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

Výroční zpráva za rok 2011 

Sdružení pokračovalo v realizaci projektu „Zdravý rok“ dílčími aktivitami:

Tradiční otevírání studánky v Mokrém u příležitosti Dne Země.

Kulturní  část  celoročního projektu „Zdravý rok 2011“  sestávala  ze tří  částí:  S – 

klub, Po pašeráckých stezkách a Děti seniorům:

„S – klub pro slabozraké a nevidomé“, který je již 20 let činorodý, naše sdružení 

podporuje tím, že pomocí získaného grantu financuje odměny za přípravu a realizaci 

akcí, kterých v roce 2011 bylo celkem 9. Jedná se o poslechové, literární a hudební 

pořady.

„Po  pašeráckých  stezkách“  je  akcí  podporující  česko-slovenskou  vzájemnost. 

Tentokrát se konala dne 25. 9. 2011 v Javorníkách. Díky kvalifikovanému průvodci 

účastníci získali spoustu zajímavých informací.

„Děti seniorům“ je již tradiční akce, nyní v podstatě celoroční – jde o spolupráci 

dětí ZŠ Pod Skalkou vedených pedagogicky s Domovem pro seniory. Děti připravují 

a  realizují  pořady ke  Dni  matek  a  předvánoční  aktivity  včetně výzdoby,  výroby 

drobných dárečků a přáníček.

Akce pod názvem „Zdravý Rožnov zdravě vaří“ jako součást celoročního projektu 

Zdravý rok 2011 se uskutečnila dne 22. 10. 2011. Náplní byl malý seminář zdravé 

kuchyně zaměřený na valašské jehněčí  spojený s ochutnávkou jednotlivých jídel. 

Účastno 23 registrovaných.

 „Den pro zdraví a pohyb“ jako součást celoročního projektu „Zdravý rok 2011“, 

se uskutečnil dne 26. 11. 2011. Určen byl zejména pro rodiče a prarodiče s dětmi 

jako inspirace pro celou rodinu. Na programu byly hry, cvičení, rozhovor, beseda, 

muzicírování  ale také kraniosakrální  masáže a světelná terapie tibetskou mísou. 

Účastnilo se 25 registrovaných účastníků.

„Ekologiáda“, již tradiční akce – soutěž pro žáky základních škol z Rožnova p. R a 

okolních obcí na téma ochrana a tvorba životního prostředí se konala 20. 4. 2011 u 

příležitosti Dne Země. Soutěž je mezi dětmi oblíbená, je výchovná a poučná.

Další činnosti sdružení v průběhu roku 2011:
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Protipovodňové  opatření  na  řece  Bečvě (PPO)  V  rámci  změny  územního 

rozhodnutí jsme podali připomínky, také jsme informovali veřejnost, naší zásluhou 

se na veřejném projednání sešel významný počet lidí, obyvatelé Jižního města byli 

pozváni letáčkem do každé schránky. 

Výstava  Stromobraní Inspirováno  odporem  k  záměru  města  vybudovat 

protipovodňové zdi na Tyršově nábřeží. V okamžiku upadajícího zájmu médií (a tedy 

nižší informovanosti občanů) jsme oslovili známé i veřejnost s nápadem umělecky 

adoptovat lípy určené k pokácení.  Podařilo se adoptovat všechny lípy z Tyršova 

nábřeží,  výstava  probíhala  v  listopadu  v  červené  vile  na  Zemědělské,  nabídla 

několik večerních setkání a díky obnovenému zájmu veřejnosti se podařilo dosbírat 

další podpisy pod petici až k počtu 1600. Petice byla zaslána na Povodí Moravy a na 

Ministerstvo zemědělství. 

V lednu a únoru 2012 výstava pobývala na chodbách knihovny. Informační  účel 

splnila, ačkoliv se jí některá místní média odmítla zabývat. Jakmile bude jasné, zda 

se  stavba  bude  realizovat,  vydáme  článek  nebo  tiskové  prohlášení.  

Osadní výbor Zdravý Rožnov podpořil  vznik dalšího Osadního výboru na Jižním 

městě, se kterým spolupracuje na kauzách PPO a Kaufland. 

Kaufland Jako občanské sdružení jsme připomínkovali řízení EIA (posuzování vlivů 

na životní prostředí), nutno podotknout, že některé naše připomínky byly zahrnuty 

do podmínek, které EIA stavbě klade, jsou ale spíše kosmetické (světelný smog 

například). Zásadní připomínky, jakými bylo nevhodné dopravní napojení a špatná 

urbanistická  i  architektonická  úroveň  byly,  také  na  základě  našich  připomínek, 

doporučeny  k přepracování,  jedná  se  ale  jen  o  doporučení  a  město  je  nebude 

vymáhat.

Nultý ročník cyklojízdy Krátkou jízdou Rožnovem jsme chtěli upozornit na fakt, že 

samotná cyklostezka je pro rozvoj cyklodopravy ve městě nedostatečná. Od roku 

2012 chceme pravidelně připravovat Den bez aut, ve spolupráci s Ohlou klikou o. s. 

Záznamy  jednání  zastupitelstva  města  Díky  intenzivní  práci  našich  členů, 

zejména J. Baiera, K. Gardaše a K. Kosové za spolupráce některých dalších členů 

sdružení  se  podařilo  realizovat  záznamy  a  zveřejňování  jednání  zastupitelstva 

města na internetu.
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Členové sdružení  se podíleli  na tvorbě a distribuci  tištěného zpravodaje „Zdravý 

pohled na Rožnov“.

Sdružení se aktivně účastní správních řízení ve věci kácení dřevin rostoucích mimo 

les na pozemcích ve vlastnictví města Rožnov p. R. a nově také ve vodoprávním 

řízení ve věci PPO.

Členská základna

Valnou hromadou byli přijati dva noví členové – K. Kosová a K. Gardaš, sdružení 

tedy mělo v roce 2011 celkem 19 členů.

Naši podporovatelé

Alena Kudláková – Oční optika, Vojtěch Bajer, Vakuum servis, s.r.o. ,Dobiáš, s.r.o., 

Petr Poruba Drogerie, Dr. Malina – Lékárna Rubus, Stroza, s.r.o.
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