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Jednodenní výlet do Tovačova aneb Obdivuhodný zámek 
Zájmová organizace 04 uspořádala
dne 17. května 2022 výlet  do To-
vačova.  Město  se  stejnojmenným
zámkem leží při středním toku řeky
Moravy v samém srdci úrodné Ha-
né. Je středem pomyslného čtverce,
jehož vrcholy tvoří na severu kraj-
ské  město  Olomouc,  na  východě
Přerov, na jihu Kroměříž a na zá-
padě  město  Prostějov.  Díky  této
významné strategické poloze se již
krátce po svém založení  stalo dů-
ležitou křižovatkou obchodních cest, vázaných na soutok Moravy a Bečvy, který
se nachází jihovýchodně od města. Dominantou Tovačova je 96 m vysoká tzv.
Spanilá věž zdejšího zámku. Patří mezi nejvyšší věže
v Česku. Její vstupní portál byl dokončen v roce 1492

a je nejstarší renezanční památkou. Největšího rozkvětu dosáhl tovačovský zámek v prů-
běhu 15. století, kdy měl zdejší panství v držení moravský zemský hejtman Ctibor Tova-
čovský z Cimburka. S historií Tovačova a jeho zámku nás podrobně seznámila zdejší ka-
stelánka. Poutavě vyprávěla o všech zajímavostech rozsáhlého zámkového objektu, ro-
dech držitelů, o jednotlivých významných památkách zámku. Všech 46 účastníků její vyprávění velmi zaujalo. Při
plánovaní návštěvy kulturních památek vždy dbáme na zajímavosti týkající se nejen velmi známých objektů, aby-

chom mohli získat co největší přehled o krá-
sách našich historických pozoruhodností. 
Po prohlídce jsme se občerstvili v blízké re-
stauraci U tří králů a pak pokračovali k další
prohlídce. Dojeli jsme do pěkného města Hra-
nice,  v  jehož  centru  se  nacházejí  starobylá
podloubí, která jsou velmi pěkně udržována.
Přesto, že nám po celou dobu výletu příliš ne-
přálo počasí,  nevadilo to,  protože jsme měli

možnost vidět a seznámit se s předem avizovanými pamětihodnostmi. Těšíme se na další společný výlet.
 Alena Berková, foto Eva Kotarbová 

Upozorňujeme  všechny,  kdo hodlají  zaslat  články k otištění v tomto Zpravodaji, aby je posílali na mailovou ad-
resu, která je uvedena na poslední straně každého čísla. Redakce nepřepisuje příspěvky napsané na psacím stroji,
ručně apod. Uzávěrka textů  do dalšího čísla je 9. září 2022.
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Ženy nadšené květinami. Rozdávaly se při tradiční akci v ZO 05 turistika
 

Dne 8. 3. 2022 v 9 hodin jsme se jako každé úterý sešli v prostorách naší krásné klubovny v Ostravě-Porubě na
schůzi, která byla tentokrát věnována oslavě MDŽ. Začala však minutou ticha, kterou jsme uctily památku naší ze-
mřelé Jiřinky Babišové. Poté jsme zhodnotili sobotní túry a už začala oslava přípitkem a pochutnáním si na vý-
borném zákusku,  jenž připravila Maruška Ryšavá. Stoly byly nádherně vyzdobené, atmosféra veselá a přátelská.

Následovala tombola, do které každý z nás při-
nesl  nějakou  maličkost  pro  radost.  Ženy,  jež
byly v přesile 39:10 vůči mužům, od nich do-
staly  kytičku  růžiček,  která  velmi  potěšila.
Kromě příjemného povídání jsme si i zaspor-
tovali - házení šipek na terč, obručí na kužele
nebo  míčků  spojených  pomocí  provázku  na
rám se třemi příčkami (bollo ball).  Oběd byl

také bez chybičky, řízečky chutnaly všem. Naše milá společnost se začala rozcházet do svých domovů po 13. hodi-
ně. Svátek žen jsme si všichni náramně užili.                                                    Jiřina Hamříková, foto archiv ZO 05

Uklízelo celé Česko
Ve spolupráci se Spolkem
Počteníčko Ivana Sekani-
ny jsme se 22. března vy-
dali  na  úklid  lesa  v blíz-
kosti  supermarketu  Glo-
bus (v Plesné) v rámci ce-
lostátní  akce,  která  pro-
bíhala v měsíci  dubnu ve
všech  regionech  napříč
Českem.  Sešlo se nás cel-
kem  9,  a  to  ze  ZO  04

(Alena  Berková,  Marjenka  Chalupková,  Katarina  Oláhová,
Marie Pluhaříková, Anna Pinterová), ze ZO 07 (Miluše Ber-
grová), ze ZO 09 Jarmila Kotulová, Bedřich Richter a Emilie
Vašenková. Zrovna byl významným Světový den vody, a pro-
to jsme měli radost, že i my přispíváme svým počinem pro

dobrou věc. Bylo krásné slunečné úterý
a nás hřálo nejen sluníčko ale také pří-
jemný pocit, že jsme se i my zasloužili
o zkrášlení přírody kolem nás, jak do-
kumentují pytle naplněné odpadem.  
Děkuji  všem účastníkům, kterým není
lhostejný nepořádek,  co narušuje  hez-
kou přírodu. 
Toto místo za Globusem doporučuji zá-
jemcům  o nenáročné vycházky. Není

příliš vzdáleno od zastávek MHD Opavská.
     Anna Pinterová,

foto Katarina Oláhová, Jarmila Kotulová

Orientační pochod v Šilheřovickém lese
Využili jsme pozvání Sdružení seniorů při ČD OSŽ Ostrava,
hl. n., na den 23. března 2022. Start pochodu byl od restaurace
Penzion Staré nádraží (Ostrava-Petřkovice), kde nám byl orga-
nizátorem Josefem Juřeníkem proveden odborný výklad o že-
lezniční trati, která zde vedla. Po prezentaci obdrželi všichni
účastníci pokyny a turistické mapy trasy, kontrolní body byly
vždy na mapě zakroužkovány. Terén nebyl, jak bylo dopředu
prezentováno, velmi náročný. Trasa vedla podél bývalého ná-
spu budované železnice, hraniční pevnosti,  bažantnice, golfo-
vého hřiště, Šilheřovického zámečku až do cíle - Zámecké me-
ďárny. Vyhodnocení 3 nejlepších nebylo uskutečněno z důvo-
du, že všech 45 účastníků splnilo všechny podmínky pocho-
du. Z našich ZO se  zúčastnili: ze ZO 15 Libuše Dankovičová,
ZO 14 Zdenka Šmídová, ZO 10 Marie Braková a Eva Koneč-
ná, ze ZO 09 Albín Koloczek a Emilie Vašenková, ZO 07  Mi-
luše Bergrová, Šárka Hermanová, Květa Špoková,  ze  ZO 04
Alena Berková, Jaroslava Berkyová, Marie Kacerovská, Jana
Kučerová, Helena Nohavová, Katarina Oláhová, Marie Pluha-
říková, Anna Pinterová a Milena Štýbarová. 
Byl  to  velmi  příjemně  prožitý  den
bez velké fyzické námahy,  v přátel-
ské atmosféře,  která  se  odráží  vždy
při turistice, to je pohybu a poznání
krásných míst. Navíc nám procházku
pozlatilo sluníčko. 
Děkujeme  hlavnímu  organizátorovi
Josefu Juřeníkovi za velmi dobře při-
pravený pochod.  

Anna Pinterová, foto Katarina Oláhová
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Zájmová činnost seniorů ZO 11 Nová Bělá v prvním čtvrtletí 2022
Letošní  rok jsme  zahájili  v lednu  tradičním  setkáním
v Hasičském domě, kde jsme si naplánovali program na-
šich dalších kulturních a sportovních aktivit. Ještě v lednu
jsme si zaplavali v bazénu v Brušperku a z věže ostravské
radnice jsme si prohlédli Ostravu. Za prvními sněženkami
jsme se  vydali  v únoru Dolní Polankou. Březen byl zase
ve  znamení  výstav.  Zajímavou  expozici  vyřezávaných
soch a dekorací našeho rodáka Jiřího Vyviala jsme zhlédli
v muzeu Beskyd ve Frýdku-Místku a prohlídku jsme za-
končili na výstavě ohýbaného nábytku firmy TON ve stej-

ném muzeu. Před odjezdem jsme si nakoupili v Kauflandu a síly na zpáteční cestu načerpali v cukrárně.
Vlakem jsme si zajeli do Olomouce - do Vlastivědného muzea na výstavu zaměřenou na
pestrý život panovníka Rudolfa II. Pomocí hologramů nám digitální průvodce Jiří Werich
Petrášek (syn Jana Wericha) odhalil různá tajemství panovníkova života, seznámil nás s nej-
významnějšími předměty legendárních císařských sbírek a představil řadu dalších zajíma-
vých exponátů. Z výstavy jsme zamířili procházkou na Horní náměstí a po prohlídce orloje
a okolních památek jsme pokračovali městskou hromadnou dopravou na nádraží. Cesta vla-
kem nám utekla při dobré kávě a dezertu. Nedílnou součástí sportovního vyžití našich seniorek se stalo pravidelné
cvičení v nové novobělské sportovní hale. Tyto aktivity nám pomáhají k udržení dobré kondice fyzické či psychické.

Mirka Škrachová, foto Zdena Tomášová

 Tyto informace zveřejňujeme na základě spolupráce se statu-
  tárním městem Ostrava. 

Tradiční Velikonoční výstavka pro radost
V Domě s pečovatelskou
službou Bělásek v Nové
Bělé proběhla už 1. dub-
na  Velikonoční  výstav-
ka. Svými výrobky i or-
ganizačním zajištěním se
na ní podílely členky ZO
11 ostravské MO Senioři
ČR. Výstava se uskuteč-
nila pod hlavičkou místního Českého svazu žen (s před-
sedkyní  Janou  Filipovou).  Obohatila  ji  vystoupení  dětí
tamní MŠ, ZŠ a ZUŠ. Už
tradiční  kulturní  akce
proběhla  po  více  než
dvou  letech.  Zdržela  ji
koronavirová  pandemie.
Letos  se  opět  potvrdilo,
že ženy v N. Bělé mnoho
dokážou.
                                 (ko)

Bylo jaro a ještě jsme se těšili z krás zimy
Stalo se to 2. dubna, když malá skupinka členů ZO 05 turistika Radost (jež
se navíc pojmenovala Šnečci) opět vyjela vlakem do známých hor. Z místa
Ostravice-zastávka pak vedena Jardou Gřešem vyrazila podél řeky na poho-
dovou procházku. Prvním cílem byla hospůdka Myslivna, kde přišlo na řa-
du občerstvení. Kávička, pivečko a další. Za hodinku se pak turisté vydali
dále bílou přírodou, jejíž krása už měla před sebou jen krátké trvání. (Jaro
se přece v dalších dnech dobralo svých práv!). Skupinka ale v uvedený den
v pohodě došla do obce Ostravice.  Všichni spokojení se ve vlaku zpět do
Ostravy těšili na další sobotní výlet.                   Text a foto Eva Kotarbová
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Co je dobré znát: členy výboru ostravské městské organizace Senioři ČR

Anna Pinterová

předsedkyně

Zdeněk Kudělka

místopředseda

 Marie Pluhaříková

místopředsedkyně

  Miluše Bergrová

  členka výboru

 Christa Hanšutová

členka výboru

Eva Konečná

členka výboru

 Tento výbor byl 
 zvolen na období 

 2021-2024.

Eva Kotarbová

členka výboru

 Hana Kokešová

 členka výboru

  Anna Rivolová

   členka výboru

Mojmíra Sucháčková

členka výboru

Marie Šnirchová

 členka výboru

Členkami revizní komise jsou: Růžena Gřešová (předsedkyně), Marie Braková a Jiřina Hamříková.

Již 19. ročník oblíbené vědomostní soutěže Co víš, co znáš?
V sídle  městské  organizace  Senioři
ČR Ostrava se uskutečnil 18. května
již 19. ročník vědomostní soutěže Co
víš,  co  znáš?,  který  připravily  MO
SČR a Koordinační centrum seniorů
Ostrava. Z původně přihlášených 11
dvoučlenných družstev soutěžilo jen
9. Velmi příjemné bylo zjištění, že se
do soutěže opět přihlásil i Albín Ko-
loczek z MO SČR, který nevynechal

ani jeden ročník. Soutěžící byli velmi nabití vědomostmi a proběhlo mnoho soutěžních kol, než mohlo dojít ke ko-
nečnému výsledku a vyhodnocení soutěže. Všichni soutěžící obdrželi diplom z 19. ročníku vědomostní soutěže  Co
víš, co znáš? O 1. a 2. místo se podělila dvě družstva, sice ze Společnosti senior: Ludmila Holubová a Jana Strohová
a z městské organizace SČR Mojmíra Sucháčková (ZO 15) a Šárka Remiášová (ZO 02). Pěkné 3. místo obsadily
Věroslava Bajgarová a Dana Urbancová (obě ze ZO 05 MO SČR).
Děkujeme všem soutěžícím, blahopřejeme vítězkám, našim pak za vzornou reprezentaci. Povzbuzujícím účastníkům
patří díky za přátelskou atmosféru vytvořenou pro soutěžící. Pořádající organizace mrzí malý počet zúčastněných
klubů z celkového počtu těch, které jsou přihlášeny v Koordinačním centru seniorů Ostrava. 

Anna Pinterová, foto Helena Čiklová

Sběr starých mobilů 
U příležitosti Dne Země se naše
ostravská  MO SČR  v měsíci
dubnu přihlásila k projektu Čas
pro  přírodu  Knihovny  města
Ostravy.  Jednalo  se  o  sbírku
starých,  nepotřebných  mobil-

ních  telefonů,  nabíječek  aj.  Celkem  jsme
knihovně odevzdali 18 mobilů, 2 sim karty
a 5 nabíječek. Nepotřebné předměty předa-
ly zájmové organizace 02, 04 a 05. Děku-
jeme za přispění v rámci ochrany přírody.

Anna Pinterová

Opět se pravidelně cvičilo
Několik  členek  záj-
mové  organizace  05
Turistika  Radost  vy-
užilo faktu,  že  se
prostorné  místnosti
nového sídla MO ho-
dí  také  ke  speciální-
mu cvičení. Po dohodě s výborem MO SČR se
pak pro ně našel vhodný čas, aby se mohly pra-
videlně  setkávat  s  fyzioterapeutkou Kateřinou

Krištof. Deset jarních cvičebních lekcí, které si ženy samy zaplatily,
jim určitě prospělo.                                  Text a foto Eva Kotarbová
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Chceme jít s dobou: Učili jsme se lépe ovládat chytré mobily
Česká spořitelna, a. s., Hornopolní, Ost-
rava 2, nabídla ostravské městské orga-
nizaci velmi významnou bezplatnou ak-
tivitu nazvanou Abeceda vzdělávání pro
seniory v České spořitelně. Besedy pro-
bíhaly ve čtyřech cyklech vždy ve stře-
du od 15 hod. v prostorách sídla Senioři
ČR (Podroužkova 1663,  Poruba)  vždy
na  pokračování  pro  stejné  posluchače.
Jednotlivá  témata:  Základní  nastavení  moderního  telefonu,  internet

v chytrém telefonu, bezpečnost nejen na internetu, fotoaparát a kamera v chytrém telefonu, záloho-
vání fotek a kontaktů, obchod Play, aplikace: Záchranka, WhatsApp, Můj vlak. Nechybělo opakování
a novinky v aplikacích. Lektorky Miroslava Rošková, Adéla Širůčková a Nikola Szymiczková byly
vždy na jednotlivá témata dobře připraveny a co bylo pro nás účastníky vzdělávacích besed důležité,
byly velmi trpělivé. Ochotně i několikrát individuálně vysvětlovaly potřebné informace. Je však ne-

omluvitelné,  že ačkoliv při přihlašování na tyto besedy byli  všichni seznámeni s termíny a počet účastníků byl
omezen s ohledem na náročnost podávaných informací, některé účastnice se několikrát nedostavily a tím zamezily
využití této kvalitní aktivity jiným našim členům.                                           Anna Pinterová, foto Adéla Širůčková

MO SČR a covidové roky 2020, 2021
Nová fotografická publikace s názvem
MO SČR a covidové roky 2020, 2021
obohatila náš archiv. Rekapituluje a  ta-
ké  přibližuje  ty  nejvýznamnější  akce,
které se nám podařily uskutečnit v le-
tech, kdy koronavirová pandemie pod-
statně omezila společenské aktivity ce-
lé  české  společnosti.  Přesto  máme na
co vzpomínat. Šily se např. roušky pro
potřebné,  členky  MO sázely  stromky,
uskutečnilo se i několik zájezdů, pokud

to  epidemiologická  situace  dovolovala.  Proběhl  i  už  tradiční
výlet s dětmi z Mateřské školy Ostrava, Muglinovská, nebo ta-

ké další ročník  oblíbené  soutě-
že Co víš, co znáš? a další.
Publikaci  sestavila  Eva Kotar-
bová s použitím fotografií z ar-
chivu MO SČR a jednotlivých
jejích zájmových organizací. 
Zájemci  si  mohou  knihu  pro-
hlédnout na sekretariátu MO či
na  výstavách  popularizujících
naši činnost.                       (ko)

20. výročí vysazení stromů Milénia
Stromy Milénia vysadili 9. dub-
na 2002 členové MO SČR Os-
trava,  a to  dnes již  neexistující
ZO 07 Esperantisté. Záštitu nad
těmito dnes již vzrostlými, krás-
nými  lípami  převzala ZO  15
Kreativ.  U příležitosti 20. výro-
čí zasazení stromků vyrobily její
členky  pro  zkrášlení  ozdoby,
upravily  okolí,  umyly pamětní
desky a zavzpomínaly na minulá
léta. Naše stromy zažily hezké chvíle ale i odcizení
pamětních desek a poškození při kácení okolních dře-
vin. Z fotografií je patrné, že  stromy Milénia krásně
rostou a určitě i výzdoba upozorní kolemjdoucí, že se
něco děje. Věříme,
že  příští  jubileum
oslavíme v přízni-
vější  době  opět
společně  se  stu-
denty  Gymnázia
Olgy Havlové. 
V Ostravě 9. květ-
na 2022.  

Text a foto Daniela Prošková

K zútulnění prostředí stačí někdy maličkosti
Od loňského roku se  scházíme v prostorách pobočky Kni-
hovny města Ostravy na Podroužkově ul., kde má nyní sídlo
ostravská  městská  organizace  Senioři  ČR.  K  dispozici  pro
činnost  jsou  velké  místnost  s  moderním vybavením.  Jedné
velmi  slušela  velikonoční  výzdoba.  Některé  členky  zájmo-
vých organizací mají velkou fantazii a zručné ručičky. Určitě
ani v budoucnosti nebudou zahálet a nás všechny zase potěší. 

Text a foto Eva Kotarbová
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Sportovní hry Krajské rady SČR MSK
4.  ročník  krajských  sportovních
her  Krajské  rady  Seniorů  ČR
MSK se uskutečnil 10.  května ve
sportovním  areálu TJ Sokol Pust-
kovec pod záštitou náměstka hejt-
mana  Moravskoslezského  kraje
Bc. Jiřího Navrátila, ve spolupráci
s Koordinačním  centrem  seniorů
Ostrava.  Z  pozvaných  hostů  byli
přítomni  poslanec Parlamentu ČR
Ing.  Jiří  Carbol,  zastupitel  MSK
Marcel Sikora, Dr. Karel Plunder,

vedoucí oddělení sportu, a Bc. Martina Tisoňová z Magistrátu města Ostravy, dále Ing. Pavel Gluc, předseda Krajské rady se-
niorů MSK. Pořadatelem sportovní akce byla z pověření  Krajské rady SČR MSK městská organizace Senioři ČR Ostrava. 

Her  se  zúčastnilo  11  čtyřčlenných
týmů: 1 družstvo z Paskova, Stříte-
že, Píště a Petřkovic, dále 3 druž-
stva z Frýdku-Místku a 4 z Ostravy.
Protože jde o sportovní hry seniorů,
jejichž  mottem  je  „Není  důležité
vyhrát, ale zúčastnit se“, byly zvo-
leny disciplíny s ohledem na vyšší
věk  i fyzické  schopnosti  seniorů.
Soutěžilo se v 8 disciplínách: šipky
(hod  na  terč),  hokej  (střelba  ho-

kejkou a tenisovým míčkem do branky), hod kroužky na kužel, golf snag (střelba holí a tenisovým míčkem na cílovou desku),
bollo ball (hod dvojicí míčků na hrazdu se třemi vodorovnými příčkami), běh s míčkem na raketě kolem mety, hod granátem,
nepravý petank (hod petankovou koulí k cílové čáře). 

Počasí bylo pro soutěžení příznivé, polovina disciplín pro-
bíhala  v tělocvičně a  druhá polovina venku v areálu TJ,
což  sportovcům  vyhovovalo.  Soutěže  probíhaly  s vyso-
kým sportovním nasazením a  nadšením za  podpory  fa-
noušků z řad členů MO. Rozhodčími byli členové TJ So-
kol Pustkovec ASPV (Asociace sportu pro všechny), jejich
pomocníky u všech disciplín studenti Střední školy prof.
Zdeňka Matějčka. V době hodnocení a náročného sčítání
výsledků z jednotlivých disciplín se postarali  o naplnění

času svým velmi pěkným vystoupením tanečnice z Hlavnice a studenti SŠ prof. Zdeňka Ma-
tějčka pod vedením Mgr. Lenky Chovancové spolu se seniory předvedli kognitivní trénink
stimulace hmatu, čichu a cvičení na jemnou motoriku. 

Po sečtení výsledků bylo přikročeno k vyhodnocení celé soutěže. Ocenění předávali Ing. Ol-
dřich Pospíšil, ředitel 4. krajských sportovních her Krajské  rady SČR MSK, Ing. Ludmila
Holubová, místopředsedkyně Koordinačního centra seniorů Ostrava, a Ing. Pavel Gluc, před-
seda Krajské rady seniorů MSK. Oceňovaly se výkony v osmi  disciplínách, a to 1. místo
ženy, 1. místo muži a 3. vítězným družstvům byly předány diplomy a medaile. Ocenění si
odnesly soutěžní týmy: za 3. místo družstvo z Petřkovic pod vedením kapitána Josefa Fialy,
za 2. místo družstvo z Frýdku-Místku pod vedením kapitána Vítězslava Kavky, za 1. místo
družstvo z Ostravy pod vedením kapitánky Šárky Hermanové. K vyhodnoceným účastníkům
patřili  i  nejstarší  soutěžící:  za  ženy Inge Volná z Frýdku-Místku a za  muže Pavel  Orság

z Petřkovic. Všichni účastníci obdrželi sladkou odměnu od Jiřího Carbola a soutěžící pamětní list organizátorů s jejich podpisy
a také pozornosti  MSK. Poděkování pořadatelů si zaslouží studenti SŠ prof. Zdeňka Matějčka a za zdravotní dozor studenti

Střední  zdravotní  školy  a  Vyšší  odborné  školy  Ostrava.
Obě  SŠ byly  nápomocny  v rámci  mezigenerační  spolu-
práce.  Na  závěr  patří  poděkování  všem sponzorům,  bez
nichž by nebylo možné sportovní hry uskutečnit v takovém
rozsahu. Děkujeme náměstkovi hejtmana Jiřímu Navrátilo-
vi, firmě Bohas, Haně Strausové a Pavle Baníkové. Velký
dík patří Pavle Srubkové a rozhodčím, pro které organizá-
toři připravili písemné poděkování.  

Anna Pinterová, foto Eva Kotarbová
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Dvakrát jsme se letos zúčastnili Dnů fajne rodiny 
Magistrát města Ostravy,  od-
bor kultury a  volnočasových
aktivit, organizoval ve dnech
15. května až 19. června 2022
Dny fajne  rodiny,  které  pro-
bíhaly  po  celé  Ostravě.  Do
této iniciativy se zapojilo přes
50 subjektů,  jimž je téma ro-
diny blízké. Naše městská or-
ganizace  patří  k těm,  které
chtějí také svou činností pod-

trhnout význam celé akce. Zapojily jsme se letos hned dvakrát. V neděli
22. května do 5. rodinného festivalu Ostravský kompot 2022. Naše člen-
ky Karla Czorniáková, Katarina Oláhová, Mária Chalupková, Jiřina Klu-
busová,  Libuše  Dankovčíková a  Růžena Gřešová v pronajatém stánku
prezentovaly veřejnosti naše rukodělné výrobky a také foto knihy, při-
pomínající již dříve uskutečněné akce městské organizace. Nescházela ta-
ké naše chlouba - čtvrtletník Zpravodaj. Součástí prezentace byla i výuka
základů pletení a háčkování. Další akcí byl 25. 5. náš Den otevřených

dveří  v krásném novém sídle
MO Senioři  ČR (Podroužko-
va 1663,  O.-Poruba).  Členky
Mojmíra  Sucháčková,  Dáša
Polanská,  Katarina  Oláhová,
Jarmila Kotulová, Emilie Va-
šenková,  Růžena  Gřešová,
Mária  Chalupková,  Marie
Šnirchová,  Jiřina  Klubusová,
Ludmila Mosazná, Alena Tor-

číková,  Libuše  Matějčková,  Libuše  Dankovčíková  a  Miluše  Bergrová
připravily k vystavení své rukodělné práce a dalších členek městské or-
ganizace SČR. Tuto výstavu určenou i pro veřejnost obohatily také kro-
niky některých našich zájmových organizací, foto knihy a nescházel ani

Zpravodaj. Výbor MO v rám-
ci výstavy zorganizoval i bez-
platnou  burzu  starších  knih.
Většina  z  nich  byla  ihned
rozebrána.  Dětské  knihy  bu-
dou předány do Mateřské ško-
ly v O.-Muglinově.
Děkuji  hlavně zájmové orga-
nizaci 15 Kreativ a všem obě-
tavým členkám, jejichž záslu-

hou proběhly tyto velmi zdařilé aktivity, které byly součástí Dnů fajne ro-
diny statutárního města Ostravy, konaných v rámci jeho rodinné politiky.
Těšíme se na další ročník této společenské akce. 

Anna Pinterová,
foto Eva Kotarbová

Exkurze do OZO Ostrava

Přemýšleli jste o tom, co se děje s odpadem
z domácností  i  jiným?  I  nás  to  zajímalo,
takže dvě skupiny našich seniorů navštívily
společnost OZO (odvoz a zpracování odpa-
dů). Základní činností  podniku je poskyto-
vání  komplexních  služeb  v oblasti  naklá-
dání  s odpady,  což
je sběr, svoz, třídě-
ní, využívání  a  od-
straňování  všech
typů odpadů.  Svo-
zovou  oblast  tvoří
Ostrava a 37 okol-
ních měst  a obcí.  Viděli  jsme dotřiďovací
linku,  na které se ze svezeného separova-
ného  plastového  odpadu  třídí  materiály
vhodné k recyklaci  (PET lahve,  polyetyle-
nové fólie, tvrdé plasty, nápojové kartony).
Tato linka je doplněna lisovacím zařízením
a napojena na linku výroby  paliva pro ce-
mentárny. Slouží jako náhrada za černé uhlí
při  výrobě  cemen-
tu.  OZO  zajišťuje
také odvoz objem-
ného  odpadu  (ná-
bytek, koberce a ji-
né), přistavuje vel-
koobjemové  kon-
tejnery  v dohodnutém termínu.  Nabízí  zá-
jemcům  prodej  svých  výrobků  ze  zeleně,
jako kompost a zeminový substrát. Pořádá
bezplatné vzdělávací programy Centra od-
padové výchovy pro základní a střední ško-
ly. Společnost usiluje o zlepšení kvality ži-
vota v regionu své působnosti. 
Exkurze byla velmi poučná a zajímavá. 

Christa Hanšutová,
foto Jiří Vyplel a Helena Čiklová
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy  

Bílá Voda 
Kateřina Tučková
Hlavní příběh románu se odehrává v 50. le-
tech 20. st., v období perzekucí komunistic-
kého režimu, kdy byly likvidovány i církev-
ní řády a jejich řeholnice odvlečeny do sběr-
ných klášterů,  jakým byla  také Bílá  Voda.
Autorka v knize řeší perzekuci i otázku po-
stavení ženy v katolické církvi.

Příběh slunečnice 
Miriam Blahová
Prvotina ostravské autorky Miriam Blahové
přináší  příběh  dvou  žen  různých  generací.
Natálie  se  po  nehodě  ocitne  v  nemocnici,
kde sdílí pokoj s babi Hedvikou. Ta jí vyprá-
ví příběh své sestry Evy, která za protekto-
rátu sloužila v dětském domově ukrývajícím
přísně střežené tajemství. 

Kávová dynastie. Dny probuzení
Paula Stern
1. díl rodinné ságy německé autorky nahlíží
do kávového impéria E. Ahrensberga v do-
bě po 2. svět. válce. Později se jeho dědič-
kou stává Corinne. Ta  miluje vše, co s ká-
vou souvisí.  Na rozdíl od bratra neprahne
po zisku, ale originalitě. Při bádání v rodin-
né historii objevuje pohnutou minulost.

 

Až uvidíš moře 
Scarlett Wilková
Česká novinářka Scarlett Wilková  ve spo-
lupráci  s  Českou  televizí  zachytila  vzpo-
mínky řeckých pamětníků na r. 1948, kdy
jich tisíce emigrovalo před občanskou vál-
kou do Československa. Z toho pak čerpala
téma i pro svoje knižní vyprávění o neleh-
kých osudech řeckých uprchlíků. 

Jubilanti v 3. 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
8 Blaská Marta 1 9 Ujcová Marie 5 7 Vančurová Věra 9
7 Dvořáková Danuše 1 8 Váňová Anna 5 9 Groharová Athina 10
7 Filipcová Zdeňka 1 8 Bezděková Ladislava 6 7 Petrov Bogoljub 10
8 Goldbrichtová Anna 2 7 Pyrdeková Helena 6 7 Ševčíková Edita 10
7 Jarolíková Helena 2 7 Vávrová Věra 6 9 Štverka Josef 10
8 Hrdinová Hana 4 9 Špoková Květoslava 7 7 Kadlečková Libuše 10
9 Krčmářová Marie 4 8 Vachová Dagmar 7 7 Filipová Hermína 11
8 Lukešová Eva 4 9 Brdová Marta 9 7 Lalíková Marie 11
9 Neuvirthová Jiřina 4 8 Fiurášková Marie 9 7 Mácha Jaroslav 11
7 Rýdlová Vlasta 4 7 Klenová Miluška 9 9 Paličková Vlasta 11
9 Kapicová Marie 4 8 Krafková Věra 9 9 Pytliák Milan 11
8 Bedárková Věra 5 8 Lakotová Šárka 9 7 Theimer Rostislav 11
9 Kiša Přemysl 5 9 Richter Bedřich 9 9 Neuwirthová Vlasta 12
7 Šamalová Jana 5 9 Smějová Annemarie 9 7 Valentíková Lydie 15

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