
Výroční zpráva za rok 2020

Provoz
Zdravý Rožnov, z.s. řídila v tomto roce výkonná rada ve složení:

• Aneta Valasová,

• Tomáš Hofman,

• Ivan Lukáš,

• Jarmila Mikulášková,

• Alena Kudláková.

Statutárními  zástupci  byli  Aneta  Valasová,  předsedkyně,  Tomáš  Hofman,
místopředseda.

Kontrolním orgánem byla dozorčí rada ve složení:

• Petr Telčer,

• Jitka Woflová,

• Ludmila Husková.

Členskou základnu tvořilo v tomto roce 17 členů.

Na vlastní žádost spolek opustil Karel Gardaš.

Během valné hromady 10. června 2020 byla přijata nová členka Anna Borová.

V souladu se stanovami volila valná hromada novou výkonnou radu. Výkonná rada
byla zvolena ve stejném složení jako doposud, tedy  Aneta Valasová,  Tomáš Hofman,
Ivan Lukáš, Jarmila Mikulášková, Alena Kudláková. Také dozorčí byla zvolena ve stejném
složení Petr Telčer, Jitka Wolfová, Ludmila Husková.



Zdravý Rožnov, z.s. uzavřel v průběhu roku několik dodatků ke smlouvám:

• s Iskérkou dodatek k nájemní smlouvě;

• s  TKA  –  kulturní  agenturou  dodatek  k  nájemní  smlouvě  na  propagační
skříňku;

• s Janou Klikovou dodatek ke smlouvě o výpůjčce hudebních nástrojů.

Činnosti

Kaufland
Pro  připomenutí  -  v  závěru  roku  2019  zrušil  Nejvyšší  správní  soud  rozhodnutí
krajského soudu, který mimo jiné na návrh spolku Zdravý Rožnov zrušil Kauflandu
územní rozhodnutí týkající se umístění stavby. Po zveřejnění verdiktu NSS obnovil
Krajský  úřad Zlínského  kraje  dvě  navazující  stavební  řízení  -  jedno  se  vedlo na
stavbu samotnou, druhé se týkalo komunikací.  Rok 2020 se tedy nesl ve znamení
vyjadřování  k těmto  pokračujícím  řízení,  kdy  byl  spolek  Zdravý  Rožnov  velmi
aktivní ve všech fázích řízení.  Na začátku roku (3.  1.  2020) podal spolek Zdravý
Rožnov návrh na odkladný účinek žaloby na územní rozhodnutí, který byl přiznán
30. 1. 2020. Od té doby se čekalo na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě, pobočka
v Olomouci. Dne 27. 5. 2020 byla před tímto soudem zamítnuta žaloba na rozhodnutí
Krajského úřadu Zlínského kraje ve věci výstavby OD Kaufland. Na toto rozhodnutí
reagoval  spolek  Zdravý  Rožnov  sepsáním  kasační  stížnosti  spolu  s návrhem  na
odkladný účinek. Odkladný účinek stížnosti přiznán nebyl, ale o kasační stížnosti
samotné nebylo dosud rozhodnuto. Následovalo další kolečko připomínek ve výše
zmíněných  stavebních  řízeních.  V případě  stavby  samotné  budovy OD Kaufland
bylo vydáno stavební povolení dne 26. 10. 2020. Na toto rozhodnutí reagoval spolek
Zdravý Rožnov podáním žaloby ze dne 29. 12 .2020. Mohlo se tak stát díky výrazné
finanční podpoře místních obyvatel a obchodníků. 

Na  listopadovém  zastupitelstvu  (12.  11.  2020)  zastupitelé  znovu  rozhodovali  (již
potřetí) o prodloužení smlouvy o dopravním napojení mezi společností Kaufland a



městem  Rožnov  p.R.  Přípravě  na  toto  zastupitelstvo  věnoval  spolek  velkou
pozornost  –  proběhla  řada  setkání  s  místními  lidmi,  byla  iniciována  petice  proti
tomuto dopravnímu napojení:  Za OD Kaufland dopravně oddělený od obytné zástavby
(aby auta nejezdila přes Meziříčskou ulici – součást obytné zóny). Na zastupitelstvu ale
bylo  prodloužení  smlouvy  odhlasováno,  což  velmi  zkomplikovalo  případnou
dohodu se zástupci společnosti Kaufland.

Obnova sadu pod Hradiskem
V  jarním  období  zasáhla  do  péče  o  sad  opatření  omezující  šíření  COVID-19
zakazující  shlukování  většího  počtu  osob.  Obhospodařování  sadu  také  velmi
ovlivnilo deštivé počasí, které přálo růstu trávy. Z důvodu obavy zda-li bude vůbec
možné realizovat plánované vyfrézování pařezů v sadu v podzimních měsících, jsme
byli  nuceni  provést  pozdní  seč  až  v  září.  Brigády na  kosení  sadu s  hrabáním  a
úklidem travní hmoty proběhly v termínech: 11.  9., 12.  9., 18. 9., 2. 10., 3. 10. a 10. 11.
Dne 3. 11. byl proveden statický ořez stromů s následným úklidem dřevní hmoty
(brigáda 19.  12.).  Začátkem listopadu proběhlo také vyfrézování všech pařezů po
výřezu náletů z předešlých let z projektu ČSOP Orchidea Valašsko.

Další aktivity
Spolek ZR v průběhu roku organizoval nebo se účastnil svými členy těchto aktivit:

• 17. 5. Otvírání studánky v Mokrém

• 20. 6. Letní Slunovrat v sadu pod Hradiskem (zrušen z důvodu počasí)

• 27. 9. Pašerácké stezky – Pustevny návštěva obnoveného Libušína

• 16.11.  Výsadba  pásů  keřů  původních  dřevin  pod  Hradiskem  z  projektu
Krajina pro lidi i přírodu  (ČSOP Valašské Meziříčí)

• 27. 10., 3. 11., 4. 11., 12. 11., 17. 11., 22. 11. a 27.11. brigády ve stromořadí pod
Hradiskem (hrabání, pálení biomasy a klestí z jarních ořezů)
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