
   

 

    SLOVO  PŘEDSEDY  KE  KRIZOVÉ  SITUACI 

 

 
Vážení přátelé, milí senioři! 

 

 

Dlouho jsem zvažoval, jestli vás mám, v této době plné vyjádření a rozporuplných úvah 

kompetentních i nekompetentních osob, oslovit! 

 

Sám plně chápu spoustu opatření vydaných vládou i krizovým štábem ČR a plně je podporuji! 

Jsem přesvědčen, že drtivá většina přispívá ke zlepšení a především ke zvládnutí situace. 

Naopak nechápu všechny ty, kteří nejsou schopni se s opatřeními srovnat, dodržovat je, 

provokují svým postojem a neplněním opatření vyjadřují své "hrdinské" postoje. Tady jen 

mohou platit slova "karma je zdarma"! Bohužel ohrožují nejen sebe, ale i své blízké                

a nejbližší okolí! 

 

S velkým uspokojením vnímám nabízenou pomoc seniorům, i když mnohdy jsem zaznamenal 

i výroky proti nám, seniorům! Jsme nejrizikovější skupinou, ale zvládneme to! Jsou 

vytvořeny týmy na podporu seniorů, spojení najdete na webových stránkách krajského úřadu, 

ale i na okresech či městech a obcích. Samozřejmě i KRS MSK je schopna poskytnout pomoc 

potřebným radou nebo zprostředkovat pomoc přes vyčleněné síly samosprávy či státní správy. 

Kontakty jsou na našich webových stránkách: 

 

Naše seniorské aktivity jsou bohužel zbržděny! Máme čas se zamyslet nad vším, co jsme 

dosud brali jako samozřejmost. Samozřejmě i já přemýšlím nad letošním rokem, který začal 

velmi pozitivně. Všechny žádané dotace na podporu našich akcí jsme obdrželi. Měli jsme        

a máme již teoreticky všechny hlavní akce KRS v roce 2020 zabezpečeny! Vše je domluveno 

se zainteresovanými osobami - starosty měst a obcí, řediteli škol a organizací, aktivisty. Teď 

jsme v situaci, kdy musíme řešit přesuny či zrušení termínů akcí! Zatím se nám daří nacházet 

náhradní termíny v druhé polovině roku, ale jsme v situaci, kdy musíme vyčkat na vývoj 

pandemie a případná další vládní opatření! O odkladech a přesunech akcí vás včas 

uvědomíme cestou našich webových stránek. Jsem přesvědčen o tom, když máme vyčleněny 

peníze, akce uspořádat! Doufám, že až se sejdeme, budeme vzpomínat na všechna opatření  

s nostalgií a budeme hrdí na to, jak jsme vše zvládli! 

 

Přeji vám všem plno sil a zdraví do dalšího náročného období, pokory a chutě vše zvládnout 

bez zásadních problémů! Samozřejmě nejen vám, ale i vašim rodinným příslušníkům!    

 

Mějte se krásně a vydržte!!   Zvládneme to!! 

 

 

předseda KRS MSK 

Ing. Pavel Gluc 


