
Zápis z 15. jednání Rady seniorů 

konané dne 20.12.2021, 12.30 – 16.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni:  předseda: Mgr. Jitka Valentová, Michal Čížek, Alois Krůpa,  

              Pavel Sehnal, Jiří Svák,  

   tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  Jarmila Mikulášková, Rudolf Pospíšil 

Omluveni:  Jarmila Mikulášková, Rudolf Pospíšil 

Hosté přítomni:  Ing. Jiří Pavlica 

 

Mgr. Jitka Valentová informovala členy Rady seniorů, že z důvodu šíření Covid-19 se z „Tvůrčí 

výzvy pro seniory“ neuskutečnila plánovaná gastro výzva na téma Vánoce. Jednotlivé výzvy: 

gastro, výtvarná a literární budou postupně realizovány v dalším období, tak, jak to bude 

umožňovat epidemiologická situace.  

 

Členové Rady seniorů byli informováni o některých akcích, které se již uskutečnily nebo ještě 

uskuteční v rámci projektu „Obec přátelská seniorům“.  

 

Podněty členů Rady seniorů: 

1. WC u supermarketů Lidl, Billa, Penny, na autobusovém nádraží, na hřbitově 

WC chybí nebo je zamčené. 

 

2. Dotace na provoz Senior centra a na aktivity Klubu seniorů na rok 2022 

Komentář z jednání: Žádosti o dotace v rámci dotačního programu V – Podpora organizačního 

zajištění zvyšování kvality života a aktivit seniorů bylo možné předkládat 13.–17.12.2021. 

Předsedkyně Klubu seniorů byla o termínu podání žádostí informována. 

 

3. Chybí lavičky a odpočívadla 

Na území města Rožnova pod Radhoštěm chybí lavičky a odpočívadla.  

Komentář z jednání: Dle sdělení odboru správy majetku bude na jaře umístěno minimálně 20 

nových laviček. 

 

4. Ulice Na Starkách, ulice Láz od Hraničky na Koryčanské Paseky 



Na těchto ulicích je problém s vyhnutím dvou aut, auta a chodců. 

 

5. Měření rychlosti radarem  

Pro informovanost občanů by bylo vhodné zveřejnit informace o tom, jaké jsou výsledky 

měření rychlostí radarem, kolik se vybralo pokut a jaké je jejich použití ve Spektru Rožnovska. 

Příjmy jsou součástí rozpočtu, kde nemají konkrétní určení. 

 

6. Prominutí 20% spoluúčasti na dotaci pro Klub seniorů 

Z důvodu situace související s Covid-19 by bylo vhodné upravit směrnici o 20% spoluúčasti na 

dotaci pro Klub seniorů na rok 2020, 2021, případě pokračování pandemie i v dalších letech. 

 

7. Doručování novin – zveřejnit telefon na rozvážkovou službu. 

Spektrum Rožnovska není opakovaně doručováno do poštovních schránek, občané neví, na 

koho se obrátit. 

 

8. Označení cesty k psímu útulku 

I když je cesta k psímu útulku kolem firmy Retigo funkční, není cesta označena a lze ji snadno 

přehlédnout. 

 

9. Doručování Spektra Rožnovska  

Spektrum Rožnovska není opakovaně doručováno do všech domácností. Rada seniorů jej 

doporučuje distribuovat za symbolický poplatek prostřednictvím sítě PNS. 

 

10. Příspěvek předsedkyně Spolku rožnovských žen a Klubu seniorů ve Spektru 

Rožnovska na téma „Co bychom ve městě chtěli změnit nebo zlepšit.“ 

Příspěvek byl zveřejněn ve Spektru Rožnovska z 25.11.2021. 

Spolek Rožnovských žen – ve městě chybí lavičky; na některých místech je nepořádek (např. 

autobusové nádraží; bylo by vhodné zavést minibus s pravidelným intervalem jízdy 60 minut; 

chodníky s vhodnými nájezdy vybudovat tam, kde lidé chodí; chybí služba pro zajištění 

nákupů nejnutnějších věcí a potravin do domácností s donáškou až do domu nebo bytu. 

Klub seniorů – vhodné by bylo zajistit příměstskou autobusovou dopravu menším 

nízkopodlažním autobusem s pravidelným intervalem jízdy 30 – 60 minut; chybí malé byty 

pro seniory nebo dům pro osamělé seniory; informace by měly být dostupné i v jiné, než 

v elektronické podobě. 



 

11. Sociální byty pro seniory 

Chybí Dům s pečovatelskou službou.  

Komentář z jednání: Projekt na výstavbu tohoto domu je momentálně v zásobníku projektů. 

 

12. Radhošťské ulice  

Obyvatelé jsou na okrajích katastrů Rožnov pod Radhoštěm a Dolní Bečva. Nastává problém 

s doručováním tiskovin, se svozem odpadu. 

 

Úkoly: 

Nebyly uloženy. 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 30.12.2021 
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