i se zapoje-
ním přeshraniční spolupráce a toto 
také nemůže v červnu ještě proběh-
nout. Dohodli jsme se tedy na tom, 
že bude lepší zachránit všechnu prá-
ci, kterou na přípravě a dramaturgii 
kolegové z Téčka i z úřadu odvedli, a 
akci odložit na další rok.“

 � Budou se přes léto konat nějaké 
koncerty či vystoupení?

„Očekáváme, že v létě bude mož-
né pořádat menší akce, u velkých 
festivalů už teď víme, že asi nebudou 
možné, a uvidíme, jaká opatření bu-
dou nutná i pro venkovní akce a jaké 
budou limity pro počty návštěvníků. 
Spolu s Téčkem tedy plánujeme, 
pokud to bude možné, doplnit let-
ní nabídku drobnějšími koncerty. I 
nadále připravujeme letní kino. Sle-
dujeme, jak se budou opatření postupně 
uvolňovat, a jsem ráda, že jsou kolegové 
připraveni na to pružně reagovat a kultu-
ru Rožnovanům v létě naservírovat, byť 
musí úplně změnit původní plány.“     (r)

Odpovídá: Karel Janoušek, šéf hasičů

Odpovídá: Lenka Střálková

Sledujte www.tvbeskyd.cz
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Když si nejsme lhostejní
Doba koronavirová přinesla kromě 

strachu z neznámé infekce také fasci-
nující příběhy lidské solidarity a dosud 
nevídané pomoci. Poté, co se v březnu 
staly nedostatkovým zbožím ochranné 
pomůcky dýchacích cest, začala takřka 
okamžitě řada lidí s jejich výrobou a 

Rožnovsko nebylo výjimkou. Roušky 
či ochranné štíty dělali mnozí zcela 
nezištně nejen pro sebe a své blízké či 
známé, ale i pro „úplně cizí lidi” pat-
řící do tzv. „první linie” nebo některé 
z mnoha rizikových skupin. Mnoho 
dobrovolníků pak neváhalo a pomohlo 
třeba seniorům s nákupy, městskému 

úřadu s roznosem info letáků, případně 
naší redakci s distribucí Spektra Rož-
novska. Bohužel není v našich silách 
vyjmenovat všechny tyto hrdiny doby 
koronavirové a říci, co všechno udělali, 
komu a jak pomohli… Co ovšem v na-
šich silách je, je říci jim všem: 

                              DÍKY! Redakce

Na závěr ještě prosba rožnovského 
ČSOP RADHOŠŤ. Jeho členové šijí 
roušky pro vážně nemocné děti v rámci 
projektu ŽIVOT DĚTEM. Kdo by jim 
chtěl pomoci, může roušky dodat na 
adresu: Na Drahách 1200, 756 61 Rož-
nov nebo kdekoliv osobně dle domluvy 
na telefonním čísle 775 371 249. 

Rožnovsko spojilo síly proti COVIDu-19

Štíty vyráběli také manželé Pečivovi. 
Na fotu Veronika Pečivová.

 Z akce Roušky do Zubří a okolí 
putovaly stovky kusů i do Rožnova. 
Na snímku při práci Eliška Konvičná.

Naši lékaři, zdravotníci, pracovníci 
odlehčovací služby i poradny pro pe-
čující a pozůstalé jsou od prvopočát-
ku nouzového stavu v první linii. Jen 
se o nich nemluví, nejsou středem 
pozornosti. Přitom lidé v domácím 
prostředí umírají bez ohledu na to, že 
za okny řádí pandemie. A my do ro-
din vstupujeme i přes všechna rizika, 

která tam mohou být. Nikdy nevíme, 
jestli někdo z blízkých nebyl v kon-
taktu s nakaženým člověkem. Pracu-
jeme v náročném krizovém režimu, 
kdy je prvořadým úkolem zajistit péči 
o umírajícího, a tak naše sestřičky o 
své kmenové pacienty pečují ve dne 
v noci, pohotovost mají o víkendech. 
To vše bez možnosti kontaktu a spo-

lupráce s kolegy. Minimalizujeme 
možnost nákazy z naší strany, která 
by těžkou situaci ještě více zkompli-
kovala. Děkujeme všem, kteří na nás 
nezapomněli – zajišťují roušky, respi-
rátory, dezinfekce i finanční podpo-
ru. Ta je zvláště nyní nenahraditelná. 
Museli jsme se předzásobit léky, infu-
zemi a dalším zdravotnickým materi-

álem, který musíme mít k dispozici 
v případě, že by distribuce selhala. A 
také děkujeme za podporu morální 
– vzkazy na facebooku, poděkování 
rodin, které oceňují vysoký standard 
péče a empatii všech, kteří jim pomá-
hají v této zvláštní době. 

Za MOBILNÍ HOSPIC STROM 
ŽIVOTA Markéta Blinková

Mobilní hospic Strom života v první linii

Nemocnice Valašské Meziříčí 
reaguje na zmírnění mimořádných 
opatření Ministerstva zdravotnictví 
a postupně obnovuje provoz ve svých 
ambulancích a na odděleních. Lůž-
ková i ambulantní zdravotní péče ale 
bude i nadále poskytována za přís-
ných protiepidemických opatření. 
„U ambulancí bude nastaven systém 
tak, aby nedocházelo k přítomnosti 
více než tří pacientů v čekárně sou-
časně, tedy aby přicházeli na přesně 
stanovený čas. Dále je třeba dodržovat 

i nadále přísné hygienicko-epidemio-
logické podmínky, tedy nošení rou-
šek a poskytování péče v ochranných 
pracovních pomůckách, s dostupnou 
dezinfekcí rukou zaměstnanců i pa-
cientů. Všechny tyto podmínky ale 
nemocnice splňuje a nastavila již v 
prvních dnech,“ říká k opatřením 
Martin Hrabovský z meziříčské ne-
mocnice s tím, že postupný náběh 
zbývajících uzavřených ambulancí 
a poraden nastane během několika 
následujících týdnů.                     (r)

Nemocnice ve Valmezu se 
pomalu vrací do normálu

V sobotu 9. května se v Rož-
nově lidé připojí ke společné 
snídani na podporu místních 
a fairtradových pěstitelů. Fé-
rová snídaně je největší akce 
na podporu pěstitelů při od-
povědné produkci potravin, 
ale i jiných výrobků. 

Letošní ročník má kvůli pande-
mii novou podobu. „Mimořádně se 

tentokrát bude férově snídat doma,“ 
poznamenal místostarosta Rožno-
va Jan Kučera (Nezávislí Rožno-
váci). 

Lidé se do akce mohou zapojit i 
elektronicky. Pomocí online nástro-
jů třeba zdůrazní svou podporu, a 
rozšíří tak povědomí o pěstitelích v 
online světě. Mohou například na 
sociálních sítích využívat hashtag 
#SnidamFerove, účastnit se celo-

republikové facebookové události 
anebo si na svou profilovou foto-
grafii na Facebooku přidat ráme-
ček Snídám férově.

Více o akci, která je jednou z 
mnoha aktivit v rámci Místní agen-
dy 21 a Zdravého města, najdete na 
www.ferovasnidane.cz .         (do, r)

Férová snídaně tentokrát bude domaTKA upozorňuje
Prosíme všechny, kteří si 

doposud nevyzvedli peníze za 
vstupné za zrušené akce, aby 
tak učinili nejpozději do 15. 5. 
2020. Peníze vracíme na účet, 
stačí napsat na ekonomicke@
tka.cz. Pokud chcete vrátit 
hotovost, lze to přímo v T klu-
bu–kulturní agentuře (1. máje 
1000) po předchozí telefonické 
domluvě na čísle 603 823 818.            
Jakub Sobotka, ředitel TKA

www.spektrumroznovska.cz
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Dětský folklórní soubor Podskaláček slaví 50 let
Založen byl v roce 1970. Jeho záměrem bylo uchování tradic valašského folklóru, a také šíření krásy písní, 
tanců a zvyků našeho kraje. Protože vznikl na ZDŠ (ZŠ) Pod Skalkou, dostal jméno Podskaláček.

Taneční skupiny vedly tehdy paní 
učitelky Marie Vinklerová a Irena 
Třeštíková, k nimž se připojil pěvecký 
sbor pod vedením p. uč. Drahy Če-
chové. Tak nám začali vyrůstat první 
sólisté-tanečníci, zpěváci a vypravěči. 
V začátcích soubor doprovázeli har-
monikáři p. uč. Jana Nesvadbová, p. 
uč. Jaroslav Koláček, později vznikla 
cimbálovka při LŠU (ZUŠ) vedená 
p. uč. Bohumilem Faltusem.

Už v prvních letech svého působení 
získal soubor cenné úspěchy v sou-
těžích dětských souborů, absolvoval 
mnoho vystoupení na různých ak-
cích, folklórních festivalech, natáčel v 
rozhlase, v televizi a také se zúčastnil 
natáčení filmu „Všichni mají talent“.

Jak se Podskaláček rozrůstal, při-
bývalo v něm i dobrovolných pomoc-
níků hlavně z řad dospělého soubo-
ru Javořina – Slávek Gužík, Vlasta 
Janošková, Luboš Románek a autor 
mnoha pásem - choreograf Jožka Mi-
kulenka. 

V roce 1985 převzala vedení sou-

boru p. uč. Alena Pagáčová a jí po-
máhaly kolegyně Dobra Halamíko-
vá, Beata Mirvaldová a paní Alena 
Kramerová. Paní učitelky spolupra-
covaly s Valašským muzeem v příro-
dě a společně s dětmi předváděly, jak 
se dříve na Valašsku učilo. Mimocho-
dem, program nazvaný Za stařenku 
do školy je v programu Národopis-
ného léta dodnes. V měsíci září a 
červnu probíhaly krojované zkoušky 
na muzejním amfiteátru. Děti nacvi-
čily také hru Svatá Dorota, kterou 
předváděly rodičům, kamarádům a 
příznivcům souboru. Podskaláček 
také zpíval a tancoval na zájezdech 
v Maďarsku a na Slovensku.

V roce 1988 přišla do Podskaláč-
ku má osoba - Věra Stachová - také 
Javořiňačka. Vzala jsem si na starost 
organizační záležitosti – soustředění, 
letní tábory a pohybovou výchovu 
všech tanečníků. Na začátku 90. let 
nám začal pomáhat bývalý tanečník 
p. Jaroslav Válek, který zavzpomínal 
na staré časy a vytvořil několik taneč-
ních pásem. Jeho zásluhou vznikla v 

roce 1993 cimbálová muzika JURÁŠ 
s vedoucí p. uč. Ivanou Prokopovou.

V roce 1993 se p. uč. Aleně Pagáčo-
vé splnil sen a založila v Rožnově sou-
kromou Základní školu Sedmikráska. 
A protože taková škola dá pořádně 
zabrat, na soubor už nezbývaly síly 
ani čas, převzala jsem vedení Podska-
láčku já a soubor přešel pod nového 
zřizovatele a tím se stal Dům dětí a 
mládeže v Rožnově. Činnost souboru 
pokračovala – zkoušky, vystoupení, 
soustředění, tábory, výlety, společné 
akce s rodinnými příslušníky, účast 
na mezinárodních festivalech a slav-
nostech a také zahraniční výjezdy.

Několikrát jsme tancovali na Slo-
vensku, v Rakousku, a také jsme re-
prezentovali město Rožnov v dánském 
městě Odense a polském Šremu. V 
činnosti souboru mi pomáhali p. Jar-
ka Malinová a bývalí členové Dáša 
Horčicová a Michal Vičar.

V současné době má Podskaláček 
stále stejného zřizovatele pouze s no-
vým názvem - středisko volného času. 
Již několik let organizuje oblastní 

kola soutěže ve zpěvu lidových písní 
nazvaných Zpěváček roku, spolupra-
cuje s dospělou Javořinou, společně 
vystupují a p. Jana Dravecká (bývalá 
tanečnice) tvoří pásma pro děti a spo-
lupracuje na zkouškách. Na zkouš-
kách i vystoupeních děti doprovází 
na harmoniku p. Jana Vařejčková, 
která Podskaláčku hrála už v jeho 
začátcích.

Za 50 let činnosti souboru prošlo 
jeho řadami okolo 2 000 zpěváků a 
tanečníků. Z mnohých z nich se stali 
výborní muzikanti, sóloví tanečníci 
dospělých souborů, vedoucí taneč-
ních skupin souborů a zakladatelé 
souborů nových.

Věřím, že Podskaláček bude dál 
pokračovat ve své činnosti, a přeju mu 
do dalších let mnoho šikovných dětí, 
které budou pokračovat v odkazu za-
kladatelky paní Vinklerové, šířit krásu 
valašských krojů, písní, tanců a zvyků 
rodného Valašska nejen v ČR.

Věra Stachová
vedoucí Podskaláčku

Původní termín oslav měl být 
16. 5. 2020, ovšem kvůli pande-
mii koronavirem se ruší. Setkání 
k 50. výročí souboru se uskuteč-
ní v sobotu 14. 11. 2020 v 17.00 
hodin v penzionu Janoštík v 
Rožnově. Pokud jste bývalí 
členové Podskaláčku a chcete 
se vzpomínkové akce zúčasnit, 
ozvěte se na e-mail stachova-
vera@seznam.cz nebo telefon 
604 454 706 nejpozději do 20. 
9. 2020.

Oslavy výročí

Vedoucí souboru Věra Stachová.

Oslavy 45. výročí Podskaláčku.

Vystoupení pro rožnovské jubilanty. Členové na snímku z roku 1995.

Fotka z muzea z 90. let z pořadu Za stařenku do školy.



KAM
ZA KULTUROU

KVĚTEN 2020
Vážení čtenáři,

aktuální vydání kulturní rubriky KAM je zcela jiné než předešlá čísla. Kvůli pandemii nemoci COVID-19 jsou všechny 
kulturní akce až do odvolání zrušeny, proto zde nenajdete žádnou pozvánku na květnové dny. Místo toho vám přinášíme 
zajímavé články a fotoreporty věnované společenskému a kulturnímu dění. Jakmile bude konání akcí obnoveno, kulturní 

servis vám opět přineseme v původní přehledné podobě, jak jste na něj byli po léta zvyklí. 
Děkujeme vám za vaši přízeň i v této nelehké době. Redakce

HOTEL AGH
Čechova 142, Rožnov p. R.
Rezervace míst na tel.: 571 625 666

Nabízí své prostory pro konání obchodních setkání a jednání, 
školení, rautů a recepcí (slavnostní tabule pro 30 až 60 osob), 
konferencí, seminářů, gastronomických akcí, svateb a firemních 
i společenských večírků. To vše s využitím ubytovacích kapacit. 

V JAKÉM PROSTORU? Ozvučený víceúčelový sál s videoprodukcí 
a přípojkou na internet a úpravou prostor dle Vašich přání.

PŘI DOHODNUTÝCH AKCÍCH POSKYTUJEME KOMPLEXNOST 
SLUŽEB A 10% SLEVU NA VEŠKERÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY.

Gastronomické akce na květen
OD PÁTKU 15. KVĚTNA
Pokrmy připravené z první jarní zeleniny - chřestu

OD PÁTKU 29. KVĚTNA
Skvělé jarní saláty

www.hotel-agh.cz * recepce@hotel-agh.cz

Ondrášova valaška bude tentokrát až v září
Dobrou zprávu pro ty, kteří mají rádi folklor i ostatní příznivce hudby a tance, mají pořadatelé Ondrášovy valašky. Přehlídka 
folklorních a uměleckých souborů se přesouvá z června na datum od 11. do 13. září a v rožnovském muzeu nabídne hned ně-
kolik výjimečných programů. Například pořad profesionálního souboru - Slovenského ľudového umeleckého kolektívu - SĽUKu.

„Třetí ročník přehlídky folklorních 
a uměleckých souborů Ondrášo-
va valaška chystáme do Rožnova 
pod Radhoštěm na druhý zářijový 
týden. K přesunu z původně plá-
novaného a tradičního červnového 
termínu došlo z důvodu obecně zná-
mých opatření. Naplno pracujeme 
na přípravě festivalu a těšíme se na 
to, že se dobří lidé potkají a budou 
se bavit. Nejen folkloristé, ale i ti, 
kdo krásy folkloru zatím nepozna-
li,“ potvrdil Čestmír Komárek, 
ředitel FoS Jánošík Brno, který 
je jedním z pořadatelů přehlídky. 
Páteční program bude patřit po-
řadu nazvaném Bez bab. Ten měl 
premiéru na loňském MFF ve 
Strážnici. S humorem nabídne 
pohled na česko slovenský taneč-
ní projev v podání tanečníků a 
muzikantů z Moravy i Slovenska. 
„V sobotu večer přijede SĽUK - Slo-
venský ľudovo umelecký kolektív. 
Návštěvníci Ondrášovy valašky se 
mohou těšit na vystoupení špičko-
vých profesionálů,“ dodává Ko-

márek. Po SĽUKu proběhne v 
areálu Dřevěného městečka ta-
neční zábava u cimbálu. V neděli 
odpoledne si pak připomenou své 
třicáté výročí založení muzikanti, 
tanečníci a zpěváci místního sou-
boru Soláň. Jejich hostem bude 
vynikající Musica Folklorica. Pořa-
datelé Valašky předpokládají, že v 
nedělním programu vystoupí také 
Vojenský umělecký soubor Ondráš, 
který měl účinkovat i v původně 
plánovaném červnovém termínu. 
„Programy Ondrášovy valašky tradič-
ně přispívají na dobrou věc. V minu-
losti byly benefičně věnovány napří-
klad na opravu vyhořelého Libušína, 
nebo pro mobilní hospic Strom živo-
ta. 3. ročník je připravován ve spolu-
práci s Národním muzeem v přírodě 
- Valašským muzeem v přírodě a 
za finanční podpory města Rožnov 
pod Radhoštěm,“ uzavřel informace 
o Ondrášově valašce 2020 její dra-
maturg Tomáš Gross. 

 Lukáš Španihel, 
foto archiv organizátorů

Pohlednice z Valašska - stavění máje
Stavění máje je tradičně spojeno s měsícem květnem. „V noci svatojakubské (na 1. května - pozn. red.) 
stavěl mládenec máj své milé a učinil jí tím velkou radost, neb jí veřejně vyznal lásku,“ uvádí ve své náro-
dopisné kronice písmák Alois Bělunek (1911-1971) a pokračuje: „Bývalo samozřejmé, že máj stával před 
každou chalupou, kde bylo děvče na vdávání. Počátkem 20. století začaly máje stavět i politické strany a 
organizace, obyčejně vedle hostinců, kde se při kácení máje odbývala zábava a veselé divadelní scénky. Při 
stavění máje vypomáhali muži i mládenci bez ohledu na politickou příslušnost. Dřevo na máj se vždy bralo 
v panském lese a čím byl strom větší, tím vítanější. Kmen se zbavil kůry, na zúžený konec se připevnila 
pěkná jedlička, ozdobená barevnými pentlemi a s vlaječkou na vršku. Pod ní byl kmen v délce několika me-
trů ovinutý věncem z chvojí, zdobeným růžemi. Ještě před vztyčením máje byla pod vršek připevněna láhev 
kořalky a když máj stál, byla to práce ogarů a který kořalku snesl, byla jeho. V dnešní době se máje staví 
jen ojediněle, děvčatům už vůbec ne.“     Richard Sobotka, foto archiv Stavění máje v Hážovicích

INZERCE



Muzeum zpřístupnilo knihy a katalogy online
Rožnovské Valašské muzeum v přírodě zavádí pro zájemce novou službu, která 
zpřístupňuje online vybrané tituly z produkce muzea a katalogy sbírek.

Knihy se tematicky věnují okruhům, 
které muzeum zpracovává v rámci 
své badatelské činnosti, např. iden-
tita regionu, valašský kroj, tradiční 
lidová výroba, lidová strava, péče o 
sbírkové fondy, rozvíjení odkazu za-
kladatelů aj. Unikátnímu postavení 

muzeí v přírodě se věnuje nově vy-
daná publikace Muzea v přírodě: je-
dinečná cesta muzejnictví (ed. Eva 
Kuminková).  „V této době, kdy je 
muzeum zavřené, bychom rádi zájem-
cům zprostředkovali jiný rozměr naší 
činnosti. Nově tak prostřednictvím 

webových stránek muzea představu-
jeme knižní tituly z posledních let, 
vydané Valašským muzeem v přírodě. 
Současně nabízíme možnost nahléd-
nout do online katalogů sbírek, např. 
na textilní fond čítající více než 15 000 
oděvních součástek  krojových i civil-

ních položek,  zpracovaný v rámci ex-
pozice Jak jde kroj, tak se stroj. To vše 
si lze prohlédnout v nové sekci našeho 
webu e-studovna,“ sdělil Jindřich On-
druš, generální ředitel Národního 
muzea v přírodě. Web skanzenu je 
www.nmvp.cz.                        (pp, r)

Umění v každém vchodu

Výjimečná situace dění v kultu-
ře přináší i nečekané příležitosti. 
Jednou z nich je květnový plakát 
TKA, který představuje širší veřej-
nosti nejnovější obrazy mladého 
rožnovského malíře Vojtěcha Ko-
vaříka. Necelý rok od dokonče-
ní studia na Fakultě výtvarného 
umění Ostravské univerzity má za 
sebou řadu autorských a skupino-
vých výstav a také tři rezidenční 
pobyty v zahraničí. Poslední vý-
stavy proběhly v Paříži, Los Ange-
les a Londýně. Opravdu raketový 
start umělecké kariéry nejlépe ilu-
strují Kovaříkovy nejbližší plány. 
Prozatím odložená výstava v The 
Chemistry Galery v Praze, květno-
vá výstava na Malorce a červnová 
výstava v New Yorku, kde budou 
Kovaříkovy obrazy zahajovat čin-
nost Mendes Wood Gallery.

Na květnovém plakátu si může-
te prohlédnout čtyři obrazy, které 

budou poprvé vystaveny právě v 
New Yorku. Na první pohled za-
ujmou svou barevností, výraznou 
kompozicí, sochařským způso-
bem vystavěnou figurou, vnitřním 
klidem a harmonií. Kovařík zde 
opustil klasickou malbu štětcem a 
pracuje se spreji. Textura pomač-
kané či poškrábané kůže vnáší do 
obrazu napětí. Námětově vychází 
Kovařík z řecké mytologie. Zob-
razuje bohy a hrdiny, kteří jsou 
zachyceni v gestu, jehož význam je 
často divákovi ukryt mimo záběr a 
odkazuje na něj jen název obrazu. 
Spinario si vytahuje trn z poraněné 
paty, která je ukryta v trávě. Bak-
chus je volnou parafrází na obraz 
Caravaggia. Artemis, bohyni lovu, 
si pamatujeme z učebnic dějepisu a 
starých řeckých váz. Kovařík nám 
tak představuje nově výjevy, které 
již podvědomě známe. 

Text a foto Jakub Sobotka

„Automaticky prodlužujeme u již 
vypůjčených titulů výpůjční lhůtu. 
Nevztahuje se ale na dříve vznik-
lé finanční závazky vůči knihovně 
(neuhrazené dřívější upomínky, 
registrační poplatek, rezervace, 
objednávka apod. - pozn. red.),” 
informoval ředitel knihovny Pavel 
Zajíc. Na otázku, kdy se mohou 
čtenáři těšit na obnovení provozu, 
ředitel odpověděl: „Podle posled-
ního zveřejněného harmonogramu 

otevření provozoven, který zveřejnila 
vláda ČR dne 14. 4. se na knihovny 
zapomnělo. Vyvozujeme, že by k ploš-
nému otevření knihoven v ČR mělo 
dojít až v poslední vlně, tedy až k 8. 
6. Je však možné, že se situace bude 
vyvíjet a k znovuotevření knihovny 
dojde v termínu jiném, dřívějším či 
pozdějším. Pro aktuální informace 
sledujte webové stránky knihovny či 
facebook.“

Tipy - Jak si půjčit E-knihu? 
Na webových stránkách knihovny 
(www.knir.cz) naleznete záložku 
s názvem online služby – pod ní 
najdete podrobný návod, jak si 
vypůjčit E-knihu a také seznam 
dostupných elektronických titulů.

Online na knir.cz
Krátké povídky, básně i publi-
kace plné fotografií najdete na 
stránkách knihovny v oddělení: 

Město v mé paměti. Začtěte se 
do prací rožnovských seniorů – 
o Rožnově, Valašsku, životě, zku-
šenostech...

E - knihy ke stažení ZDARMA
Užitečné odkazy a tipy najdete na 
webu - protiviru.knihovny.cz.       (r)

Knížky si klidně nechte doma, upomínky nepřijdou
Od 13. 3. 2020 rožnovští knihovníci automaticky pozastavují generování upomínek, čtenáři 
se nemusí obávat vybírání zpozdného či dalších sankčních poplatků v období od uzavření.

INFORMACE Z KNIHOVNY

  *Upozornění: 
Po uzávěrce tohoto vydání jsme obdrželi zprávu, že 
rožnovská knihovna má být otevřena již v posledním 
dubnovém týdnu.



Programy Téčka 2020 pohledem objektivů
Až do necelé půlky března běžela kultura v Rožnově na plné obrátky a T klub - kulturní agentura bavila svými pořady diváky 
napříč všemi generacemi. Pak ale naši republiku, Valašsko nevyjímaje, ochromila pandemie koronaviru a všechny akce do-
staly STOPku. Díky fotografům Téčka se ale na chvíli můžeme vrátit v čase a prostřednictvím jejich fotek si připomenout ales-
poň některé divadelní představení, koncerty či výstavy.                                                                                                                        (r), fota TKA

Jednou z prvních letošních akcí byl koncert Lobkowicz tria. 
Nenechaly si ho ujít desítky lidí.

Lednová dernisáž výstavy nazvané Téčko. Chodby radnice zdobily fotky a články ze života T 
klubu - kulturní agentury. Autorkou výstavy byla bývalá ředitelka TKA Lenka Vičarová (vlevo).

V lednu stihli před vyprodaným kinosálem vystoupit divadelníci z valašskobystřického CHAOSu se hrou Drcla loktem o kredenc.

Komedie Seznamka, aneb proč ještě nemám svého 
Milana? sklidila u rožnovského publika velký úspěch.



Proběhlé akce v knihovně očima fotografa
Vyhlášení literární soutěže o Poklad strýca Juráša se 
podařilo realizovat ještě v době předkoronavirové.

V březnu se toho už moc nedělo, stihla se 
ale vernisáž spolku přátel fotografie.
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Zápisy k předškolnímu vzdělávání 
(mateřské školy) budou letos vzhle-
dem k mimořádným opatřením vlády 
k ochraně obyvatelstva v souvislosti 
s koronavirem probíhat bez přítom-
nosti dětí a zákonných zástupců.

Termín zápisu k předškolnímu 
vzdělávání byl stanoven jednotně na 
12. a 13. května pro všechny mateř-
ské školy zřizované městem Rožno-
vem - MŠ 1. máje 1153, MŠ Radost, 
MŠ Na Zahradách a MŠ 5. května 
1527 (zápisy se týkají také detašova-
ných pracovišť zmíněných školek). 
Dokumenty, které budou rodiče v 
souvislosti se zápisem k předškolní-
mu vzdělávání dokládat: kopie rod-
ného listu dítěte, kopie očkovacího 
průkazu dítěte + čestné prohlášení, 
že je dítě očkované, žádost o přijetí 
dítěte k předškolnímu vzdělávání, 
dohoda s rodiči o docházce dítěte (v 
některých MŠ se tato dohoda bude 
dokládat až po vydání rozhodnutí o 
přijetí dítěte).

Požadované dokumenty je možné 
do mateřských škol doručit následu-
jícími způsoby: 1. do datové schránky 
mateřské školy, 2. e-mailem s uzná-
vaným elektronickým podpisem (po-
zor - nelze jen poslat prostý e-mail), 
3. poštou (pozor - datum podacího 
razítka musí být nejpozději 13. květ-
na 2020), 4. osobním podáním.

Všechny školky zřizované městem 
budou přijímat v den zápisu poža-
dované dokumenty do připravených 

schránek u vchodu do MŠ. Časový 
harmonogram je na webu školek.

Pozor si musí dát zákonní zástup-
ci dětí, které do 31. srpna 2020 do-
sáhnou věku pěti let – pro ně platí 
povinnost předškolního vzdělávání 
jejich potomků, a to od 1. září 2020. 
Aktuálně se to týká 145 dětí majících 
v současnosti trvalý pobyt na území 
města Rožnov pod Radhoštěm. Pro 
zákonné zástupce, jejichž děti již do 
mateřské školy dochází, se nic nemě-
ní a dítě bude plnit povinné předškol-
ní vzdělávání v dosavadní mateřské 
škole. Zákonní zástupci těchto dětí 
nemusí proto konat žádné administ-
rativní úkony ke splnění svých závaz-
ků vztahujících se k povinnému před-
školnímu vzdělávání. Pokud však 
ještě dítě do mateřské školy nedochá-
zí, musí ho jeho zákonný zástupce 
přihlásit k předškolnímu vzdělávání, 
a to v jím vybrané mateřské škole v 
termínu zápisu. Zákonní zástupci 
dětí, na něž se povinnost předškolní-
ho vzdělávání vztahuje a dosud jejich 
dítě do mateřské školy nedochází, 
obdrží do konce dubna od odboru 
školství a sportu Městského úřadu 
Rožnov pod Radhoštěm podrobnou 
písemnou informaci, jak postupovat 
při podání žádosti o přijetí dítěte k 
předškolnímu vzdělávání. Nepřihlá-
šení dítěte k povinnému předškolní-
mu vzdělávání je považováno za pře-
stupek, za který lze uložit pokutu až 
do výše 5 000 Kč.

Kultura je v šachu, snad zanedlouho obživne
ZBYNĚK TERNER JAM BAND
STŘEDA 29. 4.
20.00 hod. – přímý přenos z Vrátnice 

Pro živou kulturu nastaly s přícho-
dem pandemie koronaviru těžké 
časy. Velkou část jarní sezóny jsme 
se smutkem v očích zrušili nebo 
přesunuli a to včetně velkých před-
prázdninových akcí. Koncert Vojty 
Dyka, na který si mnozí z vás poří-
dili vstupenku a těšili se, proběhne 
(doufejme) v náhradním termínu, 
o němž s agenturou zajišťující tur-
né D.Y.K. intenzivně jednáme. Fes-
tival Oupn Ér se neuskuteční, příští 
rok nám bude snad štěstěna přát a 
možná některé z plánovaných in-
terpretů, kteří měli letos vystoupit, 
uvidíme v červnu 2021. Přednáška 
Jiřího Kolbaby „Norsko - oslava 
přírody“, plánovaná na 29. dubna 
do kina Panorama, je přesunuta na 
5. listopadu do Janíkovy stodoly, 
vstupenky zůstávají v platnosti s 
možností refundace, bližší infor-
maci o vrácení peněz získáte na 
našich webových stránkách nebo 
kontaktech.

Napjatě čekáme, jak se situace s 
omezeními vyvine, a podle toho bu-
deme reagovat i pořady nad rámec 
plánovaných akcí. Třeba se dočkáte 
prázdninového koncertního provo-
zu ve Vrátnici nebo více venkov-
ních akcí. Nu, uvidíme.

V mezičase jsme se rozhodli 
uspořádat streamovaný online 
koncert. V klubu Vrátnice, který 
TKA provozuje, se představí ak-
tivní hybatel hudebního života v 
regionu Zbyněk Terner spolu s 
dalšími muzikanty. „Osvěžili jsme 
si pár starých hitů a jsme připrave-
ni na konci dubna pro vás odehrát 
speciální koncert plný improvizací, 
v němž nezazní pouze swing a jazz, 
jak by se dalo čekat, ale také blues, 
reggae, groove a ….no my jsme 
sami zvědaví,“ dodává Zbyněk 
Terner. Půjde o výjimečné setká-
ní muzikantů, kteří spolu nehrají 
každý den.  Obsazení je pestré: 
Zbyněk Terner - kytara, zpěv; Jiří 
Zabystrzan – klávesy; Tomasz La-
sota - kytara, foukací harmonika; 
Zbygniew Kaleta – saxofon a Dan 
Olejník – bicí.

Odkaz na stream zveřejníme na 
webu tka.cz a rovněž na faceboo-
kových stránkách agentury. Zá-
znam koncertu bude poté k vidění 
na internetu, ale pocit být při pří-
mém přenosu to úplně nenahra-
dí. Muzikantům můžete přispět 
nákupem libovolného množství 
vstupenek s jednotkovou hodno-
tou 50 Kč. Prodej je již spuštěn 
na webu tka.cz a bude pokračovat 
do 29. května, takže diváci mo-
hou podpořit umělce ještě měsíc 
po akci.                Martin Valášek

INZERCE
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Zápisy dětí k předškolnímu vzdělávání

V roce 1920 vznikla v Rožnově z 
podnětu ředitele zimní hospodář-
ské školy Emanuela Vencla Vý-
zkumná stanice travinářská. Jejím 
vedoucím byl Ing. Dr. Ladislav 
Brada (1896–1990); od jeho smrti 
uplyne letos třicet let.  

„Před rokem 1918 bylo u nás 
lukařství a pastvinářství téměř ne-
známé,“ uvádí Ing. Dr. Ladislav 
Brada ve svých vzpomínkách s 
tím, že: „Zkušenosti jsme získávali 
hlavně z alpských zemí Rakouska, 
Švýcarska a Německa. Rožnov se 
stal významným střediskem pro 
zvelebení pícninářství a tím i zve-
lebení chovu dobytka. Do té doby 
byla travní semena dovážena přede-
vším z Ameriky, Austrálie, Dánska, 
Anglie, Finska, Švédska, Německa. 
Tyto nepůvodní luční porosty zača-
ly po 2 – 3 letech řídnout, ztrácet 
se a vymrzat. Ukázalo se, že bez 
dobrých travních semen domácího 
původu to v pícninářství nepůjde. 
Proto jsme se snažili mít dostatečné 
množství vlastních, zušlechtěných 
semen.“

Práce to nebyla snadná, přesto 
bylo dosaženo lepších výsledků, 
než se původně očekávalo. 

V roce 1925 se pěstováním 
traviček zabývali jen 2 pěstitelé, 
roku 1933 už jich bylo 334. V 
závěru roku 1948 bylo v ČSR v 
1 055 obcích celkem 4 417 pěs-
titelů travních semen (nejvíce 
na Valašsku: 172 obcí a 2 110 
pěstitelů), kdy na ploše 5 000 

Sto let travinářské stanice
ha bylo vypěstováno přes 12 000 
metrických centů vyčištěných 
semen (což představovalo 120 
vagonů), semena v tehdejší měně  
reprezentovala cenu 100 000 000 
Kčs. Travní semenářství v Česko-
slovensku bylo v té době nejméně 
z 90 procent v rukou výzkumné 
stanice a sdružení množitelů trav-
ních semen v Rožnově.  

V roce 1923, kdy travinářská 
stanice zahájila svou činnost, do-
váželo se ročně do ČSR travních 
semen za 10 mil. korun. Po 15 
letech existence činil dovoz méně 
než půl milionu korun a naopak 
se prudce zvyšoval vývoz. 

Výzkumná stanice travinářská 
v Rožnově měla významný podíl 
na zvelebení lukařství, pastvinář-
ství a pícninářství nejen na Va-
lašsku, ale i v dalších regionech 
tehdejšího Československa.   (sb)

Někdejší budova Zemské pícninářské 
a travinářské stanice v Rožnově p. R., 
v současnosti restaurace „Travinář“. 
Má zde sídlo také Úřad práce.
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Nahlédnutí do historie: Epidemie podruhé
Většina dnešní populace nemá bez-
prostřední zkušenost se skutečně 
velkou epidemií či pandemií. Jak 
již víme z minulého čísla Spektra 
Rožnovska, poslední velkou pande-
mickou ranou byla v našich zemích 
španělská chřipka. Zlepšující se 
zdravotní péče, pokroky vědecké-
ho výzkumu a především uvážlivá 
politika plošného očkování nás v 
posledních desetiletích uchránily 
podobných událostí. V uplynulých 
týdnech ovšem prožíváme znovu si-
tuace, jimiž si prošli naši předkové 
v čase moru, cholery či již zmíněné 
španělské chřipky. Pokusme se tedy 
ještě jednou ohlédnout do minulosti 
– můžeme z ní čerpat poznání i mož-
nou inspiraci.

Zastavení první. Šíření a karanténa: 
Většina zničujících nemocí přicháze-
la i v minulosti jako důsledek větších 
či mimořádných pohybů obyvatel-
stva. Když se v českých zemích roz-
mohl v roce 1715 mor, byla nejvíce 
zasažena velká města jako Praha či 
Olomouc. A právě studenti, kteří se 
snažili uniknout před nákazou do 
svých venkovských domovů, zapří-
činili, že se nemoc rozšířila mimo 
městská centra. Obyvatele rožnovské-
ho panství trápil mor celé dva měsíce. 
Kronikář Jan Bartoloměj Vranečka 
nám popsal i to, jak bylo nakládáno 

s nakaženými: „Tomu časně předchá-
zeli a ty nemocné na stranu buď do 
pola, do včelínu, neb jinde dávali. A 
tam pomřeli, i taky tam jich pochova-
li. Na to potom velká zima přišla, pak 
to přestalo.“

Zastavení druhé. Fake news čili myl-
né a zavádějící zprávy: 
Internet v posledních dnech a týd-
nech zaplavily různé fake news se 
zaručenými zprávami, sociálními 
sítěmi se šíří nejrůznější rady a ná-
vody, jak proti nákaze postupovat. 
Pohled do minulosti nás ovšem pře-
svědčí, že se jedná o standardní lid-
ské chování, které zde bylo před 100 
i 200 lety. Když v 19. století kosila 
cholera venkovské obyvatelstvo, šířila 
se zvěst, že „koléru púščajú hlaváčé 
(tj. vrchnost), aby sa zmálil prostý 
lud a sa pánom neprotivěl.“ Boha-
tá suma znalostí lidové medicíny 
ještě dlouho po odplynutí epidemie 
uchovávala „zaručené“ recepty proti 
nebezpečné nemoci a doporučení 
konkrétních bylin i lektvarů. Spíše 
úsměvně tak působí příběh spojovaný 
s jihovalašským Bratřejovem a tam-
ním prozíravým purkmistrem. Ten 
sice dle obecného přesvědčení donesl 
z vizovické vrchnostenské kanceláře 
„koléru“, neroznesl ji ale dle příka-
zu úřadů po obci, nýbrž ji zakopal. 
Obec byla tudíž zhoubných dopadů 

nemoci ušetřena. V následujícím 
desetiletí vzali osud do svých rukou 
i obyvatelé nedaleké Jasenné. Když 
se zdejší učitel Pellar vrátil z Vizovic 
s lahví dezinfekce určené pro potře-
by školy, považovali ji místní právě 
za onu nebezpečnou „koléru“. A tak 
navečer obstoupili školu a chtěli, aby 
jim učitel po dobrém či po zlém vydal 
láhev. Pellarovi nezbylo než před da-
vem kapitulovat. Dezinfekci zakopali 
pod hrušku, která po čase uschla. A 
lidé se tím jen utvrdili ve správnosti 
svého jednání.

Zastavení třetí. Dlouhá paměť:
Na Rožnovsku v minulosti vzniklo 
pouze jedno známější poutní mís-
to – Zašová. Popularitu si zdejší 
mariánský obraz získal právě za 
morové nákazy v roce 1715, kdy k 
němu upíraly své prosebné modlitby 
desítky a stovky věřících. Z vděčnos-
ti za ochranu před morem poté lidé 
každoročně putovali do zašovského 
kostela, což ještě zvyšovalo populari-
tu tohoto poutního místa. Nebyla to 
ovšem jen Zašová, kam mířili vděč-
ní obyvatelé. Jak svědčí např. zápis 
ze školní kroniky na Prostřední Beč-
vě o choleře ve 30. letech 19. století, 
po mimořádné mši v hutiském kos-
tele sloužené s prosbou, aby se ne-
moc již dále v obci nešířila, cholera 
skutečně ustoupila. Rok co rok se v 

tentýž čas děkovná mše opakovala a 
ještě po šedesáti letech se jí účastni-
lo množství obyvatel, včetně školou 
povinných dětí, které tento den byly 
omluveny z návštěvy školy.

Zkušenosti i přístup předchozích 
generací ve spojitosti s epidemiemi 
byly tedy různé. Lidé se chápali roz-
manitých, tu více, tu méně účinných 
nástrojů, jak s nimi bojovat. A je jen 
na nás, jak s poselstvím minulých 
generací naložíme. Daniel Drápala
historik a zastupitel za KDU-ČSL

  Prodej přebytků drůbeže 
z volného chovu

Krůty, kačeny, husokačeny, husy, ku-
řata, králíci – krmeno obilím, šrotem, 
senem, bramborami, kopřivami, trávou. 
Možno objednávat  na tel. 728 096 251.



Školka má 23 učitelů, 3 asistentky 
pedagoga a 1 chůvu, provozních 
zaměstnanců je 14. Do MŠ 1. máje 
1153 dochází 114 dětí, do MŠ 1. 
máje 864 pak 102 dětí, celkem 11 
tříd. Dalimila Čechová jako první 
v okrese Vsetín zřídila v roce 1990 
třídu pro děti s respiračním one-

mocněním, o 2 roky později pak 
opět jako první v obvodu Rožnov 
třídu logopedickou. V roce 2004 
se zasloužila o vznik dalších speci-
álních tříd pro děti s více vadami, 
autismem a vývojovými poruchami. 
Ve školce funguje také třída pro 
2leté děti. Dalimila Čechová se ně-

kolikrát probojovala do finále uzná-
vané soutěže Apla - Aplaus u příle-
žitosti Světového dne porozumění 
autismu, kde získala čestné uznání 
za svoji práci. V roce 2017 obdržela 
ocenění Pedagog roku jako výraz-
ná pedagogická osobnost v oblasti 
předškolního vzdělávání.
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Největší rožnovská školka mění ředitelku
Dalimila Čechová odchází do penzePo 47 letech práce ve školství od-

chází letos v létě na zasloužený od-
počinek ředitelka největší rožnovské 
mateřské školy – 1. máje (spadají 
pod ní MŠ 1. máje 1153 a MŠ 1. 
máje 864) Dalimila Čechová (66).  
Spektrum Rožnovska rodačce ze 
Vsetína žijící od roku 1973 v Rožno-
vě položilo několik otázek, odpovědi 
si můžete přečíst níže.

 � V létě odcházíte do penze, kolik let 
se věnujete předškolnímu vzdělávání?

„Celý pracovní život. Nejdříve jsem 
v roce 1971 odmaturovala na Střední 
všeobecně vzdělávací škole na Vsetí-
ně a hned poté jsem absolvovala Pe-
dagogickou školu v N. Jičíně. V roce 
1973 jsem dostala umístěnku do Rož-
nova, konkrétně do MŠ 1. máje 864. 
V ní jsem jakožto učitelka působila 
do března 1979, přičemž mé další 
kroky směřovaly na Horní Bečvu, 
kde jsem byla jmenovaná ředitelkou. 
Zde jsem ale vydržela jen krátce. 
Poté jsem vedla MŠ v Rožnově na Ko-
ryčankách – mikroškolce a následně 
MŠ Záhumení. V září 1992 mě če-
kal nástup do současné mateřinky 1. 
máje 1153. Ta byla v roce 2005 spo-
jena s vedlejší MŠ 1. máje 864, čili 
se školkou, v níž jsem svou profesní 
dráhu začínala. A těmto školkám ře-
diteluji dodnes.“

 � Kdybyste měla srovnávat dřívější 
děti – dejme tomu ty do konce 90. 
let a ty současné, jsou v jejich vzdě-
lávání nějaké rozdíly?

„Tak to jsou dvě nesrovnatelné ob-
lasti. Obojí se prudce mění. Pokud 
bych se měla vyjádřit k dětem samot-
ným, tak můžeme si občas nostalgic-
ky zastesknout nad těmi dřívějšími, 
řekněme 90kovými či ještě staršími 
a nad tím, jak byly méně ovlivněny 
neustále se zdokonalující technikou, 
a z toho plynoucí rychlostí všeho. Ale 
to, co jsem na nich vždy obdivovala 
a vždy budu obdivovat, je jejich ne-
vinnost, blaženost i spontánnost a 
zároveň neskutečná přizpůsobivost. 
Toho si můžeme všímat obzvláště 
v této prapodivné době, kdy se světem 
nesou nenadálé hlasy všem známého 
onemocnění. Tam, kde my dospělí 
často nevěřícně a unaveně přivíráme 
oči, se na nás děti smějí stejně, jako 
se na nás smály v minulosti. Děti se 
stejně stále skvěle přizpůsobují vše-
mu a to i tomu, čemu my dospělí stěží 
odoláváme. A tím nám vlastně pomá-
hají, naplňují nás štěstím a radostí. 
Může to znít jako kýčovitá fráze, ale 
je to tak. A rozdíly ve vzdělávání? Pro 
to bude platit, co pro děti samotné – 
vzdělávání je systém, který se nutně 
musí měnit a vyvíjet. Ale tento systém 
je třeba vždy uplatnit ve vztahu právě 
k dětem. Naší úlohou je podporovat je 
v této jejich nevinnosti, v jejich štěstí a 
radosti a zároveň je pokusit se je for-
movat, učinit připravenými na všech-
ny ty změny. Jelikož jsem ředitelkou 
MŠ, musím podtrhnout, jakou roli 
zde hraje spolupráce mezi školkou 
a rodiči. Jsem nesmírně ráda, že

v naší mateřince na 1. máji je tato 
spolupráce velmi rozvinutá. Vždy se 
pohybovala na vyvážené hraně pro-
fesionality a zároveň přátelskosti, 
což je nesmírně důležité. Také jsem 
přesvědčena, že by se nemělo srovná-
vat, co se změnilo a co ne, ale měli 
bychom si připomínat, co zůstalo ne-
měnné. A to je náš vztah k dětem. K 
tomuto musím zmínit citát Roberta 
Fulghuma, který je i naším mottem: 
‚Všechno, co potřebuji opravdu znát, 
jsem se naučil v mateřské škole.‘ 
Školka je prostě první institucí, s níž 
se děti ve svém životě setkávají, a kde 
se je my snažíme všemu nejdůleži-
tějšímu naučit. A to se ve vzdělávání 
nezměnilo a ani nesmí změnit.“

 � Je něco, co současnému školství 
opravdu chybí?

„Chybí lidský přístup k řešení 
problémů, mnohdy bohužel i po-
chopení ze strany rodičů, kterým 
se vždy snažíme vysvětlit, že na-
ším cílem je dětem pomoci a ne 
jim ublížit. Děti jsou pro nás na 
prvním místě, rodiče děti milují, to 
je známý fakt. Ale je důležité, aby 
vznikla důvěra mezi pedagogy a ro-
diči! A co by se ještě mělo změnit 
ve školství? Okrajově se zmíním o 
mladých učitelích. Ti až na výjimky 
chtějí přístup, jenž jim umožní pro-
fesionálně růst, ovšem odmítají na-
rážet na pomyslný strop, kterým je 
vedení školy. Bojí se zodpovědnosti, 
což je špatné. Také by si mladí ko-
legové měli uvědomit, že vystudová-
ní třeba vysoké školy je jedna věc, 
kterou plně podporuji a je důležitá, 
ale zásadní je spolupráce i se starší 
generací kolegů, kteří za ty desítky 
let práce ve školce dokáží předat 
nepostradatelné informace. Zkuše-
nosti prostě teorie nikdy plně ne-
nahradí, ba dokonce ani nemůže.“

 � Co byste školce 1. máje do bu-
doucna popřála?

„Aby zde fungoval skvělý kolektiv 
učitelů a zaměstnanců, kteří, i když 
budou mít mezi sebou občas lehké 
rozpory, tak nakonec vždy táhli za 
jeden provaz a byli úžasní. A aby 
prostředí školky bylo vřelé pro děti i 
jejich rodiče, aby se zde prostě cítily 
děti šťastné a bezpečné a rodiče byli 
spokojeni.“ 

 �Už víte, kdo Vás nahradí?
„Výběrové řízení vedené městem ješ-

tě nebylo ukončeno, takže ne, nevím.“
Za rozhovor poděkoval

Pavel Románek

Několik zajímavých faktů

Snímek jedné ze tříd MŠ 1. máje 1153 z roku 2017 s Dalimilou Čechovou - vzadu druhá zleva.

Začátky Dalimily Čechové (na snímku druhá nahoře zleva) – rok 1978 a MŠ 1. máje 864

Fotka pořízena během Rožnovské olympiády v roce 2008. Dalimila Čechová vlevo.
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Kultura pod Radhoštěm vyhlíží lepší časy
Takovouto situaci ještě rožnovský T klub - kulturní agentura nikdy nezažila. Kvůli koronavirové pandemii zrušila celý dubnový 
a květnový program a překopává plány na další měsíce. Otazníky přitom visí i nad letní a podzimní části kulturní sezony.
Kino: Podle plánů se má budova 
kina Panorama začátkem letních 
prázdnin začít bourat. Důvod? 
Stavba Kulturního centra. „Stále 
počítáme s tímto termínem, proto 
akce v kině plánujeme jen do konce 
června. Vypadá to, že od 25. května 
stát umožní kulturní akce při dodrže-
ní hygienických podmínek, těšíme se, 
že bychom začali opět promítat filmy. 
Také se chceme s kinem, respektive 
jeho budovou, důstojně rozloučit, 
takže pokukujeme i po menším happe-
ningu. Ale to až podle vývoje situace,“ 
sdělil šéf TKA Jakub Sobotka s 
tím, že v závěru dubna měl v kině 
vystoupit cestovatel Jirka Kolbaba, 
což se ale nestalo. Program je pře-
sunut na konec roku.

Vrátnice: V tomto jmenovaném 
klubu se 29. 4. od 20 hod. můžete 
těšit na pořad ZBYNĚK TERNER 
JAM BAND. Jde o online koncert, 
čili k vidění bude na netu v přímém 
přenosu, případně i po tomto datu 
ze záznamu. Odkaz naleznete na 
www.tka.cz a facebooku události. 
„Pokud se tato akce osvědčí, nevylu-
čujeme, že bychom oslovili nějakou 
další místní kapelu, vybrané peníze 
předáme vždy muzikantům,“ řekl 
Sobotka a dodal: „Jinak je Vrátnice 

prozatím uzavřena. Spolu s provozo-
vateli zařízení ale pracujeme na re-
konstrukci vnitřních prostor kavárny. 
Takže se máte po znovuotevření na 
co těšit.“

Festivaly a velké akce: V této oblasti 
je situace asi nejhorší. Stále totiž 
není jasné, a podle všeho ani něja-
kou dobu nebude, kdy stát konání 
větších hromadných akcí pustí. 
„Tady zatím nemám dobré zprávy. 
Vojta Dyk a koncert D.Y.K Tour letos 
v květnu nebude, náhradní termín 
se rýsuje na přelomu ledna a února 
příštího roku. Zakoupené vstupenky 
zůstávají v platnosti. Festival Oupen 
Ér se ruší bez náhradního termínu, 
dokončujeme již výběr účinkujících 
pro třetí ročník v příštím roce. A Va-
lašské folkrockování? V tuto chvíli si 
všichni přejeme a doufáme, že bude! 
Takže snad se světu do srpna podaří 
zvítězit nad koronavirem, ale raději 
všichni sledujte náš web, případně 
informace v příštím Spektru Rožnov-
ska, kde budeme vše upřesňovat,“ 
upozornil Jakub Sobotka.

Rožnov bez kultury? To v žádném 
případě! Téčkaři ani nyní nezahálí a 
připravují řadu akcí, které se budou 
konat, například v městském parku. 

„Dobrá zpráva je, že se od 11. května 
otevírají galerie. Prodlužujeme vý-
stavu Jindřicha Zeithammla do 30. 
května, byla zatím otevřena pouhý 
jeden den. Přístupná veřejnosti bude 
tedy další tři týdny. Začátkem června 
zahájíme zajímavou výstavu betono-
vých soch v městském parku sochaře 
Vojtěcha Míči. Sochy budou k vidění 
na pěti místech do konce září. V dru-
hé polovině srpna pokračujeme další 
výstavou v Brillovce, kde tentokráte 
představíme čerstvého absolventa 

AVU sochaře Matouše Hášu. Výstavy 
také probíhají na radnici, kde jsme 
nainstalovali fotografie Mariana Bé-
reše s názvem Kouzlo krajiny, a v létě 
se můžete těšit na nové práce rožnov-
ské R9. Letní koncerty v hudebním 
altánu proběhnou podle plánu a 
navíc přidáváme tři koncerty spojené 
s Valašským letňákem. Uvažujeme 
také o letním provozu v klubu Vrát-
nice, takže sledujte náš web www.tka.
cz, aby vám nic neušlo,“ konstatoval 
na závěr šéf Téčka.                            (r)

Pracovníci Téčka v době koronavirové 
pandemie mimo jiné i pomáhali v lese. 
Zleva sedící Jakub Sobotka, Petr Fojtášek, 
Romana Rusková, Petra Krupová a Pavel 
Jakubík, nahoře zleva Martin Valášek a 
Pavel Švarc.                Foto Jakub Sobotka

INZERCE

Rožnov se připojil k Hodině Země
Město Rožnov pod Radhoštěm se zapojilo do mezinárodní 
akce Hodina Země. Poslední březnovou sobotu zhasla část 
veřejného osvětlení na Masarykově náměstí a osvětlení far-
ního kostela Všech svatých.
Hodina Země je každoroční mezi-
národní akce zavedená Světovým 
fondem divočiny a pořádaná zpra-
vidla poslední sobotu v březnu. 
K akci se tradičně připojilo také 
město Rožnov. V sobotu 28. 3. se 
zhasla na 60 minut v čase od 20.30 

do 21.30 hodin část veřejného 
osvětlení ve městě. Konkrétně se 
jednalo o část Masarykova náměstí 
a osvětlení farního kostela Všech 
svatých. Tato aktivita proběhla v 
rámci Místní agendy 21 a Zdravé-
ho města.           Iveta Dorotíková

SLUNEČNICE se těší na obnovení provozu
Také Ateliér Sebevzdělávání SLU-
NEČNICE musel kvůli protikoro-
navirovým opatřením vlády na čas 
přerušit svou činnost. V tuto chvíli 
však už nabírá síly ke svému plnému 
obnovení. „Z postupného rozvolňování 
opatření lze předpokládat, že v nejbliž-
ších dnech navážeme na naši individu-

ální činnost a co nevidět by také mohly 
být povoleny akce pro více lidí. Prosím, 
sledujte naše internetové stránky, kde 
najdete všechny potřebné informace,“ 
informovalo vedení ateliéru s tím, že 
info je na www.alternativnicentrum.
webnode.cz, tel. 604 163 735 a e-
-mailu: iac.roznov@gmail.com.     (r)

Web města

Facebook

Informace ke koronaviru

Strategie Rožnov

Usnesení Rady

Usnesení Zastupitelstva

www.roznov.cz

Rožnov pod Radhoštěm - město 

www.roznov.cz/koronavirus

www.strategieroznov.cz

www.roznov.cz/usneseniRM

www.roznov.cz/usneseniZM

Nepřehlédněte: Důležité odkazy
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Mladí házenkáři nejúspěšnějšími sportovci roku

V rámci veřejné prezentace spor-
tovní a tělovýchovné činnosti svých 
sdružených subjektů – tělovýchov-
ných jednot, sportovních klubů a 
okresních svazových orgánů – vy-
hlásil VV OS ČUS Vsetín anketu 
„NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC 
ROKU 2019“. 

Jediným kritériem pro nahláše-
ní sportovce a kolektivy byly spor-

tovní výkony, jimiž se sportovec, 
či kolektiv řadí do výkonnostní 
špičky v ČR za rok 2019.  A své 
vítěze měli při nedávném vyhla-
šování ankety, které proběhlo na 
Vsetíně, také Zubřané! Tentokrát 
toto město proslavili v kategorii – 
kolektivy mládež - mladší házen-
kářští dorostenci Handball clubu 
Zubří - Tomáš Chmela, Karel 

Čepica, David Michálek, Štěpán 
Cabák, Lukáš Mořkovský, Matěj 
Havran, David Mazurek, Voj-
těch Svoboda, Tomáš Randýsek, 
Filip Šišák, Adam Miroš, Jonáš 
Jurajda, Štěpán Fiala, Kristian 
Uhriňák, Pavel Hrachovec, Josef 
Malina, Stanislav Skýpala, Vlasti-
mil Tesař. 

Jejich dosažené výsledky v roce 

2019, které zuberský kolektiv řadí 
do výkonnostní špičky v ČR: » 1. 
liga mladšího dorostu (2018/2019) 
– 1. místo – bez ztráty bodu, » 
1. místo - Československý po-
hár, » 1. liga mladšího dorostu 
(2019/2020) – průběžné 1. místo 
– bez ztráty bodu. Kapitánem ko-
lektivu je Matěj Havran, trenérem 
Pavel Hrachovec.                      (r)

Na fotu zleva: Kristián Uhriňák, Erik Semerád, Filip Šišák, Štěpán Fiala, David Michálek, Karel Čepica, Lukáš Mořkovský, Tomáš Rybiař, 
Pavel Mancl, Tomáš Randýsek, Jakub Cibulec, Tomáš Dvorský, Stanislav Skýpala (vedoucí), Pavel Hrachovec (trenér). Foto Michal Horský

PTÁME SE ZA VÁS

Jak moc zasáhla pandemie Zubří?

Více než měsíc se nacházíme v neleh-
ké době. Celý svět zasáhla epidemie 
způsobená virem COVID-19. Nevy-
hnula se ani našemu regionu, nevy-
hnula se ani Zubří. Zavřené školy, 
obchody, restaurace… 

Ale i tato situace má své světlé 
stránky. Všichni spoluobčané obdr-
želi informační leták, kde byli sezná-
meni s nejdůležitějšími informacemi 
a kontakty a také s možností dodáv-
ky potravinových balíčků, které zajiš-
ťovalo město Rožnov ve spolupráci s 
Charitou Valašské Meziříčí. Asi po 

dvou týdnech jsem se informoval, 
zda a kolik našich spoluobčanů tuto 
službu využilo. A právě odpověď, že 
žádný, ve mně vzbudila hrdost na 
to, že se umíme sami postarat o své 
seniory, o své potřebné členy našich 
rodin, případně sousedy.

Hrdý jsem na nás všechny, kteří 
dodržujeme pravidla, stanovená kri-
zovým štábem. Jsem hrdý na ženy, 
které se samy chopily iniciativy a za-
čaly šít roušky nejen pro sebe, pro své 
rodiny a blízké, ale také pro nemoc-
nici ve Valašském Meziříčí, pro naše 
seniory a další spoluobčany. Ušily 
bezmála 6 000 roušek. Velké díky! 

Jsem hrdý na naše spolky – na 
Červené kříže, zuberské hasiče, Svaz 
postižených civilizačními chorobami, 
Česky svaz žen a další dobrovolníky, 
kteří se chopili iniciativy a pomohli 
s roznesením informačního letáku 
do schránek a nabídli pomoc našim 
seniorům. 

V této nelehké době Rada města 
Zubří rozhodla o prominutí nájmů 
prostor města všem živnostníkům za 
druhé čtvrtletí tohoto roku.

Asi žádný z nás dnes neví, jak 
dlouho bude tato situace trvat, ale 
věřím, že se společně opět sejdeme na 
společných kulturních a sportovních 
akcích. A také věřím, že si děti uži-
jí letního koupání na našem novém 
koupališti. 
Lubomír Vaculín, starosta Zubří

  

Rodiče nejmenších dětí mají v Zub-
ří důvod k radosti. Od 1. 5. zde 
bude fungovat zařízení pro péči o 
děti předškolního věku s preferencí 
přijímání dětí ve věku od jednoho 
do tří let, které doplní služby ma-
teřských škol.

Službu plně zajišťuje MAS 

Rožnovsko a zuberská radnice 
funguje jen jako její zprostředko-
vatel. „Zatím bude fungovat jedna 
třída v prostorech naší mateřské 
školy na sídlišti 6. května. Kapa-
cita je šest dětí, což je vzhledem 
k zájmu, který byl, dostačující. 
Legislativně se přitom nejedná 

o jesle, ani mateřskou školu, ale 
o tak zvanou dětskou skupinu,“ 
prozradil Spektru Rožnovska 
místostarosta Zubří Aleš Měrka 
(Společně pro Zubří).

Mikrojesle jsou do konce roku 
2022 placeny z Evropské dotace. 
Zaměstnány jsou zde dvě pracov-

nice na celkem 1,5 úvazku. „Po-
byt dětí v zařízení je zdarma. Ne-
jedná se přitom o nikterak levnou 
záležitost, v obdobných dětských 
skupinách stojí měsíční školné tisí-
ce korun, takže jsem rád, že u nás 
rodiče hradí jen stravné,“ dodal na 
závěr Měrka.                          (r)

O mikrojesle pro děti od jednoho do tří let je zájem
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Petr Koblovský čeká na rožnovskou premiéru
Fotbalisté Rožnova jsou po podzimní části krajské 1. A třídy se 17 body na 9. místě ze14. Ze 13 zápasů 6 vyhráli a dosáhli 
tak na skóre 19:24. Vzhledem k předčasnému ukončení sezony kvůli koronavirové pandemii se už na těchto výsledcích 
nic nezmění. K jedné změně ale přesto došlo. V závěru uplynulého roku trenéra Milana Náměstka vystřídal Petr Koblovský 
(na snímku). Spektrum Rožnovska mu položilo několik otázek, jak se s odpověďmi na ně „popral“, si můžete přečíst níže.

 � Celý svět se potýká s pandemií 
koronaviru, kdy všechny kolektivní 
sporty dostaly stopku. Jak probíhá 
příprava Vašich svěřenců v této ne-
lehké době?

„Příprava probíhá individuálně. 
Než pandemie udeřila, tak jsem byl 
trošku optimista, že to je chvilková 
záležitost, a rozhodně jsem vůbec 
nečekal, že se to rozjede do takových 
čísel. Teď kluky nikam neženu a 
nechávám to na nich. Samozřejmě 
jsme ale v kontaktu. Aktuálně je však 
fotbal na vedlejší koleji. Na prvním 
místě je hlavně zdraví kluků a jejich 
rodinných příslušníků.“ 

 � Co budete dělat, když už víte, že 
se jarní část sezony nebude hrát?

„Nezbývá nám, než počkat na nej-

bližší možný termín povolení o shro-
máždění, který je zatím stanoven na 
konec května. Pak se budeme snažit 
vše co nejvíce dohnat a doladit tak, 
ať jsme na podzim připraveni.”

 � V čem mají rožnovští fotbalisté 
největší mezery, kde je třeba nejvíce 
zapracovat?

„To bych asi rozhodně nepubliko-
val takhle do médií (smích). Samo-
zřejmě každý sebelepší tým má meze-
ry a je pak na trenérovi, aby je našel 
a aby na nich zapracoval a snažil se 
je odstranit.“

 � Poslední roky klesá zájem veřej-
nosti o fotbal, diváků chodí na zápa-
sy poskrovnu, čím to podle Vás je?

„V dnešní době už je daleko větší 
nabídka sportů, a to už od mládež-

nických kategorii. Rodiče, známí, 
kamarádi, rodiny se už prostě nechodí 
tolik dívat na zápasy a podporovat ty 
své fotbalisty. Velkým problémem je 
pak samozřejmě pracovní vytížení lidí. 
Nejde přitom jen o diváky, vidím to i 
na samotných hráčích a nikoliv jen v 
Rožnově, kdy se na zápas nedostaví, 
protože zrovna musí do práce, a nebo 
holt musí jít na přesčas, aby uživil ro-
dinu. Je to prostě hodně dobou.“

 �Máte recept na to, aby se fotbal v 
Rožnově stal pro diváky více atrak-
tivním sportem?

„Recept je jen o tvrdé práci a od-
hodlání s tím něco udělat a snad se 
výsledek dostaví.“ 

Za rozhovor poděkoval
Pavel Románek

Věk necelých 33 let, bydlí ve 
Frenštátě p. R., je ženatý, má 
7letého syna Marečka, který je 
také aktivním fotbalistou. 

Dosavadní fotbalové působe-
ní Petra Koblovského: FK Troja-
novice I, SK Tichá, AFC Veřovi-
ce, SK Bartošovice a SK Zašová 
1926 - vždy ve funkci hlavního 
trenéra. Za celou svou fotbalo-
vou kariéru prošel od mládeže 
až po muže a vedl i 2 týmy žen.

Kdo je Petr Koblovský?

FC Rožnov p. R. 2019/20 na konci podzimní části sezony. Horní řada zleva Jakub Mičkal, 
Ondřej Gadourek, Štěpán Ondruch, Josef Koláček, Lukáš Zetek, Tomáš Dvořák, Jan Hrůzek, 
Zdeněk Vokáč, Radek Bortl, Radim Polách a Filip Sekyra. Dolní řada zleva Lukáš Mužátko, 
Martin Urban, Marek Fiurášek, Václav Kolařík, Jakub Cahlík, Viktor Kovacz a Erik Gomola.

Házenkáři Lesany jsou s ukončenou sezonou spokojeni
Nedobrovolnou stopku mají kvůli pandemii 
také druholigoví házenkáři TJ Lesany Zubří. 
O krátké ohlédnutí za sportovními výkony 
jsme požádali jejich trenéra Jana Mičolu.

 � Jak hodnotíte aktuální sezonu?
„Naším cílem bylo je a bude udržet soutěž, což se 

nám daří. Bohužel nemáme tak široký kádr jako 
jiné týmy, trénujeme jen jednou týdně. Důvody jsou 
různé, někdy není volné místo v hale a někdy se ne-
sejdeme kvůli pracovním povinnostem hráčů. Tak-
že si ani jiné cíle než záchranu soutěže nemůžeme 
dávat. V aktuální sezoně nám pomohl Vsetín, když 
nám půjčil 4 hráče - za to moc děkujeme. Jinak letos 
se nám podařilo v soutěži zachránit už na podzim, s 
čímž jsem maximálně spokojen. S 12 body jsme teh-
dy byli na 8. místě se ztrátou 4 bodů na první místa, 
což jsme vůbec nečekali. Bohužel situace ve světě 
zapříčinila, že se letošní sezona nedohraje a všech-
ny výsledky byly anulovány. Nám nezbývá, než se 
chovat zodpovědně a dodržovat opatření vlády, aby 
jsme mohli být připravení a silnější na další sezonu.“

 � Kdo si z Vašeho týmu zaslouží pochvalu?

„Za aktuální výkony nechci chválit jednotlivce, 
ale chtěl bych vyzdvihnout celý tým za to, že v 
každém zápase nechali na hřišti všechno a bojo-
vali, i když byli třeba po pracovní směně. Až na 
dva zápasy, které se nám nepovedly, jsme mohli 
po zápase z haly odcházet s hlavou vztyčenou a 
to je super.”

 � Co příští sezona, budou nějaké změny?
„Už nyní plánuji přípravu na příští sezonu a 

můžu slíbit našim divákům zajímavé změny v 
našem kádru - nejen příchody nových, ale i ná-
vraty bývalých hráčů. Takže snad nám to vyjde. 
Závěrem bych chtěl vzkázat všem lidem - buďte 
na sebe, ale i na ostatní ohleduplní a tolerantní, 
abychom se mohli zase vídat na sportovních nebo 
kulturních akcích! Takže všem hlavně hodně 
zdraví a držte se!”

 Za rozhovor poděkoval Pavel Románek

Házenkáři TJ Lesana Zubří 2019/20. Horní řada zleva Michal Dorňák, Vít Červenka, Radim Balhárek, 
Lukáš Holiš, Tomáš Šmíd, Tomáš Mikulenka, Matěj Mizera, Miroslav Dobeš a trenér Jan Mičola. Dole zleva 
vedoucí mužstva Josef Holiš, Marek Diviš, Marek Antes, Ondřej Hrbáček, Josef Zbořil a Vojtěch Měrka.

INZERCE
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Rožnovští házenkáři se mohli poprat o první ligu
Také rožnovským házenkářům byla 
kvůli pandemii předčasně ukončena 
sezona (výsledek všech soutěží svaz 
anuloval) a nezbývá jim nic jiného 
než se ohlédnout v čase nazpět a 
bilancovat.  

Rožnovští muži hrající 2. ligu měli 
pěkně rozehranou sezonu. Po 14 
kolech se nacházeli jen o bod na 
druhém místě za vedoucí MHK 
Karviná a s lepším vzájemným zá-
pasem (podzim 32:36, jaro 35:30). 
„Postupové ambice sice naše druž-
stvo nemělo, ale případnou kvalifi-
kaci o postup do 1. ligy bychom si 
určitě zahráli rádi. V tabulce střelců 
jsou na předních pozicích Lukáš 
Holiš a David Dobiáš, ale kolektivní 
pojetí hry sklízelo své ovoce, a tak 
vyzdvihnout je třeba výkony celého 
družstva. Vyzdvihnout je ale zapo-
třebí také výkony rožnovských do-
rostenců hrajících 1. ligu st. dorostu, 
kteří pomáhali  v družstvu mužů. 

Mezi nimi se dokázali nejlépe pro-
sazovat starší dorostenci Lukáš 
Kramoliš a v bráně chytající David 
Mikulenka,“ informoval trenér Mi-
loslav Janošek.

Příprava na novou sezonu by 

měla podle Janoška začít tradič-
ně na konci července. „Rozdělena 
bude opět na rozvoj silových a vytr-
valostních schopností a předpokládá 
se, že kromě venkovních tréninků 
bude využívána i hala SŠIEŘ a 

její posilovna, jakož i posilovna TJ 
Rožnov - oddílu kulturistiky v hotelu 
Stadion u fotbalového hřiště. Tuto 
tradiční přípravu zakončí přípravná 
utkání a turnaje,“ dodal na závěr 
Janošek.                                    (r)

Házenkáři TJ Rožnov 2019/20. Zleva nahoře trenér Miloslav Janošek, Miroslav Pšenica, Tomáš Křenek, Josef Koleček, Štěpán
Španihel, Lukáš Závorka, Marek Smejkal, Adam Martinát a trenér Jiří Zuzaňák. Zleva uprostřed Matěj Ulrych, David Michálek, Lukáš 
Kramoliš, David Dobiáš, Lukáš Holiš, David Špůrek a Tomáš Koleček. Zleva dole brankáři Petr Kovanda, David Mikulenka a Tomáš 
Měrka. Na fotce chybí hlavní trenér Tomáš Galus a hráči Michal Kulišťák, Jakub Holčák a zranění Filip Koleček a Vojtěch Zuzaňák.

Sportování virus nezastaví

Extraligové HC Robe Zubří se musí spokojit s bronzem
Házená dospěla k očekávanému 
kroku a kvůli pandemii předčasně 
ukončila mužskou Strabag Rail Ex-
traligu. S tímto krokem souhlasily 
všechny extraligové kluby včetně 
HC Robe Zubří.
Po distančním jednání vedení sva-
zu s kluby došlo na rozhodnutí již 
soutěž nedohrávat a uzavřít sezo-
nu, a to bez udělení mistrovské-
ho titulu. Za předpokladu, že se 

do soutěže v nadcházející sezoně 
2020/2021 přihlásí stejní účastníci, 
nikdo nebude sestupovat ani postu-
povat. Pro marketingové potřeby 
klubů bude vyhlášeno pořadí po 
21. kole základní části této soutěže, 
mistr nebude pro soutěžní ročník 
2019/2020 vyhlášen. Pro celek HC 
Robe Zubří (házenkáři na snímku) 
to znamená třetí místo za Plzní a 
Duklou Praha.                      (mha)

Od 7. 4. jsou otevřena veřejná spor-
toviště. Dbejte ale na dodržování 
pravidel! Využít lze - Atletické hřiš-
tě Dany Zátopkové, sportoviště při 
ZŠ Videčská a hřiště Kramolišov. 
Ovšem pozor! Stále je nutno dbát 
zvýšených protiepidemických opat-
ření. Čili mějte na paměti: Pokud 
občan dodrží 2metrový odstup od 
ostatních osob, NEMUSÍ mít při 

sportování roušku. Společně může 
sportovat nanejvýš 10 osob s vý-
jimkou členů domácnosti. Nesmí 
se při tom využívat vnitřní šatny, 
sprchy a další uzavřené společné 
prostory. Lze se věnovat nově např. 
i tenisu, nohejbalu, golfu, jízdě na 
koni, bruslení či vodním sportům, 
ale na hřišti nebo posádce můžou 
být maximálně 2 osoby.              (r)

Gymnastika funguje i v době koronavirové
Realizační tím oddílu „Gymnastika specializace Prostná“ pracující pod SVČ 
Rožnov nezahálí ani v těchto dnech. Po sérii úspěšných instruktážních videí, 
které jsou určeny k cvičení dětem na doma, se pustil realizační tým do zcela 
nového projektu, a to je on-line výuka gymnastiky. K tomuto účelu využívají 
speciální program, který je určen k videokonferencím. Připojit se může až 100 
účastníků. Trenér má možnost podívat se na jakoukoliv gymnastku a poradit 
ji. Výuka gymnastiky může alespoň částečně provizorně pokračovat.         (r)


