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Poděkování za účast v krajské potravinové sbírce 2019 
 

Vážená paní ředitelko,  

Vážený pane řediteli, 

 

dovolte, abych Vám opětovně poděkoval za aktivní účast Vámi řízené organizace v letošní krajské potravinové 
sbírce, která se tradičně konala u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby (17. 10.). Sbírka byla 
organizována ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě, z. s. a v letošním roce se konala již podeváté, 
přičemž od roku 2013 se do sbírky zapojují také organizace, ke kterým vykonává Moravskoslezský kraj 
zřizovatelskou či zakladatelskou funkci. 

Letos se zapojilo více než 110 krajských příspěvkových organizací, kterým se podařilo nasbírat 11,9 tun 
potravin. Nejaktivnější byly v letošním roce školy a to Gymnázium J. Božka z Českého Těšína (1 278 kg) a 
Masarykovo gymnázium z Příboru (1 200 kg). Celkem se dosud za devítiletou historii pořádání krajské sbírky 
podařilo nashromáždit úctyhodných 57,7 tun potravin. 
 
Výtěžek potravinové sbírky budou kromě Potravinové banky rozdělovat i spolupracující neziskové organizace. 
Potraviny budou předány např. lidem bez domova, matkám samoživitelkám v azylových domech, osaměle 
žijícím seniorům či lidem se zdravotním omezením a dalším lidem v nouzi v rámci celého Moravskoslezského 
kraje.  

Velice si Vaší angažovanosti vážím a věřím, že této akci zachováte přízeň i do budoucna. 

 
S pozdravem 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Kotyza 
ředitel krajského úřadu 
po dobu nepřítomnosti zastoupen 
Ing. Annou Klimšovou 
vedoucí odboru financí 
 
 

   
Organizace, vůči kterým Moravskoslezský 
kraj vykonává zakladatelskou nebo 
zřizovatelskou funkci, zapojené do krajské 
potravinové sbírky v roce 2019 
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