
  

 

 

Vážené seniorky a vážení senioři MSK. 

 

Naposledy jsem vás na našich webových stránkách oslovil před vánočními svátky 

2017 a než jsem se stačil vzpamatovat z adventní nálady, rodinné pohody, dárků, 

vnoučat a všeho, co k svátkům patří, už tady máme březen 2018 a pomalu začátek jara! 

 

Ve svém příspěvku jsem krátce zhodnotil rok 2017 a naznačil, co chceme na základě  

našeho plánu práce udělat v roce 2018. Nový rok začal pro naší krajskou radu a organizaci 

optimisticky, náš hlavní partner, Moravskoslezský kraj, nám přidělil dotaci na provozní  

náklady činnosti krajské rady a 14.3.2018 bude krajské zastupitelstvo rozhodovat o přidělení 

dotací, které rada kraje doporučila, na zabezpečení dvou největších krajských akcí pro seniory 

a to sportovních her a oslav Mezinárodního dne seniorů. Pokud budou dotace schváleny, 

zahájíme jejich přípravu v klidu a časovém předstihu a po zpracování organizačních pokynů 

vás na konání těchto akcí pozveme. Přihlášky a zájem o účast budeme řešit cestou 

elektronických požadavků v průběhu měsíců květen-červenec 2018. 

V současné době řešíme několik zajímavých nabídek akcí pro seniory kraje, které jsou 

zveřejněny na našich webových stránkách a stačí jen projevit zájem o účast a přihlásit se. Jde 

především o akci "Jedu s Dobou", která zajímavým způsobem a bezplatně nabízí účast         

na kurzu a výcviku v řízení vozidel pro řidiče 65+ na výcvikových polygonech v Ostravě 

a Třinci. Další akcí je nabídka bezplatných přednášek v místě působení organizace                              

o "Bezpečné domácnosti", která je pro organizace a kluby seniorů organizována spolkem 

"Vějíř života" z.s. Obě akce jsou na našich webových stránkách více rozepsané i s kontakty 

na organizátory. Chystáme se zveřejnit i podrobnější informace o "klíčence pro záchranu 

života", kdy na přívěsku ke klíčům budou "nahrány" základní informace o senioru (jméno, 

kontakt na příbuzné, nemoci a léky, aj.). Vše je pro případ, kdy se senior pohybuje po obci, 

městě bez příslušných dokladů (venčení psů, nákupy, aj.) a něco se mu stane, případ řeší 

policie, záchranná služba, budou mít čtečku informací (chytrý telefon) a dozvědí se základní 

údaje o senioru z klíčenky! 

Zahajujeme přípravu na naše krajské sportovní hry (12.9. Bílovec) a na reprezentaci kraje     

na sportovních hrách RSČR (16.-19.6. Olomouc). Chceme, aby se zájemci z řad sportovců 

hlásili na uvedených kontaktech (webové stránky). Zorganizujeme přípravu a výběr krajského 

družstva tak, aby jsme byli v jednotlivých disciplínách desetiboje konkurence schopni 

družstvům KR ČR. Obhajujeme celkové 4. místo z her  RSČR 2017 v Plzni a chceme zaútočit 

na medailové pozice! Vyzývám všechny schopné a dobré sportovce seniory kraje,               

aby neváhali a přihlásili se k reprezentaci své obce, města a kraje! 

5.3.2018 jsem řešil s náměstkem hejtmana MSK Jiřím Navrátilem možnost vyhlášení 

kampaně " Senior Moravskoslezského kraje ". Pan náměstek přijal tuto možnost za svou          

a projevil zájem o tuto problematiku. Sdělil mi, že vše promyslí a navrhne k realizaci. Pokud  

vše dopadne dobře budeme seniorskou veřejnost kraje informovat o podmínkách realizace 

projektu na našich webových stránkách a ve čtvrtletníku SeniorTip v měsíci červnu 2018. 

Samozřejmě podmínky budou zveřejněny i na webových stránkách MSK. V každém případě, 

pokud dojde k realizaci, je třeba kampaň využít a přihlásit do ní podle zadaných kritérií 

ze svého okolí nejlepší seniorky a seniory, kteří si zaslouží za svou aktivní práci pro seniorské 

organizace ocenění " Senior MSK " za rok 2018. 

 

 

 



 

 

Vážení a milí senioři, 

v roce 2018, roku 100. výročí založení Československa, chystáme i další zajímavé akce 

a předpokládáme váš zvýšený zájem o účast. Opravdu je nutné sledovat naše webové stránky, 

což je náš jediný prostředek pro informování o našich akcích širší veřejnosti seniorů kraje, 

organizací a klubů.    

Chtěl bych vám na prahu jarních svátků popřát příjemné prožití velikonočních svátků, krásné 

jarní dny plné sluníčka, pevného zdraví, pohody, spokojenosti a aktivní seniorské činnosti! 

Ženám zároveň přeji milé a příjemné oslavy MDŽ. 

 

 

předseda KRS MSK                                                        Ostrava 7. března 2018                    

Ing. Pavel Gluc                 


