
24.listopadu 2014 byla na Konferenci krajské Rady seniorů         Olomouckého kraje zvolené
nové představenstvo krajské Rady seniorů , pobočného spolku RS ČR ,zastupující seniorskou
populaci v Olomouckém kraji s volebním mandátem na čtyřleté období.Z důvodů zákonné
povinnosti přeregistrování Rady seniorů České republiky z občanského sdružení na svaz
spolků zapsaných a přípravou 3.sjezdu RS ČR v květnu 2017 ,rozhodlo Kolegium RS ČR
uspořádat předsjezdové Konrefence ve všech krajských radách, jejichž cílem je zhodnotit
činnost a podílení se krajských Rad na plnění programu RS ČR od 2.sjezdu  a také sjednotit
délky volebních mandátů, tedy nové čtyřleté období do příštího sjezdu RSĆR. Dnes máme
právě za sebou pouze polovinu vypršeného mandátu, jsme tedy na půl cesty schváleného a
vytyčeného programového cíle Krajské rady seniorů, přesto je co hodnotit.

Rok 2015 byl pro KRS rokem sněmovým , rozběhovým,rokem naděje. Nastal čas úspěšného
intenzivního vyjednávání nového vedení krajské rady s vedením kraje, navazování nových
partnerských kontaktů za účelem  prosazování zájmů a potřeb  seniorů na úrovni kraje.
Základním stavebním kamenem našeho úspěchu se stala aktivní  úzká spolupráce  s krajským
vedením.Díky této vstřícnosti a silné podpoře, KRS OL získala své sídlo, zázemí, mohla se
tak oficiálně zaregistrovat,jako pobočný spolek RS ČR a stala se tak rovnocenným a váženým
partnerem při vyjednávání práv a výhod seniorské populace a to nejen na krajské úrovni, kde
je nás asi 146 tisíc ale i v celorepublikovém měřítku.Za tímto účelem byla zřízená na
podatelně KÚ v Olomouci schránka, kam mohou senioři směřovat všechna svá přání,nápady,
připomínky.8.10.2015 má KRS OL právní subjektivitu.Za dva roky intenzivní práce se KRS
stala známou,vyhledávanou a tedy potřebnou.Důkazem toho je fakt, že v listopadu 2014, kdy
jsme začínali,Krajskou radu seniorů Olomouckého kraje  tvořilo 12 osob a tři členské
organizace  s celostátní působností vedené v evidenci Rady seniorů České republiky.K
dnešnímu dni má KRS OL v evidenci 17 osob krajská rada, 32 klubů,spolků seniorů a
veteránů s 3772 členy, jedno individuelní členství a 2členské organizace s celostátní
působností:Asociace důchodců a Republiková rada seniorů Odborového svazu
železničářů.Rozšiřovat členskou základnu KRS OL a aktivovat seniorské spolky a spolky
veteránů je úkol a cíl, který platí stále.

Podařilo se nám uzavřít tři dohody o spolupráci. Dvě dohody o spolupráci za účelem
vzájemných organizování společných aktivit podporující aktivní život seniorské populace
v oblasti kulturní  sportovní a volnočasových aktivit.1. Jednota důchodců v Bardějově.Na
základě této podepsané dohody navštívilo na 70 slovenských seniorů Olomouc již třikrát.KRS
pořádala výjezdní zasedání do slovenského Bardějova a účastnila se úspěšně mezinárodních
sportovních her v Raclavicích. Podařilo se v rámci podepsané dohody nasmlouvat výhodné
ozdravné pobytové balíčky pro seniory  v lázních Piešťany a Bardějov.

2. krajské Rady seniorů Moravskoslezského kraje - oba kraje pořádaly krajské sportovní
hry ,kde vzájemně změřili senioři své síly a navázali nová přátelství.

A třetí dohodu o spolupráci na principu mezigeneračního memoranda s Nadací Malý Noe, kdy
společným cílem je rozvíjet spolupráci  mezi jednotlivými generacemi v oblasti kulturní ,
sportovní a společenské.Letos vyhlásila KRS  sbírku „Vánoční dárek Malý Noe“, která je
určena na zakoupení vánočních dárků dětem z dětských domovů a Klokánku z Olomouckého



kraje.

Předsednictvo Krajské rady seniorů se po celou dobu intenzivně podílelo a podílí na plnění
programu RS ČR, úzce spolupracuje s RS ČR, 100% se účastnilo všech porad předsedů,
zasedání  Kolegia a akcí pořádaných RS ČR. Předsednictvo KRS se účastnilo všech
konferencí v Senátu i Poslanecké sněmovně pořádaných na téma nový sociální zákon,
problematika seniorského bydlení. Všechny informace byly předávané seniorům  všemi
možnými způsoby, přímým kontaktem, tiskem.

Podařilo se nám navázat lepší spolupráci s městskými kluby seniorů, provázat činnost v rámci
kraje, aktivity pro širokou veřejnost, prohlídky,přednášky,koncerty, divadla, veselice pro
seniory,sportovní  soutěže mezi kluby. To vše se daří i díky vzájemné spolupráci se zástupci
vedení města Olomouc. Osobně Za velký úspěch KRS OL považuji přesvědčení radních a
krajských zastupitelů prosadit MHD seniorů nad 70 let zdarma pro všechny seniory v kraji,
nikoliv jen pro olomoucké. Intenzivním vyjednáváním se nám podařilo vrátit rovnítko
rovnoprávnosti mezi seniory městské a přespolní. Zde se potvrdilo, že KRS OL, pobočný
spolek RS ČR, jako nejvyšší orgán hájící práva seniorů, má svou sílu a naše připomínky jsou
brány politiky zcela vážně.

Nejtěžším úkolem nové krajské rady se zdálo být získání financí na činnost KRS.Jelikož jsme
neuspěli v březnu 2015 s žádostí o dotaci, rozhodlo se předsednictvo uspořádat Májové
přátelské posezeni. V druhé polovině roku jsme pak získali podporu krajského vedení
25 000 ,- na činnost KRS.Bylo vysláno desetičlenné sportovní družstvo za Olomoucký kraj
pod záštitou hejtmana Jiřího Rozbořila, které vzorně reprezentovalo Olomoucký kraj,přivezlo
dvě první místa a jedno druhé.Díky této podpoře se mohlo také uskutečnit výjezdní zasedání
KRS OL do slovenského Bardějova s cíle uzavřít partnerskou dohodu .Letošní rok byl pro
KRS velmi příznivý.Získali jsme velkou podporu a důvěru  krajského vedení, uspěli jsem
s žádostí o dotaci 300 000 tis., kterou jsme využili velmi hospodárně a mohli jsme tak splnit
schválený plán činnosti KRS OL na letošní rok.

KRS se stala připomínkovým místem kraje pro seniorskou populaci.

Uspořádali jsme velkolepé krajské sportovní hry pro seniory za účasti 150 soutěžích seniorů a
podpory krajských zastupitelů.Garantovali jsme tak přípravu reprezentačního družstva
Olomouckého kraje, které bylo vysláno na celorepublikové sportovní hry seniorů do
Prahy.Výsledkem bylo 27 medailí pro Olomoucký kraj , třetí místo v celkovém pořadí a tedy
vzorná reprezentace Olomouckého kraje.Poděkování se nám dostalo od samotného pana
hejtmana Olomouckého kraje.

Jedním z úkolů všech krajských rad je podílet se na uspořádání důstojné oslavy
Mezinárodního dne seniorů.V loňském roce jsme slavili ve spolupráci s krajským vedením
v múzeum, kde se účastnilo připraveného programu na 200 seniorů.Letos se slavilo velmi
důstojně na Flóře za účasti 800 seniorů, kteří mi dají jistě za pravdu, že se KRS podařilo
položit základ nové krásné tradici  „Babička Olomouckého kraje“.Krajská rada seniorů pod



záštitou krajského vedení  společně se Sun Drivem připravila pro seniory jedinečný zážitek. O
nominaci do soutěže byl velký zájem, přihlásilo se nám 24 babiček, které soutěžily o tituly
zlatá, stříbrná,bronzová  babička,babička sympatie a nejstarší babička Olomouckého kraj.
Všechny babičky si odnesly hodnotné ceny od sponzorů, Cílem tohoto projektu nebyla soutěž
krásy ale ukázka lidských hodnot a vnitřní krása  člověka v seniorském věku. Slavilo se i
v Šumperku a v Jeseníku a Krajská rada seniorů Olomouckého kraje byla u toho. Dovoluji si
touto cestou poděkovat ještě jednou všem hostům,
partnerům,sponzorům,vystupujícím,spoluorganizátorům a v neposlední řadě i soutěžícím.
Jedno velké poděkování patří týmu TV Morava, který natočil krásný pětiminutový magazín,
díky kterému bude žít Babička Olomouckého kraje 2016 jistě věčně. Letošní úspěšný ročník
se stal výzvou pro další kraje.

Krajská rada přidala seniorům k jejich svátku ještě super koncert Jožky Černého v kině
Metropol..

Měsíc září krajská rada žila přípravou oslav dne seniorů ale i volební kampaní do krajských
zastupitelstev. Dovolte mi, abych jako kandidátka podporovaná Radou seniorů ČR  do
krajských voleb na kandidátce Volby OK společně s kolegy panem Vladimírem Krušinou a
Jiřím Soldánem, poděkovala za vaši podporu a vaše hlasy i když to tentokráte na krajského
zastupitele nestačilo,přesto si vašich hlasů vážíme.

Nepodařilo se nám zřídit poradenské centrum ale uspořádali jsme opět za podpory krajského
vedení inteligentní semináře na ochranu seniorů a tématické přednášky na téma šmejdi,
zdravotní problematika, finanční gramotnost seniorů,bezpečnost,domácí násilí páchané na
seniorech,obchodní a domácí práva seniorů. O tyto semináře je  z řad seniorů značný zájem ,
proto hodláme pokračovat i příští rok.Byly rozdány zdarma chytré publikace na ochranu
seniorů a kontakty bezplatných právních poraden pro seniory.

Stejně tak jako v loni , tak i letos kraj uvolnil jeden a půl miliónu na projekt tzv. Seniorské
cestování na dotované zájezdy seniorů za účelem poznávání krás našeho kraje.Stejně tak jako
v lońském roce ,  tak i letos se stala KRS Olomouckého kraje partnerem, který se  úspěšně
podílel na přípravě a organizaci výletů.Díky KRS byl dokonce letos vypraven jeden cílený
výlet pro zdravotně postižené seniory –Onko klub a civilizační choroby, za který KRS
obdržela  poděkování .

Závěrem bych chtěla ještě zmínit spolupráci se SeniorPasy.KRS velmi aktivně rozšiřuje tento
projekt opět podporovaný krajským vedením.

O všech aktivitách  činnostech KRS vede zápisy, informuje na webových stránkách RS ČR,
dále využívá časopis Dobu seniorů,na který nám finančně přispěl  i krajský úřad
Olomouckého kraje.Také můžeme seniorskou populaci informovat o své činnosti
prostřednictvím časopisu Moravský senior, zde patří poděkovat za spolupráci zástupkyni
redakce paní Veronice Kolesárové ,na recepci máme díky vstřícnosti vedení krajského úřadu
bezplatně umístěn stojan, kde si časopis mohou senioři zdarma  vyzvednout.A prostor nám
dává i měsíčník Olomoucký kraj.



Bývalý hejtman Olomouckého kraje pan Jiří Rozbořil věnoval krajské radě kroniku, o kterou
se vzorně stará kronikářka paní Jana Absolónová.

Díky nám všem se stává KRS Olomouckého kraje důvěryhodným,seriozním a demokratickým
zástupcem spojeného seniorského hnutí.Dovolte mi,abych jménem  KRS OL touto cestou
vyslovila  poděkování vedení kraje za spolupráci,vstřícnost a ochotu naslouchat seniorské
populaci.Snahou a cílem KRS Olomouckého kraje je spolupracovat se všemi seniory a snažit
se o řešení problémů,které nás pálí. Věřte, že bez této podpory, by to krajská rada měla velmi
těžké . Dále mi dovolte poděkovat všem svým kolegům Krajské radě seniorů za skvělou
týmovou práci, za trpělivost,ochotu spolupracovat při hájení a prosazování práv nás
seniorů.Děkuji Vám za váš čas, který věnujete pro blaho nás všech.Děkuji Vám všem za
důvěru.


