V prosinci byla korespondenční formou zvolena nová Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje. První
setkání nových členů se mohlo uskutečnit až v červnu, kdy se poprvé viděli, jak řekl předseda Pavel Gluc, z očí do
očí. V hlavě předsedy však bylo ještě jedno nesplněno přání, udělat tzv. rozlučkové setkání s těmi, kteří ukončili
čtyřleté působení v KRS MSK a už nekandidovali nebo nechtěli jít do dalšího čtyřletého cyklu.
Až v úterý 29.června se podařilo připravit mimořádné jednání KRS v obci Ropice nedaleko Třince. Hostitelem byl
Klub důchodců Střítež, který se právě v Ropici v klubovně zvané U Mařeny pravidelně schází. Není to nic
neobvyklého, protože střítežští senioři patři mezi nejaktivnější v rámci kraje a tak se mohli pozvaní členové,
bývalé i současné krajské rady, podívat do míst, kde nikdy nebyli. Setkání zahájil předseda Pavel Gluc osobním
přivítáním všech, co dorazili, protože pro některé byla cesta pěkným oříškem. Našel se i takový, co přijel na místo
pěknou oklikou a málem skončil v Polsku. Mezi hosty jednání zavítala také starostka obce paní Uršula Waniová.
Ta ve svém krátkém pozdravu představila účastníkům jednání něco z historie obce a nezapomněla rovněž
zdůraznit výbornou spolupráci obce s KD Střítež. Předseda ve svém vystoupení shrnul čtyřleté působení KRS,
neopomněl zdůraznit úspěchy především na sportovním poli nebo aktivní podporu obcí a měst při organizování
Mezinárodního dne seniorů. Myšlenka připravit kvíz ke stoletému výročí od vzniku Československa se zásluhou
Radima Holečka dostalo do podvědomí seniorů tak, že se uskutečnil další ročník už se všeobecnými tématy a jen
koronavirusu se podařilo tento Seniorkvíz v loňském roce odložit na rok letošní. Povzbudivé jsou i počty klubů a
organizací, které se přihlásily do KRS v průběhu čtyř let, kdy se jejich počet více jak zdvojnásobil. Nakonec přišlo
poděkování členům KRS a z rukou předsedy obdrželi děkovné listy, které jim budou připomínat prožité léta na
půdě krajské rady. Po skončení oficiální části přišel prostor na skvělé občerstvení v podání místních seniorů.
Nejprve mohli okusit zelňačku zdejšího M.Nogola, po té se servírovala tzv.rojberka, oblíbené masíčko na
grilovacím rožni. Je to specialita zdejších obcí, kdy zejména ve Stříteži patří k dominantám dělaných pochutin v
rámci dětských radovánek. V kuchyni se pod vedením M.Fobera pohybovaly další členky klubu a staraly se o
hosty jak se má.
Po potřebném tělesném nasycení nastal čas ke vzájemným rozhovorům, ale nemuselo zůstat jen u pokecu při
stolech. Venku přichystal člen sportovní sekce KRS K.Moškoř několik stanovišť, kde si mohli přítomní vyzkoušet
svoje dovednosti. Samozřejmě prim měl petang, ten je nejvíce v poslední době propagován a není se čemu divit.
Turnaje ve Velké Polomi nebo v Ostravě dávají motivaci si zatrénovat, kde je to možné. Čas strávený U Mařeny
rychle plynul a každý si svůj pobyt užil dle své libosti. Tato forma poděkování členům KRS byla na místě,
přejeme si, aby nově zvolená parta navázala na minulé úspěchy a dokázala úroveň činnosti seniorů v kraji dostat
ještě na vyšší level.

