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 Vážení přátelé,
 přeji vám všem a  vašim  rodinám celý nastávající rok 2015 pevné zdraví, štěstí, hodně sil, ra-
 dosti  ze života, mnoho pohody a příjemných společných zážitků. 

 Anna Pinterová, předsedkyně

         Akce, které proběhly 
 

Ocenění 
našemu Svazu důchodců ČR, o. s., 

městské organizaci Ostrava 
Osmý  ročník  ankety  Senior  roku  města
Ostravy  vyhlásili  první  říjnový  den  v Nové
radnici. Letos  poprvé byl v rámci akce oce-
něn také klub, sdružení nebo  organizace za-
měřená na aktivizaci seniorů,  jejíž činnost je
něčím  výjimečná  nebo  zajímavá.  Statutární
město Ostrava udělilo proto titul Klub seniorů
roku  2014  Svazu  důchodců  ČR,  městské
organizaci   Ostrava.  Ocenění  předal  Martin
Štěpánek, náměstek primátora, naší předsed-
kyni Anně Pinterové. Jsme na to pyšní. Je za
tím obětavá práce nejen výboru,  ale i  všech
zájmových  organizací,  které  pořádají  řadu
zajímavých akcí pro své členy. 

Na snímku členové  výboru  Anna Pinterová,  Ing. Jaroslav Šala,  Zdeněk Kudělka,  Christa Hanšutová,  Jaroslav  Mácha, Ma-
rie Pluhaříková, Ing. Daniela Prošková, Mojmíra Sucháčková, dále členové ZO Pavel Klímek a Stanislav Kaštovský. 

Daniela Prošková 

Příspěvek na obnovu chaty Libušín na Pustevnách
Sbírka na obnovu chaty Libušín našla odezvu. Celkem jsme vybrali 2415 Kč.  ZO 05 přispěla částkou 735 Kč, ZO
06  věnovala 680 Kč a ZO 09 dala 1000 Kč. Rovněž ZO 11 při akci pořádané v Nové Bělé udělala sbírku od členů
a občanů a zaslala ji na účet. Děkujeme všem, kteří přispěli.                                                           Daniela Prošková

► Upozorňujeme všechny, kdo chtějí zaslat článek k otištění v našem Zpravodaji, aby své texty posílali na ma-
ilovou adresu, která je uvedena na poslední straně každého čísla. Redakce nepřepisuje příspěvky doručené v jiné po-
době, napsané na psacím stroji, ručně apod. 
                                                                                                               1                                           



 

Sportovní den s výbornou atmosférou měl devět soutěžních disciplin

Pod  záštitou  starosty  městského  obvodu  O.-Poruba  Ing.  Lumíra  Palyzy  se  27.  září  2014  konal  již  4.  ročník
Sportovně zábavného dne pro členy a příznivce městské organizace SD ČR Ostrava.  V úvodu vystoupily děti

Baruška  Hrabovská
a  Patrik  Buček  se
svým  uměleckým
provedením  ukázek
latinsko-amerických
tanců.  V  této  kate-
gorii  jsou  držiteli
zlatých  medailí  ve
skupinách  Junior  1
a Junior 2. 
Součástí  programu
byla  nabídka  zdra-
votních  produktů  a  pomůcek  pro  členy, kterou  prezen-
tovala  za  firmu  WIDEX  Line  Ing.  Jarmila  Tobolová,
jednalo  se  o  pomůcky  pro  lidi  s  poruchou  sluchu.  Za
firmu ABENA Ing. Václav Džambík podal informace o
hygienických kosmetických pomůckách a potřebách při
inkontinenci. 
Soutěžilo  5  šestičlenných  družstev.  Soutěžní  týmy
nastoupily  v  tomto  složení:  ZO 04 Marie  Pluhaříková,
Anna Babičová, Helena Jungová, Mojmíra Sucháčková,
Oldřiška  Kočařová,  Marie  Vojtášková,  ZO  05  -  Marie
Ryšavá,  Ludmila  Částková,  Jaros-
lava Keselyová, Melanie Kusynová,
Irena  Zdrálková,  Marie  Julinová,
ZO  09  -  Marta  Petrová,  Zdenka
Berán-ková, Anna Klečková, Marie
Šubertová, Dana Dostálková, Vrati-
slav  Doné.  ZO  12  –  1.  družstvo:
Zdenka Ďuráková, Bohumila Javůr-
ková, Marie Nožičková, Vlasta Puč-

ková, Ludmila Stebeláková, Vlasta Závadská, ZO 12 - 2. družstvo: Josef Ďurák, Ludmila Ka-
natová, Jarmila Schaumannová, Eva Řepíková, Magda Stankušová, Karel Robenek. 
Pavla  Srubková,  zkušená  cvičitelka  ASPV  (Asociace sportu  pro  všechny)  TJ  SOKOL
Pustkovec připravila na přání cvičenců z předcházejících ročníků méně náročné,  ale pestré
soutěžní discipliny. Atmosféra v hale byla výborná. Soutěžící zápolili s velkým nadšením a vervou v devíti discipli-
nách. Podpořili je i kolegové z jednotlivých zájmových organizací a také rodinní příslušníci.
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Dvě martinovská družstva měla vyrobený transparent, který nosil a
povzbuzoval  vnouček  jedné  soutěžící.  O  vyhodnocení  výsledků
jednotlivých disciplin se staralo 5 rozhodčích z TJ SOKOL Pustkovec
a 2 členové ze ZO 04.  1. místo získalo družstvo ze ZO 09, o 2. a 3.
umístění  se  dělila  družstva  ZO  12  Martinov.  Všichni  soutěžící
obdrželi  diplom  se  jménem  a  od  sponzorky  Radky  Dokoupilové
tužku. Družstvo na 1. místě dostalo dort Marlenka, na 2. a 3. sladkou
odměnu.  Soutěžícím  ze  ZO  05  upekla  a  krásně  nazdobila  dort
vedoucí Marie Ryšavá (na snímku: vlevo). Závěrem využili účastníci
možnosti  zacvičit  si  pod  vedením  zkušené  cvičitelky  ASPV  Mgr.
Lenky Chovancové. Cvičení byla zaměřena především na pohybové a
dechové cviky. Poděkování patří všem soutěžícím i fandícím členům.
Zvláštní dík náleží Pavle Srubkové a celému kolektivu pomocných rozhodčích za vzornou přípravu. Blahopřejeme
výhercům a těšíme se na 5. ročník.                                                                                                       Anna Pinterová
                                                                                               

Soutěž, která baví 
Co víš, co znáš

Už 11. ročník soutěže Co víš, co znáš se uskutečnil 17. září
2014 za účasti deseti dvoučlenných družstev. Velkou radost
nám  udělali  naši  hosté,  pracovnice  Magistrátu  města
Ostravy, odboru  sociálních  věcí,  školství,  sportu  a  volno-
časových aktivit - Martina Pavelková a Jana Müllerová, že
se s námi zapojily do soutěže. Vědomosti soutěžících byly
vynikající. Soutěžní komise měla nelehký úkol dbát na kon-
trolu správných odpovědí.  Suverénními vítězkami se staly
členky družstva ZO 05 Anna Bartoňová a Marie Ryšavá. O
druhé místo bojovaly  členky  ZO 02 mezi sebou. Po nároč-
ném boji  získaly 2.  umístění Šárka Remiášová a  Ludmila

Vicherková,  3.  místo
obsadily Anna Gerlo-
chová a Marie Valoš-
ková. 
Všichni soutěžící zís-
kali  diplom  a  malé
pozornosti  od  spon-
zorů. 
Blahopřejeme výher-
cům, děkujeme všem
soutěžícím za  aktivi-

tu, dalším účastníkům za podporu svých družstev a těšíme
se na 12. ročník. 

Anna Pinterová

Nová zájmová organizace 
07 Kačeři
Nová  zájmová  organizace,  která  se  zabývá
geocachingem, funguje od 1. 1. 2015 již oficiálně.
Geocaching je tu-
ristická, navigační
a trochu i interne-
tová hra. Všechno
najednou. Spočívá
v  tom,  že  někdo
na neznámé místo
ukryje  schránku,
které se v angličtině říká cache, čte se a dnes už
také  většinou  píše  keš.  (Ti,  kteří  tuto  hru  pro-
vádějí, se nazývají Kačeři). Na internetu zveřejní
její  souřadnice  a  různé  doplňující  informace.
Ostatní potom tuto schránku pomocí navigačních
přístrojů hledají. Při nalezení se zapíšou do sešitku
ve schránce, případně si vyberou něco z obsahu a
výměnou  do  keše  vloží  něco  svého.  Po návratu
svůj nález anebo i neúspěch svěří speciální inter-
netové schránce. 
Předsedou ZO 07 je  Ing.  Stanislav  Prošek.  Čle-
nové se scházejí v pondělí v 10 hod. v místnostech
MO Svazu důchodců ČR, ul. Marie Majerové.
Budeme si  vyměňovat  své zkušenosti  z nálezů a
radit se o případných společných, nebo individu-
álních výletech s hledáním keší. Společné výlety
za kešemi již provozujeme
od léta a za tu dobu jsme
navštívili  mnoho  zajíma-
vých míst,  dozvěděli  se o
nich nové informace. Taky
jsme našli důmyslné skrý-
še  a  schránky.  Například
krásně  vyzdobený  dome-
ček nebo starý PC. 
Přijďte mezi  nás.  Podmínkou je  GPS a internet.
Máme radost z každé nalezené keše.
                                                   Daniela Prošková
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Nejen senioři baví seniory a je to správně

Tradičně  se  dne  27. listopadu  2014  v Domě dětí a mládeže
v Ostravě-Porubě uskutečnila akce Nejen senioři baví seniory.
Toto setkání  jsme připravovali  ve spolupráci  se zájmovými
organizacemi tak, aby se podle možností na programu podíleli
členové ZO. Akci zahájila předsedkyně Anna Pinterová, která
poděkovala všem přítomným a jejich prostřednictvím i osta-
tním členům za  činnost.  Za  naši  společnou aktivitu získala
městská organizace Svazu důchodců ČR v Ostravě ocenění
Klub seniorů roku 2014, které udělil primátor Ostravy. Pla-
ketu si mohli přítomní prohlédnout. 
V úvodu akce nám přišly zahrát na flétničky a zazpívat děti
porubského  Domu  dětí  a  mládeže  pod  vedením  Bohumily
Raděntové. Dalším programem prováděla a moderovala při-
pravená vystoupení  jednotlivých zájmových organizací  Eva
Borovcová  ze  ZO  01.  Její  projev  byl  na  úrovni  profesi-
onálních moderátorů. 
ZO 02 vystoupila se zábavnou televizní reklamou, členky ZO
04 zazpívaly veselou píseň,  kterou doplnily scénkou o mu-
žích, členky ZO 05 s vervou zpívaly hymnu turistů. Velkým
zpestřením byla scénka ze školních lavic, předvedená novou
ZO 07. ZO 09 zahrála povedenou Moderní červenou Karkul-
ku. Volné chvíle zaplnil hrou na klávesy pan František Úlehla.

V rámci programu jsme si i společně zazpívali, někteří i zatančili. Odcházeli jsme domů s pocitem, že se podařilo
naplnit heslo SD ČR: Aby člověk nikdy nebyl sám. Sál byl plně naplněn, věřím, že nikdo neměl pocit opuštěnosti.
Děkuji Evičce Borovcové ze ZO 01.                                                                                                    Anna Pinterová
        
                                                                                                    

ZO 06  navštívila Nové Heřmínovy
Je to obec se zajímavou historií. V druhé polovině 13. st. tam přišli nikým nepozváni kolonizátoři hledající vzácné kovy.
Většinou zámožní Němci ze šlechtických rodů i nižších bohatých feudálů, kteří se učili hospodařit a dostat co největší zisk. 
S nimi samozřejmě přicházeli odborníci na hledání a zpracování kovů a nakonec, někdy i nuceně, pracovní sila. Pokud
naleziště bylo bohaté a poblíž byly vodní toky, malovýroba rychle rostla. V letech 1250-1270 vznikla obec, dnešní Nové
Heřmínovy. Prožívala těžké doby ve středověké náboženské atmosféře. Hořkou vzpomínku zanechaly husitské výboje, třice-
tiletá válka, také s válkami spjaté hladomory. V roce 1554 začal v kraji tříletý mor. V r. 1694 pohroma z velké neúrody s nás-
ledky v dalších 8 letech. Mnoho generací se přesto dočkalo doby, kdy se začaly živit zemědělstvím, dřevorubectvím a nako-
nec výrobou v továrně. Koncem 19. století v obci existovaly i malé lázně. Příznivý dojem o Nových Heřmínovech jsme
nabyli, když jsme procházeli kolem opravených domů a nikde neviděli ani jednu čmáranici na plotě nebo domku. Zdá se, že
lidé tu žijí skromně, spořádaně a možná i spokojeně. Takový dojem člověka potěší.                                         Josef Schindler
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Dovolená v Tatrách dodala elán i k výrobě perníčků 
Na svátek  Všech svatých odjíždělo  48 členů a  ro-
dinných  příslušníků  ze  ZO  11  do  hotelu  Morava
v Tatranské  Lomnici.  Všichni  jsme  se  už  těšili,
protože tam jedeme už po páté.  Pro všechny je  to
prostředí čistého vzduchu a finančně nenáročné tý-
denní odpočinkové dovolené.  V Tatranské Lomnici
jsme si udělali několik vycházek po okolí a další dny
jsme vláčkem cestovali směr Starý Smokovec a zu-
bačkou vyjeli na Hrebienok, a pak jsme šli na pěší
tůru  na  Reinerovou  chatu.  Tam  nás  zaujala  liška,
která reagovala na každé zašustění papíru a čekala,
co  dobrého  dostane.  Majiteli  chaty  zobala  přímo
z ruky. V takové blízkosti jsme se s divokou liškou
setkali  poprvé.  Po hodinové  liščí  exhibici  jsme  se
vydali  dál.  Nejzdatnější  k vodopádu a po značce zpět  do Tatranské Lomnice.
Někteří  šli  směrem Slavkovský štít  a  ti  starší  a  méně zdatní  zpět  k lanovce.
Každý den jsme dělali procházky i náročnější tůry podle fyzické zdatnosti. Celý
týden  v Tatrách  byl  překrásný,  zazpívali  jsme  si  i  zatančili  na  zábavných
večerech  v hotelu,  dozvěděli  jsme  se  o  fauně  i  floře  Tater  na  přednáškách
s odborníky. No prostě úžasně prožitý týden. A tak jsme se po 7 dnech načerpáni
novým elánem vrátili domů.
Nadšení jsme si přivezli tolik, že jsme se mohli podílet na společné akci s Českým svazem žen, na pořádání vánoční
výstavky, v rámci které byla soutěž o nejhezčí vánoční stromek, výstavka betlémů a prodej medových perníčků,
které napekly ženy ČSŽ a ZO 11. Všechny perníčky byly chutné, krásně nazdobené. Ani jeden nezbyl. O tom, že
výstavka a prodej perníčků je oblíben, svědčí i návštěvy z Frýdku-Místku, O.-Poruby, Hlučína, Kozlovic i Staré Vsi
a Staré Bělé. Už se těšíme na další výstavku, tentokrát velikonoční. Přijďte se podívat!                     Dana Náměšná

Střípky z aktivit ZO 05 turistika
Na slunečné dny a pořádné teplo budeme ještě dlouho če-
kat, proto je krásná vzpomínka na opékání párků, které
20. 9. 2014 zorganizoval turistický klub ZO 05 na zahra-
dě hospůdky Kmínek, nacházející se ve Studénce-Butovi-
cích. Opékání bylo spojeno s osmikilometrovým výletem
a vše měla na starosti Karla Julinová. Celkem 31 účast-
níků si pěkně užilo slunečný den. Karla Keselyová na něj
vzpomíná i takto: ,,Z batůžku vytahuji plaskulku, ve které
jsem měla chorvatskou slivovici. Jiří Vyplel rozléval, to

byl začátek, než jsme opekli párečky (já anglickou slaninu), než jsme vše snědli, těch stopeček bylo jak v de-
setiboji...“ Každý z účastníků má na opékání ještě i jiné vzpomínky. Hlavně asi také na přátelské popovídání si,
chutnou místní kávu, langoše i dobroty, které si turisté donesli s sebou. Všichni vědí, že ne vždy je třeba ,,honit
kilometry“, ale je prima se zastavit a jen pobýt pospolu. 

Obdivuhodný dort upekla vedoucí ZO 05 Marie Ryšavá
na Mikulášské setkání členů organizace,  které se usku-
tečnilo 2. prosince 2014 v Domě dětí  a mládeže v O.-
Porubě. Nechyběl na něm ani pekelný kotel. Že všem sla-
dká nadílka chutnala, není asi třeba zdůrazňovat. Určitě si
ji zasloužili bez výjimky přítomné turistky a turisté za ty
stovky ušlých kilometrů v uplynulém roce. Na setkání se
kromě  jiného  uskutečnila  i  tombola,  takže  si  mnozí
účastníci,  pokud  jim  Štěstěna  přála,  radostně  odnášeli

domů dárečky. Nechybělo ani zpívání koled a dalších písniček. Příjemné prostředí DDM ještě ozvláštnila Jiřina
Klubusová  vlastnoručně  namalovanými  výkresy  s  roztomilými  čertíky.  (Jiřinka  se  postarala  také  o  vánoční
výzdobu nástěnky v naší klubové místnosti, druhou vyzdobila Květa Bínová ze ZO 09. Patří jim také pochvala.)
Marušce Ryšavé ještě vzkaz: Určitě si to pečení dortu pro nás zase brzy zopakuj!                            Eva Kotarbová
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Oceněný dobrovolník za sociální práci je i turista
Obdiv zaslouží  člen ZO 05 Jan Ručka, který
získal  ocenění  za  dobrovolnickou  činnost  u
příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků,
který připadá na 5. prosince. Ve slavnostních
prostorách Radnice města Ostravy obdržel 2.
12. 2014 z rukou náměstka primátora Zbyňka
Pražáka  pamětní  list  a  plaketu  Dobrovolník
roku 2014 -  za obětavou  a nezištnou činnost 
v  oblasti  sociálních  služeb  a  souvisejících
aktivit. Tento titul získalo z řady nominantů 7
dobrovolníků: Jsou to Dagmar Zelená, HOST

(Host Home-Start ČR), z. s., Iveta Sivková, Společně-Jekhetane, o. p. s.,
Jan  Ručka, S.T.O.P.,  z.  s.,  Hana  Kunovská,  Dobrovolnické  centrum
Slezská diakonie, Blanka Maluchová, Charita Ostrava - dobrovolnické
hospicové  hnutí,  Zdenka  Glogarová,  Charita  Ostrava  -  dobrovolnické
hnutí, a Pavla Vávrová, Dobrovolnické centrum ADRA Ostrava, o. p. s.
Honza Ručka byl dlouho hostem na výletech ZO 05, od r. 2014 je už
řádným členem. Ušlé kilometry poctivě počítá pomocí speciálního pro-
gramu v mobilu.  Díky tomu se může  pochlubil,  že ušel více než tři
miliony kroků za uplynulý rok. Jen tak dál!!!                  Eva Kotarbová

Sjezd Svazu důchodců ČR 
Dne  5. listopadu 2014  se  v Praze
konal ve velkém zasedacím sále Ma-
gistrátu  hlavního  města  Prahy  už  9.
sjezd  Svazu  důchodců  České  repub-
liky.  Na  něm  byly  projednány  a
schváleny  všechny  závazné  doku-
menty pro činnost SD ČR. Účast de-
legátů byla 92,9 %. 
Byla  zvolena  nová  Ústřední  rada,
Výkonná  rada  a Ústřední  kontrolní
revizní komise. Předsedou Svazu dů-
chodců České republiky byl zvolen na
další  volební  období  znovu  Ing.
Oldřich  Pospíšil,  předsedou  ÚKRK
pan  Kalábek.  Budeme  vás  průběžně
seznamovat  s  jednotlivými sjezdový-
mi  dokumenty,  které  budeme  pravi-
delně projednávat  ve   výboru   a   ve
spolupráci  s  vedoucími  zájmových
organizací.                 Anna Pinterová

 Jsme rádi, že je mezi námi 

Pavel Medňanský (nar. 28. 6. 1943) 
Patří k těm členům turistického oddílu ZO 05, kteří se nejen zapojují do jeho akcí, ale
také některé organizují. Na Pavlovy jednodenní autobusové zájezdy se lidé těší. Jsou
dva nebo tři v roce a často směrují i za hranice České republiky - do Polska nebo na
Slovensko.  V plánování  výletů  je  velmi  poctivý.  Trasu  si  vždy  dopředu  projede  a
projde, nechce, aby se pak na zájezdech někde bloudilo a třeba nedodržel program. Při
tom sám sebe při průzkumu trasy sponzoruje.
Pavel pěstuje turistiku od 70. let minulého století. Dlouho byl členem TJ Lokomotiva
Ostrava. Asi od roku 1990 je v ZO 05. Poznávání nových míst je pro něj radostí. Ze

soukromí na něj prozradíme, že pracoval jako železničář, vedoucí posunu, na hlavním nádraží v Ostravě (1965-
2000).  Má dvě dcery a  čtyři  vnuky. Mladší dcerka také ráda chodí  se svými dětmi po horách,  takže to Pavla
Medňanského velmi těší.                                                                                                                       Eva Kotarbová

Po Slovensku vlakem zdarma
Taky jste už slyšeli, nebo četli, že důchodci i z Česka mohou jezdit po Slovensku osobním vlakem
zdarma? Nechtělo se nám tomu věřit, a proto jsme se vypravili do Čadce tuto zprávu ověřit.  A jak
jsme  pořídili?  Na železniční  stanici  jsme se  u  pokladny  zeptali,  zda  se  i  pro  důchodce  z Česka
vydávají průkazky pro bezplatné cestování osobním vlakem a co k tomu potřebujeme. Museli jsme
předložit své občanské průkazy. Naše fotografie byly moc velké (požadovaná velikost je 2cm x 3 cm)
a  pro  vystavení  nejsou  bezpodmínečně  nutné.  Paní  u  pokladny  vyplnila  podle  předloženého

občanského průkazu pro každého formulář,  který jsme podepsali,  a opravdu nám vystavila průkazy, které nás
opravňují pro cestu osobním vlakem po Slovensku zdarma. Průkaz platí ihned po vystavení.  Chtěli jsme si ověřit,
jak to funguje, a požádali o jízdenku z Čadce do Mostu u Jablunkova. Zjistili jsme, že bezplatné cestování se
nevztahuje na cesty v příhraničním úseku. Určitě si při vyřizování průkazky požádejte o leták Bezplatná přeprava
pro důchodce nad 62 let. Je tam hodně podrobností a dalších zajímavosti (dokonce lze cestovat i některými rych-
líky za malou platbu). Chce si to podrobně prostudovat. A ještě jeden tip. Protože vlaky z Čadce do Mostů u Jab-
lunkova nejezdí tak často, využijte vystavené průkazky k cestě třeba do Žiliny a zpět, a tak můžete v zimě strávit
dlouhou dobu čekání bezplatnou jízdou ve vlaku. My jsme dobu čekání strávili hledáním kešek v Čadci. Přejeme
hodně krásných výprav i na Slovensko!                                                                                          Daniela Prošková
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Vánoční setkání s klienty Armády spásy – cesta porozumění 
 

Porubská Armáda spásy nás pozvala na své předvánoční akce. Ve čtvrtek 11. 12. 2014 pořádala ve svém  areálu tzv.
Procházku vánočním příběhem pro rodiny s dětmi a vánoční obchůdek. Už když jsme se blížili ke klubu, viděli
jsme svíčkami osvětlenou zahradu. U vchodu všechny vítala
majorka  Janneka  Rozema.  Akce  byla  hlavně  pro  rodiče
s dětmi, které si prošly cestu osvětlenou svíčkami, na níž byla
jednotlivá zastavení. 
Na každém zastavení byl živý vánoční příběh se soutěží a na
konci dostaly děti  kakao, sladkost  a malou pozornost.  Byla
radost pozorovat děti, s jakým zájmem řešily jednotlivé úkoly,
a některé se jistě dozvěděly i něco nového o Vánocích. 
Stejně zdařilé bylo i vánoční posezení v komunitním centru
Armády spásy ve čtvrtek 18. 12. 2014. Anička Pinterová pře-
dala vedoucí centra Janeke Rozema malou pozornost, kterou
vyrobila naše členka Mirka Sucháčková (viz foto). 
Toto setkání bylo určeno klientům Armády spásy a starší ge-
neraci.  Bylo  to  pěkné  zastavení  a  odpočinutí  od  předvá-
nočního shonu. Zazpívali jsme si koledy s živou hudbou, dostali jsme malé občerstvení a trochu se zamysleli nad
smyslem života, nad sebou, svým děním, nad tím, kam směřujeme. 
Znovu jsme si uvědomili, jak je pro každého z nás důležitá láska a porozumění a že opravdová krása Vánoc se spíše
nachází v jednoduchosti - jednoduchosti pramenící z uvědomění a umění naslouchat. Důležité však je, abychom
nebyli k sobě milí a  přívětiví  jen jediný den v roce, ale uměli si najít  cestu k druhým celoročně.

Daniela Prošková 
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 Jubilanti v 1. čtvrtletí 2015  
         Všem našim jubilantům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví a plno životní pohody.

                                                                                                                                                                                       
měsíc příjmení, jméno   č. ZO  měsíc příjmení, jméno           č. ZO  měsíc příjmení, jméno  č. ZO

1 Červená Marie 04 2 Výtisková Jindra 02 2 Jeníková Zdeňka  06
1 Doležalová Gertruda 04 2 Řeháček Otakar 05 2 Dobešová Miloslava 12
1 Halamíčková Růžena 04 2 Sladovníková Blažena 05 3 Znojilová Ludmila  04
1 Mekinová Marie 05 2 Strakočová Dáša 05 3 Schindler Josef 06
1 Suchar Josef 09 2 Ličková Marie 09 3 Vyležík František 09
1 Kryštofová Vojtěška 09 2 Žídková Anna 09 3 Kufa Bohuslav 10
1 Tichavská Alena 11 2 Magnusková Alena 09 3 Ungersbek Bohumil 10
1 Gerlíková Zdeňka 12 2 Pavlíček Radislav 10 3 Závodská Vlasta 12
1 Liptáková Milada 12 2 Pawlovská Jiřina 11 3 Vyorálková Vlasta  04
1 Musálková Milada 12 2 Stebeláková Ludmila 12 3 Burdková Zdenka  06
1 Tesařová Ludmila 04 2 Špačková Eva 12 3 Rolčíková Eva  06
1 Solanská Květoslava 06 2 Březinová Gerda  01 3 Šputová Kateřina  06
1 Svatošová Eva 09 2 Šala Jaroslav   02 3 Karnýrková Jarmila  11
2 Strakošová Šárka 01 2 Šokalová Věra     04  

Zveřejňujeme jubilanty, kteří dovršili osmdesát a více let.

Redakční rada: Zdeněk Kudělka, Mgr. Eva Kotarbová, Anna  Pinterová,
Ing. Daniela Prošková, Ing. Jaroslav Šala

Grafické zpracování a korektura textu: Mgr. Eva Kotarbová
Fotografie:  Mgr. Eva Kotarbová, Ing. Daniela Prošková, Ludmila Vrbová, Jiří Vyplel

Zpravodaj (čtvrtletník) je určen jen pro vnitřní potřebu. 
Vyšlo: v lednu 2015

 
Sídlo svazu: M. Majerové 1733, 708 00 Ostrava-Poruba, telefon 596 951 813, IČO 70631484
E-mail: svazduchodcu.moostrava@seznam.cz, web. stránky: http://mosd-ostrava.webnode.cz

Naše aktivity a služby jsou podporovány a financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy.
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