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Občanské sdružení ZDRAVÝ ROŽNOV

mezinárodním projektu "Zdravá města" Sv
v našem městě, s cílem oficiálního přistoup
ČR dvacet čtyři moravských a českých měs
Slavičín, Zlín, Brno, atd.  

Datum registrace: 9. 12. 1998 
Statutární orgán: Výkonná rada 

 členové: Vlasta Křemé
Ing. Petr Telč

 Dozorčí rada 
členové: PhDr. Kročil M

 

Adresa: 1. máje 1160 
 Rožnov pod Radhoště
 756 61 
 

Kontaktní osoby: Telčer Petr, Jarmila M
Telefon: 0651 / 651 670,  654 74
Mobil: 0776 / 796 943 
E-mail: z.roznov@email.cz 
Web: http://zdravyroznov.h
 
Peněžní ústav: ČSOB 
Číslo účtu: 152 651 187 / 0300 
IČO: 68 898 665 
 

Program: Propagace a realizace
 

 Což mimo jiné představ
- informační servis o pr
- životní styl a volný ča
- spolupráce s rómským
- integrace menšin všeh
- účast v územních a sta

sloužících veřejnosti, 
životního prostředí…

- zapojování veřejnosti
- atd. 
 

Z naší činnosti 
 

SOKOLSKÁ AKADEMIE PRO Z
O.s. Zdravý Rožnov, TJ Sokol a Klub Ka

Sokolskou akademii pro Zdravý Rožnov. 
Byla k vidění stylizovaná vystoupení modern
inspiraci. 
Krom hlavního programu pro veřejnost, kde
pro školy. 
Nejen pro úspěch akce se těšíme na další spo
Základní údaje o sdružení
 vzniklo jako otevřené sdružení lidí, kteří se nadchli myšlenkami obsaženými v 
ětové zdravotní organizace (WHO), a vzali si za cíl prosazovat tyto myšlenky 
ení Rožnova k tomuto projektu. V současné době je v Národní síti Zdravých měst 
t, z našeho okolí například Valašské Meziříčí, Frýdlant nad Ostravicí, Kroměříž, 

 

nková, RNDr. Ivan Lukáš,   Jarmila Mikulášková, Ing. František Šulgan, 
er 

ichal, Mgr. Petr Kopecký, Ing.  Arch. Jana Děrdová 

m 

ikulášková 
7 

yperlink.cz 

 dílčích bodů programu „Zdravá města“ 

uje: 
ojektu ZM 
s dětí a mládeže 
 občanským sdružením 
o druhu do majoritní společnosti 
vebních řízeních - např. působení na dodržování bezbariérovosti u budov 

udržení rekreačních zón,  zachování zeleně, respektování zásad zdravého 
 
 do dění v našem městě 

DRAVÝ ROŽNOV 
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lokagathia uspořádali v pátek 25. ledna 2002 v sále Společenského domu 

í gymnastiky, tance a pohybových skladeb k potěše ducha návštěvníků a zdravou 

 vystoupili i hosté ze Sokola Vsetín a Frenštát pod Radhoštěm, proběhl i program 

lupráci... 

http://web.quick.cz/kalokagathia/


 

MĚSTO PRO DĚTI 
Byla výstava kreseb dětí z rožnovských sídlišť na téma: "Jak by mělo vypadat město pro nás děti" a fotografií dětských 

hřišť z Karviné. Další fotografie zobrazovaly dřevěné prolézadla a další prvky dětských hřišť, které vyrábí rožnovská firma 
REPÁK. Výstava byla k vidění od 15. ledna do 23. března v prostorách Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm. Výstava 
byla pořádána u příležitosti 30-ti dní pro občanský sektor.  

 
 
V sobotu 1. června proběhl ve Společenském domě v ROŽNOVĚ 

BENEFIČNÍ KONCERT PRO ROŽNOVSKÉ BEZDOMOVCE 
který pořádal ROŽNOVSKÝ SVAZ ROMŮ - KALE JAKHA ve spolupráci s občanským sdružením ZDRAVÝ ROŽNOV. 

Atmosféra byla - jako už tradičně - výborná. Na koncertě účinkovali: ÁLOM s primášem Vojtěchem Lavičkou, KANDRAČI z 
Valašského Meziříčí a SKUPINA L. GOROLA z Ostravy - Hrušova. 

 

II. Běh TERRYHO FOXE 
 
Počasí opět moc nepřálo - bylo pošmourno, poprchávalo a byly už letos rozhodně teplejší dny. Přesto se běhu zúčastnilo 

240 nadšených běžců všeho věku, kteří přispěli ve prospěch konta "Výzkumu rakoviny" Ligy boje proti rakovině celkem 
částkou 17 379,60 Kč. 

Nejmladší účastnicí běhu, vezoucí se v kočárku, byla Jolana Zemanová ve věku 4 a půl měsíce. Nejstarší účastnicí byla 

opět Sokolka Libuše Hložánková narozena roku 1916. 
Obdiv a určitě ne jen pro vládnoucí počasí, si zaslouží dívky country souboru TENNESSEE a děvčata z tělocvičné jednoty 

SOKOL za jejich vystoupení v lehkých kostýmech rozhodně vhodnějších do teplejšího počasí. 
Poděkování si zaslouží cimbálová muzika JAVOŘINA, která se starala o dobrou náladu. 
Po uzavření běžícího ročníku Běhu Terryho Foxe rozdělí vybrané prostředky grantová komise, sestavená Ligou proti 

rakovině Praha. Seznam pracovišť, které obdržely granty v minulých letech naleznete na adrese: 
http://www.css.cz/fox/vyuziti.html

 
 

Letní slunovrat 2002 
Další slunovrat proplul našimi životy. Opět byl pro nás příležitostí k setkání a společné meditaci. Již po čtvrté se mohli sejít 

spřízněné duše k svátku, jež dává lidi dohromady již mnoho set let... Letos byla ta správná chvíle slunovratu, kdy bylo možné 
přivítat léto v pátek 21.6. 2002 v 15 hodin 22 minut. Ti, kdo mohli se zúčastnili meditace u knihovny, ostatní se sešli až v 
podvečer ve Valašské dědině. Tam nás čekal volný program u čaje v kotlíku. Dověděli jsme se něco o slunovratu u Keltů, něco 
s právném dýchání, zazpívali jsme si a bylo nám fajn. Nakonec jsme se dohodli, že příští rok, kdy je slunovrat v sobotu, se zase 
sejdeme, a to ve větším počtu než dosud... Bude to totiž po páté... 
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http://www.knir.cz/
http://www.30dni.cz/
http://www.css.cz/fox/vyuziti.html


Fotografie z BĚHU TERRYHO FOXE 
Od 18. června 2002 do další výstavy je na chodbách knihovny výstava fotografií z 2. rožnovského běhu pořádaného 

občanským sdružením Zdravý Rožnov a TJ Sokol za grantové podpory města. 
 
 

Příroda Rožnova 
 
S přírodou Rožnova seznamovala v září výstava v Galerii Městské knihovně v Rožnově, kterou připravili: Základní 

organizace Českého svazu ochránců přírody č.76/08 ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy, občanským sdružením Zdravý 
Rožnov, TKA agenturou a Městskou knihovnou 
v Rožnově pod Radhoštěm. 

V rámci výstavy proběhla beseda s autorem výstavy Ing. Františkem Šulganem. 
Dne 18. října 2002 proběhlo setkání s občany Rožnova, kterému jsme dali jméno: 
 

Koncert pro Zdravý Rožnov 
Koncert proto, že hrála muzika složená z muzikantů cimbálových muzik Ráztoky a Javořiny. Kandidáti a příznivci Sdružení 

nezávislých kandidátů Zdravý Rožnov rozdávali letáky, samolepky a především bulletin OKNO do občanské společnosti a při 
tom podávali bylinkový čaj na zahřátí, čerstvý jablečný mošt a různé napečené pamlsky. Všichni splnili svůj úkol, jen jedněm 
se to nepodařilo. A to těm, co měli na starosti počasí. To nám opravdu moc nepřálo - déšť byl dlouho na spadnutí, až se 
nakonec opravdu spustil. Jakoby to byl nějaký syndrom z Běhů Terryho Foxe, kdy bylo v obou dosavadních ročnících velmi 
podobně. 

 

Den zdraví 
Proběhl 26. října 2002 a tak jako minulý rok, uspořádali jsme jej i letos v prostorách Střední zemědělské školy v Rožnově. 
Z pohledu organizátorů lze říci, že ač na dopolední Běh pro zdraví nebylo ideální počasí, které se odpoledne ještě zhoršilo, 

byla na odpolední akci velmi slušná účast. Přichystané přednášky a ukázky se setkaly s živým zájmem účastníků, a to nás jako 
organizátory samozřejmě těší. 

 

Kandidátka nezávislých sestavená z našich členů a sympatizantů vyhrála komunální volby 2002 

Výsledky komunálních voleb v Rožnově 
 

Hlasy V pořadí Kandidátní listina 
abs. v % 

Přepočtené % 
plat. hlasů 

Počet 
mandátů

1. Sdruž.nez.kand.-Zdravý Rožnov 24 968 22.54 22.54 5 
2. Sdruž.nezáv.kand. 22 496 20.31 20.31 4 
3. Občanská demokratická strana 21 562 19.47 19.46 4 
4. Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 20 215 18.25 18.25 4 
5. Česká str.sociálně demokrat. 11 570 10.45 10.44 2 
6. Komunistická str.Čech a Moravy 9 943 8.98 8.97 2 

 
V pátek 15.11. 2002 proběhlo ustanovující zasedání zastupitelstva města Rožnova. Jako první byla volba starosty. Zvolen byl 
RNDr. Václav Mikušek (KDU-ČSL). Jako první místostarosta byl zvolen náš člen Ing. František Šulgan. Druhou 
místostarostkou byla zvolena Mgr. Libuše Rousová (ODS). Rada byla doplněna na sedm členů poslední volbou. Zvoleni byli: 
Ing. Vojtěch Bajer (SNK Zdravý Rožnov), Ing. Vítězslav Koukal CSc. (KDU-ČSL), Rudolf Bill (ODS) a Eva Rudolphijová 
(ČSSD). 

Sokolská akademie  2002 podruhé 
Právě na Mikuláše vyvrcholil 2. ročník závodů rožnovských dětí v přeskoku přes švihadlo, organizovaném TJ Sokol. Občanské 
sdružení Zdravý Rožnov se ujalo stejně jako loni moderování akademie.  Členové sdružení  pomáhali při počítání přeskoků na 
jednotlivých školách , protože zájem menších i větších  dětí po 1. ročníků náramně vzrostl, takže v tomto roce zvládlo švihadlo 
kolem 120 dětí.  Na reprezentační sokolské akademii odměňoval Mikuláš krásnými dárky nejlepší výkony. Klub Kalokaghatia 
připravil skvělý program cvičení gymnastek a  malých sokolíků a Dům  dětí a mládeže program taneční. Akademie se ten den 
opakovala 3x a to pro mateřské školky,  základní školy a odpoledne pro veřejnost. Sál Společenského domu tak tak stačil 
velkému zájmu diváků. Tato akce tří spolupracujících subjektů ukázala správný krok k realizaci  myšlenky zdravého životního 
stylu. 
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Prevence kriminality romských dětí a mládeže 
v Rožnově pod Radhoštěm 

Závěrečná hodnotící zpráva o realizaci projektu v roce 2002 
 

 
 

V roce 2002 získalo město Rožnov pod Radhoštěm grant Ministerstva vnitra ČR v rámci Projektu prevence kriminality. 
Jedním z dílčích projektů byl projekt zaměřený na romské děti a mládež dotovaný částkou 60 000,- Kč. 
 
Cílovou skupinou projektu byly především romské děti a mládež, žijící v nejproblematičtější lokalitě ve městě, 
nájemním domě městského úřadu na ulici 1. máje č. 1059. V průběhu roku byly romské rodiny žijící v tomto objektu 
postupně vystěhovávány, nabízené aktivity však využívaly i romské děti a mládež, žijící v jiných částech města, celkem 
cca 50 dětí. Realizátorem projektu bylo občanské sdružení Zdravý Rožnov ve spolupráci s občanským sdružením Kale 
jakha - Rožnovský svaz Romů. Služby zajišťoval terénní sociální pracovník pan Imrich Horváth st. (zaměstnanec spol. 
Člověk v tísni) za pomoci terénního sociálního pracovníka působícího v jiné lokalitě a několika dobrovolníků - 
dospělých Romů.  
 
Cílem projektu bylo vytvořit romským dětem a mládeži z Rožnova pod Radhoštěm podmínky pro smysluplné trávení 
volného času, zajistit tak kontinuitu v činnostech, probíhajících již v minulých letech (v letech 2000 a 2001 mj. za 
podpory MV ČR v rámci Projektu prevence kriminality) a předcházet tak negativním jevům mezi mladou romskou 
populací.  
 
Projekt se skládal ze tří částí: 
 
1. Volnočasové aktivity  
Z prostředků grantu byly hrazeny náklady na zajištění nejrůznějších volnočasových aktivit (pronájem sportovní haly, 
návštěva kulturních pořadů aj.) a zakoupeny sportovní a výtvarné potřeby. 
 
2. Letní tábor  
Ve dnech 25. až 31. srpna 2002 se uskutečnil v chatové osadě ve Velkých Karlovicích -  
Léskové letní tábor pro 35 romských dětí. Šlo v pořadí o druhý takovýto tábor, na který se děti po loňské zkušenosti 
celý rok těšily. Velkým zážitkem pro ně byl i výlet do lázní Teplice nad Bečvou s návštěvou zdejších jeskyní a propasti. 
Pozitivní skutečností bylo to, že kromě funkce zdravotníka a personálu kuchyně zajišťovali chod tábora dospělí 
rožnovští Romové.  
Finančně se na realizaci tábora podílel také Okresní úřad Vsetín. Z prostředků grantu MV ČR bylo částečně hrazeno 
nájemné a strava, dále doprava, sportovní materiál a OON - odměny vedoucím.  
 
3. Hudební a taneční soubor   
Z prostředků grantu byly dovybaveny hudební a taneční soubor a zaplacena odměna lektorovi hudby. V září 2002 se 
uskutečnil zájezd souboru společně s dalšími zájemci na romskou pouť na Svatý kopeček u Olomouce. Činnost souboru 
byla bohužel i v roce 2002 poznamenána tím, že se z Rožnova p. R. muselo odstěhovat několik romských rodin (a tedy i 
členů souboru).  
 
Cíl projektu - zajištění podmínek pro trávení volného času romských dětí a mládeže v Rožnově pod  Radhoštěm a 
předcházení negativním jevům (záškoláctví, toxikomanie, drobná kriminalita) byl tímto programem naplněn. Aby však 
tato činnost měla dlouhodobé a trvalé výsledky, je třeba v ní nadále pokračovat.  
 
Finanční stránka projektu 
V tomto roce byl ministerstvem zvolen jiný způsob financování projektů. Finance nám byly přiznány, ale zůstaly na účtu města 
Rožnova a byly vypláceny proti fakturám a účtům. Z tohoto důvodu nefigurují tyto prostředky v naší zprávě o hospodaření, 
neboť je nemáme ani v účetnictví. 
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Finanční zpráva: 
 
Zůstatek za rok 2001:

pokladna 896,80 Kč
bankovní účet 26 443,83 Kč
celkem 27 340,63 Kč
 

Příjmy

dotace ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí 15 400,00 Kč
přijaté dary fyzických a právnických osob 4 001,00 Kč
přijaté členské příspěvky  3 300,00 Kč
přijaté úroky 99,53 Kč
ostatní příjmy 5 500,00 Kč
 
Příjmy celkem:  28 300,53 Kč
 
Výdaje:
nákup materiálu a zboží 15 233,60 Kč
nákup služeb 25 112,30 Kč
provozní režie 2 099,00 Kč
ostatní výdaje 5 500,00 Kč
 

Výdaje celkem:  47 944,90 Kč

Zůstatek roku 2002:

Pokladna 1 413,90 Kč
bankovní účet 6 282,36 Kč
Celkem 7 696,26 Kč
 
 
 

Vypracoval: Kontroloval: Schválila: 

Petr Telčer Jarmila Mikulášková Valná hromada dne 30. ledna 2003
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