Oslavy Mezinárodního dne seniorů v Ostravě
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje (KRS MSK) připravila v úterý 2.října 2018
oslavy Mezinárodního dne seniorů. Hlavním partnerem oslav byl Moravskoslezský kraj a
významným partnerem pak Statutární město Ostrava. Pro seniory z celého
Moravskoslezského kraje se tento významný den rozdělil na dvě části. Dopoledne si
mimoostravští prohlédli některé historické a technické pamětihodnosti Ostravy jako např.
Planetárium, Důl Michal, Landek Park nebo Slezskoostravský hrad. Po zajištěném obědě již
zamířily svozové autobusy s účastníky k Domu kultury města Ostravy, kde pak společně
s ostravskými seniory proběhl kulturní program spojený s vyhlášením výsledků kampaní KRS
MSK "Nejaktivnější seniorská organizace kraje" a "Obec, město, mikroregion kraje seniorům
nejpřívětivější".
Setkání moderoval známý šoumen Vladimír Hron, který hned od počátku navodil vynikající
atmosféru. Na úvod přivítal všechny přítomné předseda KRS MSK Pavel Gluc. Mezi
čestnými hosty byli náměstek hejtmana MSK Jiří Navrátil, primátor statutárního města
Ostravy Tomáš Macura a také předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes. Všichni hosté také
krátce pozdravili zúčastněné seniorky a seniory v sále. Odpolední program byl bohatý na
různá vystoupení, která načala děti z MŠ Koblov, aby pak pokračovaly seniorským
vystoupením čupr holek a čupr kluků z Hlavnice. Do programu velmi plynule vstupoval
Vladimír Hron a svými vtípky a písněmi si velice brzy získal obecenstvo na svou stranu. Pak
přišel čas na vyhodnocení kampaně, kterou vyhlásila Krajská rada seniorů. Nejaktivnější
seniorskou organizací kraje byla vyhlášena ostravská - Sdružení seniorů OSŽ Ostrava,
hlavní nádraží. Pamětní plaketu pro „Obec, město, mikroregion kraje seniorům
nejpřívětivější“ si převzala starostka obce Vyšní Lhoty Dana Nováková, starosta obce
Slavkov u Opavy Vladimír Chovanec a zástupce města Bohumína. V další části programu
nám svými vystoupeními zpestřili slavnostní odpoledne hosté ze Slovenska, folklórní soubor
Šariš z Prešova a závěrečné písně zazněly v podání Krákorek z Vrchů. Příjemně strávený čas
velmi rychle uběhl a nastalo loučení a odjezdy autobusů do různých koutů
Moravskoslezského kraje. Ještě několik nezbytných focení na pódiu s oceněnými a pak již jen
návrat domů. Všem těm, co se přičinili organizačně, sponzorsky i samotnou účastí tak patří
veliký dík. Mezinárodní den seniorů se vydařil a patří už minulostí, ale vzpomínky mnohých
na něj zůstanou.
Střípky z Mezinárodního dne seniorů zaznamenal a nafotil Karel Moškoř – člen KRS MSK

