
Zápis z 17. jednání Rady seniorů 

konané dne 19.04.2022, 16.00 – 17.30 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni:  předseda: Mgr. Jitka Valentová, Alois Krůpa, Jiří Svák,  

  tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  Michal Čížek, Jarmila Mikulášková, Rudolf Pospíšil, Pavel Sehnal 

Omluveni:  Michal Čížek, Jarmila Mikulášková, Rudolf Pospíšil, Pavel Sehnal 

Hosté přítomni:  Ing. Jiří Pavlica 

 

Předsedkyně Rady seniorů informovala členy o aktuálním stavu přípravy Výtvarné výzvy pro seniory. 

Výtvarná výzva je jednou ze tří částí Tvůrčí výzvy pro seniory. V návaznosti na výtvarnou výzvu 

proběhne výzva literární a výzva gastro. Až do 25.04.2022 mohou senioři přinášet své výtvory do 

Senior centra na ulici 1. máje 1000. Téma Výtvarné výzvy jsou vlastnoručně vyrobené výtvory – 

obrázky, obrazy, fotografie a různé další výrobky. Použity mohou být různé techniky jako je 

malování, pletení, háčkování, šití nebo fotografování. Vyhodnocení výtvarné výzvy proběhne 

v pátek 06.05.2022 od 13.00 hodin v Senior centru. 

 

Všechny výtvory budou vystaveny v Senior centru, kde je posoudí šestičlenná porota pod 

vedením paní Ludmily Vaškové. Členy poroty budou zástupci města Rožnova pod Radhoštěm,  

Rady seniorů, Klubu seniorů, Spolku rožnovských žen a Téčka. 

 

První cenou do soutěže je poukaz do wellness včetně menu pro 2 osoby v hodnotě 2 700 Kč, 

který věnoval Grandhotel Tatra Velké Karlovice. Druhá cena v hodnotě 1 000 Kč, třetí cena 

v hodnotě 500 Kč a odměny pro všechny ostatní účastníky Výtvarné výzvy budou finančně 

podpořeny městem Rožnov pod Radhoštěm v návaznosti na podporu aktivit konaných v rámci 

projektu Obec přátelská seniorům.  

 

Rada seniorů byla informována, že v rámci přípravy 5. ročníku „Rožnovské seniorské karty“ 

byli osloveni podnikatelé na území města, kteří by byli ochotni poskytnout držitelům karty 

slevu nebo jinou výhodu. Sleva by se mohla týkat vstupného na kulturní akce, do bazénů, do 

relaxačních center, do kaváren, ale i nákupu zboží, občerstvení, pohonných hmot a podobně.  

 

Byla provedena kontrola úkolů z 16. jednání Rady seniorů. Vyúčtování dotací Programu V – 

Podpora organizačního zajištění zvyšování kvality života a aktivit seniorů přidělených v roce 



2021 bylo členům Rady seniorům odesláno e-mailem dne 11.04.2022. 

 

Úkoly: 

Nebyly uloženy. 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 29.04.2022 
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