Vážení senioři,
chci vás informovat o některých úkolech, které jsme v
pandemické situaci řešili a zabezpečovali.
Především dne 7.5. se v prostředí on-line uskutečnil 4. sjezd
Rady seniorů České republiky, o kterém vás budu více
informovat v samostatném článku.
V průběhu měsíce března a dubna jsme se věnovali
organizačnímu zabezpečení našich dvou stěžejních krajských
akcí, Krajským sportovním hrám a oslavám Mezinárodního
dne seniorů. Dále jsme řešili různé organizační úkoly k
zabezpečení činnosti krajské rady, v měsících lednu a březnu
jsme měli dvě on-line zasedání krajské rady.
Po jednání s významným partnerem v městě Kopřivnici, na základě vývoje pandemické
situace a předpokládaných opatřeních jsme se rozhodli přeložit provedení Krajských
sportovních her z termínu 16.6. na již předpokládaný náhradní termín 2.9.2021.
Organizační nařízení, které jsme vydali na našich
webových stránkách v měsíci březnu, se nemění.
Termín zaslání přihlášek posouváme do 30.6.2021.
Dne 22.4. jsem navštívil náměstka hejtmana kraje Bc.
Jiřího Navrátila, MBA, kterému jsem především
předal plaketu krajské rady seniorů jako výraz
poděkování za jeho spolupráci a poskytnutou pomoc
KRS při realizaci úkolů v období 2017-2020 a řešil
jsem s ním organizaci krajských oslav MDS a
vyhlášení výsledků kampaně KRS 1. října 2021.
V druhé polovině roku 2021 chceme realizovat úkoly, které jsme si naplánovali v "Plánu
práce na rok 2021". Především již výše zmiňované sportovní hry, oslavy MDS a vyhlášení
výsledků kampaně "O nejaktivnější seniorskou organizaci v boji proti covidu". Celou
kampaň organizujeme ve spolupráci s KKC spolku Seniors, kriteria kampaně jsou zveřejněna
na našich webových stránkách. Nadále počítáme s organizací Seniorkvízu v měsíci říjnu ve
Stříteži a předpokládáme, že uskutečníme i plánována setkání vedení KRS s představiteli
seniorských organizací okresů (minimálně Ostrava a Frýdek-Místek).
Vážení senioři,
závěrem bych vám chtěl popřát do další části roku konečně rozumné uvolnění od svazujících
povinností a nutností v dodržování covidových opatření! Nebude to určitě ještě jednoduché,
ale snad prožijete letní období v pohodě a pokud vše bude v rámci určených norem, určitě
uskutečníte společné akce, na které již tak dlouho čekáte!
Takže především pevné zdraví, hodně štěstí, optimismu a s chutí a elánem do naší seniorské
činnosti!!
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