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Základní myšlenkou Projektu „Spolupráce  partnerských regionů očima seniorů-
Opolské vojvodství 2018 bylo a jen úspěšné   pokračování v navázání 
spolupráce Krajské rady seniorů Olomouckého kraje  s Opolským vojvodstvím  
V minulých letech se Krajské radě seniorů podařilo navázat úzkou spolupráci 
s maršálkovským úřadem opolského vojvodství – Fórum seniorů, který 
podporuje seniorskou politiku. Je to organizace , kterou tvoří zástupci z řad 
seniorů z jednotlivých obcí a měst v Opolském vojvodství, kteří se schází jednou 
za čas na seniorském fóru, kde si vzájemně vyměňují zkušenosti, nápady,přání a 
potřeby seniorské populace a tyto jsou pak předkládány vedení Opolského 
vojvodství k řešení. 
 V loňském roce jsme spolupráci úspěšně rozšířili i se samotným městem Opole, 
které podporuje aktivity různých seniorských spolků. KRS Olomouckého kraje 
úzce spolupracuje  se spolkem Svaz opolských  učitelů. 
Krajská rada seniorů Olomouckého kraje pozvala  letos dvě družstva z Polska( 
Opolské důchodce –Svaz opolských učitelů a zástupce Fórum seniorů) na IV. 
Krajské sportovní hry seniorů v Olomouci pod záštitou hejtmana olomouckého 
kraje, kteří pozvání přijali  a v květnu přijely dvě  reprezentační družstva seniorů 
z Opolského vojvodství ale také již tradičně  reprezentační družstvo Jednoty 
důchodců ze slovenského Bardějova, se kterou má Krajská rada seniorů 
uzavřenou dohodu o spolupráci již od roku 2015. 
KRS Olomouckého kraje zajistila pro obě delegace, které dorazily již v předvečer 
sportovních her,  ubytování a stravu na kolejích Bedřicha Václavka a  připravila  
pro spřátelené hosty pestrý společný program. První den členové předsednictva  
Krajské rady seniorů  připravili historickou procházku městem Olomouc a 
společně navštívili Pevnost poznání.Po společné večeři  se zúčastnili  
mezinárodního bowlingového turnaje, kde vládla fantastická nálada. Vítězové 
získali hezké ceny od sponzorů a propagační materiály, ale hlavně jsme si to 
všichni moc užili. Byla to úžasná příležitost k navazování nových přátelství a 
získávání nových informací týkajících se seniorské politiky ve všech zemích.Díky 
této skvělé spolupráci KRS Olomouckého kraje  s Opolským vojvodstvím se 
podařilo pozvat družstvo z Opole také na IV. mezinárodní sportovní hry seniorů 
RS ČR , které se letos konaly v červenci  v Českých Budějovicích za účasti pěti 
státu. 



Delegace předsednictva KRS Olomouckého kraje přijala pozvání 
maršálkovského úřadu Opolského vojvodství do Opole. Cílem návštěvy byla 
konference s tématem „Senioři v Evropě,Polsku a Opolském vojvodství“ pod 
záštitou maršálka Opolského vojvodství Andrzeje Buly a setkání s účastníky Fóra  
seniorů.Konference byla pro českou delegaci komfortní,díky profesionálnímu 
tlumočení.V rámci doprovodného programu jsme navštívili Studentské kulturní 
centrum, kde studenti připravili seminář o vazbě mezigenerační  spolupráce. 
Velkým kulturním zážitkem se pro nás stala samotná  prohlídka města Opole a 
návštěva muzea Opolského Slezska. V kulturním zařízení Filharmonica při 
společném přátelském posezení, pak byla příležitost k vzájemné diskuzi o životě  
a potřebách seniorů v obou regionech a také další plány vzájemné spolupráce  
do budoucna mezi Fórem seniorů samosprávy Opolského vojvodství a KRS 
Olomouckého kraje. 
V červnu navštívilo díky této spolupráci 150 účastníků III.Krajské táborové školy 
v přírodě pro seniory v Domašově nad Bystřicí,v rámci doprovodného programu 
–celodenní výlet do města Brzeg.Zde nás čekalo  setkání se zástupci 
maršálkovského úřadu Opolského vojvodství, Fóra seniorů Samosprávy 
Opolského vojvodství,bezplatná prohlídka zámku Brzeg. 
Třídenní setkání partnerských seniorských delegací z Polska,Slovenska a České 
republiky,tentokráte v Jeseníkách v režii Krajské rady seniorů Olomouckého kraje.. V 
loňském roce se toto přátelské  setkání uskutečnilo na Slovensku v Tatrách.Díky 
podpoře krajského vedení Olomouckého kraje  se podařilo pro zúčastněné připravit 
fantastický program.  Ubytovaní jsme byli v chatě Ztracenka v Klepáčově. První den 
jsme navštívili Mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně,pozoruhodnou 
pseudorenesanční stavbu z konce 19. století  vybudovanou k uložení ostatků rodiny 
Kleinů,průvodcem nám byla samotná paní starostka.Další zastávka byla v městě 
Šumperku, který je známý zejména Expozicí čarodějnických procesů. Druhý den 
unikát, jeden ze 7 největších divů České republiky, návštěva přečerpávací vodní 
elektrárna Dlouhé Stráně. Díky fantastickému počasí jsme zhlédli z horní nádrže 
celé Jeseníky v plné kráse i s nejvyšší horou Praděd.Odpoledne prohlídka dřevěných 
kostelíků v Žárové a v Maršíkově - roubené stavby a významné památky renesanční 
lidové architektury z období 1610 -1611.Milé bylo večerní přátelské posezení , 
kterého se zúčastnil i pan starosta města Šumperk.Každá organizace představila 
svůj seniorský program a nabídla témata k další příhraniční spolupráci pro rok 
2020.Překvapením byla návštěva místopředsedy Jednoty důchodců na Slovensku 
pana Aloize Luknara, který přijel pozdravit slovenské seniory a Krajskou radu seniorů 
Olomouckého kraje  a nabídnou další spolupráci. 
Poslední den naši zahraniční hosté obdivovali ruční papírnu a zámek  ve Velkých 
Losinách. Společný oběd v zámecké restauraci byl příslibem dalšího setkání, které 
se uskuteční v příštím roce v Polsku. Již teď se všichni těšíme na další setkání.Cílem 
tohoto setkání bylo a je prohloubení vzájemné spolupráce seniorských organizací při 
organizování a koordinování vzájemných aktivit podporující kulturní,sportovní, 
vzdělávací a  a další činností seniorů, navazování nových přátelství, získávání 
vzájemných zkušeností ze života seniorské populace, poznávání místních zvyků a 
tradic. 



27. - 28.října vyslala KRS Olomouckého kraje reprezentační sportovní družstvo 
na Seniorskou olympiádu do Opole pořádanou Radou seniorů města Opole 
Připravený program pro českou delegaci byl krásný.Komentovaná prohlídla 
města Opole, návštěva zámku Górmego,společenský večer a samotná sportovní 
Olympiáda. České družstvo přivezlo pohár za umístění kolektivu i jednotlivců. 
KRS Olomouckého kraje pozvala Svaz učitelů a Senior Fóra v září na oslavu Dne 
seniorů –Babička roku 2019, s cílem do budoucna přizvat do soutěže 
mezinárodní „Babička roku“ Polsko a Slovensko.  Pozvání přijala sedmičlenná 
delegace, které se projekt velmi líbil. 
Poslední společné setkání v rámci spolupráce se uskutečnilo v Praze. KRS 
Olomouckého kraje pozvalo zástupce (delegaci) Opolského vojvodství 
v listopadu  na mezinárodní konferenci, pořádanou RS ČR. Tématem bylo „ 
Seniorská participace ve věcech veřejných.“Konference se zúčastnil premiér ČR 
a ministryně MPSV. 
O tom , že spolupráce Krajské rady seniorů Olomouckého kraje s Opolským 
vojvodstvím je velmi intenzivní a zajímavá pro oba regiony, svědčí zájem o naši 
spolupráci z dalších regionů, např. region  Mazury, který projevil zájem o 
navázaní spolupráce v oblasti  všech činností související s aktivací seniorských 
spolků. 
 Dotace byla využita maximálně hospodárně a účelově. Díky této podpoře kraje 
a vzájemné spolupráci se dařilo úspěšně organizovat vzájemné návštěvy do 
obou regionů   za účelem seznámení se s místními tradicemi, zvyky, historií 
daného regionů ale také vzájemných získávání informací a zkušeností týkající se 
kvality života seniorské populace.  
O všech společných aktivitách Krajská rada seniorů  Olomouckého kraje 
informovala včetně využití loga Olomouckého kraje na webových stránkách RS 
ČR, webových stránkách Krajské rady seniorů Olomouckého kraje, na sociálních 
sítích – Facebooku, v časopise Doba seniorů (celorepubliková distribuce),web 
Olomouckého kraje, v Krajánku,  v magazínu Moravský senior v pravidelném 
sloupku KRS ,TV Morava, Česká Televize, TV Šlágr, Olomoucký rozhlas 
Závěrem bych chtěla poděkovat za podporu kraje při realizaci rozvoje 
zahraniční spolupráce. 
 
 
 
 
 
v Olomouci 14.1.2020                                     Milena   Hesová 
                                                                            předsedkyně KRS Olomouckého kraje 
 



 
 
 


