
                                      

Vážené seniorky, vážení senioři, milí čtenáři! 

 

Dovolte mi, abych se v adventním čase trošku zamyslel nad končícím rokem 2019. 

Rok 2019 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 2019" k provedení a organizaci Krajských sportovních 

her seniorů a oslav Mezinárodního dne seniorů. KRS mohla v klidu zahájit organizaci těchto dvou stěžejních 

akcí roku 2019. Celý rok jsme se řídili zpracovaným Plánem práce a myslím si, že můžeme hodnotit rok 

2019 jako velice úspěšný. 

Největších úspěchů jsme dosáhli v průběhu roku na 

sportovním poli. Naše reprezentační družstvo seniorů se 

v rámci 4. mezinárodních sportovních her RSČR v 

Českých Budějovicích umístilo mezi dvaceti jedna 

soutěžícími družstvy na 3. místě. Získali jsme řadu 

medailí  a nejlepší sportovkyní -  seniorkou v kategorii 

žen nad 70 let byla Marta Tomášková z Ostravy. Po 

provedených opravách hodnocení organizátory her jsme 

se po měsíci dozvěděli, že naše družstvo 4.MSH RSČR 

nakonec vyhrálo, což je opravdu historický úspěch! 

Samozřejmě s poloviční slávou, protože jsme vítězství 

neoslavili v prostředí a atmosféře her. Oficiálně jsem 

vyhlášení nových výsledků provedl až v září na 

Bíloveckém víceboji a družstvo zažilo ovace a ocenění 

alespoň od seniorů našeho kraje.  

Našich krajských sportovních her 29.5.2019 v hutnickém 

městě Třinci se zúčastnilo rekordních 400 seniorů-

sportovců. Hry byly zorganizovány podle slov účastníků a 

hostů na velmi dobré úrovni. Velké poděkování patří 

našemu hlavnímu partnerovi - MSK a významnému 

partnerovi městu Třinec za poskytnutí finanční podpory a 

materiálně-technické zabezpečení. KSH jsem zahájil 

společně s primátorkou Statutárního města Třinec Věrou 

Palkovskou. 

 

Oslavy Mezinárodního dne seniorů (MDS) proběhly 

1.10.2019 dle hodnocení účastníků a hostů na důstojné úrovni. Dopoledne byli svezeni senioři kraje čtyřmi 

autobusy a byli provedeni ukázkami technických a historických pamětihodností (zámky Kravaře a Fryštát, 

Archeopark Chotěbuz, Památník 2. světové války v Hrabyni), Po obědě byl zabezpečen kulturní program ve 

společenském sále hotelu "Pod zeleným dubem" v Bohumíně, ve kterém vystoupili se svým programem děti 

MŠ z Bohumína, senioři města Bruntál, obcí Bolatice a Petřkovice, Umělecká škola Bohumín a taneční 

skupina Radost z Bohumína. Odhadovaná účast je 

210 seniorů. I na tomto místě bych chtěl poděkovat 

našemu hlavnímu partnerovi - MSK a 

významnému partnerovi - městu Bohumín za 

poskytnuté prostředky na podporu této akce. Svou 

účastí podpořili oslavy starosta města Bohumín, 

senátor Petr Vícha a náměstek primátora města 

Karviná Miroslav Hajdušík. 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 Karviná, město 



Bohumín a obec Palkovice. Jako nejaktivnější organizace za období září 2018 - srpen 2019 byly vyhlášeny 

organizace Senioři ČR Ostrava a Klub seniorů Háj ve Slezsku. 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. 

Podle ročního plánu činnosti KRS 24.října 

zorganizovala v obci Otice Senior kvíz, kdy v 

deseti tématických okruzích odpovídali soutěžící 

na deset otázek. Soutěže se zúčastnilo 21 

tříčlenných družstev kraje, vítězem se stala 

organizace Senioři ČR Ostrava II. Soutěž podpořil 

hlavní partner - vítěz soutěže MSK "Vesnice roku 

2019" obec Otice a starosta obce Vladimír Tancík. 

Soutěžící se nejen pobavili, ale i zavzpomínali a 

osvěžili všeobecné znalosti z různých oblastí. 

Poděkování patří pracovníkům obecního úřadu, 

kteří se podíleli na materiálně - technickém 

zabezpečení soutěže.   

Samozřejmě se KRS v průběhu roku potýkala i s různými problémy v naší práci, které vyřešila nebo se 

poučila do dalšího období. V novém roce 2020 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 červnu a oslavy MDS v měsíci říjnu. 

 

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 2019 a všem těm bezejmenným 

pomocníkům klubů a organizací za pomoc při organizaci našich akcí pro všechny. 

 

Vážení senioři, 

chtěl bych vám popřát příjemné prožití vánočních a novoročních svátků,  

do nového roku 2020 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   


