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Popisy staveb 

Základní škola 
Videčská 

byla založena 2.září 
1956. Před tím, než 
byla škola postavena 
bylo zde 
jezero..Školní rok 
začínal se 676 žáky ve 
20 třídách. První 
ředitelem byl Josef 
Bílý. Později poslední 
dvě patra obývalo 
Gymnázium. V roce 
1991 se Gymnázium 
přestěhovalo na 
Koryčanské paseky a 
tak poprvé v historii 
školy bylo pohromadě 
1. Až 9. ročník. 
Současný ředitel školy je paní Hana Bosová. Naše škola už vystřídala 7 školníků. Dnes je 
školníkem pan Jiří Zuzaňák a myslíme si, že je to nejlepší školník z celého Rožnova. 
 
 

Rožnovský 
fotbalový 
stadion 

Součástí je hřiště s 
umělou trávou, 
travnaté hřiště s 
přilehlými 
plochami a 
tribunou pro 1.200 
sedících diváků. 
Jsou tu i šatny, 
sauna, posilovna, 
restaurace a 
ubytování. 



 

Hudební altánek 
v parku 

Původní altánek stál 
v roce 1884 až 1973. 
V roce 2009 byl 
postaven znovu. Stavba 
kopie stála přes 2 
miliony. Pořádají se zde 
hlavně v létě různé 
koncerty a hudební 
představení. Jsme pyční, 
že tak krásná stavba je 
v našem městě. 
  
 
 
 
 
 

Zřícenina hradu 
– Hradisko 

Zřícenina hradu se 
nachází jen kilometr od 
města. Hrad byl 
postaven ve 2. polovině 
13. století na vrchu 
Hradisko (522 m.n.m.). 
Hrad několikrát změnil 
majitele a nakonec v 16. 
století král přikázal hrad 
pobořit, protože se 
v něm usadili loupeživí 
rytíři. Dodnes se 
dochovaly jen zbytky 
zdí a brána. K hradu 
dnes vede naučná 
stezka, protože zde žijí i 
ohrožené druhy 
živočichů i rostlin. 



 

Pivovar 
Pivovar byl založen 
roku 1712. Jeho 
historie sahá až do 
doby Přemysla 
Otakara II. Pivovar 
byl postaven pod 
rožnovským hradem. 
Po válce byl pivovar 
rekonstruován. 
V pivovaru jsou 
známé i pivní lázně. 
Byl znovu otevřen 1. 
11. 2010. Rožnovský 
pivovar i lázně jsou 
zdrojem relaxace. 
Pivovar poskytuje 
lidem zaměstnání, ale 
také trochu ohrožuje 
životní prostředí.  
 
 



Dopis starostovi 
V Rožnově p. R., 29. března 2012 

 

 

 

Vážená paní starostko, 

 

Píšeme Vám proto, že bychom chtěli, abyste znala náš názor na naše město a třeba 

o něm i přemýšlela. 

Rožnov se nám docela líbí, máme tu zachovalou přírodu a historii, např. zříceninu 

hradu. Máme tu hezké Valašské muzeum v přírodě a také zimní stadion, kde se dobře bruslí. 

Líbí se nám i cyklostezka. Jsou tu i nová hřiště, kde chodí hodně dětí. 

Chtěli bychom nový fotbalový stadion a taky skatepark, který jste zrušili. Taky 

bychom potřebovali hřiště u naší školy. Jsme sportovní škola a pořádné hřiště nemáme. 

Nelíbí se nám, že je tu hodně hospod. Ale vůbec se nám nelíbí, že tady chcete nechat 

postavit Kaufland, který zhorší dopravu a čerstvý vzduch. Obchodů je tady už dost! A také 

nám vadí, že chcete vykácet stromy u Bečvy a postavit místo nich zeď. Po půl roce bude ta 

zeď posprejovaná a stejně vodu z řeky při povodni neudrží. 

Víme, že máte těžké rozhodování, ale když některé věci zrušíte, my už je zpátky 

nevrátíme, až budeme dospělí. Děkujeme 

 

S pozdravením 

 

Ekomáci  

 
 


