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Výroční zpráva za rok 2012

1. Správní řízení a zapojování veřejnosti

2. Zdravý rok 2012

3. Členská základna, chod sdružení

 

1  .   Správní řízení a zapojování veřejnosti 

(agenda vedená převážně Kristýnou Kosovou): 

Úspěšná žádost o Rychlé granty Nadace VIA na pokrytí nákladů kauzy Kaufland, z toho pořízen malý

dopravní posudek u VUT a námitky do územního řízení u AK Šikola.

Navázání spolupráce s EPS, účast na subprojektu Satelity právní pomoci, získání dalšího právního pokrytí

kauzy Kaufland, zisk vlastního právnického stážisty.

V rámci spolupráce a síťování neziskovek několik výjezdů na akce pořádané EPS: seznamovací výlet do

Holešova, víkendové soustředění Kaplička, víkendové soustředění Toulcův dvůr, kde J. Baier přednášel o

záznamech ze zastupitelstev, Rekonstrukce státu Toulcův dvůr, školení na správní řízení o kácení dřevin

Brno, výjezd právníků k nám na trh proti Kauflandu.

Kromě  těchto  interakcí  jsme  v kontaktu  na  diskuzním  fóru,  mailing  listu  a  facebooku,  všechno  je

poměrně užitečné pro účast ve správních řízeních.  V některých oblastech už jsme schopní na základě

vlastních zkušeností radit i dalším lidem (Výměnička 5. května, Bioplynka Roštění).

 

Správní řízení s naší účastí podle žádostí:

řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les

vodoprávní řízení o umisťování protipovodňových opatření

Správní řízení s naší účastí na základě zákona EIA:

všechna řízení související se stavbou Kauflandu

 

Pořizování záznamů: 

Přechod na zveřejňování na Rožnovském prostoru, i nadále nás zajímá problematika – Jarek nabídl EPS

kromě přednášky další spolupráci – máme sice naši „kuchařku“, ale přes EPS by to mělo větší dopad. 
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Právník PRO BONO 

Společně s Iskérkou jsme nominovali J. Baiera na cenu právník PRO BONO, toto ocenění dostal.

 

2. Zdravý rok 2012 

(agenda vedená převážně Ivanem Lukášem a Jarkou Mikuláškovou): 

Tradiční otevírání studánky v Mokrém – u příležitosti Dne Země.

5.  Ekologiáda - již  pátý ročník znalostní  a  vědomostní  soutěže  na téma tvorba  a  ochrana  životního

prostředí.

Koná se každoročně u příležitosti Dne Země pro žáky 4. a 5. ročníků základních škol z  Rožnova p. R. a

okolí.

Tentokrát se účastnilo celkem 15 tříčlenných družstev žáků 7 základních škol.

Odbornou náplň soutěže  připravili  studenti  Střední  školy zemědělské  a  přírodovědné,  kteří  se  ujali  i

funkce hodnotitelů na celkem 8 stanovištích, na kterých soutěžící žáci řešili různorodé úlohy. 

Vítězem  5.  Ekologiády  se  stalo  družstvo  ZŠ  Praktické,  které  získalo  putovní  cenu  –  keramickou

Zeměkouli, keramické medaile, diplomy a věcné ceny – hrací míče.

Na druhém místě se umístilo družstvo ZŠ Záhumení a na místě třetím skončilo družstvo ZŠ Koryčanské

Paseky. Také tito žáci dostali keramické medaile, diplomy a věcné ceny.

Akce byla podpořena grantem města Rožnova p. R.

Slavnost  slunovratu  –  ve  spolupráci  s Iskérkou  v jejich  zahradě.  Obnovování  pohanských  rituálů,

povídání o podobě svátků, čtení z knih, veselice s improvizací na všechny dostupné nástroje,  opékání

špekáčků a zpívání při kytaře. 

Akce „ S knížkou v baťůžku po pašeráckých stezkách“ se uskutečnila dne 23. 9. 2012. Šlo o česko-

slovenské setkání knihovníků, seniorů a všech obdivovatelů podzimní přírody na hranicích ve Vyšném

Kelčově.  Průvodcem  byl  MUDr.  Jozef  Malec.  Uskutečněno  ve  spolupráci  s Městskou  knihovnou

v Rožnově p. R. a Kysuckou knižnicou v Čadci.
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Den zdraví a pohybu - ve spolupráci s Iskérkou. o. s. a  Sdružením diabetiků ČR – územní organizací

Rožnov.  Přesto,  že  po  deseti  letech  této  aktivity  na  Střední  škole  zemědělské  a  přírodovědné bylo

změněno místo konání a situováno do skromnějších prostor v Iskérce na Chodské ulici, zájemci si cestu

našli. Cvičení s malými a velkými míči sice mělo méně pohybu chtivých než těch, kteří chtěli zakusit

nějakou masáž, nechat si změřit tlak a cukr v krvi, či měření Supertronikem, nebo ochutnat jednohubky s

čajem a jablečným moštem. Největším tahákem ale byla přednáška MUDr. Josefa Kučery z Povážské

Bystrice o problémech ztráty imunity a  nástupu nemoci.  Akce končila  bubnováním a muzicírováním

dokonce přesčas,  jak se do toho účastníci  nadšeně zabrali.  Celá  částka vstupného dobrovolného byla

věnována Iskérce, o. s.

Zdravý Rožnov zdravě vaří – Upeč třeba chleba.  Ve znamení návratu k základům kuchyně jsme se

pustili do kváskového chleba, což se ukázalo jako velmi nosné téma, je to aktuální trend podporovaný

foodbloggery, projektem kváskové mapy i zájmem médií. My jsme na to šli i tradičnějšími cestami, mezi

pečením se mluvilo o pečení na Valašsku, četlo z Štikovy Lidové stravy na Valašsku. Naučili jsme se

chleba, veky, pomazánky a játrovou paštiku.

Děti seniorům - Pátým rokem v rámci závěrečné akce Zdravého Rožnova jsme uskutečnili ve spolupráci

se ZŠ Pod Skalkou akci v Domově pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm. Žáci pátého ročníku pod

vedením  učitelů  nazdobili  150  vánočních  přání  a  vyrobili  150  drobných  dárečků.  Rozdali  jsme  je

seniorům 19. prosince během adventního koncertu rožnovského gymnázia. 

S klub –  celoroční  aktivity  pro  nevidomé a  slabozraké  v Městské  knihovně –  celkem realizováno 8

literárně hudebních pořadů.

3. Členská základna a chod sdružení:

V roce 2012 ukončili členství ve sdružení Zdenka Solanská a Miloš Šťastný.

Naopak byli valnou hromadou přijati noví členové: Aneta Valasová, Veronika Vlasová, Magda Kubínová

a Monika Kašparová.

Naši podporovatelé :

Projekt Zdravý rok 2012 byl podpořen třemi granty města Rožnova p. R.
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Naše činnost byla podpořena příspěvkem Nadace VIA a v rámci subprojektu Satelity právní pomoci pod

Ekologickým právním servisem jsme  také  čerpali  prostředky, které  směřovaly  do  kauzy  Kaufland –

informační  kampaň o  záměru  výstavby, právech  občanů v příslušných řízeních  a  terénní  poradenství

dotčeným obyvatelům.

Činnost sdružení podpořili někteří místní podnikatelé a živnostníci.
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