
Zápis z 14. jednání Rady seniorů 

konané dne 07.10.2021, 16.00 – 17.30 hodin 

MěÚ, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm 
 

Přítomni:  předseda: Mgr. Jitka Valentová, Michal Čížek, Alois Krůpa,  

              Pavel Sehnal, Jiří Svák,  

   tajemník: Mgr. Hana Cábová 

Nepřítomni:  Jarmila Mikulášková, Rudolf Pospíšil 

Omluveni:  Jarmila Mikulášková, Rudolf Pospíšil 

Hosté přítomni:  Ing. Jiří Pavlica 

 

Členové Rady seniorů byli informováni, že k 14.09.2021 rezignoval na funkci místostarosty 

města Rožnova pod Radhoštěm Ing. Jan Kučera, MSc., který měl v gesci sociální oblast včetně 

Rady seniorů. Nově má tuto oblast v gesci Ing. Jiří Pavlica, starosta města Rožnova pod 

Radhoštěm.  

 

Členové Rady seniorů byli informováni, že až do konce kalendářního roku budou probíhat 

aktivity, které budou podpořeny z neinvestiční dotace, kterou město Rožnov pod Radhoštěm 

v letošním roce získalo v rámci soutěže „Obec přátelská seniorům 2021“.  Provozní doba 

Senior taxi byla prodloužena do 16 hodin. Uskutečnily se reminiscenční výlety na Soláň a do 

Velkých Karlovic nebo na Farmářský den do Valašského Meziříčí, proběhly přednášky: nordic 

walking, cestovatelské a ochrana pro spotřebitele. Je naplánován Den seniorů, Kulatý stůl na 

téma zaměstnávání lidí pre/seniorského věku, Olympiáda pro seniory nebo výlet do Muzea 

řeznictví. V rámci Podzimu pro seniory se uskuteční přednášky, které následně bude přenášet 

regionální televize TV Beskyd. Tematicky budou přednášky zaměřeny na první pomoc, 

podvodné praktiky, bezpečný domov nebo na správnou výživu seniorů.  

 

Předsedkyně Rady seniorů Mgr. Jitka Valentová představila konkrétní podobu připravované 

gastro výzvy, která je součástí „Tvůrčí výzvu pro seniory“. Soutěž, ve které mohou senioři 

ukázat svůj um a šikovnost, vyhlašuje město Rožnov pod Radhoštěm, Klub seniorů, ČSŽ – 

Spolek Rožnovských žen a Rada seniorů. Postupně se budou realizovat 3 výzvy: gastro, 

výtvarná a literární. Téma gastro výzvy jsou Vánoce. Senioři připraví vánoční dobrotu – slanou 

nebo sladkou. Mohou upéct vánočku, cukroví nebo jiné vánoční pečivo, připravit punč, kapra, 

bramborový salát nebo cokoliv jiného s vánoční tématikou. Babičkám a dědečkům mohou 



pomoci i vnoučátka. Zájemci se mohou přihlásit do 30.11.2021 v Klubu seniorů nebo ve 

Spolku rožnovských žen. Přihlášené dobroty posoudí porota. Vyhlášení vítězů proběhne 

15.12.2021 v Senior centru, 1. máje 1000. Fotografie vítězné dobroty i s receptem bude 

zveřejněna, pro všechny účastníky bude připraven malý dárek.  Senioři budou k účasti na 

tvůrčí výzvě vyzváni prostřednictvím regionální televize TV Beskyd. Výzva bude zveřejněna na 

webových stránkách města, na informačních vývěskách i ve Spektru Rožnovska. Informační 

letáček bude členům Klubu seniorů vložen do Seniorku. Také tyto aktivity budou podpořeny 

z neinvestiční dotace, kterou město Rožnov pod Radhoštěm získalo v rámci soutěže „Obec 

přátelská seniorům 2021“. 

 

Úkoly: 

Nebyly uloženy. 

 

Termín příštího jednání: 

Nebyl stanoven. 

 

Mgr. Hana Cábová, tajemník 

E-mail: hana.cabova@roznov.cz 

V Rožnově pod Radhoštěm dne 15.10.2021 
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