
Zápis z 13. jednání Rady seniorů 

konané dne 23.06.2021, 14.00 – 15.30 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

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

              Jarmila Mikulášková, Pavel Sehnal, Jiří Svák,  

   tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  Rudolf Pospíšil 

Omluveni:  Rudolf Pospíšil 

Hosté přítomni:  Ing. Jan Kučera, MSc. 

 

Členové Rady seniorů byli informováni, že se Město Rožnov pod Radhoštěm zúčastnilo soutěže 

„Obec přátelská seniorům 2021“ vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí. V kategorii 

měst s 12 – 25 tisíci obyvateli se umístilo na 1. místě a získalo tak neinvestiční dotaci ze 

státního rozpočtu ve výši 1 462 500 Kč na podporu aktivit pro seniory. Plánované aktivity se 

zaměřují jak na mezigenerační soudržnost, na prevenci a osvětu sociálního vyloučení seniorů, 

na ochranu seniorů, tak i na jejich aktivní život.  

 

V rámci aktivit zaměřených na mezigenerační soudržnost budou senioři žákům v základních 

školách ukazovat různá, dnes již zapomenutá řemesla. Senioři budou také pomáhat žákům při 

ranní cestě do školy s bezpečným přecházením přechodů pro chodce. V mateřských školách 

pak senioři budou předčítat dětem pohádky. Některé plánované aktivity budou přesunuty do 

on-line prostředí a budou přenášeny prostřednictvím regionální televize TV Beskyd. Mezi ně 

patří přednášky na ochranu seniorů, vzdělávání seniorů se zaměřením na zdravý životní styl 

nebo na psychologii stárnutí a také poznávání míst ve městě s komentářem průvodce. Pro 

seniory s obtížnou pohyblivostí nebo mobilní pouze s pomocí druhé osoby a s využitím 

invalidního vozíku jsou naplánovány výlety na místa, která vzhledem k svému zdravotnímu 

stavu již léta navštívit nemohli. Návrat na tyto známá místa může přispět ke zlepšení 

celkového stavu seniora. 

 

V dotazníkovém šetření senioři uvedli, že by bylo vhodné rozšířit provozní dobu „Senior taxi“. 

Díky poskytnuté dotaci tak bude od září do listopadu 2021 provozní doba „Senior taxi“ 

zkušebně rozšířena do 16 hodin.  

 



Město Rožnov pod Radhoštěm připravuje komplexní revitalizaci sídliště Koryčanské Paseky, 

která by měla zahrnovat úpravu veřejného prostranství, od komunikací, přes rozšíření 

parkovacích stání nebo volnočasových prvků, po revitalizaci zeleně a nový přístup 

k hospodaření se srážkovými vodami. Na konci června proběhne dvoudenní veřejné 

projednání přímo na sídlišti Koryčanské Paseky, kde mohou občané vyjádřit své názory. 

Plánuje se také rekonstrukce městských bytů v této oblasti. Předpokládá se, že část bytů bude 

upraveno na bezbariérové a tyto byty pak budou využívány jako byty s pečovatelskou službou.  

 

Předsedkyně Rady seniorů seznámila členy s návrhem na vyhlášení „Tvůrčí výzvy pro 

seniory“.  Postupně by se realizovaly 3 výzvy: gastro, výtvarná a literární. Samotná realizace by 

probíhala ve spolupráci s Klubem seniorů a se Spolkem rožnovských žen.  

 

Úkoly: 

Nebyly uloženy. 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 02.07.2021 
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