Vážení a milí senioři,
úvodem mého článku se chci krátce zabývat vyhodnocením roku 2021.
Po volební konferenci (prosinec 2020) začala krajská rada v roce 2021 pracovat v novém
složení, ve kterém je nyní zastoupeno více seniorských organizací kraje, podle zpracovaného
"Plánu práce na rok 2021".
V průběhu roku 2021 přes vydaná hygienická opatření k pandemii covid-19, kdy činnost
krajské rady a organizací seniorů kraje byla značně omezena, byla zabezpečena plánovaná
jednání KRS s organizacemi seniorů, byly uskutečněné aktivy představitelů seniorských
organizací okresu Frýdek-Místek a města Ostravy, byly zorganizovány přednášky s důrazem
na bezpečnost seniorů. V průběhu roku 2021 se do naší krajské organizace přihlásily další
kluby a organizace seniorů, čímž se zvětšil celkový stav krajské organizace na 61 organizací
obcí a měst kraje s celkovým počtem zhruba 8500 seniorů. V roce 2021 došlo k celkovému
navýšení o 10 nových organizací oproti roku 2020.

Krajská rada seniorů vyhlásila kampaň "Hledáme nejaktivnější seniorskou organizaci v boji
proti "covidové pandémii", jejichž výsledky byly vyhlášeny s udělením plaket v rámci
kulturního programu setkání seniorů kraje 1.10. v Českém Těšíně.
V měsíci říjnu se nám po roce odkládání podařilo zorganizovat 3. ročník Seniorského kvízu.
Akce proběhla v rámci oslav MDS v obci Střítež a zúčastnilo se 21 tříčlenných družstev
z kraje. Soutěžilo se v 10 tématických okruzích po 10 otázkách. Celá akce se těší velkému
zájmu seniorů, byla podpořena obcí Střítež a zorganizovaná na vysoké společenské úrovni.

Finanční prostředky formou dotací a darů ekonomicky a materiálně zabezpečily další rozvoj
činnosti KRS, která byla zaměřena především na vytvoření podmínek k podpoře zdravého
stárnutí seniorů kraje, jejich setkávání se, výměně zkušeností a vzájemné pomoci jednotlivých
seniorů a seniorských kolektivů. Rovněž zabezpečily personální oblast ekonomické činnosti
a administrativy KRS. Největší podporu jsme získali od našeho hlavního partnera
Moravskoslezského kraje.
V roce 2021 KRS zorganizovala 3x řádné jednání KRS (Velká Polom, Frýdek-Místek,
Ostrava) a 2 korespondenční, předseda KRS se zúčastnil mimo jiné 1x zasedání předsedů
KRS v Praze a 3x Kolegia RSČR rovněž v Praze, dvě byla řešena korespondenčně. V měsíci

květnu jsme na 4. sjezdu korespondenčně zvolili nové vedení RSČR a důstojně oslavili
10. výročí založení Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje. V září a říjnu proběhly
naše největší krajské akce, které byly podrobně vyhodnoceny v průběhu roku 2021. Byly to
Krajské sportovní hry v Kopřivnici (2.9.) a Setkání seniorů kraje s oslavou MDS 1.10.
v
Českém Těšíně. V listopadu jsme zajistili účast reprezentantky kraje v republikovém finále
Miss Babička 2021 v Olomouci.
Pro propagaci naší práce a našich akcí jsme využívali především elektronickou poštu a naše
webové stránky, seniorský tisk - časopisy Doba seniorů a čtvrtletník SeniorTip, na velkých
akcích v městech byla lokální média (Kopřivnice, Český Těšín) včetně ČT.
Vážení senioři,
krajská rada ještě v prosinci 2021 zaslala Radě seniorů ČR "Stanovisko KR
Moravskoslezského kraje" k řešení problematiky možného zrušení slev jízdného pro seniory
k podpoře jednání s ministry nové vlády ČR a zpracovala "Plán práce na rok 2022". Rok
2022 bude složitý, ale jsem přesvědčen, že po určitém útlumu seniorské činnosti způsobeném
pandemií Covid-19, se činnost především v klubech a organizacích seniorů postupně vrátí
k normálu.
V měsíci únoru krajská rada vyhlásila kampaň "Senior/ka kraje roku 2022". Podmínky podání
přihlášek, způsob vyplnění a hodnocení navrhovaného seniora/ky je zveřejněn na webu.
Výsledky kampaně budou vyhlášeny 1.10.2022 v rámci slavnostního odpoledne oslav MDS.
Na měsíc duben připravujeme v obci Háj ve Slezsku vědomostní jarní seniorkvíz
a v posledním týdnu měsíce června krajské sportovní hry. Termíny podání přihlášek
a organizace provedení budou včas zveřejněny na našich webových stránkách, kde již nyní
jsou pokyny k seniorkvízu.
Milí senioři,
přeji Vám všem prožití krásných jarních dnů a především pevné zdraví. Těším se na setkání
při našich společných akcích.
předseda KRS MSK
Ing. Pavel Gluc

