
Zápis z 5. jednání Rady seniorů 

konané dne 31.10.2019, 9.00 – 10.30 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

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

Rudolf Pospíšil, Pavel Sehnal, Jiří Svák, 

 tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni: Alois Krůpa 

Omluveni: Alois Krůpa 

Hosté:    Ing. Jan Kučera, MSc. 

 

Jednání Rady seniorů zahájila předsedkyně Mgr. Jitka Valentová. Na předcházejícím jednání Rady 

seniorů byli členové seznámeni s podrobným vyúčtováním projektu „Obec přátelská seniorům“. 

V rámci projektu proběhla v roce 2018 celá řada aktivit, které pokračují i v roce 2019. Část dotace byla 

z důvodu krátkého časového období pro čerpání finančních prostředků vrácena. Mgr. Jitka Valentová 

uvedla, že v případě poskytnutí dalších dotací v rámci projektů by bylo vhodné vyčerpat celou 

poskytnutou finanční částku.  

 

Ing. Jan Kučera, MSc. informoval členy Rady seniorů, že město Rožnov pod Radhoštěm připravuje pro 

rok 2020 podání žádostí v rámci projektů „Obec přátelská seniorům“ a „Obec přátelská rodině“. Členy 

Rady seniorů požádal o návrhy vhodných aktivit pro seniory, které by mohly být součástí projektu 

„Obec přátelská seniorům“. Vzhledem k tomu, že aktivity projektu „Obec přátelská seniorům“ byly 

v roce 2018 zaměřeny především na aktivizaci a socializaci aktivních seniorů, předpokládá se v roce 

2020 zaměření především na seniory, kteří z důvodu svého nepříznivého zdravotního stavu nemohou 

být aktivními seniory.  Vhodnou aktivitou pro tyto seniory mohou být např. reminiscenční výlety. Tyto 

výlety jsou součástí reminiscenční terapie, jejíž cílem je zlepšit aktuálního duševní stav seniora. 

Prostřednictvím vzpomínkové terapie lze u seniorů vyvolat dávno zapomenuté příjemné vzpomínky a 

mohou tak znovu prožít krásné chvíle svého života. 

 

O možných aktivitách pro seniory proběhla diskuze. Členové Rady seniorů se shodli, že by bylo vhodné 

diskutovat náměty na aktivity seniorů se zástupci Klubu seniorů a Rožnovského svazu žen, kteří jsou 

v kontaktu se seniory nejčastěji. Návrhy aktivit pro všechny skupiny seniorů mohou členové Rady 

seniorů zasílat do konce kalendářního roku 2019.  

 

Úkoly: 

1. Na příští jednání Rady seniorů pozvat předsedkyni Klubu seniorů paní Anneliese Přikrylovou  

a předsedkyni Rožnovského svazu žen paní Marii Rethyovou. 



Termín příštího jednání: 

Čtvrtek 12.12.2019 v 9.00 hodin v malé zasedací místnosti. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 08.11.2019 
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