
    Výroční zpráva KRS Olomouckého kraje za rok 2015

Je to přesně rok od chvíle, kdy bylo na Konferenci KRS Olomouckého kraje řádně zvoleno nové
představenstvo KRS Olomouckého kraje,  a zároveň  schválen  plán činnosti  KRS OL na rok
2015. Nastal čas vystavit účet.

Pro KRS OL byl tento rok sněmovým ale i rozběhovým. Když se ohlédnu za úspěšným rokem
naší činnosti, mohu s klidným pocitem konstatovat, že se rozrůstá naše krajská základna, a to
nejen co do počtu členů, ale upevnil se především její celospolečenský vliv, a to nejen v kraji.
Odrazovým můstkem a základním stavebním kamenem našeho úspěchu se stala aktivní
spolupráce s krajským vedením. Díky tomu má KRS OL své sídlo a zázemí a KRS OL se  tak
mohla zaregistrovat, jako pobočný spolek RS ČR a stát se tak rovnocenným a váženým
partnerem při vyjednávání práv a výhod seniorské populace, a to nejen na krajské úrovni, kde je
nás asi 146 000, ale i v celorepublikovém měřítku. 
Za tímto účelem byla zřízená  na podatelně KÚ v Olomouci schránka, kam mohou senioři
směřovat všechna svá přání, nápady či  připomínky.

Dnes bych chtěla zhodnotit především činnost KRS Olomouckého kraje, která se obohatila

v různých rovinách, vzdělávací, sportovní,volnočasové a kulturní.

Hlavní úkoly schváleného plánu KRS OL za rok 2015:

1. zajistit sídlo a právní subjektivitu – sídlo KRS OL bylo schváleno Radou města
Olomouce dne 8.10. 2015 a registrace pobočného spolku RS ČR je ve finální části - RS
ČR požádala o zápis u rejstříkového soudu. Nutno zde zmínit, že KRS po celý rok mohla
využívat ke svým účelům bezplatně zasedací místnost hejtmana a také kancelář KRS
Olomouckého kraje.

2. Získat finance na činnost KRS a zřídit poradenské centrum – jelikož v březnu KRS
OL neuspěla s žádostí o dotaci  rozhodlo se předsednictvo uspořádat Májové přátelské
posezení. Cílem této kulturní akce bylo přátelské sdružování seniorských klubů a spolků
veteránů Olomouckého kraje, s motivací rozvoje aktivního života seniorů v oblasti
kulturní, spolkové a společenské, s možností založení nové tradice. Záštitu převzal
Senirklub Jívová,seniorklub Skrbeň a spolek vojenských důchodců. Výtěžek z této akce
byl věnován darem KRS OL. Na tuto akci byli přizvání zástupci vedení kraje a
předsednictvo RS ČR. Hejtman olomouckého kraje Jiří Rozbořil věnoval KRS OL
kroniku. Kronikářkou byla poté zvolená paní Jana Absolónová z klubu seniorů ze
Skrbeně.
Poradenské centrum – se nepodařilo zřídit, ale uspořádali jsme ve spolupráci
s krajským vedením s paní Mgr.Lucií Štěpánkovou 5 inteligentních vzdělávacích
seminářů na ochranu vzdělávání seniorů. Byly rozdány zdarma chytré publikace, jako
prevence na ochranu seniorů. O tyto semináře byl z řad seniorů  značný zájem. V
konferenčním sále proběhla dvě témata – obchodní a domovní práva seniorů a ochrana a
prevence proti šmejdům. Pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje pak na ředitelství
policie olomouckého kraje zaznělo téma Domácí násilí.
Další semináře KRS pod záštitou kraje zabezpečila v Moravském Berouně, Libině a
Držovicích na Prostějovsku.

3. Zabezpečit organizační pomoc při pořádání mezinárodních sportovních hrách

v Olomouci – vzhledem k tomu, že RS ČR nezískala grant na tuto akci, rozhodla se hry
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nepořádat, respektive odložit. KRS OL posléze přijala pozvání na krajské kolo
sportovního víceboje v Havířově a pod záštitou hejtmana Jiřího Rozbořila bylo vysláno
desetičlenné  družstvo za Olomoucký kraj, které vzorně reprezentovalo, přivezlo dvě
první místa – ta vybojovali paní Ludmila Krůželová z Jívové a pan Květoslav Pytlíček ze
Senice na Hané – a dále stříbro, které získal pan Ing. Vladimír Krušina z Olomouce. KRS
OL po celý rok aktivně informovala seniory o všech sportovních akcích  pořádaných
městem Olomouc a vždy jim zajistila možnost se jich zúčastnit. 
Za velký úspěch KRS OL považuje nový projekt kraje Seniorské cestování, kdy KRS OL
mohla úspěšně uplatnit připomínky seniorů k seniorskému cestování a byla přizvána i k
samotnému výběrovému řízení. Vzájemná spolupráce KRS OL s vedením kraje pak byla
zárukou zvýšení spokojenosti účastníků projektu. Důkazem je spousta děkovných emailů
a dopisů.

4. Podílet se na uspořádání důstojné oslavy Mezinárodního dne seniorů – KRS OL ve
spolupráci s krajským vedením – s náměstkyní hejtmana paní Mgr.Yvonou Kubjátovou a SEN
SENem připravili Den seniorů v Olomouci vskutku velkolepý.J en příští rok se obávám, že
prostory v muzeu, kde se oslava konala, nebudou stačit, protože bylo do posledního místa
obsazeno.
5. Nadále rozšiřovat projekt Senior pas – tento úkol plníme průběžně. KRS OL nechala
otisknout formuláře  žádosti o senior pas v časopise Moravský senior a hromadně jsme odesílali
vyplněné žádosti do Brna paní Marice Kreuzzerové, která nám je všechny velmi rychle vyřídila a
zaslala zpět. Děkujeme.
6. Prosadit MHD seniorů nad 70 zdarma nejen pro olomoucké – splnění tohoto úkolu osobně
považuji za velký úspěch KRS OL. Naše snaha přesvědčit radní a krajském zastupitele pádnými
argumenty, že není možné, aby se tato sleva týkala pouze Olomoučanů, se vyplatila. Od 1.
prosince 2015 budou jezdit zdarma MHD po Olomouci všichni senioři starší 70 let bez ohledu na
adresu jejich  trvalého bydliště. Zde se potvrdilo, že KRS OL a pobočný spolek RS ČR, jako
nejvyšší orgán v kraji hájící práva seniorů, má svou sílu . Naše připomínky jsou brány politiky
zcela vážně. Díky nám se podařilo vrátit rovnítko rovnoprávnosti mezi seniory městské a
přespolní.
7.  Rozšířit členskou základnu KRS Olomouckého kraje a aktivovat seniorské spolky a

spolky veteránů –  to je  úkol, který platí stále. O kolik se naše základna v letošním roce
rozrostla, vás bude informovat paní Marta Studená, která má na starosti evidenci KRS OL.
8. Navázat lepší spolupráci s městskými kluby seniorů – zde jsme byli také velmi úspěšní,
podařilo se nám propojit spolupráci s městskými kluby, provázat činnosti v rámci kraje, aktivity
pro veřejnost, prohlídky, přednášky, koncerty, divadlo, multikino, veselice pro seniory, sportovní
klání mezi kluby, a to vše se dařilo po celý rok díky spolupráci vedení KRS OL se zástupci
vedení města panem Mgr. Zdislavem Dolečkem a paní Mgr. Evou Trčkovou, kterým tímto KRS
OL vyslovuje poděkování.
9. Nadále se podílet na plnění programu RS ČR – KRS OL úzce spolupracuje s RS ČR, 100
% se zúčastnila všech porad, akcí pořádaných RS ČR  a zasedání Kolegia. Díky obrovskému
úsilí RS ČR se podařila valorizace penzí, kdy všem seniorům bude vyplacena jednorázová částka
1200,- , byl vytvořen zákon o seniorech, který má podporu prezidenta republiky, velice aktivní je
RS ČR  při jednání ohledně nového zákona o sociálním bydlení.

Tolik ke schválenému plánu KRS Olomouckého kraje,t edy, splněno beze zbytku! Dokonce jsme
pomyslnou nastavenou laťku vysoko přeskočili. V květnu  se na KRS Olomouckého kraje
obrátila  Jednota důchodců z Bardějova a požádala o pomoc při organizačním zajištěním

2

KRAJSKÁ RADA SENIORŮ OLOMOUCKÉHO KRAJE  •  JEREMENKOVA 40A, 779 00, OLOMOUC
www.rscr.cz • tel.: +420 774 345 670 • email: milenahesova@seznam.cz



třídenního poznávacího zájezdu. 62 slovenských seniorů si i díky pomoci zástupců KRS mohlo
prohlédnout  historické jádro Olomouce.
KRS Olomouckého kraje uspěla s žádostí o dotaci, a mohla tak uskutečnit výjezdní zasedání
zástupců KRS OL do slovenského Bardějova, s cílem uzavřít partnerskou Dohodu o  spolupráci
mezi KRS OL a Jednotou důchodců Bardějov. Tímto bych chtěla zde poděkovat všem
zúčastněným za vzornou reprezentaci Olomouckého  kraje a předsednictvu KRS  za pomoc při
přípravě a náročné organizaci tohoto úspěšného  výjezdního zasedání KRS OL v zahraničí. 
O všech aktivitách a činnostech KRS OL vede zápisy, informuje na webových stránkách RS ČR,
dále využívá časopis Doba seniorů, na který nám letošní rok  finančně přispěl Krajský úřad
Olomouckého kraje – tímto bych chtěla paní ředitelce zvlášť poděkovat. Také můžeme nejen
seniorskou populaci o své činnosti informovat prostřednictvím Moravském senioru. Zde patří
poděkování  za skvělou spolupráci zástupkyni redakce paní Zelové – stojan mohl být opět díky
vstřícnosti vedení  krajského úřadu bezplatně  umístěn na recepci KÚ. A prostor nám dává i
měsíčník Olomoucký kraj.

Rok 2015 byl pro KRS OL rokem naděje, rokem intenzivního vyjednávání nového vedení
s vedením kraje, rokem navazování kontaktů a prosazování zájmů seniorů na úrovni kraje.
Díky nám všem se stává KRS OL  důvěryhodným, seriozním a demokratickým zástupcem
spojeného seniorského hnutí. Dovolte mi, abych  jménem KRS OL poděkovala vedení kraje
(hejtman, ředitelka KÚ, náměstkyně hejtmana ) za spolupráci  vstřícnost a ochotu naslouchat
seniorské populaci. Děkuji všem za skvělou týmovou práci při hájení a prosazování práv seniorů.
Snahou a cílem KRS Olomouckého kraje je spolupracovat se všemi seniory a snažit se o řešení
problémů, které nás pálí. Myslím, že obojí se nám úspěšně daří.

Předsedkyně KRS Olomouckého kraje
Milena Hesová
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