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                                                                       Aby člověk důstojně žil a nebyl sám.    
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  Zamyšlení předsedkyně městské organizace Senioři ČR

Co se mně v loňském roce nepodařilo podle mého přání?

Mnoho našich členů se vzhledem ke svým zdravotním potí-
žím zajímá o možnost využívání co nejméně problematickou
přepravu,  především k lékařskému vyšetření  a  nejrůznějším
lékařským zákrokům. Dlouhodobě jsem se zajímala o možno-
sti cenově zvýhodněného využití Senior taxi v Ostravě. Uce-
lené informace ale zatím nemohu poskytnout. Městských ob-
vodů totiž máme v našem městě celkem dvacet tři  a ne ve

všech je tato služba již rozšířena. Navíc každý MOb postupuje podle svých
možností. Zatím poskytují tuto službu obvody: Ostrava-Jih, Ostrava-Vítkovice,
Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Poruba a Ostrava-Radvanice. 
Některé městské obvody mají ve své nabídce také finanční zvýhodnění nejen
na  návštěvy  lékařů,  ale i na kulturní akce apod. Dále pro držitele ZTP a ZTTP
a podle věku. Proto je třeba vždy se osobně zajímat o Senior taxi podle místa
svého trvalého bydliště, na ,,svém“ úřadu městského obvodu, například na so-
ciálním odboru. Tuto pro nás důležitou službu budu nadále sledovat a chci vás
informovat o novinkách v jejím rámci.

Z kterých aktivit za loňský rok mám největší radost?

Samozřejmě, že z těch, jichž se zúčastnili  naši členové ze všech zájmových
organizací, nehledě na počet zúčastněných. 
Velmi si vážím soutěžících v každém ročníku vědomostní soutěže Co víš, co
znáš. Vždy se těším na nová klání účastníků Sportovně zábavného dne. 
Nemohu nepřipomenout každoroční setkání s dětmi z Mateřské školy Ostrava-
Muglinov. Ze dvou našich aktivit v loňském roce jsem ale měla a ještě mám
obzvlášť velkou radost. Tou první byla výstavka rukodělných prací, na níž jsme
měli  možnost  obdivovat  um členek našich zájmových organizací, ale dokonce
i členů. 
Druhý můj velký obdiv patří těm ženám, které napsaly svůj příspěvek do pro-
jektu Paměť Ostravy, jenž organizuje Knihovna města Ostravy, s níž jsme před
časem uzavřeli dohodu o spolupráci. Tyto naše členky pak svoje zapsané vzpo-
mínky přečetly během pořadu Senioři baví seniory. Potěšující bylo, že tento ná-
mi připravený program zaznamenala i kabelová televize.

Anna Pinterová  Foto archiv MO SČR

 Upozorňujeme  všechny,  kdo  hodlají  zaslat  články  k otištění  v  tomto  Zpravodaji,  aby  je posílali  na mailo-
vou adresu, která je uvedena na poslední straně každého čísla. Redakce nepřepisuje příspěvky napsané na psacím
stroji, ručně apod. Uzávěrka textů pro příští číslo je 6. června 2018.
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Slezskoostravský hrad opět vystavoval betlémy
Tak zase příště! Takto končila
zpráva  do  kroniky  za  r. 2017
o první společné akci loňského
roku. Ani jsme se nenadáli a to
„příště“ nás dostihlo právě ne-
dávno.  Zase nový rok začíná-
me  návštěvou  Výstavy  betlé-
mů, ale tentokráte jsme si při-
zvali  „posily“.  Naši  nevelkou
skupinku  výrazně  omladila

vnoučata jedné z nás. Dítka se opravdu nenudila. Bylo se totiž na co dívat, protože výstava opět nezklamala. Po-
pořádku ale. Sešli jsme se ve 14 hodin u Divadla Antonína Dvořáka 2. ledna 2018, kdy se výstava sice pomalu chý-
lila ke konci, ale nám to nevadilo, protože bylo více klidu a času na prohlídku i pořízení fotografií, kteréhožto úkolu
se ochotně ujaly převážně děti.               
17. ročník výstavy  nám  umožnil  prohlídku  velkého  množství  historických a současných betlémů profesionálních
i amatérských autorů. Tentokráte nejen našich, ale i ze sousedního Polska. Viděli jsme betlémy vyrobené ze dřeva,
perníku, šustí, keramiky, papíru, pálené hlíny i kůže,  a  kromě  tzv.  Třešťských betlémů  Tomáše  Pavlíka z Ivančic

i části exponátů z Muzea Jindřichohradecka. Zaujaly nás také velko-
rozměrové keramické betlémy Brygidy Simky z Polska.
Vánoční nálada z nás ještě nevyprchala a je příjemné si ji tímto způ-
sobem prodloužit, zvláště když celá výstava byla prodchnuta vánoční
výzdobou, ta celou atmosféru vždy umocňuje. 
Sbírku historických papírových betlémů Tomáše Faltyse si pamatu-
jeme i z loňské výstavy. Asi byl o ni zájem a je také proč. Dřevo-
řezba Svaté rodiny je dílem studentů z Tovačova. Další betlémy, kte-
ré se líbily, byly zvěčněny na památku do kroniky.

No a nakonec - jako pokaždé - společné foto. A jako vždycky jsme si v místním příjemném stánku s občerstvením
poseděli při kafíčku či jiném teplém moku na zahřátí. Děti  nás stihly vyfotit, vypít svůj čajík a ještě se nám někam
schovat. Ale jen na chviličku... 
A co říci na závěr? No přece – tak zase příště!                                            Šárka Remiášová, foto Anna Vjaclovská

Členská schůze a beseda v KD Martinov
Dne 5. února 2018 se konala členská schůze KD Martinov, které se
zúčastnili starosta obce Karel Civín, předsedkyně ČČK Vlasta Plač-
ková,  starosta  hasičů  Milan  Plaček a  předseda  KD v Plesné  Ing.
Zdeněk Antoš.
Úvodem jsme měli besedu o Iránu a Číně, které se zúčastnilo i deset
členek ze ZO 09. 
Přišli  mezi   nás   Ing. Jan  Stuchlík, Ing.  Tommhy  Cuadros  Leon,
Mgr. Jakub Němec a Taťána Fenclová. Dozvěděli jsme se od nich
mnohé o památkách a životě v níže uvedených zemích. 
Někteří  navštívili  Irán,  a to města Teherán,  Kasan, Jazd,  Isfahan,
Buser a Siraz.  Ubytování si zajišťovali  sami,  většinou v rodinách
tamních studentů, kteří je i provázeli a vyprávěli zajímavosti ze ži-

vota obyvatel. 
Tommhy Cuadros Leon byl na pracovní cestě v Číně. Zabýval se tam spolu s ostatními geologickým průzkumem
v provincii Sichuan, kde se nachází vysoké hory a jsou tam časté sesuvy půdy. Jedno z měst po sesuvu bylo pone-
cháno jako muzeum, aby se návštěvníci mohli přesvědčit, co příroda umí. Oba zajímavé výklady byly doprováze-
ny videozáznamy.
Po krásné a zajímavé besedě se konala schůze, na níž Ludmila Stebeláková přítomné seznámila se zprávou o práci
v KD v minulém roce. Se zprávou o hospodaření vystoupila Marie Nožičková, rámcový plán činností na rok 2018
přednesl Zdeněk Kudělka. Proběhla také bohatá diskuze a poté následovala volná zábava.      

Christa Hanšutová (za KD Martinov), foto Marie Nožičková 
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Seznamte se ještě podrobněji: Ostrava-Vítkovice
V zimě je hledání keší náročné,
a tak jsme se vydali na procház-
ku Vítkovicemi, měst. obvodem
pod  továrními  komíny,  kde  té-
měř každá ulice končí továrnou,
potrubím nebo  stožárem.  Paříž-
ské muzeum Pompidour je v ná-
ruči  potrubí,  naše  město  je  po-
jím protkáno celé. Propojuje ne-
jen tovární haly, ale klene se nad
obytnou čtvrtí, kde probíhá oby-

čejný život. Proto jsou Vítkovice výjimečné, pro půvab průmyslové secese, pro ornamenty tvořené cihlami, pro
krajkoví stožárů, kde místo barokních věží ční do nebe desítky komínů. Projděte se i vy mezi ještě dochovanými
domy z režného zdiva. Sepětí průmyslového závodu a života společnosti můžete po-
chopit a obdivovat na hodinové procházce ohraničené desíti významnými budovami,
které symbolizují všechny sféry občanského života té doby. Z náměstí, na kterém stojí
radnice, se vydáte k závodnímu hotelu a tělocvičně, k první měšťanské škole chla-
pecké.  Dozvíte se historii  první závodní nemocnice na evropském kontinentu.  Za-
stavíte se u kostela sv. Pavla, který je pojmenován na počest autora ideového projektu
nových Vítkovic Paula Kupelwiesera.  Zvláštní U-Haus je tam jedním z typů kolonie
obytných domů. Závodní jesle byly převratnou novinkou doby, tržnice symbolizuje
obchod a služby. Dívčí škola měšťanská a obecná vás zaujme na druhém vítkovickém náměstí. O původní vsi Vít-
kovice a české historii v ní vypovídá Český dům. 
Co je na Vítkovicích ale nejzajímavější? Že si majitelé železáren dobře uvědomovali, že nejen bydlení je důležité.
Pečovali i o zdraví, vzdělání a kulturu nejen svých zaměstnanců. Už v roce 1843 postavili první školu, koncem tři-
cátých let 19. století první špitál. 
Původně chaotická výstavba dostala  řád po příchodu nového ředitele  hutí  Paula  Kupelwiesera,  tvůrce nových
Vítkovic. Sociální reformy, vytvoření kádru vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, rozvoj výstavby – to vše ne-
bývalé - předběhlo svou dobu, a dodnes je možné stopy P. Kupelwiesera ve Vítkovicích najít. Komplexy obytných
domů pro úředníky, mistry, kolonie pro dělníky, kasárna pro svobodné, to všechno doprovázeno zavedením vo-
dovodu, kanalizace a parkovou zelení vytvářelo moderní městskou zástavbu. Nescházel  zde i kostel s farou, závod-
ní hotel, moderní nemocnice, tělocvičny, školy, chudobince, jatka, domovy pro přestárlé. 
Na přelomu 19. a 20. století tu fungoval telegraf, železniční a dopravní spojení, tramvajová linka, autotaxi, občan-
ská záložna, obecní spořitelna, knihovny. To vše doplňovala i soukromá občanská zástavba, rozrůstání živností,
budování spolkových zařízení, pěveckých a divadelních souborů. Významně se rozvíjel i sport a tělovýchova. Je-
den z vrcholů rozmachu dosáhly Vítkovické železárny v roce 1880, kdy produkovaly 57 % vyrobeného železa na
Moravě a v rakouském Slezsku. Bohužel dnes je to minulostí.                                   Daniela Prošková, foto archiv

Zájmové organizace ostravské MO Senioři ČR

                                                           Zaměření
ZO 01  senioři Poruba                        klubová činnost a všestranné
ZO 02  senioři býv. podniku ČSAD   všestranné
ZO 03  šachisté                                  
ZO 04  senioři bývalého Pramene      všestranné
ZO 05  senioři turisté Radost              
ZO 06  senioři Kardiaci
ZO 07  Kačeři                                     geocasching
ZO 08  sběratelé autogramů
ZO 09  senioři turisté                          
ZO 10  šachisté
ZO 11  senioři Nová Bělá                   klubová činnost a všestranné
ZO 12  senioři Martinov                     klubová činnost a všestranné
ZO 13  turisté Pohoda                          
ZO 14  senioři  turisté                         

Zapamatujte si

Zapamatujte si změnu  názvu naší celostátní
organizace,  kterou schválil  X.  sjezd  Svazu
důchodců ČR v roce 2017. 
● SD ČR byl  přejmenován na Senioři Čes-
ké republiky, z. s. (zkratka SČR). 
● Ostravská  městská  organizace  má  proto
nyní tento oficiální název: Senioři ČR, p. s.,
městská organizace Ostrava. 
●  Z toho důvodu dochází i ke změně mailo-
vých adres. Pro kontakt s městskou organi-
zací nyní platí mail: 
senioricr-ostrava@seznam.cz. 

● Nová je i adresa našich webových stránek:
https://seniori-cr-ostrava35.webnode.cz.  
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Hodnocení minulého roku v Třebovické roli
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Máme tu nový rok 2018. Na jeho počátku se obvykle konají výroční chůze. Turisté ZO 05 si pro tu svou vybrali ter-
mín 9. ledna a sešli se v jimi oblíbené restauraci Třebovická role. Zájem o akci byl velký, přišlo 45 členů. V průbě-

hu schůze vedoucí Marie Ryšavá přečetla bilanční zprávu za rok 2017 (o nejvýz-
namnějších akcích se psalo v každém loňském čísle Zpravodaje). Ludmila Vrbo-
vá zase vystoupila s přehledem o hospodaření s finančními prostředky. V příjemné
atmosféře setkání Marie Julinová přečetla, kolik kilometrů za rok ušli jednotliví

členové ZO 05. Suma je i vizitkou toho, jak často se jednotlivci zúčastnili společných vý-
letů. Kdo vynechá minimum, je v čele žebříčku nejlepších. Podruhé se to podařilo Jaros-
lavě Keselyové, stejně jako v roce 2016 (na snímku vlevo, když jí Ludmila Vrbová předala

na následující úterní schůzce v klubu diplom a symbolickou botičku).

Deset nejlepších turistů podle nachozených kilometrů v r. 2017: 
1. Jaroslava Keselyová (607), 2. Jiří Vyplel (509), 3. Ludmila Částková (505), 4. Marie Julinová (460), 5. Přemysl
Kiša (453), 6. Jiří Chýlek (442). 7. Libuše Závadská (434), 8. Irena Zdrálková (421), 9. Jana Vyplelová (410), 10.
Marie Ryšavá (401).                                                                                                            Text a foto Eva Kotarbová

Co se líbilo z loňských aktivit 
ZO 05 turisté Radost

Ludmila Částková:  ,,Obě dovolené -  v Českém
ráji a na Šumavě. Přes cestovní kancelář je orga-
nizovala Marie Ryšavá. Vzpomínám ráda na set-
kání u příležitosti MDŽ, kdy jsme si s chutí  za-

zpívali. Na klávesy hrál host Jaroslav Seifert.“ 

Věra Bednárková: ,,Líbila se mi například dovo-
lená v Karlovicích v Jeseníkách, které se zúčast-
nilo osm našich členek. Byla to ta pravá pohodič-
ka v přírodě a klid.“

Růžena Gřešová: ,,Pro mne byl asi nejzajímavěj-
ší zájezd do Českého ráje. Nikdy předtím jsem ne-
byla v této části České republiky. Je tam  opravdu
krásně a tolik památek!“

Věra Ivaničová: Já jsem díky jedné z našich spo-
lečných  dovolených  poprvé  navštívila  Šumavu.
Nezapomenutelný  byl  pro  mě  výstup  na  Luzný,
jednu z nejvyšších hor tohoto pohoří.“ 

Emilie Machová:  ,,Líbily se mi všechny schůzky
v našem klubu při  kávě proto,  že se  pravidelně
scházíme. Je to moc dobré hlavně pro nás starší,
že máme vždy kam jít za dobrými známými.“

Jiří Vyplel:  ,,Jsem členem ZO 09 a s turisty ZO
05 chodím na jejich akce téměř vždy už mnoho let.
Moc chválím setkání u příležitosti Mezinárodního
dne žen a mikulášskou zábavu.“                     (kot)

ZO 11 Nová Bělá v roce 2017
Kromě pravidelných setkání v Hasičském domě by-
la naše další činnost pestrá a bohatá, a to nejen na
pohybové  a  sportovní  aktivity,  z  nichž  můžeme
připomenout: návštěvu bowlingové herny, účast na
Novobělské  patnáctce,  turistický  výšlap  na  hrad
Hukvaldy nebo reprezentaci našich členů na Spor-
tovně zábavném dni v Ostravě-Pustkovci. 
Navštívili jsme jeskyni Macochu, Frenštát, doplně-
ný procházkou na Horečky, zámek Kunín, záchran-
nou stanici  pro zvířata  v Bartošovicích,  elektrárnu
Dlouhé stráně a v Hluku jsme obdivovali Jízdu krá-
lů. Zúčastnili jsme se pravidelného Setkání na hra-
nici, tentokrát ve Východné na Slovensku, za účasti
českých, slovenských a polských důchodců.
V Ostravském muzeu jsme zhlédli výstavu králov-
ských korunovačních klenotů z celého světa.
Využili jsme nabídku divadelních představení a kul-
turních akcí nabízených Úřadem městského obvodu
Nová Bělá a Svazem žen Nová Bělá.
Zúčastnili jsme se všech akcí organizovaných ost-
ravskou městskou organizací  Svazu důchodců ČR
(nynější název MO Senioři ČR).     Hana Kokešová

_______________________________
Pozvánka
ZO 11 Nová Bělá zve na tradiční Velikonoční vý-
stavku, která se uskuteční 22. a 23. 3. 2018  v Pečo-
vatelském domě v Nové Bělé. 

● ● ● ● 
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Jak jsme na tom v ZO 13 turisté Pohoda
V současné době máme v naší
zájmové  organizaci  31  členů.
Pro nás je to ideální stav. Vý-
bor pracuje ve stejném složení,
jak byl zvolen v listopadu roku
2016 (kdy vznikla naše zájmo-
vá  organizace),  a  to:  vedoucí
Jaroslav Gřeš, zástupce vedou-
cího Jaroslava Černá a hospo-
dářka a ekonomka Marie Sed-
láčková. 

Kromě pravidelných středečních schůzek v našem sídle na ul. M. Majerové v Porubě se scházíme jedenkrát za mě-
síc  na posezení  v cukrárně Mini-Kafe.  Ve čtvrtky chodíme na turistické vycházky. Naše velmi oblíbená oblast
jsou Beskydy, někdy zavítáme i do jiných míst v okolí Ostravy.
Kromě běžných společných akcí, jako je návštěva divadel, plavání, různé přednášky apod., máme bohaté aktivity
při turistických zájezdech, které organizuje Dagmar Pavlusová. Obdobně při jiných akcích.
V cukrárně Mini-Kafe jsme uskutečnili malou oslavu MDŽ, kde přítomné členky obdržely pro potěšení kytičky.
Obdobně jsme tam oslavili i Mikuláše, kdy ženy dostaly jako dárek turistické „placky“ s nápisem „TURISTÉ PO-
HODA, OSTRAVA-PORUBA “, a to v dárkovém balení. 
Měli jsme i další mimořádné akce, vydali jsme se na uzená žebra k Rošťákovi, vyšli jsme
k beskydské chatě Opálená na opékání klobás, U Českého lva jsme si dávali prima tva-
růžky, někteří dali přednost výborné dršťkové polévce. V klubu na ul. M. Majerové jsme
uspořádali  vánoční akci ,,dělání“, což představovalo vyrábění nejrůznějších vánočních
vazeb a ozdob. 
Měli jsme šest vydařených zájezdů, které nám zajistila D. Pavlusová přes cestovní kan-
celář. Byli jsme v Sulovských skálách na Slovensku, v Jánošíkových dierách, v Krakově,
také v polské Nyse (zájezd spojený s prohlídkou Zlatých Hor),  na Lysé hoře. Navštívili  jsme též výrobnu Marlen-
ky ve Frýdku-Místku.
Třikrát jsme si společně zahráli bowling a Jirka Mikač nenašel žádného přemožitele. Dvakrát jsme soutěžili v hodu
šipkami  na  terč. Naše  tříčlenné  družstvo, ve  složení  Jarda  Gřeš,  Maruška Sedláčková
a Miluška Bergrová, se zúčastnilo Sportovních her seniorů Moravské Ostravy a Přívozu
v areálu na Varenské ul. Ze všech soutěží se nám nejvíce líbil slalom na koloběžkách. Bo-
hužel do dnešního dne nevíme, jak se naše družstvo v soutěži umístilo.
V tělocvičně školy v O.-Pustkovci se uskutečnila tradiční sportovní soutěž naší městské
organizace v 10 disciplinách. Naše družstvo jako nováček v této soutěži všechny překva-
pilo, když skončilo na pěkném třetím místě. (Soutěžící členky na foto: zleva Marie Náw-
ratová,  Šárka  Hermanová,  Alena  Michálková,  Iva  Slavíková,  Jarmila  Tarabová,  Věra
Sněhotová.) Kromě diplomu družstvo převzalo za toto umístění i krásný dort, na kterém jsme si náležitě pochutnali.
Nebyla to sice sportovní akce, ale soutěž Co víš, co znáš, v níž za naši ZO soutěžily Miluška Bergrová a Jana Ber-
nadyová. V této soutěži skončily na lichotivém čtvrtém místě. 
Na závěr roku 2017 jsme se sešli v klubovně naší MO v budově na ul. Marie Majerové, kde jsme měli vánoční po-
sezení. Při hudbě z magnetofonu jsme si společně zazpívali nejen koledy, ale i zatančili a nechybělo ani občerstvení
s vánočním cukrovím.
V lednu letošního roku jsme se sešli na výroční členské schůzi v restauraci Třebovická role, kde jsme zhodnotili
úspěšný loňský rok. Rovněž jsme si nastínili, jak budeme pokračovat v r. 2018.

Jaroslav Gřeš, foto Jaroslav Čerka a Jiří Mikač

Blíží se křesťanský, velikonoční Velký pátek 
S tímto dnem se u nás mimo jiné pojí i řada pověr a pranostik. Například: Na Zelený čtvrtek hrachy zasí-
vej, na Velký pátek se zemí nehýbej! □ Prší-li na Velký pátek, je k doufání úroda. □ Velký pátek deštivý -
dělá rok žíznivý. □ Velký pátek vláha - úrodu zmáhá. □ Když na Velký pátek hřmí, na poli se urodí.
V lidových pověrách je Velký pátek spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které
vydávaly poklady, nemělo se nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarována, nesmělo se hýbat
se zemí (rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo namáčeno do Kristovy krve.                  (kot)
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Zájmová organizace 12 Martinov rekapituluje
V současné době máme 58 členů, z toho 44 žen a 14 mužů, věkový prů-
měr je 73 let. Pravidelná  účast na setkáních je 86 %, což si myslíme, že
je velice dobré a svědčí to o kvalitní práci výboru i členů, kteří jsou ná-
pomocni  při  organizování  akcí  jak  v klubu,  tak  i  výpomoci  ostatním
organizacím,  jako  Sboru  dobrovolných  hasičů,  Českému  červenému
kříži. Máme mezi sebou také tři členy, kteří dělají velmi záslužnou práci,
a to že chodí pravidelně do nemocnic rozveselit malé pacienty povídá-
ním nebo čtením pohádek. Určitě to dětem usnadní pobyt v nemocnici.
Jsou to manželé Milada a Rudolf Malíkovi a Oldřiška Kočařová. 
Velmi  kladně  musíme  hodnotit,  že  se  někteří  členové  scházejí  mimo

pravidelné schůzky na bowlingu. Jsou to zejména Pavel Klímek, Josef Ďurák, Josef Kamas. Chodí i s manželkami.
Někdy se přidají i další. Na čtvrteční výšlapy chodí pravidelně Vlasta Pučková, Christa Hanšutová, Věra Jašková a
další. Vycházky jsou zejména do oblasti Beskyd. 

Naši členové navštěvují různá divadelní představení, přednášky a spor-
tovní  podniky.  V krátkosti  se  pokusím  připomenout  některé  aktivity
v roce 2017. 
V měsíci březnu jsme oslavili MDŽ, kdy u této příležitosti dostaly naše
ženy malý dárek a Ludmila Stebeláková zajistila živou hudbu, která hrála
k poslechu, a někteří odvážlivci si i  zatančili.  V tomto měsíci se konal
také 5. ročník soutěže v bowlingu O pohár starosty, zúčastnilo se 12 tří-
členných družstev. Na besedu  v  dubnu  přišli mezi nás  Ing. Jan Stuchlík
a Ing. Tommhy Cuadros Leon, rodák z Peru, kteří nám s videozáznamy
povídali o životě a krásách v Kambodži a Peru. V květnu jsme uspořá-

dali zájezd do ráje zahrádkářů, a to do zahrady Kapias v Gošťálkovicích v Polsku, další zastávka byla v Ratiboři,
pak jsme jeli k Památníku slezského lidu na Ostré hůrce, který se nachází nad Hájem ve Slezsku. Zajímavé setkání s
výstavkou maďarského koření nám uspořádala firma Erlie, kde jsme měli možnost si koření podle svých chutí za-
koupit.  Pravidelně mezi měsíčními setkáváními si naše ženy i někteří muži pobesedují,  seznamují se navzájem
s různými výzdobami např. k Velikonocům, Vánocům nebo jen tak k výzdobě bytů. Na této práci mají velkou zá-
sluhu Vlasta Pučková, Marie Nožičková, Anna Teličková a Zdeňka Klímková. Zorganizovali jsme Mikulášskou
nadílku, byli  jsme nápomocni přípravě a zúčastnili se rozsvícení vánočního stromu. 
Naši pestrou činnost můžeme zabezpečovat proto, že nám přispívá městský obvod Martinov, vedený starostou Kar-
lem Civínem. Za podporu jim velmi děkujeme. Pravidelně se zúčastňujeme všech akcí pořádaných městskou a kraj-
skou organizací Svazu důchodců i Krajskou radou seniorů, jako besedy se zdravotní tématikou a s policií,  dále
všech  ročníků Sportovně zábavného dne, kde vždy soutěžila 2 šestičlenná družstva, dále soutěže  Co víš, co znáš,
výstavky  rukodělných  výrobků,  Setkání  na  hranici,  výstavy  Bez  barier  na  Černé  louce.  Pomáháme  i  při  za-
bezpečení dalších sportovních akcí.                                                                Zdeněk Kudělka, foto Anna Teličková

Tanec i pochování basy pro dobrou náladu
Mimo naše výšlapy, na které se v ZO 05 turisté Radost vydáváme každou
sobotu (a chodíme v horách i po rovinách), navštěvujeme společenské akce na
něž jsme zváni z různých organizací a klubů seniorů. Dne 3. února 2018 jsme
byli v Hošťálkovicích na posezení s hudbou a tancem. Bylo nás jenom pět, ale
i tak bylo o zábavu postaráno. Taktéž se míst-
ní postarali o výborné občerstvení, a to do-
mácími chlebíčky, zákusky a koláčky. Další
akci jsme měli 17. února v Krásném Poli při
programu Pochování basy. Sešlo se tam sedm
našich.  Program byl  pěkný,  patřilo  k němu
vystoupení děti z různých pěveckých a taneč-

ních souborů. Letos se poprvé na parket vyrojil průvod, který předtím chodil uli-
cemi. Zvesela si všichni zúčastnění zatančili. Pak pochovali basu a začala taneční
zábava pro všechny nedočkavé tance. ,,Náš“ jediný muž Jirka Vyplel byl jako vždy
na roztrhání, takže pořád v kole. Ještěže má tolerantní ženu!  Občerstvení bylo jako vždy připraveno, nic k spoko-
jenosti nechybělo. Musíme poděkovat za pozvání všem, kteří na nás myslí.                  Text a foto Ludmila Vrbová
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Připravujeme
Březen
●  Beseda  se  zdravotní  tematikou:
panenské oleje pro zdraví.

Duben
●  Beseda s policií tentokrát na téma
občanský zákoník. 
●  ZO  12  Martinov  organizuje  tří-
denní  výstavku  rukodělných  prací
v jejich prostorách.

Květen 
● Týdenní výstava rukodělných prací
v  Knihovně města Ostravy (budova
u  Sýkorova  mostu  v  Moravské
Ostravě). Naše členky tam budou je-
den  den  učit  všechny  zájemce  ple-
tení  a  háčkování.  Akce  se  koná  ve
spolupráci s KMO. 
● Jednodenní výlet pro naše zájmové
organizace do několika významných
míst  v Polsku.  Navštívíme  i  poutní
areál  Kalwaria  Zebrzydowska,  za-
psaný do seznamu kulturních pamá-
tek UNESCO. Pojedeme rovněž do
měst Wadowice a Bielsko Biala.

Červen
● Jednodenní výlet s dětmi Mateřské
školy Ostrava-Muglinov.

Na všechny akce budou pozvánky,
které obdržíte ve svých ZO.

Nová zájmová organizace
V  lednu  letošního  roku  vznikla  další
organizace -  ZO 14.  Vedoucí  je Marie
Darmovzalová. Členové se budou schá-
zet ve čtvrtky. ZO 14 je zaměřena na tu-
ristiku a přijímá nové členy. 
Kontakt na M. Darmovzalovou je v sez-
namu našich funkcionářů. Ten je k dis-
pozici na nástěnce u vchodu do spole-
čenských místností.    Anna Pinterová

Nejen o změnách v naší městské organizaci 
Nemohu nepřipomenout změny, ke kterým došlo v rámci našeho funkcio-
nářského aktivu.

O  uvolnění  z funkce  vedoucího  zájmové  organizace  06
Kardiaci  požádal Ing.  Josef Schindler (narozen r. 1920).
Vykonával ji od roku 2001. Nenechal však své členy bez
zajištění dalšího plynulého pokračování aktivit. Novou ve-
doucí byla zvolena Ludmila Vinceová. Josef Schindler bu-

de dále nápomocen při přípravě plánu vycházek včetně dopravy. 

O uvolnění z funkce člena výboru ostravské městské or-
ganizace   Senioři  ČR  požádal  Jaroslav  Mácha  (narozen
v r. 1938) ze zájmové organizace 11 Nová Bělá, kde pra-
coval od roku 1999. Ani on nenechal svou ZO bez řádného
kontaktu s výborem. V nejbližších dnech dojde k volbě vy-

brané členky z této organizace do výboru. 

Ještě bych ráda připomněla záslužnou dlouholetou aktivitu
dvou našich dříve narozených členů, jejichž práce byla pro
nás podstatná. Prvním je Ing. Jaroslav Šala (narozen 1932).
U nás působil od roku 1996, a to v nejrůznějších funkcích.
Do roku 2017 byl místopředsedou ostravské městské orga-

nizace Svazu důchodců ČR.  

Druhým  je  Stanislav  Kaštovský  (narozen  1925),  který
zpracovává  všechny  důležité  podklady  o  činnosti  naší
městské organizace,  Krajské organizace MSK Svazu dů-
chodců ČR, od jejich vzniku až po přípravu návrhů součas-
ných stanov a dokumentů, vztahujících se k činnost nás-

tupnické organizace SD ČR, kterou jsou Senioři České republiky. 

Všem těmto uvedeným pracovitým, aktivním a obětavým funkcionářům
chci vyslovit velké poděkování a obdiv za jejich dlouhodobou, příkladnou
práci ve prospěch členů naší organizace. Jsou to lidé, kteří se velmi za-
sloužili o dobré jméno MO. Přeji jim hlavně hodně zdraví a radosti z na-
šich společných setkávání. S úctou   

Anna Pinterová, předsedkyně MO SČR Ostrava, foto archiv
______________________________________

Senior Point nabízí 
Senior Point Ostrava nabízí zdarma domácnostem v okrese Ostrava-město
hlásiče  požáru  a  oxidu  uhelnatého.  Jsou  určeny  seniorům  ve věku nad
65 let. Jsou poskytovány díky pilotnímu projektu Krajského úřadu Morav-
skoslezského  kraje.  Senior  Point  najdete  na  adrese: Moravská  Ostrava 
a Přívoz, U Tiskárny 1.                                                                          (pin)

Pište a pošlete do knihovny svoje vzpomínky!
Opět Vás zveme, Ostravani a Ostravanky rodem i srdcem, k zapojení do sběru vzpomínek. Vaše dosavadní zaznamenané paměti
jsme zpracovali do podoby knihy, která je k dispozici ve fondech Knihovny města Ostravy. V loňském roce jsme vydali rozšířenou
verzi pod názvem Paměť Ostravy 2014-2017, a to v elektronické podobě. Jsou zde texty například o Ostravě v době války, o období
60. let 20. století, o čtenářských zážitcích, školství, skautinku, kultuře …
Ostravu vždy charakterizovala těžká práce, to se nám s léty vytrácí z paměti, a co teprve mladší generaci. Těžko říct, kolik obyvatel
Ostravy se narodilo až poté, co v roce 1994 vyjel poslední vozík s uhlím z Dolu Odra v Přívoze. Zavzpomínejte, prosím, právě Vy
na doly, šachty, hutě, ocelárny, ale i na jakékoli jiné pracovní prostředí, ať se specifická Ostrava nevytratí už napořád. Právě práci
vyhlašujeme pro rok 2018 za hlavní téma našeho dlouhodobého projektu sběru vzpomínek pamětníků. Rádi přijmeme všechny Vaše
psané příspěvky v ústřední knihovně či v kterékoli z 27 poboček KMO. Kontaktovat můžete i Bc. F. Hrazdila (599 522 541), nebo
Mgr. J. Burešovou (599 522 222, 603 496 975, email:buresova@kmo.cz).                                                 Jarmila Burešová, KMO
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy

Prokletý rod Palmisanů
Rafel Nadal

Rodinná sága z  italské vesnice začíná na
sklonku 1. světové války, kdy se dvě ženy
rozhodnou změnit  osud novorozence Vi-
tantonia z rodu Palmisanů, jehož všichni
muži zemřeli na bojišti. Chlapec je proto
vychováván  coby  dvojče  Giovanny  Co-
vertiniové. 

Přítelkyně
Táňa Keleová-Vasilková

Autorka patří  k nejpopulárnějším českým
a  slovenským  spisovatelům  současnosti.
Stejně jako její předešlé romány i novinka
Přítelkyně je především románem pro že-
ny, v němž na osudech tří kamarádek pou-
kazuje na ženskou roli v současném někdy
příliš uspěchaném a bezcitném světě.

Sněhulák
Jo Nesbo 

Díky zdařilé filmové adaptaci se na kniž-
ní pulty vrátil tento krimiromán norského
krále detektivek Jo Nesboa. Podle nadše-
ných  čtenářů  série  s detektivem  Harrym
Holem je Sněhulák vůbec nejčtivější a pa-
tří k vrcholům skandinávských detektivek
vůbec.

Trhlina
Jozef Karika 

Nejčtenější  slovenský román současnosti
vyšel  konečně  i  v češtině.  Mysteriózní
thriller  Trhlina vám nedá spát  a bude si
s vámi doslova pohrávat.  Je založený na
největší novodobé záhadě našich východ-
ních sousedů, a to nevysvětlitelném mize-
ní lidí v pohoří Tribeč.

Jubilanti v 2. čtvrtletí roku 2018 
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

5 Dufková Danuše 01 4 Jemelková Ladislava 05 5 Schvabová Olga   09
4 Zavadilová Věra 01 6 Klubusová Jiřina 05 5 Hajduchová Ludmila 10
6 Zachová Františka 02 6 Medňanský Pavel 05 4 Rafaj Josef 10
4 Babičová Anna 04 6 Rykrová Jindřiška 05 6 Kučerová Božena 11
4 Hažiková Anna 04 5 Závadská Libuše 05 5 Mitych Antonín 11
4 Kryslička Pavel 04 6 Zdrálková Irena 05 6 Plotica Antonín 11
5 Kučerová Jana 04 5 Krátká Sijka, MUDr. 06 5 Rydrychová Marie 11
5 Svobodová Josefina 04 5 Sommerová Marie 06 4 Tomášová Zdeňka 11
5 Španíková Jindřiška 04 4 Bosák Ervín 09 4 Bilicerová Jaroslava 11
4 Štverková Věra 04 4 Chamrádová Vlasta 09 5 Jašková Věra 12
5 Armstein Josef 04 4 Koloczek Albín 09 5 Pazderová Jarmila 12
4 Babišová Jiřina 05 6 Mikusová Věra 09 5 Veselá Irena 12
6 Chlopková Marta 05

(Zveřejňujeme jména těch, jež slaví půlkulaté či kulaté jubileum, dále všechny jubilanty nad osmdesát let.)
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