
Vážení senioři, 

 

od ledna 2017 jsem předsedou Krajské rady 

seniorů našeho kraje. Chtěl bych touto 

formou vás častěji oslovovat a podílet se s 

vámi o své pocity z činnosti krajské 

organizace, o činnosti seniorů v základních 

organizacích a klubech ve městech a obcích 

MSK. Chci vás informovat o našich 

plánech a zámyslech, jak zpestřit vaši 

volnočasovou aktivitu a činnost. 

V současné době jsme před 3. sjezdem 

RSČR ( 12.5.2017 ), který zhodnotí 

předchozí čtyři roky naší činnosti a 

nasměruje činnost organizace seniorů ČR 

do dalšího čtyřletého období.    S hlavními 

závěry 3. sjezdu a co znamenají pro 

seniorské organizace našeho kraje vás 

seznámím příště. 

Pro rok 2017 jsme naplánovali krásné akce, 

které v každém případě budou pro vás zpestřením vaší činnosti za předpokladu, že se aktivně 

zapojíte a svou účastí akce podpoříte. Účast není 

nijak omezena, jen se musí dodržet určité zásady a organizační pokyny. Samozřejmě pro to, 

aby tyto akce proběhly na patřičné úrovni, musíme mít k zabezpečení a organizaci peníze, 

které jako nezisková organizace nemáme. Na každou akci krajského rozsahu vyžadujeme po 

MSK individuální dotace. Teprve po obdržení dotace akci organizačně, personálně a 

materiálně zabezpečíme s vydáním pokynů k vaši aktivní účasti. Postupně nás v roce 2017 

čekají Krajské sportovní hry, akce senioři baví seniory, soutěž Babička roku MSK, oslavy 

Mezinárodního dne seniorů, vlaky přátelství, krajská akce k bezpečnosti seniorů, a mnoho 

jiných. K úspěšnému průběhu těchto akcí a ke splnění základních cílů potřebujeme především 

širší zapojení vás, seniorů kraje, vašich organizací a klubů. 

Informace o aktivitách krajské rady, o všech našich akcích, najdete na našem webu a 

stránkách čtvrtletníku SeniorTip.  

Doufám, že do činnosti krajské organizace seniorů se v letošním roce zapojí i více měst a obcí 

než tomu bylo v roce 2016. Na tomto místě bych chtěl poděkovat za podporu našich projektů 

v roce 2016 především městům Bruntál, Havířov, Třinec, Rýmařov, Frýdlant n. Ostravicí a 

samozřejmě Moravskoslezskému kraji, který zůstává našim hlavním partnerem i v roce 2017. 

K tomu, abychom v závěru roku 2017 mohli pozitivně naši činnost  hodnotit, potřebujeme 

především vás, aktivní seniory, organizace a kluby. Vždyť nakonec vše děláme pro vás!! 

Vyzývám vás k co nejširšímu zapojení do činnosti naší krajské organizace! Pobavme se 

navzájem, odpočiňme si sportem, kulturou a udělejme vše pro zpestření naší volnočasové 

aktivity!!  

Do dalšího období vám všem přeji především pevné zdraví, štěstí, pohodu a spokojenost!! 

 

 

 

předseda Krajské rady seniorů MSK                                               Ostrava 18. dubna 2017 

Ing. Pavel Gluc  


