Vážení senioři!
Nechce se mi věřit, že když budete číst tyto řádky, uběhl již rok od
první vlny pandemie Covidu 19 v České republice.
Rok jsme žili s krátkým přerušením v nouzovém stavu a plnili opatření s tím
souvisejícími. Záměrně píšu plnili, protože jsem přesvědčený, že drtivá většina
seniorů našeho kraje svým odpovědným přístupem k plnění vydaných opatření
vyjádřila podporu naší vládě, krizovému managementu Moravskoslezského kraje
a zdraví všech nás kolem! Bohužel zatím vše bez výrazných výsledků a zlepšení
stavu! Chtěl bych na tomto místě jménem svým a zajisté i jménem všech seniorů
kraje poděkovat všem těm bezejmenným pracovníkům v první linii boje s Covidem
19, především lékařům a zdravotníkům, všem pracovníkům v hygieně
a epidemiologům, policii, hasičům, vojákům, dobrovolníkům a dalším, samozřejmě
i seniorům! Je to urputný boj s neviditelným, ale především zákeřným protivníkem,
který je silný a zatím moc nevyhráváme!
Vážení senioři,
s novým rokem přišla naděje ve formě očkování, ale ještě bude dlouho trvat než se
náš život postupně vrátí do normálu! Přesto věřím, že se nám podaří koronavirovou
krizi ukončit a začneme plnit svá předsevzetí a své cíle naší seniorské činnosti, jak
v klubech a organizacích, tak v naší krajské radě. Plán práce na rok 2021 máme
připravený, jen musíme počkat na finanční podporu našeho hlavního partnera
a vhodný čas k jeho naplnění. Doufám, že tak, jak se nám povedlo v roce 2020 využít
období částečného uvolnění opatření a zorganizovali jsme při dodržení všech
možných hygienických opatření dvě největší naše krajské akce - krajské sportovní
hry v Ostravě a Oslavy Dne seniorů v Píšti, se nám to povede i letos v roce 2021!
Vše bude organizačně připraveno a termíny se včas dozvíte z našich webových
stránek www.ms-seniors.cz nebo elektronicky cestou členů krajské rady či vedením
51 našich členských organizací. Nečlenské organizace seniorů budou osloveny
našimi okresními pracovníky-členy krajské rady!
Vážení senioři,
v prosinci 2020 byla korespondenčně zvolena nová krajská rada a její funkcionáři na
období 2021 až 2024, kterou jsem ještě neměl v celku pohromadě a všechny
problémy řešíme zatím jen on-line. Opravdu už se těším až situace s Covidem19
bude aspoň taková, aby jsme se mohli setkat a osobně prodiskutovat různé problémy
face to face a nejen přes PC a papíry! Předpokládám, že vy všichni v klubech a
organizacích seniorů by jste už nejraději spolu vyrazili někam do přírody, zasportovat
si a pobavit se! Pevně věřím, že se dočkáme a k tomu vám všem přeji především
pevné zdraví bez Covidu a jiných nemocí!
Mějte se krásně a hlavně zdravě!!
předseda KRS MSK Ing. Pavel Gluc

