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Výroční zpráva občanského sdružení Zdravý Rožnov 
 

za rok 2006 
 
Občanské sdružení ZDRAVÝ ROŽNOV vzniklo jako otevřené sdružení lidí, kteří se nadchli myšlenkami 

obsaženými v mezinárodním projektu "Zdravá města" Světové zdravotnické organizace (WHO), kteří si vzali za cíl 
prosazovat tyto myšlenky a jejichž cílem bylo oficiální přistoupení města Rožnova p. R. k tomuto projektu. 
V současné době je v Národní síti Zdravých měst ČR  i Rožnov pod Radhoštěm. 

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

         členové: Vlasta Křeménková, RNDr. Ivan Lukáš,   Jarmila Mikulášková 
                                    Mgr. Blažena Vořechovská, Ing. František Šulgan 

        Dozorčí rada: 
       členové: Alena Kudláková, Ing. Vojtěch Bajer, Helena Zábranská. 

 
Sídlo:                     Zemědělská 572 
       756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 
Kontaktní osoby:  RNDr. Ivan Lukáš, Jarmila Mikulášková 
Mobil:      732 231 177, 739 208 366 
E-mail:      z.roznov@email.cz 
Web:      www.zdravyroznov.info/zr 
 
Peněžní ústav:      ČSOB 
Číslo účtu:      185418242 / 0300 
IČO:      68 898 665 
 
Výše členských příspěvků v roce 2006:  100,- Kč  nevýdělečně činní 

                                                             200,- Kč ostatní 
 

      Program: Propagace a realizace dílčích bodů programu „Zdravá města“, např.: 
- informační servis o projektu ZM 
- životní styl a volný čas dětí a mládeže 
- spolupráce s romským občanským sdružením 
- integrace menšin všeho druhu do majoritní společnosti 
- účast v územních a stavebních řízeních - např. působení na dodržování bezbariérovosti u 

budov sloužících veřejnosti, udržení rekreačních zón,  zachování zeleně, respektování 
zásad zdravého životního prostředí 
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ČLENSKÁ ZÁKLADNA – stav ke dni 1.1.2006:  

23 řádných členů: 

Baier J., Bajer V., Děcká I., Fojtíková D., Husková L., Kopecký P., Křeménková V., Kubín M.,   
Kudláková A., Lapčík D., Lukáš I., Mikolajková B., Mikulášková J., Mrlíková Z.,   
Ondrušková K., Ryšková L., Solanská Z., Srovnalová A., . Šulgan F..Telčer P., Tichá T.,    
Vořechovská B., Zábranská H. 
 

 
 
 

VALNÁ HROMADA o. s. Zdravý Rožnov se uskutečnila dne 31. ledna 2006.  
 

V sobotu 11. února od 13 do 21.30 hodin a v neděli 12. února od 10 do 16 hodin v MŠ 1. máje 864 se uskutečnil 
prožitkový seminář s Tamarou Markovou  „CESTA ŽENY“ 

Seminář vhodný pro ženy všeho věku, pro nastávající maminky a maminky s dětmi v šátku.  

Ideální terapie pro všechny typicky ženské fyzické i psychické potíže, důležité informace o přirozeném ženství, 
těhotenství, porodu a mateřství, orientální břišní tance - tanec rodiček, hlubinné účinky éterických olejů, vzájemné sdílení 
znovuobjevené ženskosti.  

 Tibetská vlajka bude letos viset i na radnici.  

Zastupitelé odsouhlasili vyvěšení tibetské vlajky na budově radnice, předkladatelem a zpracovatelem tohoto návrhu byl člen 
našeho sdružení Petr Kopecký.  

 

Ing. Vojtěch Bajer odstupuje z Rady Města. 

Vzhledem k podobě odsouhlaseného rozpočtu oznámil Ing. Vojtěch Bajer, že odchází z Rady města. 

Poprvé v historii našeho města byl zveřejněn ověřený zápis ze zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. 2. 2006 na 
městském webu. Naše sdružení dlouhou dobu toto zveřejnění prosazovalo.  

 

Mimořádné březnové zastupitelstvo mělo na programu pouze dva body. Převedení zimního stadionu pod společnost Komerční 
domy (tento záměr byl odsouhlasen) a zvolení nového člena rady města (zvolena Jarmila Mikulášková).  

 
 

Petr Kopecký a Vojtěch Bajer reagují v tisku na články I. Sošky v kauze zastřešení zimního stadionu. 
 
Iskérce bylo umožněno zúčastnit se Velikonočního jarmarku pořádaného městem a prostřednictvím soutěže o nejhezčího 

velikonočního beránka získat finanční prostředky  ve výši 4720 Kč na provoz sociálního centra. 
 
Zastupitelstvo města na svém  dubnovém zasedání schválilo GRANTY, jež mu doporučily příslušné grantové komise. 

Zdravý Rožnov byl úspěšný s následujícími žádostmi: 
Sociální centrum denních aktivit Iskérka - získáno 150 000 Kč,  
Den zdraví a pohybu - získáno 8 000 Kč,  

Běh Terryho Foxe - získáno 5 000 Kč,  
Mapování stavu životního prostředí v integrovaných částech města - získáno 2 100 Kč.  
 

http://www.zdravyroznov.info/zr/index.php?id=117
http://www.zdravyroznov.info/zr/index.php?id=115
http://www.zdravyroznov.info/zr/index.php?id=114
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Na jednání zastupitelstva města bude na programu mj. záležitost zamýšlené výstavby Kauflandu. Zastupitelé za Zdravý 
Rožnov proto oslovili místní majitele a provozovatele obchodů, aby je informovali o aktuálním stavu v této věci a 
prodiskutovali s nimi dopad na místní obchodníky. Setkání zastupitelů ZR s obchodníky se konalo v pondělí 3. dubna v 
Městské knihovně.  

 
Usnesením zastupitelstva města konaného dne 18. dubna 2006 zastupitelé 

odsouhlasili řádné členství našeho města v Národní síti Zdravých měst ČR. 
 
 
DEN ZEMĚ oslavil Zdravý Rožnov 22. dubna akcí čištění studánky v Mokrém na Dolních Pasekách. 
 
 
BĚH TERRYHO FOXE v pátek  2. června 2006 zorganizoval Zdravý Rožnov v našem městě již pošesté. 

Pod záštitou místostarosty Ing. Františka Šulgana, ve prospěch České onkologické 
společnosti na výzkum rakoviny v ČR. 

Masarykovo náměstí v Rožnově pod Radhoštěm bylo 2. června 2006 dějištěm tradiční humanitární akce - Běhu Terryho Foxe. 
Před šesti lety se pořádání ujalo občanské sdružení Zdravý Rožnov za vydatné pomoci Klubu Seniorů, Sokola Rožnov pod 
Radhoštěm, Městské knihovny, DDM ( nyní SVČ) a Českého červeného kříže jak z Rožnova, tak tylovské skupiny.  

Nadšení pořadatelů střídaly obavy, zda účastníky nezaskočí zima, déšť nebo vichřice. A vítr se skutečně chvílemi vichru 
podobal. Sluníčkem v duši mnoha přítomných ale byl lidský cit, tolerance a zájem o druhé.  

Doprovodný program představovala přehlídka pohybu. Zahájily ji mažoretky ZŠ Záhumení, roztleskávačky Sokola Frenštát 
pod Radhoštěm, Aerobik studio ARENA a Kalokagáthia Rožnov pod Radhoštěm. Cimbálová muzika KOTÁR nezištně 
přispěla hudební kulisou k lepší náladě a Středisko volného času nabízelo dětem ke zpestření soutěžení. Starší generace zase 
vyhledávala screeningová měření Zdravotnického ústavu Zlín. Členové fotoateliéru R9 zachycovali v celém průběhu zajímavé 
momenty, z nichž hodlají vytvořit výstavu fotografií v Městské knihovně. Dokumentující fotografie z běhu T. Foxe můžete 
také nalézt na webových stránkách www.zdravyroznov.info/zr. Pracovnice knihovny prodaly 100 ks ofrankovaných pohlednic 
vytvořených žáky ZŠ Pod Skalkou a 5 květen.  

Samotný běh zahájily okolo náměstí děti rožnovských mateřských škol. Děkujeme učitelkám za jejich ochotu a vzorový 
přístup zorganizovat reprezentační týmy. Tu někde začíná výchova k pohybu, výchova ke zdraví. Oficiálně se registrovalo 226 
účastníků a na konto České onkologické společnosti bylo odesláno 6 542,- Kč. Dík všem za spoluúčast. BTF je akcí, ve které 
lidé hledají vyšší smysl a životní povzbuzení. Město Rožnov podpořilo akci grantem a další firmy i jednotlivci napomohli k 
jejímu uskutečnění.  

 

Iskérka – Sociální centrum denních aktivit pro dlouhodobě duševně nemocné má za sebou již dva roky své existence.Byly to 
roky náročné a upřímně řečeno neočekáváme,že to,co nás v budoucnu čeká,bude jednodušší. Ba právě naopak. Počet lidí,kteří 
potřebují tuto službu,neustále roste a nám začíná být v současných prostorách velmi těsno. S novým zákonem o sociálních 
službách, který vstoupí v platnost 1.1.2007 jsou kladeny stále vyšší nároky na poskytovanou službu i na všechny její 
pracovníky. Jako každá nezisková organizace,jsme i my závislí na různých formách finanční podpory, bez nichž by naše 
centrum nemohlo existovat.  

Dnes bychom rádi využili této příležitosti a poděkovali Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, zejména pracovníkům 
živnostenského odboru,kteří se postarali o to,abychom se směli zúčastnit Velikonočního jarmarku dne 7.4.2006,mohli zde 
prezentovat naše centrum, výrobky z terapeutické dílny a prostřednictvím Soutěže o nejhezčího velikonočního beránka získali 
finanční prostředky na provoz našeho centra. Soutěže se v rámci jarmarku zúčastnilo 12 soutěžících (Cukrárna Vigantice, 
Vigantice Patricie Štěpánková, Rožnov pod Radhoštěm, Renata Kretková, Horní Bečva, Cyrilovo pekařství, s.r.o., Hrachovec, 
Blažena Blahová, Nový Hrozenkov, Jiří Martinek, Rožnov pod Radhoštěm, Lenka Krupová, Rožnov pod Radhoštěm, Radmila 
Kamencová, Zubří, Ludmila Cébová, Rožnov pod Radhoštěm, ARETE, s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm, Eva Holišová, 
Zubří,Zdenka Hanzelková, Libhošť). Někteří ze soutěžících přihlásili do soutěže i více exponátů. Soutěžní exponáty hodnotila 

http://www.knir.cz/
http://kalokagathia.czechian.net/
http://www.kotar.cz/
http://www.r9.cz/
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sedmičlenná porota s mezinárodní účastí.Všechny exponáty byly po soutěži vydraženy a dražbou získaná částka 4.720,- Kč 
byla předána Sociálnímu centru Iskérka.  

Touto cestou bychom také rádi poděkovali za sponzorský finanční dar, který našemu centru poskytl starosta Považské 
Bystrice, všem, kteří se zúčastnili dražby beránků či přispěli našemu centru koupí některého z našich výrobků. Náš dík patří 
samozřejmě všem soutěžícím, kteří beránky upekli, bez nichž by žádná dražba nemohla proběhnout. Naše poděkování patří 
také moderátorce, paní Zuzaně Vaškové,která průběžně a neúnavně po celou dobu trvání jarmarku seznamovala příchozí s 
činností našeho centra a moderováním dražby velmi přispěla k výši finanční částky, která byla Iskérce předána. Děkujeme vám 
všem,kteří nám přispíváte finančně či nás podporujete jiným způsobem. Podpora vás všech je velkým povzbuzením pro naši 
práci.  

  

 

Po pašeráckých stezkách v neděli 15.10. 2006 

Z Podťatého se vydáme společně s knížkou v baťůžku.  

Odjezd zájezdovým autobusem (cestovné hrazeno z grantu) od knihovny v 9 hodin. 

Zveme všechny obdivovatele podzimní přírody na česko-slovenské setkání v sedle Pindula - Lemešná nad Velkými 
Karlovicemi. Z Podťatého se vydáme na 3 km procházku pašeráckými stezkami na setkání rožnovských účastníků literární 
soutěže "Kurník šopa, co se děje za humny" s dětmi, knihovníky a seniory z Kysúc. Kontraband k pašování s sebou!  

Ve spolupráci s Městskou knihovnou.  

Projekt je spolufinancován EU. K jeho realizaci bylo využito prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného regionem Bílé 
Karpaty.  

S knížkou v baťůžku po pašeráckých stezkách 

Je neděle vprostřed října a na autobus přistavený před rožnovskou knihovnou se naloďují pašeráci. Kormidelník nabírá kurs 
západ, točí volantem jak třeba a veze pašeráky na konečnou stanici autobusu ve Velkých Karlovicích – Podťatém. Odtud se 
pak malí, velcí, mladí, staří, vybaveni kontrabandem, i bez něj, vydávají na krátkou, asi tříkilometrovou procházku do sedla. 
Zde se setkají s pašeráky z kysucké Čadce. Konspirace je dokonalá. Cizinecká policie nemá tušení, že se něco děje. A že se 
děje… 

…překračují se hranice, vyměňuje kontraband – koláčky, borovička, slivovice a hlavně dobrá nálada. Čte se z almanachu 
dětských prací, jež vydala rožnovská knihovna v rámci projektu Kurnik, šopa, co se děje za humny. Hraje se divadlo. 

Divadlo? Ba, ba. Ferda Mravenec s Broukem Pytlíkem zkouší propašovat borůvku bratranci Ferkovi. A že se jim to daří! 
Bránici polechtali všem. Dokonce i projíždějícím, nic netušícím cyklistům. 
Zpívá se. Někteří klepou kosu. Fouká neodbytný, severovýchodní vítr a tak se asi po hodině rozcházíme, každý na svou stranu 
hranice.  

Podzim je barevný, humor léčivý, pohyb zdravý, setkání jedinečná. A kdo to celé spískal? Rožnovská knihovna, občanské 
sdružení Zdravý Rožnov, divadélko ze Střediska volného času a Kysucká knihovna v Čadci. Pokud Vás to zaujalo, zkuste 
pašovat taky. Třebas napřesrok.  

 
 
 
 
 
 

http://www.knir.cz/
http://www.rra-vychodnimorava.cz/webinfo/prezentace.asp?site=1&page=108
http://www.rra-vychodnimorava.cz/webinfo/prezentace.asp?site=1&page=108
http://www.zdravyroznov.info/
http://www.zdravyroznov.info/
http://www.svcroznov.wz.cz/
http://www.kniznica-cadca.sk/
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VI. Den pro zdraví a pohyb  

v sobotu 7. 10. 2006 - Střední zemědělská škola, Rožnov pod Radhoštěm  

Na programu  byly procházka lázeňskými stezkami na Petřekově stráni, čtyři přednášky zaměřené na prevenci zejména 
onkologických a kardiovaskulárních nemocí, různé druhy cvičení pro všechny a řada akcí doprovodného programu. 

Ve spolupráci s Městskou knihovnou, Klubem Senior a ČČK. Mediální partner Spektrum Rožnovska.  

Podpořeno granty města Rožnova pod Radhoštěm a Zlínského kraje. 

Den pro zdraví a pohyb navštívilo v letošním roce kolem 500 návštěvníků. 

 

Komunální volby 2006 -  volby do zastupitelstva města se konaly ve dnech 20. a 21. října 2006  

Zúčastnil se i ZDRAVÝ ROŽNOV formou Sdružení Strany zelených a nezávislých kandidátů  

VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB: 

Zdravý Rožnov získal čtyři mandáty  

V komunálních volbách získal Zdravý Rožnov 16,76% hlasů. Umístil se tak za ODS (22,09%) a SNK-Za prosp. a rozvoj 
Rožnova (21,93%).  

Lídr naší kandidátky - František Šulgan získal druhý největší počet všech hlasů. 

Do Zastupitelstva města Rožnova byli za Zdravý Rožnov zvoleni:  

Ing. František Šulgan (2145hl.)  

Mgr. Zdenka Solanská (1200hl.)  

Petr Jelínek (1192hl.)  

RNDr. Ivan Lukáš (1139hl.)  

Všem voličům, kteří nám dali svůj hlas děkujeme.  

 

F.Šulgan zhodnotil na zasedání zastupitelstva města svou práci v kauze Důl Frenštát za uplynulé čtyři roky 

 

V pondělí 11. prosince proběhne v kině Panorama Benefice pro Iskérku. 

Akci pořádá Městská knihovna ve spolupráci s kinem Panorama a TKA.  

Pohádková benefice pro Iskérku - pozvánka na benefici, včetně programu (umístěno na webu Městské knihovny). 

PODĚKOVÁNÍ VŠEM, KTEŘÍ V ROCE 2006 PODPOŘILI ISKÉRKU. 

 
 
  

Valná hromada občanského sdružení "Zdravý Rožnov" konaná dne 18. 12. 2006 schválila převod  

http://www.knir.cz/
http://www.tka.cz/spektrum
http://www.knir.cz/
http://www.tka.cz/
http://www.knir.cz/knirasp/default.asp?kam=ztisku&id=557
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projektu Sociální centrum denních aktivit Iskérka a veškerého majetku, který byl nabyt v souvislosti s realizací  projektu 
Sociálního centra denních aktivit Iskérka do organizace Iskérka - občanské sdružení. 

Obsah tohoto majetku je zdokladován v účetnictví občanského sdružení "Zdravý Rožnov" od počátku realizace projektu 
Sociální centrum denních aktivit Iskérka pod samostatným střediskem Iskérka. 

 
 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA – stav ke dni 31.12.2006:  

22 řádných členů: 

Baier J., Bajer V., Děcká I., Fojtíková D., Husková L., Kopecký P., Křeménková V., Kubín   
M., Kudláková A., Lapčík D., Lukáš I., Mikolajková B., Mikulášková J., Mrlíková Z.,   
Ondrušková K., Ryšková L., Solanská Z., Srovnalová A., Telčer P., Tichá T.,    
Vořechovská B., Zábranská H. 
 
Koncem roku 2006 se vzdal členství F. Šulgan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zpráva o činnosti za rok 2006 
 

Sociální centrum denních aktivit Iskérka 
 

„Zdravý Rožnov“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.máje 864, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
 
 
 

„Život má smysl,více než to. Ponechává si smysl za všech      okolností, a to díky možnosti najít smysl i v utrpení, 
přetvořit utrpení v lidské rovině k výkonu-jedním slovem vydat svědectví o něčem, čeho je člověk schopen i při 

ztroskotání“ 
                                           Viktor.E.Frankl 

Sociální centrum denních aktivit Iskérka funguje od ledna 2004 
Sídlí v prostorách MŠ na ulici 1. máje 864 



Sídlo sdružení :  
Zemědělská 572 Tel.: 732 231 177 
Rožnov pod Radhoštěm  E-mail: z.roznov@email.cz 
756 61 http://www.zdravyroznov.info/zr 

 
 

Kontakty na členy výkonné rady:   IČO: 68 898 665 
Jarmila Mikulášková   571 651 412 
Mgr. Blažena Vořechovská 605 929 945 
Vlasta Křeménková   606 437 227     RNDr. Ivan Lukáš         732 231 177 

 

 
Iskérka – sedmikráska – posel nového života 
 
Naše poslání 

Podpora dospělých dlouhodobě duševně nemocných a osob v psychické krizi při nalézání  nového smyslu života i ve 
změněné situaci, znovuzačlenění se do společnosti v oblasti práce, vztahů a  zájmů.  
Poskytované služby v roce 2006 
 

Centrum denních služeb – pondělí- pátek 8-14 hodin 
      Prostor pro společná setkávání a hovory 

Dílny pracovní terapie – textilní, obalování knih, šicí, tiskařská 
Skupinové psychoterapie 
Tréninky paměti 
Pohybové terapie 
Akční terapie 
Výuka počítačů 
Tréninkové vaření 
Společné výlety, bowlingy, návštěvy solné jeskyně,ping-pong,… 
Svépomocné skupiny 
 
Sociální rehabilitace – po domluvě 
Psychosociální rehabilitace formou individuálních rozhovorů a individuálních rehabilitačních plánů 
 
Následná péče – terénní činnost 
Podpora osob ve zhoršeném zdravotním stavu formou case managementu –případového vedení 

    
      V roce 2006 navštěvovalo Iskérku  35 uživatelů . 

Probíhala spolupráce s Městskou knihovnou Rožnov pod Radhoštěm při výuce práce na internetu a při obalování knih. 
 
Další spolupráce probíhala s Domovem penzionem důchodců při výrobě vánočních ozdob. 
 
Od 1.8.2006 realizace projektu Zvýšení kvality a kapacity centra Iskérka - Globálního grantu- administrovaného 

Nadací rozvoje občanské společnosti a podpořeného ESF.  
 
Pracovní kolektiv: 
 
Zaměstnanci: 
Koordinátor a pracovník v přímé péči –úvazek 0,8  
Blanka Mikolajková 
Speciální pedagog- úvazek 0,8 
Mgr.Alena Jbaili 

      Psycholog – úvazek 0,4 
Bc.Martina Kovářová 
Pracovník v přímé péči 

      Tereza Tichá – t.č. péče o děti –bezplatná výuka angličtiny 
 
      Dohody o pracovní činnosti: 
      pracovníci v přímé péči –úvazek 0,5 
      Klára Maňáková 
      Vlasta Křeménková 
  
      Externí spolupracovníci 



Sídlo sdružení :  
Zemědělská 572 Tel.: 732 231 177 
Rožnov pod Radhoštěm  E-mail: z.roznov@email.cz 
756 61 http://www.zdravyroznov.info/zr 

 
 

Kontakty na členy výkonné rady:   IČO: 68 898 665 
Jarmila Mikulášková   571 651 412 
Mgr. Blažena Vořechovská 605 929 945 
Vlasta Křeménková   606 437 227     RNDr. Ivan Lukáš         732 231 177 

 

      Klinický psycholog, supervize –Mgr. Zuzana Zbudilová 
      Účetní – Ing. Marie Topolánková 
      Web-master –Petr Jelínek 
      Výuka angličtiny –In.g Hana Tichá 
      Supervize – Mgr. Piotr. Wardecki 
      Cvičení na balonech, pomoc při administrativě-Petra Filípková 
 
 
 
                         Finanční zpráva 

Náklady Kč 
Spotřeba materiálu celkem 96 625 
Materiál pro dílny 6 000 
Materiál pro volnočasové aktivity 5 025 
Ostatní materiál 8 967 
DHM do 10 000,- 13 858 
DHM nad 10 000,- 62 775 
Služby celkem 166 557 
Psycholog 19 000 
Supervize 4 200 
Účetnictví 11 000 
Nájemné 24 242 
Cestovné 19 894 
Vzdělávání 11 940 
Telekomunikace 16 937 
Ostatní služby 59 344 
Osobní náklady celkem 498 624 
Mzdy zaměstnanců 305 070 
OON –dohody o prac. Činnosti 64 275 
Zákonné soc. a zdr. pojištění 129 279 
Ostatní náklady 5 787 
Celkem 767 593 

Výnosy Kč 
Kraj Zlínský 148 000 
Město Rožnov pod Radhoštěm 150 000 
Úřad práce 16 000 
ESF – globální grant 178 773 
Dary 254 256 
Tržby za vlastní činnost 28 060 
Celkem 775 089 
  
Hospodářský výsledek 7 496 

                              
Všem dárcům děkujeme za podporu 

 
 
„Nikdo není zbytečný na tomto světě, který ulehčuje břemeno jiným.“                                                                           

                                                                                                 Charles Dickens 
 
       
 

 


	Výroční zpráva občanského sdružení Zdravý Rožnov

