
Zápis z 6. jednání Rady seniorů 

konané dne 12.12.2019, 9.00 – 11.30 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. – místostarosta, Josef Petružela – Svaz tělesně postižených, 

Zdenek Matúš – Svaz tělesně postižených, Jana Bártková – Domov pro seniory, 

Magdalena Stejskalová – Domov pro seniory, Marie Rethyová – Spolek 

rožnovských žen 

 

Cílem jednání Rady seniorů je diskutovat náměty na aktivity seniorů v Rožnově pod 

Radhoštěm s členy Rady seniorů a se zástupci organizací pro seniory ve městě, kteří jsou 

v kontaktu se seniory nejčastěji. Ing. Jan Kučera, MSc. uvedl, že město Rožnov pod Radhoštěm 

plánuje, že se v roce 2020 opět zapojí do soutěže „Obec přátelská seniorům“. Náměty na 

vhodné aktivity pro seniory mohou být součástí přihlášky. Aktivity projektu „Obec přátelská 

seniorům“ byly v roce 2018 zaměřeny především na aktivizaci a socializaci aktivních seniorů, 

v roce 2020 by měly být aktivity zaměřeny především na pasivní seniory, kteří z důvodu svého 

nepříznivého zdravotního stavu nemohou být aktivními seniory.   

 

Náměty na aktivity seniorů: 

- Mezigenerační spolupráce (pokračovat v aktivitách, děti v domově pro seniory, senioři 

v mateřských školách) 

- Reminiscenční výlety (doprovod dobrovolníků, senioři z domova pro seniory a senioři 

mimo domov pro seniory) 

- Tradiční domácí činnosti (pečení cukroví, zdobení vánočních stromečků, zabíjačka) 

- Spolupráce domova pro seniory se školami (pravidelná spolupráce, kroužek spolupráce 

se školou) 

- Seniorská obálka (základní informace o seniorovi) 

- Lavičky (podél hlavních cest – Dolní Paseky, poliklinika, finanční úřad) 

- Senior taxi (rozšířit o zdravotně postižené) 



- Jednání Rady seniorů Zlínského kraje (jednání v Rožnově) 

- Veřejné wifi pro seniory 

- Oslavy výročí 70. let od vzniku Tesly  

- Lanovka na Jurkovičovu rozhlednu 

- Parkovací místa (vybodovat nová parkovací místa) 

- Pravidelná městská doprava (autobus zajišťující dopravu po Rožnově, vhodně 

rozmístěné zastávky s lavičkou) 

- Sociální bydlení pro seniory (přizpůsobení části objektu pošty) 

- Dům s pečovatelskou službou (v blízkosti centra města) 

- Výtah (úprava výtahu na poště, výtah na finanční úřad) 

- Místo pro setkávání seniorů (upravit přízemí domova pro seniory) 

- Kavárna pro seniory (se zahrádkou, deskové hry) 

- Placené parkoviště u polikliniky (návštěva odpolední ordinace lékařů zdarma) 

- Parkovací automaty (instrukce větším písmem) 

- Turistické vycházky (příspěvek na turistickou část) 

 

Návrhy aktivit pro všechny skupiny seniorů mohou členové Rady seniorů zasílat i nadále  

e-mailem. 

 

Úkoly: 

Nebyly uloženy. 

 

Termín příštího jednání: 

Čtvrtek 23.01.2020 v 9.00 hodin, MěÚ Rožnov p. R., Masarykovo náměstí 128, malá zasedací 

místnost 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 19.12.2019 
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