
Výroční zpráva za rok 2022

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 15 členů.

V souladu se stanovami zvolila  valná hromada  dozorčí radu ve stejném složení  Petr
Telčer, Jitka Wolfová, Ludmila Husková.

Činnosti

Obnova sadu pod Hradiskem
Spolek Zdravý Rožnov začal s obnovou sadu na konci roku 2016, kdy byl zpracován
i projekt na jeho záchranu. Postupně došlo k ošetření cca poloviny stromů (nyní přibližně
40),  ale  je  nutné v tomto pokračovat.  Celkově  byl  sad  ponechán bez péče  cca  30  let
a úplně zarostl nálety. V první fázi bylo provedeno odstranění původního oplocení a pak
bylo realizováno během 3 let postupné vyřezání náletu (2016–2019). Ve spolupráci s Lesy



ČR a Správou CHKO Beskydy byly také odtěženy vzrostlé jehličnaté stromy. Kvůli nás-
ledné údržbě bylo potřeba provést odfrézování pařezů po těžbě a výřezu náletových
dřevin (za spolupráce s ČSOP Orchidea, 2019). 

I v tomto roce byla provedena seč, včetně odklizení travní hmoty. Podstatnou část plochy
už je možné séci kosami (v tomto trendu chceme pokračovat). Seč sadu proběhla fázově,
první část (asi ¾) byla posečena v červnu, zbytek v srpnu. Při odklízení travní hmoty
v srpnu pomáhali ukrajinští  uprchlíci, kteří se tak seznámili s dalšími lidmi z Rožnova.
Fázová seč se provádí pro zachování biodiverzity rostlin a bezobratlých (mimo jiné jde
o podporu orchidejí, jejichž počet každoročně stoupá). I letos byla seč podpořena z Prog-
ramu péče o krajinu, kterou  spravuje AOPK ČR, RP SCHKO Beskydy. Tento národní
program slouží pro podporu opatření, která povedou k udržení a systematickému zvy-
šování  biologické  rozmanitosti.  Podpora  je  poskytována  na  realizaci  neinvestičních
jednoletých opatření.

V letošním roce byla započata spolupráce s místní Sušírnou z pod Radhošťa (zpracování
plodů), což je malá sociální firma, která zaměstnává  lidi s handicapem. Pod její správou
je také místní bezobalový obchod, kde se výrobky ze sušírny prodávají. Hlavní koordi-
nátorkou prací za sušírnu je Monika Kašparová.

V neposlední řadě začal spolek spolupracovat také se Skautským institutem v rámci tzv.
patronátů. Principem je ukázat skupinám dětí a mládeže, jak se aktivně zapojit do ochra-
ny přírody. Cílem programu je propojit oddíl s odborníkem a také se správcem nějakého
cenného  území  a  nasměrovat  mladé  k  účinným aktivitám  ochrany  přírody.  Členové
oddílu pečují o „svůj“ kousek krajiny a díky tomu se dozvídají, jaké jsou v místě přírodní
hodnoty, jak funguje daný biotop a mnoho dalších souvislostí. V rámci patronátů fungují
tzv. triády – za spolek v něm figuruje Jitka Wolfová, za Skautský institut Pavla Šlinzová
a za místní oddíl (Moudré sovy a ostříži) Jana Rýparová.

Společná brigáda s lidmi ze Sušírny z pod Radhošťa,  skauty a členy spolku proběhla
22. 10. Byla zaměřena na úklid dřevní hmoty, sběr a třídění ovoce a vyčištění základové
zídky od vegetace. Děti se seznámily se starými krajovými odrůdami ovocných dřevin
(Boskopské, Kožená reneta, Matčino, Ontario, Parména zlatá). Celkem bylo nasbíráno 24



beden jablek do sušírny, 2 bedny pro moštování na oddílové schůzce, 26 pytlů jablek pro
zvěř (postoupeno Lesům ČR).

Přehled brigád, které proběhly v sadu:

• 5. 2.  Výřez výmladků u ohniště a základů vypáleného domku u vstupu z pane-
lové cesty

• 17. 4. Vystříhávání výmladků z plotu a vyplétání

• 15. 5. Vystříhávání výmladků z plotu a vyplétání

• 18. 6. Sečení bubnovou sekačkou, první termín posečeno ¾ sadu

• 20. 6.  Sečení kosami, hrabání posečení hmoty (praxe studentek ze Střední školy
zemědělské a přírodovědné)

• 21. 6. Hrabání a odklizení travní hmoty

• 11. 8. Sečení

• 12. 8. Hrabání a odklízení travní hmoty s Ukrajinci

• 22. 10. Sběr plodů se skauty a lidmi ze sušírny

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

• 27. 3. Převazování úvazků u mladých stromků ve stromořadí pod Hradiskem

• 7. 4. Převazování úvazků u mladých stromků ve stromořadí pod Hradiskem

• 10. 4. Převazování úvazků u mladých stromků ve stromořadí pod Hradiskem

• 21. 4.  Exkurze pro místní základní školu ke Dni Země, součástí trasy byl  sad
i stromořadí

• 24. 4. Otvírání studánky v Mokrém 

• 19. 5. Hrabání a mulčování keřů ve stromořadí pod Hradiskem



• 21. 6. Letní Slunovrat v sadu pod Hradiskem

• 25. 9. Pašerácké stezky – Zašová

• 4. 12. Hrabání travní hmoty z květnatých pasů ve stromořadí pod Hradiskem
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