
                                                                                                  
Vážení senioři, 
  
blíží se závěr roku 2021 a  budeme se připravovat na Vánoce a na příchod 

nového roku 2022, zároveň budeme provádět vyhodnocení roku 2021                 

a připravovat plán na rok 2022. 

KRS MSK v měsících září a říjen organizovala a zabezpečila provedení všech 

zásadních akcí roku. Krajské sportovní hry seniorů proběhly 2.září 2021                

v Kopřivnici na velmi dobré organizační a společenské úrovni. Průběh               

a výsledky KSH jsou zveřejněny na webu v samostatném příspěvku. Rovněž 

oslavy Mezinárodního dne seniorů, které jsme organizovali 1.10.2021 v Českém 

Těšíně, jsou na webu vyhodnoceny. 

 

 

                     
  

                                                               
  
 

 

V rámci období oslav MDS jsme provedli 20.10.2021 v obci Střítež  již dvakrát 

přeložený Seniorkvíz, kterého se zúčastnilo 21 tříčlenných družstev ze 16 měst a 

obcí kraje. Zvítězilo družstvo Senioři ČR 2 Ostrava. Pěknou soutěž velmi kladně 

hodnotili všichni účastníci a zvlášť poděkování patří obci Střítež a jejímu 

starostovi Miroslavu Jaworkovi  a za vytvoření téměř domácího  prostředí Klubu 

důchodců Střítež. Soutěž připravil na velmi dobré úrovni člen KRS Radim 

Holeček.                                                                                               



 

    
 

Dne  22.9.2021 jsme uskutečnili setkání představitelů KRS a zástupců 

seniorských organizací a klubů Statutárního města Ostrava a dne 11.11.2021 

okresu Frýdek-Místek se snahou především seznámit je s Radou seniorů  ČR     

a Krajskou radou seniorů MSK a pokusit se sjednotit seniorské hnutí a činnost    

v Ostravě a jednotlivých okresech kraje minimálně v tom, aby jsme měli 

vzájemný přehled o našich činnostech, aby jsme ještě více spolupracovali           

a vzájemně si pomáhali. Vše zároveň s cílem zabezpečit zdravé stárnutí 

seniorské populace a podpořit aktivní činnost seniorských organizací, klubů       

a spolků. Organizacím nabízíme bezplatnou právní, informační a metodickou 

pomoc. 
  
   

                                                                                                            
 

Krajskou radu v posledních dnech roku 2021 čeká provedení analýzy                  

a vyhodnocení splnění úkolů a naplánování nového roku 2022. Již teď mohu 

říct, že úkoly 2021 jsme splnili na velmi dobré úrovni, i když pandemie  covid 

19 nám podmínky trošku v první půlce roku ztížila a úkoly jsme museli 

přeplánovat. Vše jsme zvládli a doufám, že obdobně budeme hodnotit splnění   

úkolů na závěr roku 2022. Plán na rok 2022 zveřejníme v lednu na našich 

webových stránkách a v březnovém SeniorTipu a již teď se těším na naše 

společné akce. 

 



 

 

 

 

Vážení senioři, 

 

čeká nás náročný rok 2022, jak v naší seniorské činnosti, tak v našem osobním   

životě! Je nutné všechny své další kroky pečlivě zvažovat, využívat všech 

možností, které ještě budou k dispozici, pro zkvalitňování naší činnosti a pokusit 

se, aby případné vnější negativní vlivy na naši činnost měly minimální dopad. 

 

Přeji Vám všem krásně prožité adventní svátky, v rámci možností pěkné Vánoce 

v rodinném kruhu svých blízkých a radostný vstup do nového roku 2022             

s očekáváním krásných chvil a zážitků. 

K tomu všemu Vám přeji především pevné zdraví, hodné štěstí, spokojenosti a 

pohody, optimismu a elánu! 

 

Mějte se krásně! 

 

předseda KRS MSK 

Ing. Pavel Gluc 


