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Popisy staveb 

 

ZŠ Pod Skalkou je klasická pavilonová škola. Postavena byla v roce 1966. V 
sedmdesátých letech byla dokonce největší školou v okrese Vsetín. Měla tehdy až 
1200 žáků. 

Při katastrofálních povodních v roce 1997 zatopil místní Veřmířovský potok 
sportovní komplex naší školy a tři pavilony. Škody na pavilonech byly minimální a 
podařilo se je odstranit do konce prázdnin. 
Školní logo bylo přijato v roce 1998. 

V roce 2000 se podařilo získat dotaci na opravu školní jídelny a s rekonstrukcí se 
začalo týden před začátkem letních prázdnin. Rekonstrukci se podařilo dokončit 
před začátkem nového školního roku 2000/2001. 

Od roku 2000 má naše škola keramickou dílnu s hrnčířským kruhem a malou pecí. 

 
 



 

Základní škola 5. května byla v našem městě postavena jako součást vznikajícího a 
rostoucího sídliště. Je vybudována ve svahu jako soustava pěti navzájem propojených budov 
ve tvaru písmene H. 

Byla uvedena do provozu postupně během školního roku 1981/1982. K 1. září 1981 bylo 
připraveno pro výuku 12 tříd v budově pro I. stupeň a v budově mimoškolní výchovy. Do 
provozu byla uvedena školní kuchyň s jídelnou, dokončeny byly šatny pro žáky a budova 
vedení školy. Během školního roku byly postupně předávány k užívání další dokončené 
prostory - od 1. listopadu 1981 budova II. stupně školy, v květnu 1982 obě tělocvičny. 
Během školního roku 1982/1983 pak probíhaly terénní a sadové úpravy, vybudování 
školních hřišť a letní tělocvičny se podařilo dokončit až ve školním roce 1983/1984. 

 



Dopis starostovi 
Vážená paní starostko, 
v našem městě se nám líbí skoro vše. Vyniká ve svých historických a kulturních památkách 
jako skanzen, kde se můžeme dozvědět o životě našich předků z nedalekého okolí. Dělí na 3 
části: Dřevěné městečko, Valašská dědina, Mlýnská dolina. Často se zde konají různé pěkné a 
zajímavé akce jako třeba kácení Máje atd. V Rožnově je hodně hezkých a opravených budov 
jako je třeba Společenský dům nebo třeba Městská knihovna.  
Park je skvělé místo na odpočinek a procházku s pejskem. Naším městem protéká řeka Bečva, 
pohled na vodu je krásný, ale mrzí nás jak je místy její okolí znečištěné. Taky kvůli častým 
povodním se bude pravděpodobně muset udělat protipovodňová betonová zeď, která 
v krásném okolí bude velmi nevzhledná a vykácí se kvůli ní alej krásných stromů. Většina 
obyvatel v tomto místě podepsala petici proti nevzhledné zdi, celkem se nasbíralo tolik 
podpisů, že se uvažuje o jejím zrušení. Myslíme si, že když bude betonová zeď až za draze 
zaplacenou cyklostezkou, bude naprosto bezcenná, protože kdyby opravdu povodeň přišla, tak 
cyklostezku nápor vody poničí a bude se muset opravovat. Když už jí stavět, tak proč jí nedat 
blíž k toku řeky, tudíž před cyklostezku, aby alespoň byla k něčemu. Vzhled té zdi by už 
potom nebyl takový problém, stačilo by před ní zasadit nějaké popínavé rostliny.  
Minulý rok se začala stavět rozhledna a už je dostavěná, jenomže to udělali na takovém 
špatném místě na kopci mezi stromy! Takže ty stromy se musí zase pokácet. Peníze by se 
mohly raději dát do některých škol. Třeba naší škole by mohli koupit nová okna. 
Z hlediska přírody jsme značně znepokojení, protože zde žijí i lidé, kteří si přírody vůbec 
neváží a znečišťují a ničí. Jsou zde nádherné historické památky, ale zase jsou zde chuligáni, 
kteří si jich neváží a ničí je. Bylo by lepší to nějak ohraničit, aby se tam třeba v noci 
nedostávali. Bylo by to tak asi i lepší, než aby se stavily nějaké zbytečné stavby, které k 
ničemu nejsou. Nevíme, proč se zde bude stavět Kaufland, když je tady hodně supermarketů. 
Akorát se do toho dávají peníze. 
I za poslední dobu se zde vytvořily příjemné nové stavby jako dětské hřiště vedle hotelu AGH 
a nebo nový mini obchoďáček, kde se nachází i obchod Sam 73. Ale mohli by takhle opravit 
nebo vybudovat další takové obchůdky, protože některé jsou už opravdu celkem poškozené. 
A mohlo by se postavit i více takových hřišť jako je to vedle AGH. Je skvělé nejen pro malé 
děti, ale i pro větší. 
Naše náměstí  T.G.M. je hlavním místem pro různé akce jako třeba jarmarky. Za tyto věci 
jsme rádi. 
Doufám, že se nad některými našimi připomínkami aspoň trochu zamyslíte 
  Třída 7.A, ZŠ Videčská Rožnov pod Radhoštěm 
 
Vážená paní starostko, 
 Tímto dopisem bych vás chtěla informovat o nejenom mém názoru na ekologii a vůbec názor 
na všeobecný stav Rožnova pod Radhoštěm, ale také několika občanů,kteří mi sdělili 
s vážností své požadavky  na město jako takové a přírodu,která tohle Valašské město 
obklopuje a měla by lákat turisty nejen z Moravy,ale také z Čech a Slezska a možná i ze 
světa. Předem Vás chci upozornit,že názory občanů,které tady bude prezentovat nejsou pouze 
nesouhlasné,ale jsou i velice uspokojivé coby pro Vás jako starostku obce.Také Vám chci 
sdělit,že tu nepíšu jen proto,abych Vás upomínala a hrála si lidově řečeno ´´na chytrého´´. 
Píšu Vám tady jako svobodný prostý občan se svými chybami za dalších několik úplně 
obyčejných občanů,jenž chtějí mít naše město pěkné a čisté. Začneme tedy spíš kladnými 
ohlasy,ať se Vám dopis ze začátku lépe čte.Hodně občanů je spokojené se Střediskem 
volného času,které učí děti jiné zábavě než je posezení u počítače,pořádá pro děti spousta 
akcí,dětských her  a radovánek.Děti si zde vyzkouší hlavně umění malování,jejich výkresy 



jsou pak posílané do soutěží  .Dětem  samotné Středisko hodně dalo,rozvíjí se jim díky tomu i 
myšlení a cit pro přírodu,což je pro svět velmi důležité,děti se učí chápat,že o přírodu musím 
pečovat,jinak si ji za chvíli zničíme a sami sebe vyhubíme.Tak a teď je na řadě trochu menší 
problém,no problém to přímo není,ale sto devadesát občanů je proti vystavení obchodního 
centra Kaufland a to na ulici Meziříčské. Problém je v prvé řadě v tom,že obchod bude stát 
v blízkosti lidských obydlích a ti s tím nejsou úplně spokojeni,jak už tomu nasvědčuje 
zmiňovaná petice.Tím Vás nechci žádat o zrušení  plánované stavby Kauflandu, ale spíše 
upozornit na  trable našich občanů a v jistém smyslu jim vyhovět,pouvažovat zda se pro 
obchodní centrum nenajde přece jenom nějaké jiné místo.Tak a teď přecházím k  
rozporuplnému problému a to k plánované , v současné době dost možná už zrušené  stavby 
protipovodňové  zdi podél řeky Bečvy,které se měla začít stavět na podzim v loňském 
roce,tedy v roce 2011.Město se dělí na dva tábory:jsou tu ti,kteří se s povodní potýkali a zeď 
by mohla vyřešit jejich trápení jak fyzické tak i psychické. A také jsou tu ti,který se nelíbí 
pokácení několik vzrostlých lip,které jsou ozdobou naší cyklostezky,které okolo Bečvy 
vede.Také by mohl nastat úhyn několika živočichů,největší strach mají ochranáři o vydru 
říční.A to je asi všechno co se problematických řešení týče.Sama za sebe bych Vám 
samozřejmě chtěla také sdělit,že mám Rožnov osobně moc ráda,pochází z něj spoustu 
mladých umělců,politiků a sportovců,např:Kristýna Podzimková(Maléřová),Petr Nečas a 
René Bolf. Děkuji za čas,který nad dopisem strávíte,pochopitelně chápu fakt,že jste velmi 
zaneprázdněná a máte spoustu práce.Velmi pevně doufám,že naše požadavky budou 
vyslyšeny a pochopeny,a že město udělá vše co jen bude v jeho silách,aby svým občanům 
vyhovělo a následně naše město ještě více zkrášlilo, aby byla radost v něm žít a přispělo by to 
ke zdraví a k delšímu životu každého živého organismu,od sněženky až po Vás 
samotnou.Přeji hezký den      
                           s pozdravem              Kristýna Friedrichová s pomocí Zuzany Smékalové a 
dalších občanů Rožnova 
 


