
Zdravý Rožnov - občanské sdružení

Výroční zpráva  za rok 2001
Občanské  sdružení  ZDRAVÝ  ROŽNOV vzniklo  jako  otevřené  sdružení  lidí,  kteří  se  nadchli 
myšlenkami obsaženými v mezinárodním projektu "Zdravá města" Světové zdravotní organizace 
(WHO), a vzali si za cíl prosazovat tyto myšlenky v našem městě, s cílem oficiálního přistoupení 
Rožnova k tomuto projektu. V současné době je v Národní síti Zdravých měst ČR dvacet čtyři  
moravských a českých měst, z našeho okolí například Valašské Meziříčí, Frýdlant nad Ostravicí, 
Kroměříž, Slavičín, Zlín, Brno, atd.

 Základní údaje o sdružení

Datum 
registrace:

9. 12. 1998

Statutární 
orgán:

Výkonná rada

členové 
výkonné 
rady

Vlasta  Křeménková,
RNDr.  Ivan  Lukáš,
Jarmila  Mikulášková,
Ing.  František  Šulgan,
Ing. Petr Telčer

členové 
dozorčí rady

Jana  Děrdová,
Petr  Kopecký,
PhDr. Kročil Michal

Adresa: 1.  máje  1160
Rožnov  pod  Radhoštěm
756 61

Kontaktní 
osoby:

Telčer Petr, Jarmila Mikulášková

Telefon: 0651 / 651 670, 654 747

Mobil: 0776 / 796 943

E-mail: z.roznov@email.cz

Web: http://zdravyroznov.hyperlink.cz

Peněžní 
ústav:

ČSOB

Číslo účtu: 152 651 187 / 0300

IČO: 68 898 665

Program: Propagace  a  realizace  dílčích  bodů  programu  "Zdravá  města"
Což mimo jiné představuje: 
- informační servis o projektu ZM



- životní styl a volný čas dětí a mládeže
- spolupráce s romským občanským sdružením

-
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…

- zapojování veřejnosti do dění v našem městě
- atd.

Pořádané akce

Občanská společnost?

Dne 7. března uspořádalo naše sdružení I. setkání rožnovských občanských sdružení s veřejností. 
Akce  se  konala  v  návaznosti  na  celostátní  kampaň  "30 dní  pro  občanský  sektor".  Schůzky se 
zúčastnili zástupci devíti sdružení. Na počátku hovořil host večera Ing. J. Figura o spolupráci místní 
samosprávy  a  občanského  sektoru  ve  Frýdlantu  nad  Ostravicí.  Poté  následovalo  představování 
jednotlivých  sdružení,  které  plynule  přešlo  v  diskusi  o  problémech  v  neziskovém  sektoru,  o 
možnostech další spolupráce a o užitečnosti podobných setkání.

Běh Terryho Foxe

Běh jsme pořádali ve spolupráci s tělocvičnou jednotou Sokol, s podporou místních sponzorů (viz.  
poděkování na obálce) a pod záštitou místostarosty RNDr. Václava Mikuška.

Akce proběhla 22. dubna a přes nepřízeň počasí (bylo chladno a pršelo) se akce zúčastnilo 380 
účastníků a bylo vybráno od účastníků 25 809 Kč, které byly odeslány na konto Ligy boje proti 
rakovině. Akce byla doprovázena měřením krevního tlaku, cholesterolu, cukru a podkožního tuku. 
Přes  déš?  se  kreslilo  na  dlažbu  náměstí,  hrála  cimbálová  muzika  Kotár,  tančilo  se  country  a 
předvádělo TAI-CHI. V souvislosti s country nesmíme zapomenout na dobrou spolupráci s DDM v 
Rožnově. Také spolupráce se Sokolem se nám velmi osvědčila a rozhodli jsme se pro její další  
pokračování.

Ukliďme Beskydy



Sdružení se opět podílelo na výzvě Ukliďme Beskydy, která je tradičně vyhlašována v týdnu kolem 
Dne Země. Protože však přesně na Den Země jsme pořádali Běh Terryho Foxe, nepřipravili jsme 
žádnou konkrétní akci.

Letní slunovrat 2001

Dne 21.  6.  2001 jsme uspořádali  již  třetí  ročník letního slunovratu v Rožnově.  Slunovrat jsme 
přivítali na Hradisku, kde nás bylo něco přes padesát lidí všeho věku. Krom společné meditace jsme 
vyslechli  zajímavosti  o  Hradisku,  ekologické  texty  mladých  autorů  ze  ZŠ  Videčská,které 
doprovodili zpíváním písní, ty nám zazpívali i malí Romové z Kalejakhy a další program.

2. Setkání rožnovských neziskových organizací

Ve čtvrtek 20. září 2001 proběhlo druhé setkání rožnovských neziskových organizací s programem: 
předvedení databáze rožnovských spolků, sdružení a klubů, aktuální informace z ICN - pozvánky 
na  semináře,  uzávěrky  grantových  řízení...,  návrh  grantového  systému  města  vypracovaného 
sociální komisí při MÚ, pozvánka na spoluúčast ke Dni zdraví.

Den zdraví

V  sobotu  13.  října  2001  proběhla  tato  naše  zatím  největší  akce.  Při  pořádání  jsme  úzce 
spolupracovali  s  rožnovským Klubem seniorů  a  dalšími  spolupořadateli:  Projekt  Zdraví  dětem, 
Červený kříž Rožnov,  TJ Sokol, Městská knihovna, Liga proti  rakovině , o.s.  Kamarád.  Den pro 
zdraví se konal pod záštitou města Rožnova. Po celý den se akce účastnilo příjemné množství lidí a 
souhrnný odhad je kolem 500účastníků a to jak dospělých tak dětí.  Dopoledne v 1. hostinském 
pivovaru  byla  řada  přednášek  odborných  lékařů  ke  zdravé  stravě  a  důležitosti  stravování  dle 
krevních skupin. Současně byla možnost měření tlaku, cholesterolu a tuku v krvi a určení krevních 
skupin. Nechyběla ani přednáška vysílající organizace Ligy proti  rakovině z Prahy k prevenci i 
radám v nemoci. Doprovodnou akcí byla nabídka a prodej duchovní literatury tématicky zaměřené 
ke zdravé stravě, rovněž tak prodej přírodních podpůrných výrobků a prezentace kompenzačních a 
rehabilitačních  pomůcek.  Občanské  sdružení  kamarád  prodávalo  keramické  výrobky  svých 
handicapovaných klientů.

Odpoledne byl  připraven  program v  budově Střední  zemědělské  školy  ve spolupráci  s  klubem 
Kalokagathia  Tělocvičné  jednoty  Sokol.  Začal  vystoupením  dětí  ze  ZŠ  Videčská  s  názvem 
Ekologické  pohádky  a  pokračoval  vystoupením  gymnastek,  cvičením  TAI  CHI  a  pokračoval 
dalšími  přednáškami.  Součástí  programu  byly  krom  klasické  masáže  i  masáže  SHI  ATSU, 
ochutnávky zdravé stravy a výstava dětských prací s tématikou zdraví.

Stromy milénia

V pondělí  29.  října 2001 jsme se účastnili  slavnostního vysazení  tří  stromů milénia.  Tato akce 
proběhla za přítomnosti zástupců města, členů komise životního prostředí a "patronů" jednotlivých 
stromů, tedy lípy srdčité - ZŠ Videčská, dubu letního - ZŠ Pod Skalkou a buku lesního - o.s. Zdravý 
Rožnov spolu s Městskou knihovnou. Celou záležitost měl na svědomí náš člen RNDr. Ivan Lukáš a 
komise životního prostředí, které je předsedou.

Trvale (ne)udržitelný život

Ve  čtvrtek  22.  listopadu  proběhla  naším  přičiněním  v  galerii  Městské  knihovny  v  Rožnově 
přednáška  RNDr.  Pavla  Nováčka,  CSc.  z  Univerzity  Palackého:  "Je  trvalý  růst  na  ohraničené 
planetě  s  omezenými  zdroji  reálný?"  Po  přednášce  se  rozproudila  živá  debata  o  problematice 
ochrany životního prostředí.

Z další činnosti

Po celý rok monitorujeme zahajovaná územní a stavební řízení. V případě řízeních týkajících se 
zeleně, ohrožení přírody, či ve větší míře veřejnosti, vstupujeme do řízení.



 

Bulletin OKNO do občanské společnosti vyšlo jen dvakrát, a to mimo jiné i pro časovou náročnost 
při  sběru materiálu. Okno č.  5bylověnováno, mimo obvyklé rubriky (ze života sdružení  ZR; ze 
života rožnovské občanské společnosti; profil sdružení, spolku, či klubu atd),především folklórním 
souborům pracujícím s dětmi a mládeží. Šesté číslo shrnovalo informace o Běhu Terryho FOXE a 
opět již zaběhnuté rubriky. Sedmé číslo z části věnované členu asociace Zdravých měst – městu 
Karviné  a  jejím  dětským  hřištím  se  nepodařilo  dokončit  v  minulém  roce,ostatně  bulletin  je 
koncipován jako občasník.

Webové stránky byly po  celý  rok aktualizovány a  doplňovány.21.  května  byl  na  adrese  našich 
stránek zveřejněn adresář neziskovek z Rožnova a okolí. Do konce roku navštívilo tuto stránku 200 
čtenářů, což je na rožnovské poměry slušný počet. Bohužel je poměrně obtížné tento adresář dále 
rozšiřovat  (zatím  obsahuje  24  záznamů…).Naši  členové  pracovali  v  orgánech  města.  Máme 
zastoupení v radě města(1 člen); v městském zastupitelstvu (3) a v komisích: kulturní (1),životního 
prostředí (1), prevence kriminality (1), bytové (1) asociální (2).Po celý rok naši členové občasně 
publikovali v místním tisku, i když v menší míře než v minulých letech. Důvodem je mimo jiné i 
vydávání vlastního bulletinu.

Projekty

V tomto roce dostalo sdružení finance jen na realizaci jediného projektu, na kterém spolupracujeme 
se Zvláštní školou v Rožnově. Tento projekt nese jméno "Bavinel pes - Hrajeme si" a je zařazen 
do programu MŠMT ČR: "Podpora romské menšiny a její integrace do společnosti". Ministerstvem 
nám bylo  přiděleno  17.000,-Kč.  Byly  pořízeny  materiály  pro  výtvarnou  činnost  dětí,  výukové 
programy pro práci žáků s počítačem, školní potřeby pro přípravu na vyučování,didaktické hry pro 
rozvoj  vzdělávací  činnosti  ve  školní  družině.  Cílem  naší  snahy  je  dosažení  pravidelné  školní 
docházky, zvýšení zájmu o přípravu na vyučování, rozvoj zájmové činnosti, prevence záškoláctví a 
trestné činnosti dětí.

Výroční zpráva byla schválena valnou hromadou občanského sdružení

Zdravý Rožnov dne 9. 1. 2002.

Jarmila Mikulášková a Petr Telčer

členové výkonné rady


