
Zápis z 4. jednání Rady seniorů 

konané dne 02.08.2019, 9.00 – 11.00 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 

Nepřítomni: Jarmila Mikulášková 

Omluveni: Jarmila Mikulášková 

Hosté:    Ing. Iveta Dorotíková 

 

1. Zahájení 

Jednání Rady seniorů zahájila předsedkyně Mgr. Jitka Valentová. Byla provedena kontrola plnění úkolů 

z předchozího jednání Rady seniorů: úkol č. 1 (seznámení s vyúčtováním projektu „Obec přátelská 

seniorům“) i úkol č. 2 (informace o plnění drobných námětů) je připraven na dnešní jednání Rady 

seniorů. 

 

2. Seznámení s vyúčtováním projektu „Obec přátelská seniorům“ 

Ing. Iveta Dorotíková seznámila členy Rady seniorů s vyúčtováním projektu „Obec přátelská seniorům“. 

Město Rožnov pod Radhoštěm získalo celkovou částku ve výši 1 500 000 Kč. Finanční prostředky byly 

určeny na úhradu nákladů v časovém rozmezí od 01.01.2018 do 31.12.2018, přičemž tyto prostředky 

město Rožnov pod Radhoštěm obdrželo v měsíci září 2018. Z této částky bylo vyčerpáno  

1 229 091 Kč, zbývající finanční prostředky byly vráceny.  V rámci projektu byly realizovány tato 

aktivity: 

 

Mezigenerační soudržnost: 

- řemesla do škol (workshopy pro žáky ZŠ vedené seniory) 

- lektor IT dovedností (zdokonalování seniorů v IT dovednostech) 

- senioři v mateřských školách (workshopy pro dětí v MŠ vedené seniory) 

- děti v domově pro seniory (workshop pro seniory, vystoupení dětské cimbálové muziky) 

 

Prevence a osvěta sociálního vyloučení, ochrana seniorů: 

- Den seniorů (kulturní program pro seniory) 

- Jarmark neziskových organizací v sociální oblasti (nabídka sociálních služeb pro seniory) 

- přednáška pro seniory na téma bydlení a následné péče 

- telefony s SOS tlačítkem (telefony zapůjčuje osaměle žijícím seniorům městská policie zdarma) 

- poradna (poradenská činnost pro seniory) 



- Senior taxi (zvýhodněná přeprava seniorů nad 65 let na vybraná místa na území města) 

- Rožnovská seniorská karta (výhody pro seniory nad 65 let) 

- stolní kalendář pro seniory zaměřený na prevenci kriminality 

 

Aktivní život seniorů: 

- olympiáda seniorů (sportovní aktivity pro seniory) 

- trénování paměti (software umožňující seniorům v Klubu seniorů trénovat paměť) 

- Bezhraniční valašení (setkání seniorů z České a Slovenské republiky na Kohútce) 

- Senior centrum (podpora činnosti a aktivit seniorů) 

- dílny a výstava rukodělných prací seniorů (předvánoční workshop s kulturním vystoupením) 

 

3. Seznámení s plněním drobných námětů 

Sběr drobných námětů od občanů, které mohou upozornit na drobné nedostatky nebo závady a přispět 

tak ke zlepšení života ve městě, stále pokračuje. Drobné náměty mohou občané podávat 

prostřednictvím papírového formuláře, který je umístěn v budově městského úřadu, Masarykovo 

náměstí 128, nebo prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách města. Všechny 

drobné náměty jsou zaevidovány a předány pověřeným osobám. Pokud je to možné jsou nedostatky 

průběžně odstraňovány.  

 

Úkoly: 

Nebyly uloženy. 

 

Termín příštího jednání: 

Čtvrtek 31.10.2019 v 9.00 hodin v malé zasedací místnosti. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 12.08.2019 
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