
Zápis z 9. jednání Rady seniorů 

konané dne 04.08.2020, 14.00 – 16.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

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

Rudolf Pospíšil, Pavel Sehnal, Jiří Svák, 

  tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  

Omluveni:  

Hosté:    Ing. Jan Kučera, MSc. 

 

Ing. Jan Kučera, MSc. seznámil členy Rady seniorů s výstupy z jednotlivých oblastí, které jsou 

zpracovány v rámci plánu udržitelné mobility, který se zaměřuje jak na hluk z dopravy, na 

nehody se zraněním chodců, na vedení autobusových linek napříč městem, včetně umístění 

zastávek a pěší dostupnosti v časovém úseku 5 minut, tak na časovou dostupnost vybraných 

měst. Členům Rady seniorů také představil studii intenzity dopravy ve městě a připravovaný 

plán obnovy místních komunikací. Obnova bude realizována na 7 místních komunikacích, a to  

na ulici Bayerova, Nerudova, Tyršovo nábřeží, Zuberská, Svazarmovská, Písečná a Pletařská. 

Plánuje se také úprava křižovatky ulic Meziříčská a 1. máje včetně železničního přejezdu. 

 

V době nouzového stavu, který byl v České republice vyhlášen v souvislosti se šířením viru 

Covid-19, byla v Rožnově pod Radhoštěm zřízena stálá pracovní skupina krizového štábu. Tato 

skupina po celou dobu nouzového stavu sledovala a vyhodnocovala vývoj situace, zabezpečovala 

realizaci přijatých krizových opatření a informovala občany. Za účelem informovanosti občanů 

byly využity komunikační kanály města. Na webových stránkách města byla vytvořena 

samostatná záložka „Koronavirus“. V provozu byla také krizová informační linka. Pro seniory 

byl zajištěn dovoz potravinových balíčků a léků, tak aby byl minimalizován jejich pohyb na 

veřejnosti.  

 

Město Rožnov pod Radhoštěm získalo 1. místo a finanční částku 1,5 mil. Kč v soutěži „Obec 

přátelská rodině“. Finanční částka může být použita v roce 2020 na aktivity zaměřené na 

rodinu. Připravuje se vytvoření komunitního centra pro rodiny, prostoru pro setkávání 

komunity a místa pro sbližování rodin. Na podporu mezigeneračních rodinných vazeb se 

uskuteční společné výlety dětí a seniorů a také od měsíce července probíhá „Rožnovská výzva“, 



jejíž cílem je společné poznávání okolí Rožnova. Na 26.09.2020 je pak na atletickém hřišti Dany 

Zátopkové naplánovaná „Mezigenerační olympiáda“. 

 

V současné době běží 3. ročník „Rožnovské seniorské karty“. Kromě zvýhodněné přepravy 

seniorů na území města Rožnova pod Radhoštěm prostřednictvím „Senior taxi“ mohou 

rožnovští senioři starší 65 let využít nabídku slevy na vstupném na akce kulturní agentury T 

klub a Fujaré, slevu na služby nebo produkty v Centru zdravé já, v lékárnách, v očních optikách, 

v Jannie´s coffee house, v Rožnovských pivních lázních, v čistírně Blankyt nebo u nutričního 

specialisty. Senioři mohou také využít zdarma vstup na Jurkovičovu rozhlednu a do Valašského 

muzea v přírodě. V nabídce je také až 8 jednohodinových vstupů na krytý bazén zdarma, a to do 

konce roku 2020. 

 

Členům Rady seniorů byla předána informace o „Dnech sociálních služeb“, které město Rožnov 

pod Radhoštěm připravuje v týdnu 07.–11.09.2020. V rámci „Dnů sociálních služeb“ proběhne 

v úterý 08.09.2020 „Setkání poskytovatelů sociálních služeb“, kde se poskytovatelé sociálních 

služeb navzájem seznámí s novinkami, změnami, aktuálními problémy i s plány na další období. 

Ve středu 09.09.2020 se na rožnovském náměstí uskuteční již šestý ročník „Jarmarku 

neziskových organizací v sociální oblasti“. Sociální služby zde představí svou nabídku jak pro 

zdravotně postižené a seniory, tak i pro osoby ohrožené sociálním vyloučením i pro rodiny 

s dětmi. Po celý den bude na pódiu probíhat doprovodný program, který zakončí vystoupení 

Davida Stypky a jeho kapely Bandjeez. V rámci jarmarku bude uděleno ocenění „Osobnost 

sociální oblasti“. Nominace je možné posílat do 10.08.2020. Po skončení jarmarku bude 

následovat „Rožnovská noc venku“, kde vystoupí kapela Koridor Acoustic a AF BAND Adama 

Fusky. Kdo bude mít zájem, může vyzkoušet a poznat, jaké je to spát venku, tedy na 

rožnovském náměstí. Na pátek 11.09.2020 je připraven kulatý stůl na téma „Zdravé stárnutí“. 

„Dny sociálních služeb“ bude každý den doprovázet „Den otevřených dveří“ v některé ze 

sociálních služeb v Rožnově.  

 

Úkoly: 

1. Poslat návrhy na konkrétní místa na území města Rožnova, na které by bylo dobré 

umístit lavičku. Navržená místa budou posouzena a bude-li to možné, bude tam lavička 

umístěna. 

 

 



Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 14.08.2020 
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