
Zápis z 12. jednání Rady seniorů 

konané dne 01.04.2021, 14.00 – 16.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

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

             Pavel Sehnal, Jiří Svák, 

   tajemník: Mgr. Hana Cábová 

On-line:    

Nepřítomni:  Jarmila Mikulášková 

Omluveni:  Jarmila Mikulášková 

Hosté přítomni:  Ing. Jan Kučera, MSc., Mgr. Petr Horák  

Hosté on-line:  Ing. Petr Pšenička, Bc. Tereza Mičolová 

 

Mgr. Petr Horák seznámil členy Rady seniorů s novým „Portálem životních situací“. Tento 

portál je umístěn na stránkách města Rožnova pod Radhoštěm a poskytuje komplexní 

informace k životním situacím občanů. Cílem je zjednodušit proces řešení záležitostí na úřadě, 

ušetřit čas občanům a efektivně využít moderní technologie. V základních 12 oblastech 

poskytuje jednoduchý návod, jak se v dané situaci zachovat, koho kontaktovat nebo jaké 

formuláře je potřeba vyplnit. To vše je možné lehce zjistit z pohodlí domova díky pár 

kliknutím napříč tímto portálem. Na přípravě „Portálu životních situací“ se podíleli úředníci, 

odborníci z daných oblastí, experti i odborná veřejnost.  

 

Ing. Petr Pšenička předložil členům Rady seniorů návrh tras MHD. Předpokládá se, že by 

autobus jezdil po jednosměrné okružní trase v 15minutových intervalech tak, aby co 

nejefektivněji obsloužil nejvíce potřebná místa ve městě.   

                              



 

Mgr. Tereza Mičolová představila členům Rady seniorů připravovaný plán zdraví. Plán bude 

rozdělen do čtyř oblastí: 

- zdraví mladých (zdravý vývoj dětí a mládeže, prevence úrazů), 

- zdravý životní styl (prevence onemocnění, duševní zdraví populace), 

- zdravé stárnutí (aktivní stárnutí obyvatel, prodloužení délky života), 

- dostupná zdravotní péče (podpora zajištění dostupné zdravotní péče pro občany). 

 

Členové Rady seniorů byli informováni, že stávající „Rožnovskou seniorskou kartu“ bude 

možné u některých výhod jako je např. přeprava prostřednictvím Senior taxi nebo vstup na 

Jurkovičovu rozhlednu využívat až do 30.06.2022 bez nutnosti vyzvedávat si kartu novou. 

 

Úkoly: 

1. Členům Rady seniorů zaslat návrh tras MHD. 

2. Členové Rady seniorů mohou zaslat připomínky k návrhu tras MHD. 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 09.04.2021 
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