Slovo předsedy Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje
Vážené seniorky, vážení senioři, milí čtenáři!
Dovolte mi, abych se v adventním čase, trošku zamyslel nad končícím rokem
2018.
Rok 2018 začal pro Krajskou radu seniorů MSK (dále KRS) velmi dobře. Již v měsíci
březnu nám krajské zastupitelstvo schválilo dvě žádosti o dotace z dotačního programu
"Podpora zdravého stárnutí v roce 2018" k provedení a organizaci Krajských sportovních her
seniorů a oslav Mezinárodního dne seniorů. KRS mohla v klidu zahájit organizaci těchto dvou
stěžejních akcí tohoto roku. Celý rok jsme se řídili zpracovaným Plánem práce a myslím si,
že můžeme hodnotit rok 2018 jako velice úspěšný.
Největších úspěchů jsme dosáhli v průběhu roku na sportovním poli. Naše reprezentační
družstvo seniorů se v rámci 3. mezinárodních sportovních her RSČR v Olomouci
17.-19.7.2018 umístilo z celkově 19 družstev na historicky nejúspěšnějším 2. místě. Získali
jsme 13 medailí (5x zlato, 3x stříbro, 5x bronz) a nejlepším sportovcem - seniorem do 70 let
byl Karel Moškoř z Dobratic. Úspěšnou reprezentaci kraje 31.8.2018 přijal na KÚ MSK
hejtman kraje Ivo Vondrák, který nám poděkoval za vzornou reprezentaci a propagaci kraje
a popřál do dalšího období hodně úspěchů.
Našich krajských sportovních her (KSH) 12.9.2018 se zúčastnilo 180 seniorů - sportovců.
Hry byly zorganizovány podle slov účastníků a hostů na velmi dobré úrovni. Velké
poděkování patří našemu hlavnímu partnerovi – Moravskoslezskému kraji a významnému
partnerovi - městu Bílovec za poskytnutí finanční podpory a materiálně - technického
zabezpečení. KSH jsem zahájil společně s náměstkem hejtmana Jiřím Navrátilem a starostou
města Bílovec Petrem Mrvou. Koncem září jsme pak obhájili prvenství z roku 2017 na
Slovenské športiádě v Banské Bystrici, kterou organizovala naše partnerská organizace
AkSen Piešťany.
Oslavy Mezinárodního dne seniorů (MDS) proběhly 2.10.2018 dle hodnocení účastníků
a hostů na důstojné úrovni. Dopoledne byli senioři z kraje do Ostravy svezeni čtyřmi autobusy
a byli provedeni místy technických a historických pamětihodností ( Landekpark, Důl Michal,
Planetárium, Ostravskoslezský hrad). Po obědě byl zabezpečen kulturní program v Domě
kultury města Ostravy, ve kterém vystoupili se svým programem děti MŠ z Koblova, senioři
obcí Vrchy a Hlavnice, seniorský pěvecký sbor z Prešova. Program moderoval a zpěvem
doprovázel Vladimír Hron. Senioři kraje a z Ostravy zcela zaplnili velký sál DK. Odhadovaná
účast je 450 seniorů. I na tomto místě bych chtěl poděkovat našemu hlavnímu partnerovi MSK a významnému partnerovi - Statutárnímu městu Ostrava za poskytnuté prostředky na
podporu této akce. Svou účastí podpořili oslavy náměstek hejtmana Jiří Navrátil, primátor
Ostravy Tomáš Macura a předseda RSČR Zdeněk Pernes. Chtěl bych ještě zmínit, že Rada
seniorů ČR řeší s vládou ČR uznání Mezinárodního dne seniorů dne 1.října jako významný
den ČR. V rámci oslav MDS byly vyhlášeny i výsledky kampaní "Obec, město seniorům
nejpřívětivější" a "Nejaktivnější seniorská a proseniorská organizace". Nezávislá komise po
vyhodnocení splnění podmínek kampaní doporučila KRS jako nejlepší (podle kategorií
velikosti města a obce) město Bohumín, obec Slavkov u Opavy a obec Vyšní Lhoty. Jako
nejaktivnější organizace za období září 2017 - srpen 2018 bylo vyhlášeno Sdružení seniorů
OSŽ, hlavní nádraží Ostrava. V kampani byly vyhlášeny i další organizace, které obdržely
"Čestné uznání" za dlouholetou aktivní činnost. Jejich seznam je zveřejněn na našich
webových stránkách www.ms-seniors.cz

Krajská rada seniorů chtěla svým dílem přispět i k oslavám 100. výročí založení
samostatného Československa. Ve spolupráci s klubem seniorů obce Velká Polom
zorganizovala vědomostní soutěž "100x ČR", kdy v deseti tématických okruzích odpovídali
soutěžící na deset otázek. Soutěže se zúčastnilo 12 tříčlenných družstev kraje, vítězem se stal
Klub důchodců obce Střítež. Všichni účastníci obdrželi pamětní medaili a družstva účastnický
list. Soutěž podpořil hlavní partner - obec Velká Polom a paní starostka Ludmila Bubeníková.
Soutěžící se nejen pobavili, ale i zavzpomínali a osvěžili znalosti z historie naší vlasti.
Poděkování patří domácímu kolektivu seniorů z Velké Polomi, kteří se podíleli na materiálně
technickém zabezpečení soutěže v čele s předsedou Radimem Holečkem.
V průběhu roku se KRS podařilo ve spolupráci se seniory města Frenštátu pod Radhoštěm
ustanovit v tomto městě Městskou radu seniorů (MěRS). Tento orgán by měl podle Stanov
RSČR spolupracovat se samosprávou města a řešit na této úrovni problémy seniorů města.
KRS má zájem ustanovit tyto městské rady ve všech městech s rozšířenou působností,
ale potřebuje k tomu především projevený zájem samotných seniorů měst. Chci
po provedených komunálních volbách a ustanovení nových či staronových samosprávních
orgánů měst znovu tato města objet a celý problém prodiskutovat s novými představiteli
samospráv a se seniory měst.
Samozřejmě se KRS v průběhu roku potýkala i s různými problémy či nezdary v naší práci,
které vyřešila nebo se poučila do dalšího období. V novém roce 2019 bychom chtěli zvýšit
vliv na samosprávní orgány v otázkách problémů života seniorů a dosáhnout stavu, kdy na
různých úrovních řízení měst a obcí se nebudou řešit problémy seniorů a jejich života
bez jejich účastí a bez možností seniorů se k dané problematice vyjádřit. Plánujeme znovu
provedení dvou stěžejních akcí a to KSH v měsíci květnu a oslavy MDS v měsíci říjnu.
Chceme se zúčastnit různých sportovních soutěží, rozšířit zahraniční spolupráci, zabezpečit
zajímavé přednáškové akce přímo do organizací, zvýšit počet vytvářených MěRS
a počet organizací či klubů patřících do krajské organizace RSČR.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem lidem, kteří jsou k seniorům, k jejich zájmům a
způsobu života přízniví, mají zájem a jsou ochotni pro nás - seniory něco udělat, zorganizovat
a podpořit. Zároveň bych chtěl poděkovat všem členům krajské rady za práci v roce 2018
a všem těm bezejmenným pomocníkům za pomoc při organizaci našich akcí pro všechny.
Vážené seniorky a senioři,
chtěl bych vám popřát příjemné prožití vánočních a novoročních svátků, do nového roku 2019
především pevné zdraví, hodně štěstí, spokojenosti, optimismu a pohody, ať se vám daří
ve vaší seniorské činnosti plně uspokojovat své zájmy a potřeby. Mějte se krásně a sledujte
naše webové stránky.
Ing. Pavel Gluc, předseda KRS MSK
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