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Výroční zpráva Zdravého Rožnova – občanského sdružení

za rok 2013
Na sklonku roku 2013 dovršilo naše sdružení 15 let existence. 

Dnes  je  Zdravý  Rožnov  respektovaným,  důvěryhodným  a  pracovitým  subjektem,  který  přesouvá  těžiště  své
činnosti  od zdravotně preventivních a humanitárních aktivit  k obhajobě veřejného zájmu a práv občanů. Tomu
odpovídá i poslední změna stanov sdružení přijatá mimořádnou valnou hromadou v září 2013.

Členská základna: v roce 2013 byli do sdružení přijati Monika Kašparová, Tomáš Hofman a Ingrid Doubravová.
Počet členů ke dni 31. 12. 2013 činil 23.

Naši činnost finančně podpořili někteří místní podnikatelé a živnostníci, členka sdružení Alena Kudláková a jedním
grantem město Rožnov p. R. Několik členů sdružení uhradilo členský příspěvek ve výši 500 Kč.

S novým občanským zákoníkem se mění právní postavení našeho sdružení – stáváme se spolkem.

Zdravý Rožnov byl aktivním účastníkem řady správních řízení – kácení dřevin, Kaufland, protipovodňová opatření
a některá další stavební řízení.

Akce pro veřejnost – Zdravý rok 2013

Upeč  zase  chleba –  v  jarním  termínu  jsme  zopakovali  seminář  zdravé  kuchyně  na  téma  kváskový  chléb,
v kuchyňce ZŠ Videčská jsme měli plno a účastníci si odnášeli vlastnoručně upečený bochník chleba. Ochutnávaly
se i pomazánky.

Otvírání studánek – neděle 12. května již patřila Pankráci. Tento první zmrzlý muž se neopozdil a  přinesl déšť a
ochlazení po téměř letních teplotách. Nějaké to mžení a chlad nás ovšem nemohl odradit od úmyslu  projít se ke
studánce V Mokrém a vysbírat odpadky, což je akce ke Dni Země. Malá skupinka 7 lidí na sbírání odpadků úplně
stačila.  U  studánky  je  totiž  pořádně  vykáceno  lesa  a  paseka  je  vypálena  a  vyčištěna,  takže  zřejmě shořely  i
odpadky. 

Slavnost  slunovratu –  tentokrát  jako Oheň  mezi  slunovratem a svatojánskou nocí,  pořádán spolu s Osadním
výborem Jižního města v zahradě Kosmosu na Chodské, neformální posezení u ohně.

6. Ekologiáda – se uskutečnila dne 9. 5. 2013 v městském parku, zúčastnilo se 6 základních škol z Rožnova p. R. a
Valašské Bystřice. Soutěžilo 12 družstev žáků 4. a 5. tříd na 8 stanovištích z nichž 5 připravila Monika Kašparová,
členka  Zdravého  Rožnova  –  obč.  sdruž.  a  3  stanoviště  byla  připravena  studenty  Stř.  školy  zemědělské  a
přírodovědné pod vedením učitelky Pajurkové.

Zvítězilo  družstvo  ZŠ Záhumenní  ve složení  Š.  Vachníková,  M.  Holišová  a  L.  Skalník,  na  2.  místě  skončilo
družstvo ZŠ Videčská a místo třetí obsadilo družstvo ZŠ Valašská Bystřice.

Vítězové  obdrželi  diplomy,  keramické  medaile  zhotovené  v Kamarádu  a  věcné  ceny.  Všechny  děti  byly
občerstveny a na upomínku dostaly slaměné andělíčky zhotovené klienty Iskérky.

Po pašeráckých stezkách – se putovalo v neděli 29. září, když si 30tičlenná skupina dospělých i dětí vyšlápla po
pašeráckých stezkách. Již tradiční akci Zdravého Rožnova – občanského sdružení a Městské knihovny, dle původní
myšlenky Ing. Františka Šulgana, jsme zahájili na Starých Hamrech. Průvodce krajinou i její historií nám dělali
Vojtěch Bajer a Jiří Langer a to opravdu zasvěceně i zábavně. Účastníci se vydali proti toku času o 100 let zpátky, a
vžili  se  do  členů  Pohorské  jednoty  Radhošť,  která  tvrdě  soupeřila  s  německých  turistickým  spolkem
Beskidenverein např. v turistickém značení či zakládání útulen. Mluvilo se i o původu jmen Grúň, Švarná Hanka,
Hotel  Charbulák,  nebo o architektonické  zvláštnosti  dřevěného  kostelíka  Sv. Josefa  a  beskydských dřevěných
kostelů  celkově.  A Vojtěch  Bajer  přidával  k  lepšímu i  místní  pověsti,  protože  putování  má název  S  knížkou
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v baťůžku po pašeráckých stezkách.  Na historky  o pašerácích a pašování  samozřejmě také  došlo,  vždyť jsme
končili na Bílém kříži, který je postaven na památku zabitého strážce hranic.

Zdravý Rožnov zdravě vaří – tentokrát z bedýnek  Akce chtěla navázat na poměrně úspěšné předchozí pečení
kváskového chleba  návratem k základním surovinám, vařilo  se  tedy  z bedýnek,  které  do Rožnova v uplynulé
sezóně dodávali  místní  zemědělci  a které  si  našly  své odběratele.  S ohledem na obsah bedýnek se  jednalo o
převáženě o podzimní zeleninu a její vegetariánskou úpravu. Akce neměla dostatek účastníků, což přisuzujeme buď
špatně zvolenému datu, propagaci, nebo také postupným změnám ve sdružení samém. Také v důsledku toho se
rozhodujeme pořádat do budoucna spíše menší akce blíže k veřejnosti – ve veřejném prostoru. 

S-klub – Zdravý Rožnov ve svých aktivitách finančně i organizačně podporoval S-klub pro slabozraké a nevidomé,
jehož členové se schází 1x měsíčně v Městské knihovně na poslechové pořady:

• 9. ledna od 15.00 hod. STARÁ LÁSKA PRASKÁ
Do nového roku S  úsměvem idiota Jana Vodňanského a Petra Skoumala.
Pořad ze starých desek připravila Jarmila Mikulášková.

• 13. února NÁRODNÍ PARKY V USA S PROHLÍDKOU KAŇONŮ
Videoprojekce putování po Americe s paní Naďou Dvořákovou.

• 13. března  PŘIJDE JARO, PŘIJDE
Hudební poslechový pořad k přicházejícím Velikonocům připravila RNDr. Jitka Hamerníková

• 10. dubna  MOJE LITERÁRNÍ LÁSKA
Pořad z díla nositele literární ceny bratří Goncourtů píšícího pod jmény Romain Gary a Émile Ajar, 
francouzského diplomata, spisovatele a filmaře připravila Jarmila Mikulášková. Ukázky čte Daniel Stibor.

• 15. května KAVÁRNA RÓZINKA
Vzpomínka na Rožnov lázeňský v divadelním provedení E. Halamíčkové, B. Zajícové, I. Kroupové a J. 
Mikuláškové.

• 11.září ŽENA Z BRAŽISK
Povídání s Evženií Dudíkovou Buksovou o její práci v ostravské televizi, kde se podílela na tvorbě 
dokumentů o folklóru, venkovu a lidové kultuře.

• 9. října  BEDŘICH SMETANA, ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ A JABKENICE
Reprízu hudebního poslechového pořadu Ing. R. Hamerníka připravila RNDr. J. Hamerníková.

• 13. listopadu  ZLODĚJKA KNIH
Poslechový pořad z díla australského spisovatele mladé generace Markuse Zusaka připravila J. 
Mikulášková. Ukázky z knih Zlodějka knih a Posel čte D. Stibor.

• 11. prosince BYLO LÁSKY, BYLO
Komorní setkání s lidovou zpěvačkou Evou Porubovou a cimbalistou Jaroslavem Hrbáčkem.
Tématem lásky v moravské lidové poezii provází Mgr. Petr Drkula Ph.D.

Obecná charakteristika naší činnosti ve správních řízeních:

1. Řízení o kácení dřevin rostoucích mimo les

V současnosti jsme jediným aktivním sdružením, které se účastní správních řízení o kácení dřevin, máme podánu
přihlášku na tato řízení na pozemcích města a dále na pozemcích vlastněných Komerčními domy, což je městská
společnost.

V souvislosti s těmito řízeními narážíme především na zanedbanou údržbu zeleně a následné "revitalizace" v duchu
vykácet a vysázet znovu, ale menší stromy a více keřů. Potýkáme se také s problémy umisťovat náhradní výsadbu
kvůli ochranným pásmům sítí a s naprostou nemožností prosadit kupříkladu ekologičtější hospodaření na plochách
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městské zeleně, naprosto nemožné je také ponechávání torz, s jedinou výjimkou, kterou je ochrana netopýrů v nyní
revitalizovaném hřbitově.

Zásadní  a  dlouhodobý problém spatřujeme v nedostatečné  a  neodborné  péči  o  městskou zeleň,  dále  ve velmi
vstřícném postoji  úřadu  ke  každé  žádosti  o  kácení,  v  nedostatečné  náhradní  výsadbě,  která  po celá  desetiletí
nemůže plnit funkci pokácených dřevin.

Ohledně městského parku - obecně je naším závěrem, že je nevhodné udržovat park velkým zásahem jednou za 20
let. Naopak by zásahy měly být rozloženy do delšího období. Tím by jednak nebyla zbytečně vyvolávána panika
v občanech, dále by se mohlo reagovat na vývoj v parku (našli jsme i mladé dřeviny, které nelze zachránit, některé
dřeviny navržené k ošetření byly již vyvráceny vichřicí), byly by vidět postupné změny a rozvoj. Takový přístup by
byl citlivější k přírodě i návštěvníkům parku. 

2. Řízení o umístění staveb

Hlásíme se do řízení o umístění větších staveb, kde spatřujeme buď riziko ohrožení přírody, nebo riziko zhoršení
kvality bydlení, kdy se snažíme svou účastí podpořit sousedy a zároveň jim poskytujeme určitý servis – konzultace
jednotlivých kroků, pomoc s psaním námitek, připomínek, také nahlížíme do spisů a ověřujeme si jejich hypotézy.

Naše hlavní kauzy jsou Kaufland a PPO.

U Kauflandu máme za sebou podání námitek (opíráme se o pozici účastníka řízení o dopadech na životní prostředí
EIA, což nám dává možnost širšího záběru námitek, jsme účastníky dle zvláštního zákona EIA, nikoliv dle zákona
o ochraně přírody a krajiny), podání odvolání proti rozhodnutí MěÚ, napadení rozhodnutí KÚ, kterým bylo z velké
části potvrzeno původní rozhodnutí, u Krajského soudu Ostrava správní žalobou.

Krom toho jsme vedli informační kampaň mezi obyvateli Meziříčské ulice a poskytovali jsme plný servis k podání
námitek a připomínek v územním řízení a také v odvolání, zajistili jsme účast veřejnosti na veřejném projednání.

Dále jsme odvoláním napadli rozhodnutí MěÚ v rámci územního řízení na bytovou výstavbu u Harcovny z důvodu
nesouladu s územním plánem, KÚ nám dal v jednom ze tří bodů za pravdu a rozhodnutí MěÚ zrušil. Důvodem byl
přesah staveb bytového domu a parkoviště do plochy vymezené územním plánem jako sportoviště. Následkem toho
investor (Energoaqua) požádal o přerušení řízení a v tuto chvíli se zdá, že z projektu odstraní jeden bytový dům a
skutečně vybuduje hřiště.

3. Vodoprávní řízení

Jsme přihlášení  jako účastníci  vodoprávních řízení  kvůli  výstavbě protipovodňových opatření  v  návaznosti  na
kauzu  Protipovodňových  opatření  na  Rožnovské  Bečvě,  kde  jsme  poukazovali  na  necitlivost  a  nelogičnost
umísťované stavby. V tomto řízení jsme dosáhli zrušení prvoinstančního rozhodnutí Krajským úřadem, v roce 2014
vydal MěÚ opět stavební povolení, které jsme opět napadli, tady už Krajský úřad původní rozhodnutí víceméně
potvrdil,  pouze  v  detailech  je  opravil.  Podle  informací  z  Povodí  Moravy  a  Ministerstva  zemědělství  se  nyní
nechystají  dotace,  které  by  mohly  být  použity  k  financování  tohoto  projektu,  přesto  jsme usilovali  o  zrušení
stavebního povolení a uznání našich námitek proti stavbě. Dosáhli jsme pouze typického polovičního vítězství, kdy
bylo zdrženo vydání platného rozhodnutí a stavbu nebylo možné financovat, nad nábřežím ale nadále visí stavební
povolení, které značně omezuje jakékoliv investice kupříkladu do aleje.

Podle situace se také účastníme vodoprávních řízení v rámci kauzy Kaufland, kde se jedná především o vypouštění
odpadních vod v důsledku sanace ekologických zátěží.  

4. Monitoring úřední desky

Pro potřeby některých řízení  máme podány přihlášky, které  se pravidelně obnovují  každý rok – vodoprávní  a
kácení, kromě toho jsme si zvykli hlídat úřední desku kvůli větším územním řízením. 
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Spolupráce Ekologického právního servisu/Franka Bolda

V rámci spolupráce, kterou jsme navázali přes subprojekt Satelity právní pomoci, nás EPS/FB „zasíťoval“ s dalšími
neziskovkami z celé ČR. V tuto chvíli tak udržujeme kontakt přes facebookovou skupinu, maily a interní Fórum
2.0, do všech komunikací jsou zapojení i právníci. Kromě toho vyjíždíme na 2-3 setkání ročně (Praha, okolí Brna,
Ostrava), různé délky, kde probíhají školení, diskuze, další síťování s přibývajícími partnery. 

K dispozici je také poradna EPS a individuální školení.

V rámci kauzy Kaufland jsme měli s EPS/FB domluvenu právní podporu kauzy, která zahrnovala jak zapojení
právníka  (Lukáš  Prnka),  tak  právnického  stážisty  (Tereza  Domčíková),  tito  s  námi  pracovali  na  jednotlivých
krocích a v závěru vypracovali správní žalobu. Do ukončení stáže máme stážistu k dispozici, poté budeme jednat o
další spolupráci. 

EPS/FB připravovalo další projekt, v jehož rámci by bylo možné podporovat všechny partnery, pokud se podaří
získat financování, počítají s námi i nadále.  

Naše spolupráce s EPS/FB nám také otevírá dveře na další zajímavé akce a školení, kterých jsme se v uplynulém
roce účastnili, mimo jiné se v uplynulém roce jednalo o dva brněnské barcampy pro neziskovky se zajímavými
přednáškami.  

EPS/FB také stál u zrodu projektu Rekonstrukce státu, jehož cílem je prosadit devět protikorupčních zákonů. Do
tohoto občanského lobbingu ve veřejném zájmu pak zapojil  i  část  svých partnerů,  ve Zlínském kraji  působila
Kristýna  Kosová  jako  ambasador  Rekonstrukce  státu.  Ačkoliv  do  projektu  nebylo  přímo  zapojeno  sdružení,
podpořilo ho úhradou cestovních nákladů na školení.

Těžiště činnosti sdružení

Je patrné, že se těžiště naší činnosti posunuje směrem k watchdogové organizaci zvláštního typu s hlavním cílem
zapojovat veřejnost do rozhodování na různých úrovních, největší část naší práce zahrnuje: 

konkrétní účast ve správních řízeních – územní, vodoprávní, o kácení dřevin

zapojování veřejnosti – infokampaně o probíhajících řízeních a možnostech zapojení, záznamy ze zastupitelstva

konzultace pro občany ke správním řízením

Pořizování  záznamů ze zasedání  zastupitelstva i  nadále probíhá v naší režii,  zveřejňování  je řešeno spoluprací
s novinářským subjektem Rožnovský prostor. Záznamy považujeme za důležitý nástroj pro občany města, kterým
je veřejné  zasedání  výrazně  „zveřejněno“,  když  je  přístupné  i  mimo čas  a  místo  konání  zasedání  a  mělo  by
zajišťovat větší kontrolu občanů města nad volenými zástupci. Určitým problémem v tuto chvíli je nižší kvalita
daná  způsobem  pořizování  soukromým  subjektem.  Pořízení  záznamů  zahrnuje  zapůjčení  vybavení  členem
sdružení,  natočení  materiálu,  pořízení  doprovodného  timelinu  pro  snazší  orientaci  diváka  v  projednávaných
bodech, stažení dat a předání Rožnovskému prostoru. Na pořizování záznamu se podílí Kristýna Kosová a Karel
Gardaš.

Právní stránku věci pro sdružení vyřešil Jaroslav Baier, který o tomto tématu měl i prezentaci  pro partnery EPS a i
nadále v této věci poskytuje konzultace dalším lidem, kteří se na nás obrátí. 

Akce pro veřejnost  v tuto chvíli  zřetelně ustupují do pozadí a v budoucnu se plánují spíše akce kontaktní,  ve
veřejném prostoru.
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