
Zápis z 19. jednání Rady seniorů 

konané dne 16.09.2022, 8.00 – 10.00 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni:  předseda: Mgr. Jitka Valentová, Čížek, Jarmila Mikulášková, Pavel Sehnal, 

Jiří Svák,  

tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Přítiomni on-line: Michal Čížek 

Nepřítomni:  Alois Krůpa, Rudolf Pospíšil 

Omluveni:  Alois Krůpa, Rudolf Pospíšil 

Hosté přítomni:  Ing. Jiří Pavlica 

 

Rada seniorů předala starostovi města Ing. Jiřímu Pavlicovi podněty na zlepšení života seniorů 

ve městě: 

- Opakuje se devastace lavičky a odpadkového koše na ulici na Starkách 

- Návrh na umístění nových laviček 

- Problém se znečištěním chodníku a cest výkaly 

- Nově vzniklé ulice pojmenovat po významných osobnostech z Rožnova 

- Zveřejnit kolik bylo vybráno na pokutách za rychlou jízdu a na co byly použity 

- Vybudovat zastávku pro městskou dopravu na Dolních Pasekách u tiskárny 

 

Členové Rady seniorů byli informováni, že do Literární výzvy se přihlásilo 20 seniorů se svými 

36 literárními díly. Aby porotkyně měly dostatek času na posouzení literárních děl bylo 

vyhlášení vítězů posunuto na čtvrtek 20.10.2022. Vyhlášení se uskuteční ve 13.00 hodin 

v Senior centru, 1. máje 1000. Bude uděleno jedno ocenění v kategorii děl věnovaných Daně a 

Emilovi Zátopkovým a 1., 2. a 3. místo v kategorii děl ostatních. 

 

V listopadovém Spektru Rožnovska bude zveřejněna Gastro výzva, která je třetí částí Tvůrčí 

výzvy pro seniory. Tato výzva byla vyhlášena již v roce 2021. Z důvodu šíření Covid-19 ji nebylo 

možno uskutečnit. Vzhledem k tomu, že téma gastro výzvy byly Vánoce, byla tato výzva 

přesunuta jako třetí v pořadí do předvánočního období roku 2022. Výzva bude zveřejněna 

také na webových stránkách města a prostřednictvím TV Beskyd. Senioři mohou připravit 

vánoční slanou nebo sladkou dobrotu. Může to být vánočka, cukroví nebo jiné vánoční pečivo, 

punč, kapr, bramborový salát nebo cokoliv jiného s vánoční tématikou. Senioři se mohou 



přihlásit do 28.11.2022. Vyhlášení proběhne 14.12.2022 ve 13 hodin v Senior centru, 1. máje 

1000. 

 

 

 

Předsedkyně Rady seniorů Mgr. Jitka Valentová poděkovala všem členům za práci v Radě 

seniorů v průběhu celého období 2018–2022. Volby do Zastupitelstva města Rožnova pod 

Radhoštěm se budou konat ve dnech 23.09.2022 a 24.09.2022. Rada seniorů jako poradní 

orgán Rady města Rožnova pod Radhoštěm zaniká zvolením nové rady města. 

 

Úkoly: 

Nebyly uloženy. 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 26.09.2022 

mailto:cabova@roznov.cz

