
Vážení a milí senioři moravskoslezského kraje 

 

Dnešní můj příspěvek s informacemi pro vás je závažný a svým způsobem i smutný! 

Krajská rada seniorů se svým předsednictvem řešila v posledních dnech důležitý úkol. 

Museli jsme rozhodnout o zrušení, redukci a novém přístupu k plnění úkolů, které jsme  

přijali v závěru roku 2016 do Plánu práce na rok 2017. Již v minulosti jsem vás informoval 

a seznamoval se situací, kdy jsme závislí na finančních dotacích kraje, který je náš hlavní 

partner. Bez těchto dotací nejsme schopni zorganizovat ve prospěch vašich volnočasových 

aktivit vůbec nic. V současné době (polovina měsíce června), přes různé přísliby při jednáních 

s hlavními představiteli kraje (únor, květen), jsme byli dotování 200 000,- kč, které jsou 

vázány na organizační existenci samotné Krajské rady 

seniorů v roce 2017. Žádali jsme individuální dotace 

na projekty Krajské sportovní hry seniorů, Oslavy 

mezinárodního dne seniorů, Senioři baví seniory, 

Vlaky přátelství a další. Vzhledem k termínům a 

problémům      s dotacemi jsme se rozhodli zrušit 

Krajské sportovní hry seniorů, projekt Babička roku 

MSK, spojit a redukovat Oslavy mezinárodního dne 

seniorů a Senioři baví seniory, omezit projekt 

Vlaky přátelství a další. 

Především je škoda, že jsme museli zrušit 5. Krajské 

sportovní hry seniorů a omlouvám se všem 

přihlášeným do soutěže, že jsme jim zkazili radost z 

účasti, že jsme uvedli v niveč jejich 

poctivou přípravu na uvedenou akci. Je mi líto, že se 

musíme omluvit i těm, kteří poprvé       za existence 

KRS se chtěli zúčastnit, reprezentovat svou obec, 

město a prokázat své sportovní schopnosti a umění. Je 

mi jasné, že hazardujeme s jejich důvěrou, ale do poslední chvíle jsme 

věřili, že hry uskutečníme! Věřte mi, nebylo to jednoduché rozhodnutí!! 

Musím se omluvit i všem organizátorům a poděkovat jim za jejich úsilí, snahu a obětavost     

v přípravném období akce. V neposlední řadě se omlouvám všem poskytovatelům služeb        

a sportovišť, kteří byli připraveni nás přijmout, obsloužit a vytvořit podmínky pro naše 

sportovní zápolení. Jediné, co mě trošku těší, je to, že ze strany Krajské rady seniorů MSK 

bylo uděláno vše pro to, aby sportovní hry proběhly bez problémů a závad. Zklamal nás 

hlavní partner naší organizace, Moravskoslezský kraj, který žádanou individuální dotaci 

neschválil a peníze neposkytnul.A bohužel bez peněz akci krajského rozsahu 

nezorganizujete!! Ještě jednou všem velká omluva! A věřte mi, že nemám z toho žádnou 

radost!!  

 

Co dál?? 

Naše úsilí směřuje k tomu, aby jsme důstojně zabezpečili oslavy Mezinárodního dne seniorů! 

Původně jsme chtěli oslavy uskutečnit v Ostravě společně s prohlídkami historických             

a industriálních unikátů krajského města. V současné době, vzhledem k omezeným a ještě 

nepřiděleným dotacím, řešíme formu, místo a způsob oslav. Jsme si vědomi, že musíme          

s krajem dořešit způsob plnění úkolů v roce 2018, protože tak, jak to probíhalo letos, tak to 

dále nejde! Ať nám politici kraje před volbami řeknou, jaký mají zámysl práce se seniory         

v dalším období a sepíšeme to do formy memoranda či smlouvy o spolupráci mezi KRS         

a MSK.  

 



Vážení senioři, 

do následujících letních měsíců vám přeji pevné zdraví, hodně spokojenosti a pohody, ať vás 

co nejméně informuji o negativních věcech. Mějte se krásně! 

 

Váš 

předseda KRS MSK                                                         Ostrava 11. června 2017 

Ing. Pavel Gluc 


