
 

                                                     Z p r a v o d a j
                                                              
                                                                   Senioři České republiky,                  
                                                                   městská organizace Ostrava, p. s.             
,,                                                                  

                                                                       Aby člověk důstojně žil a nebyl sám.    

Ročník 9.                                                                                                                                             Číslo 1/2022

Titul Klub seniorů roku 2021 získala naše ZO 15 Kreativ

Dne 26. 1. 2022 byl zveřejněn výsledek 15. ročníku ankety Senior roku a Klub seniorů roku, kterou vyhlašuje statu-
tární město Ostrava. Na stupních vítězů stanuly dvě osobnosti - Hedvika Juřinová (ze Slezského klubu stomiků Ost-
rava) a Josef Juřeník (OSŽ Ostrava, hlavní nádraží). Členové ostravské městské organizace Senioři ČR se mohou
radovat, že titul Klub seniorů roku 2021 v anketě získala naše zájmová organizace 15 Kreativ s vedoucí Dášou Po-
lanskou. Ceny vítězům předal Zbyněk Pražák (foto dole, vpravo), náměstek primátora. Oceněným blahopřejeme!
○
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Ohlédnutí za aktivitami oceněné zájmové organizace 15 Kreativ
Hlavní  myšlenkou  k  založení  této  skupiny,
která působí v rámci ostravské městské orga-
nizace Senioři ČR, bylo začlenění zájemců do
rukodělných prací podle jejich možností a také
zručnosti. Členky této ZO svoje výrobky vy-
stavují na výstavách při různých příležitostech
v rámci akcí pořádaných MO SČR i pro veřej-
nost, např. v Knihovně města Ostravy nebo na
Černé louce při akci Život bez bariér. Kreativ
se také zapojil do projektu, který byl organizo-
ván Úřadem městského obvodu Ostrava-Poru-

ba s tématem pletení ponožek a chobotniček pro předčasně narozené děti v neona-
tologickém  oddělení  Fakultní  nemocnice  Ostrava-Poruba.  Dále  členky  této  ZO
upletly a darovaly teplé ponožky seniorkám a seniorům v domovech důchodců.
Nemalý podíl měly i na šití roušek, kterých bylo na počátku koronavirové pandemie velký nedostatek. Šily z vlast-
ních i donesených materiálů, darů věnovaných dalšími členy městské organizace SČR. Roušky ušily nejen pro rodi-

nu, známé, přátele, ale také do domovů pro seniory, pro zaměstnance super-
marketu Globus,  část  předaly dobrovolnickému centru ADRA  a Policii  ČR
112. Dodávaly je do dalších míst, kde bylo zapotřebí. Zájmová organizace 15
Kreativ také realizovala neméně důležitou akci, tj. sbírku šatstva, obuvi, hra-
ček a spotřebního zboží pro charitativní organizaci ADRA, která proběhla ně-
kolikrát. Poslední sbírku ADRA zavezla do oblastí postižených tornádem na
jižní Moravě. Významnou činností bylo i začlenění do spolupráce s VŠB-TU
Ostrava formou realizace dotazníkového šetření zaměřeného na sociální služby
pro seniory Moravskoslezského kraje. Další velkou akcí bylo zapojení v rámci
projektu  česko-polské  spolupráce  městského  obvodu Poruba do workshopu

uspořádaného pro 80 dětí z polské Ratiboře a školáky porubských základních škol.                                             (kot)

Připravujeme 
► Zájezd  do  Sezimova  Ústí  (hotel  Mas)  ve
dnech 16.-21. 7. 2022  (5 nocí). Cena 6950 Kč,
plná penze bufetovým způsobem. Autobusová
doprava z Ostravy a zpět, ubytování ve dvou-
lůžkových  pokojích  (v  případě  požadavku na
jednolůžkový pokoj příplatek 250 Kč za noc).
Během  pobytu  4x  relaxační  procedury,  mož-
nost vstupu do krytého bazénu denně zdarma.
Další podrobnosti při závazné přihlášce.

►  Zúčastníme se akce Dny Fajne rodiny, kte-
rou pořádá  statutární  město  Ostrava.  Do pro-
gramu přispějeme výstavkou rukodělných vý-
robků a burzou knih. Konání 25. května 2022.
 
► Naše MO SČR byla pověřena organizací 4.
krajských  sportovních  her  Seniorů  České  re-
publiky  Moravskoslezského  kraje.  Budou  se
konat  10.  května  od  10 hodin  ve sportovním
areálu  TJ  Sokol  Ostrava-Pustkovec.  Soutěžní
disciplíny: šipky, hokej (střelba na branku flor-
balovou hokejkou), hod kroužky, golf sneg, běh
s míčkem na tenisové raketě, bolloball, nepravý
petank, hod granátem. Další podrobnosti sdělí
vedoucí jednotlivých zájmových organizací. 

V případě potřeby navštivte Sociopoint
Současný sociální systém je složitý a běžný občan má problém
se v něm zorientovat. Proto se statutární město Ostrava rozhodlo
pomoci potřebným, aby se v něm lépe  vyznali. Z toho důvodu
byl od 1. dubna 2020 v přízemí budovy Nové radnice otevřen
tzv. Sociopoint - místo prvního kontaktu. Výhoda Sociopointu je
v tom, že na dotazy občanů v něm odpovídají sociální pracov-
níci. Veškeré služby jsou poskytovány zdarma.
O pomoc může zájemce také požádat na tel. čísle 800 700 650.
Volání je bezplatné. 

Úřední hodiny
Pondělí a středa  8.00-11.30, 12.30-17.00
Úterý                  8.00-11.30, 12.30-15.30
Čtvrtek               8.00-11.30, 12.30-16.00

                   Pátek                  8.00-12.00
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Seznamte se s našimi webovými stránkami

Již několik let má MO Senioři České republiky webové stránky, na kterých se objevují nejrůznější informace
hlavně z naší činnosti. O jejich vznik a provozování se zasloužil Ing. Jaroslav Šala, dlouhou dobu je také aktuali-
zovala Ing. Daniela Prošková. Na její činnost od konce roku 2021 navázala Mgr. Eva Kotarbová. 

K obsahu našeho webu se  každý zájemce dostane  pomocí  adresy
https://www.seniori-cr-ostrava.cz/. Ta je uváděna i na poslední straně
Zpravodaje MO SČR, a to v tiráži. Pokud si zájemce adresu nezapa-
matuje a nemá zrovna po ruce Zpravodaj, stačí,  když si ve vyhle-
dávači Google zadá např. slovní spojení Senioři ČR Ostrava a už bu-
de takzvaně doma. Pokud jste aspoň trochu zběhlí v práci na počítači,
je dobré se na náš web tu a tam podívat. O novinkách z činnosti MO
SČR se tak dozvíte hodně dříve než ze čtvrtletníku Zpravodaj. Je ta-

ké na všech našich členech, aby obsah webu obohatili svými pozvánkami na akce, případně krátkými informač-
ními články. Stačí je poslat mailem na sekretariát MO SČR.

Náš web má v současné době 10 rubrik: Úvod, O nás, Náš tým, Kon-
takt, Fotogalerie, Novinky, Připravujeme, Zpravodaj, Archiv a Poz-
vánky. Jejich názvy napovídají, co v nich najdete. Například v rub-
rice O nás informace o historii MO, Náš tým obsahuje seznam členů
výboru a jména zájmových organizací i jejích vedoucích. Ve Foto-
galerii na zájemce čekají stovky fotografií dokumentujících bohatou
činnost MO Senioři ČR. Do rubriky Novinky jsou zařazovány články
vypovídající o nejvýznamnějších událostech, které se bezprostředně

udály, do Připravujeme jsou zahrnuty plánované akce naší MO, v části Zpravodaj si můžete otevřít téměř všechna
čísla našeho čtvrtletníku. Ta, která byla vydána od roku 2015. Archiv vás zavede na starší verzi webových stran.
Rubriku Pozvánky není třeba osvětlovat. 
Věřím, že stále více seniorů sedá pravidelně, a dokonce každý den, k počítači. Mnozí ,,naši“ nejsou výjimkou,
takže najít si webové stránky https://www.seniori-cr-ostrava.cz/ bude  menší a menší problém. Díky nim si bude-
me všichni blíže.                                                                                                               Text a foto Eva Kotarbová

Soutěž Babička roku
Naše ostravská městská organizace Senioři ČR se připojila k orga-
nizování  soutěže  Babička  roku.  Soutěžní  akce  bude  probíhat  ve
třech disciplínách: 1. Představení - sebe, svůj kraj, svůj domov, 2.
Volná disciplina - zpěv, tanec, recitace, ukázka nějaké dovednosti:
malování,  háčkování,  pletení,  vaření,  hra na hudební nástroj,  dále
vlastní tvorba aj., 3. Módní přehlídka - promenáda ve společenském
oblečení podle vlastního výběru, popřípadě v kroji.
Soutěž je určena zájemkyním od 60 let. Přihlášky podávejte na sek-
retariátu  SČR  MO  Ostrava,  Podroužkova  1663,  Ostrava-Poruba
osobně, telefonicky na čísle 736 420 248, na emailové adrese: senioricz-ostrava@seznam.cz. Uzávěrka je už  5.
dubna 2022! 
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Senioři ČR mají v Ostravě nové sídlo
Od léta  2021 se MO Senioři
ČR postupně stěhovala do no-
vého  sídla,  kde  se  nyní  už
běžně  scházejí  její  zájmové
organizace.  Je  v  prostorách
pobočky Knihovny města Os-
travy, v budově na Podrouž-
kově ul. v Porubě. Nastal čas
na rekapitulaci této změny. 
Odpovídá předsedkyně městské organizace Senioři České re-
publiky Anna Pinterová. 

Proč musela MO SČR opustit prostory v budově na ul. M. Majerové v Porubě, kde se senioři scházeli od
roku 1997? Jak dlouho se hledaly náhradní prostory?

„MO SČR měla pronajaté místnosti v budově Armády spásy, která je již delší do-
bu potřebovala pro rozšiřování svých potřebných aktivit. Náhradní prostory jsme
hledali dva roky. Původně nám je nabídl městský obvod Poruba. Nabídku jsme
zvažovali a zároveň jsme přemýšleli o jiných možnostech.“ 

Jak se stalo, že pomocnou ruku podala právě Knihovna města Ostravy?
„Při jednání s ředitelkou Knihovny města Ostravy Mgr. Miroslavou Sabelovou,
kdy jsme hodnotili výsledky společné činnosti uskutečněné v rámci dříve uzavřené
Dohody o spolupráci, jsme se jí svěřili s naším závažným problémem, a to bylo

hledání nových prostor pro činnost městské organizace Senioři České republiky. Paní ředitelka nám ochotně na-
bídla možnost umístění našeho sídla v objektu  jedné z poboček KMO v Ostravě-Porubě, té, jež se nachází v budo-
vě na Podroužkově ulici. Jen jsme si museli počkat, až bude dokončena její rekonstrukce, kterou zadalo statutární
město Ostrava... Dočkali jsme se přestěhování na podzim loňského roku. Na rychlosti pro nás tak závažné změny
se podepsala covidová pandemie. Jsme rádi, že se nakonec náš společný plán uskutečnil. Čekání se opravdu zdálo
dlouhé.“

Sídlo ostravské městské organizace SČR je nyní ve velmi moderním prostředí. Je v něm dostatek prostoru
pro různorodou činnost seniorů a potřebné vybavení?
„Na nové prostory si pomalu zvykáme. Díky kázni a porozumění našich členů, obzvláště vedoucích zájmových or-
ganizací, využíváme prostory podle harmonogramu, který jsme schválili na výborové schůzi. Vybavení je více než
vyhovující, až na nějaké drobnosti, které se snažíme aktuálně řešit ve prospěch všech našich uživatelů. Prostory
jsou velmi světlé, nechybí tady potřebný výtah, útulná kuchyňka, prostorná šatna i kanceláře vybavené nábytkem.
Velké místnosti nám například umožňují organizovat nejrůznější cvičení, což jsme dříve nemohli. Jsou vhodné také
pro větší společenské, zábavné akce. Dříve jsme si právě na takové museli pronajímat sál v porubském Domě dětí
a mládeže, za který jsme platili.“ 

Uvažuje se ještě o nějakých úpravách, např. pokud se týká výzdoby používaných místností apod.?
„Samozřejmě při provozu vidíme, na co je třeba reagovat, setkáváme se s po-
žadavky a náměty našich členů. Máme snahu si zde vytvořit ještě více útulné,
přátelské prostředí. Jistě bude přínosem vytvoření nástěnek, které budou pre-
zentovat činnost jednotlivých zájmových organizací, a informační tabule, na níž
budou zveřejněny podstatné aktuality. Zvažujeme, že v budoucnu pomocí pře-
nosných regálů nebo vitrín vytvoříme podmínky pro instalaci dlouhodobějších
výstav rukodělných prací, které vytvářejí některé naše členky. Máme se totiž čím
chlubit. Vystavit by se mohly také knižní publikace postihující naši činnost, růz-
né diplomy, ceny ze sportovních a dalších soutěží.“ 

Koncem prosince 2021 byla podepsána nájemní smlouva s KMO na dobu neurčitou, takže MO Senioři ČR
má zajištěnou ,,střechu nad hlavou“ na další léta. Odkud vezme MO peníze na nájemné, zaplacení elek-
trické energie, tepla a dalších položek, které se vztahují k plnění nájemní smlouvy?
„Na vše zmíněné jsme opět dostali dotaci od statutárního města Ostravy. Letos pro nás zastupitelstvo MO schvá-
lilo částku 250 000 Kč. Kromě pokrytí symbolického nájemného (1 Kč za rok) a poplatků za energie (6700 Kč
měsíčně) budou peníze sloužit k uskutečnění našich zájezdů, sportovních, vědomostních soutěží a dalších akcí.“ 
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Senioři ČR mají v Ostravě nové sídlo
Krásné a velké prostory, které má nyní MO Senioři ČR k dis-
pozici přímo vybízejí k otázce: Jaké významné velké akce, kro-
mě pravidelných setkání členů jednotlivých zájmových organi-
zací, se v nich budou konat v roce 2022, pokud to dovolí covido-
vá pandemie?
„Naše organizace spolupracuje s Koordinačním centrem seniorů
Ostrava, jehož  sídlo je  momentálně v  rekonstrukci,  takže jednou
měsíčně se u nás setkávají vedoucí organizací, které centrum sdru-
žuje. K nim patříme. Pokud se týká naší vlastní činnosti, připravu-
jeme se na větší výstavu, která proběhne v květnu v rámci akce sta-
tutárního města Ostravy Dny fajne rodiny. Při této příležitosti před-
stavíme širší veřejnosti nové výrobky členek našich zájmových organizací. Plánujeme také burzu knih. Prostory
využijeme i pro konání vědomostní soutěže Co víš, co znáš. Už podruhé ji budeme organizovat ve spolupráci právě
s Koordinačním centrem seniorů Ostrava. Určitě velké místnosti našeho nového sídla využijeme i pro další zají-
mavé akce, které postupně promyslíme. Na nich budeme spolupracovat s Krajskou organizací Senioři České re-
publiky MSK, případně s Krajskou radou seniorů MSK.“                       Ptala se Eva Kotarbová, foto archiv MO

 

Naše čerpání účelové dotace z rozpočtu města v roce 2021

Jako každý podzim jsme i v roce 2020 zpracovali projekt k získání dotace na rok 2021, který
jsme předložili na magistrát města Ostravy. Jelikož je v našem městě kolem 20 seniorských
klubů a organizací, které žádají o dotace  na volnočasové aktivity  svých členů, musí stano-
vená komise MMO zkontrolovat všechny náležitosti předložených projektů. Podle potřeby,
závažnosti a také stanovené částky z celkového rozpočtu SMO pak navrhne výše jednotli-
vých dotací. Konečné slovo potom při jejich rozdělení má zastupitelstvo města Ostravy, které
o nich rozhoduje a schválí definitivní finanční částku. 

Nyní se ohlédneme podrobněji za rokem 2021. Naší městské organizaci byla přidělena částka 240 000 Kč. V této
chvíli přichází na řadu smlouva, ve které jsou stanoveny jednotlivé položky podle projektu. Čerpání dotací je
přísně sledováno ve vyhodnocení v měsíci červnu a nakonec za celý rok. Při nedodržení stanovených podmínek,
nebo při nevyčerpání dotací jsme povinni tyto finanční částky vrátit.
Rok 2021 byl pro nás složitý jak z důvodu covidu 19, tak kvůli ukončení pronájmu místností v budově Armády
spásy na ulici Marie Majerové. Během měsíce července jsme se stěhovali do rekonstruovaných prostor v pobočce
Knihovny města Ostravy na Podroužkové ulici. Vzhledem k tomu jsme požádali o dodatek ke smlouvě pro po-
ložky, které jsme dříve nepožadovali. Jednalo se o zvýšené náklady na odvoz odpadu, kdy jsme při konečném stě-
hování objednali velký kontejner na odvoz všeho nepotřebného, co zbylo v budově AS. Dále byly zahrnuty ná-
klady na dvě provozní pracovnice, které se starají o  otevření a uzavírání našich nových prostor  za odměnu na
základě dohody o provedené práci. Další věc, co jsme nikdy nepotřebovali, jsou magnetky na připevnění fotek či
různých materiálů jednotlivých organizací na zdi.

Čerpání dotace se nám v prvním po-
loletí  roku  2021  moc  nedařilo  kvůli
omezujícím opatřením proti šíření co-
vidu  19.  Během  léta  jsme  využili
zmírnění  pandemie  a pořádali  jsme
zájezdy. Čerpali jsme peníze na vstup-
né z návštěv zámků, muzeí, kulturních
pořadů  a  na  jiné.  Nakonec  jsme  ze
stanovené dotace uplatnili 235 201,42
Kč. Nevyčerpanou částku 4798,58 ko-

run jsme vrátili na účet statutárního města Ostravy.                               Marie Pluhaříková, foto archiv MO SČR

Upozorňujeme  všechny,  kdo  hodlají  zaslat  články k otištění v tomto Zpravodaji, aby je posílali na mailovou
adresu, která je uvedena na poslední straně každého čísla. Redakce nepřepisuje příspěvky napsané na psacím stroji,
ručně apod. Uzávěrka příspěvků do dalšího čísla je do 9. června 2022.
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Senioři ZO 11 z Nové Bělé aneb Ohlédnutí za minulým rokem
Uplynul další koronavirový rok pozna-
menaný  útlumem  kulturních  a  spole-
čenských akcí, a přesto senioři nezahá-
leli a ZO 11 svým členům nabídla řadu
aktivit, kterých se v hojném počtu rádi
účastnili. Poprvé jsme se sešli v květnu
při  smažení  vaječiny,  o  týden později
jsme se aktivně zapojili do sportovních
her seniorů v Ostravě.
Červen jsme zahájili výletem na Huk-
valdy,  zakončeným  prohlídkou  obory.
Také jsme přijali pozvání na setkání se-
niorů Ostrava-Jih, pořádané v KD Akord v Ostravě-Zábřehu. Již další týden jsme
si prohlíželi Ostravu z haldy Ema.

Dne 26. června ZO 11 zorganizovala zájezd do Nových Hradů s prohlídkou zámeckých zahrad, labyrintu a muzea
klobouků. Na zpáteční cestě jsme se prošli po Litomyšli a zájezd zakončili v Lošticích, odkud si skoro každý od-
vážel nákup z podnikové prodejny tvarůžků. Arboretum U Halouzků ve Staříči se stalo dalším cílem naší skupino-

vé prohlídky. Vítězství na sportovních hrách seniorů v Hrabové jsme společně se
zastupiteli obce oslavili na pravidelné schůzce v hasičárně.
Zájezd pořádaný Českém svazem žen na květinovou výstavu v Kroměříži, zakon-
čený plavbou lodí po Baťově kanále a provázený krásným letním počasím, jsme
si opravdu užili. Nádherné počasí nás provázelo také při prohlídce pražských pa-
mátek o pár dní později.
Konec prázdnin si někteří naši senioři zpestřili rekreačním pobytem ve Spáleném
Poříčí s bohatým kulturním a turistickým programem.
V novém sídle ostravské městské organizace SČR v Porubě proběhl Den otevře-
ných dveří s výstavkou prací  seniorů. Zde jsme byli úspěšně zastoupeni výrobky
naší členky Jany Filipové. Sportovní aktivity jsme doplnili účastí našeho čtyřčlen-
ného družstva na sportovních hrách Rady seniorů MSK v Kopřivnici a pro zájem-
ce z řad seniorů zajistil obecní úřad od podzimu cvičení pod odborným vedením
v naší nové sportovní hale. 
Návštěva ostravské zoo, muzea klobouků a expozice generála Laudona v Novém

Jičíně, Setkání seniorů na hranici v Jablůnkově, každoroční účast na sportovních hrách v Pustkovci, zhlédnutí vý-
stavy kočárků na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí - to vše jsme stihli v září.
1. října organizovala Krajská rada seniorů MSK oslavu celostátního Dne seniorů, v rámci tohoto jsme byli v Cho-
těbuzi v archeoparku a zhlédli zábavný program v Českém Těšíně. Druhý den oslava Dne seniorů pokračovala kul-
turním programem v Petřkovicích, který připravila Krajská organizace SČR Moravskoslezského kraje. 
Při příležitosti 30. výročí založení Svazu důchodců ČR pořádala MO SČR
aktiv, na kterém byly naše dlouholeté členky (M. Adámková, J. Skupinová,
I. Podešvová, L. Sošková a K. Pindurová) oceněny pamětními listy za aktiv-
ní činnost v ostravské městské organizaci Senioři ČR.
S novobělským Svazem zahrádkářů jsme se vypravili do Olomouce na Flo-
ru. Přínosem pro naše členy byla přednáška pořádaná členkou Sdružení ob-
rany spotřebitelů. Rok 2021 jsme zakončili příjemným posezením s pohoš-
těním, bohatou tombolou a společenskými hrami. Pozvaným členům obec-
ního úřadu jsme poděkovali za dobrou spolupráci a podporu, kterou posky-

tují naší ZO 11 v oblasti
sportovní, kulturní či finanční. V loňském roce jsme v našich
řadách přivítali 5 nových  zájemců a nezapomněli jsme ani na
významná životní jubilea nejstarších členek: H. Filipové a L.
Krpcové. Přes všechna omezení, která přinesl rok 2021, doká-
zala  naše zájmová organizace svým členům nabídnout co nej-
pestřejší, zajímavý program. Doufáme, že tento rok bude ještě

bohatší na společné zážitky. Děkujeme všem, kteří k našemu pestrému společenskému vyžití jakkoliv přispěli.
                                                                                                        Miroslava Škrachová, foto Zdenka Tomášková
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Užili si zimy
I  turisté  ze  zájmové organizace  09 si
nadšeně užívali letošní sněhovou nadíl-
ku.  Během  února například na známé
trase Zlatník-Muroňka-Visalaje.     (ko)

Foto Jiří Vyplel

Společné jednodenní vycházky
Přesto, že rok 2021 byl poznamenaný pandemií a nebyl nakloněn spo-
lečným akcím, velmi významnou aktivitou všech našich zájmových or-
ganizací byly pravidelné vycházky podle možností členů. Nejde zde jen
o zdraví prospěšnou aktivitu, ale o mnoho krásných společně prožitých
chvil s kolektivem, se kterým se jednotliví členové rádi scházejí.  Je nut-
no vyzvednout zájmové organizace 05, 09 a 07 (dříve ZO 13). Všechny
tři měly zpracovány plány vycházek, vedoucího skupiny a podrobný po-
pis namáhavosti trasy včetně hodiny a místa odjezdu, příjezdu i konkrét-
ní den.

ZO Počet vycházek Počet ušlých km  Počet účastníků 
05 (sobota) 97 726   918

09 (čtvrtek) 83 628 1037
07 (středa) 31 255    196 

Přeji všem našim turistům mnoho dalších v pohodě a zdraví ušlých kilo-
metrů.                                                                               Anna Pinterová

V zájmové organizaci 09 se nenudíme
Čas tak rychle ubíhá a už máme za se-
bou  téměř  první  čtvrtletí  roku 2022.
Chtěla bych trochu zavzpomínat na nej-
důležitější akce naší organizace. Nejdří-
ve se  ale  ještě vrátím k Silvestru 2021.
Skupina 17 lidí se rozhodla rozloučit se
se starým rokem na Hukvaldech jednak
pohybem, a to vycházkou k lišce, a pak
jsme navštívili naši oblíbenou hospůdku, kde jsme dobře pojedli, vínka popili,
také si zazpívali. Spokojeně jsme se pak vrátili domů.
Dne 31. 1. 2022 jsme měli výroční členskou schůzi. S programem nás sezná-
mila předsedkyně Marie Šubrtová, Miluška Klenová přednesla zprávu o čin-
nosti v r. 2021, Bedřich Richter nás se-
známil s hospodařením finančního fon-
du  v uplynulém roce.  S plánem aktivit
naší ZO 09 v roce 2022 seznámila pří-
tomné Christa Hanšutová. V diskuzi vy-
stoupil Albín Koloczek s přáním, aby se
více lidí účastnilo navrhování a vedení
vycházek.  Věrka  Jašková  poděkovala
Martě Brdové za vycházky.
Také byl projeven zájem o pobyty v Piešťanech a ve Spáleném Poříčí. Za vý-
bor MO Senioři ČR vystoupila předsedkyně Anna Pinterová, která nás sezná-
mila s některými důležitými aktivitami organizace, s řádem při používání no-
vých prostor, do kterých jsme se přestěhovali v loňském roce. Kladně hodnotila
práci naší ZO a ochotu pomáhat všude tam, kde je třeba.

Nechyběla ani písnička o seniorech,
kterou  složila  Anna  Klečková  na
nápěv písně Když jsem já  šel  tou
Putimskou bránou, ta ji spolu s dal-
šími členkami zazpívala. Byla vese-
lá  a trefná,  tak jsme se hodně za-
smáli.
Oslavili  jsme  společně  také MDŽ.
Naši  muži  nám  připravili  překva-

pení,  dostaly jsme vynikající sladké pokušení. Opět jsme si zazpívali a také
zatančili při živé hudbě a pochutnali na pohoštění, které připravily s ochotou
naše členky.          Christa Hanšutová,  foto Jiří Vyplel a Pavla Vávrová

7



Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy

Porodní bába od fjordu
Edvard Hoem
Román je příběhem autorovy praprapraba-
bičky Stiny, která se na počátku 19. st. vy-
dala z pobřežní vesnice do hlavního města
vyučit se za porodní asistentku. Musí bojo-
vat nejen s těžkými přírodními podmínka-
mi  norského  venkova,  ale  i  s  nedůvěrou
okolí a problémy ve vlastní rodině.

Zimní včely
Norbert Scheuer
Román  byl  oceněný  několika  literárními
cenami. Čtenáře zavede do posledního ro-
ku 2. svět. války a na venkov Německé ří-
še,  kde  se  vyloučený  gymnaziální  učitel
věnuje chovu včel.  Jako epileptik má ná-
lepku genetického odpadu. Žije ve strachu,
kdy bude jeho případ definitivně vyřešen. 

Smrtící skalpel
Tess Gerritsen
Američanka Gerritsenová  proslula  řadou
krimi thrillerů s dvojicí Rissoli a Isles, kte-
rou známe i z televizní série. Poslední její
kniha vydaná na našem trhu Smrtící skalpel
se  odehrává v nemocnici  na  Havaji.  Při
běžné operaci pacient zemře. Z případu za-
nedbání péče se brzy stane něco více.

Démon přichází v mlze
Martin Nesměrák
Autor  většinu  svých  románů  situuje  do
okolí hradu Landštejn v Čechách.  V jemu
blízkých  vesnicích řádí  tlupy lapků a oz-
brojenců, které loupí a vraždí.  Adalrik ze
Sichelbachu, jeden z velitelů hradní posád-
ky,  čelí  mimořádné  výzvě.  Musí  tyto  ta-
jemné nájezdy surových zlotřilců vyřešit.

Jubilanti v 2. čtvrtletí roku 2022 

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
4  Křížková Miloslava 01 4  Hamříková Jiřina 05 5  Kohoutová Marie 09
 5 Matějčková Libuše   01 4  Keselyová Jaroslava 05 4  Koloczek Albín 09
4  Rivolová Anna 01 6  Klubusová Jiřina 05 5  Zajončková Miroslava 09
6  Šnirchová Marie 01 5  Němcová Zdeňka 05 4  Drška Vladimír 10
4  Zavadilová Věra 01 4  Rusová Jana 05 4  Skotnica Milan 10
5  Armstein Josef 04 4  Tanečková Danuše 05 4  Bogdanská Bohuslava 11
4  Bajáková Helena 04 5  Urbancová Dana 05 6  Gižová Marie 11
5  Feráková Františka 04 6  Vašnovská Mlada 05 6  Kučerová Božena 11
4  Halaštová Jana 04 5  Závadská Libuše 05 4  Reisiglová Pavla 11
4  Chalcařová Anna 04 5  Sommerová Marie 06 5  Rydrychová Marie 11
4  Lukešová Eva 04 5  Blážková Monika 09 4  Skupinová Jindřiška 11
5  Marejka Milan 04 4  Bosák Ervín 09 4  Sedláčková Květoslava 12
5  Mikulík Petr 04 6  Janečková Bohumila 09 4  Číhalová Jana 15
5  Stankeová Drahomíra 04 5  Jašková Věra 09 6  Polanská Dáša 15

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