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Vážení přátelé,
další rok se chýlí ke konci. I v něm byli naši členové velmi aktivní, takže se mohou
pochlubit i řadou významných úspěchů. Některé byly  na celostátní úrovni. Psali
jsme o nich v tomto Zpravodaji a informace se objevily v ostravském rozhlase, te-
levizním vysílání a v mnoha známých tiskovinách. Vím, že jsme z těchto úspěchů
měli všichni radost. Do nového roku 2017 nám proto přeji, abychom měli z další
činnosti  zájmových organizací  a  výboru nadále  příjemné pocity  a  samozřejmě Vám i  Vašim rodinám pevné
zdraví, štěstí a hodně pohody.                                                               Anna Pinterová, předsedkyně MO SD ČR

 Akce, které proběhly 

Nejen senioři baví seniory – voňavá soutěž s tipy na vánoční dobroty 
Nedílnou  součástí  na-
šich volnočasových akti-
vit  jsou  společenské
schůzky  všech  zájmo-
vých organizací. Při pří-
pravě  programu  se  za-
mýšlíme, co nového vy-
myslit, aby se akce líbila
a  všichni  odcházeli  do-
mů  spokojeni.  Dne  16.
listopadu 2016 proběhl v porubském Domě dětí a mlá-
deže další ročník programu Nejen senioři baví seniory.
V úvodu nám hezky zahrály na flétničky děti z  DDM

za  doprovodu  Bohumily  Raděntové.  Součástí  této
akce bylo vyhlášení soutěže v pečení sladkého závi-
nu z libovolného těsta a s libovolnou náplní. Do sou-
těžení se  přihlásilo pět členek se šesti výrobky pod-
le  svých  chutí a  představ.  Jeden slaný  štrúdl nebyl
do soutěže zařazen. Muž se nepřihlásil žádný, asi do-
ma  nepečou.  Pětičlenná  porota  (ve  složení  Hana
Krylová, Mojmíra Sucháčková, Karel Karola, Jiřina

Klubusová a  Irena  Veselá)  hodnotila  jednotlivé  výrobky podle  pěti  kritérií.  Hostesky v půvabných zástěrkách
připravily vzorky z jednotlivých závinů a porota se ujala zkoušení ochutnáváním. Můžeme jim jen závidět, protože
všechny záviny byly nejen pěkné, ale velmi chutné.                                                   (Pokračování na další straně)

 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 3. března 2017!
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Nejen senioři baví seniory ...
(pokračování ze str. 1)

Bylo  těžko  vybrat  nejchutnější  závin,
ale někdo vždy musí být první. Ovšem
bezkonkurenční výrobky byly od Emi-
lie Vašenkové ze ZO 09. Upekla kynutý
závin nahoře s drobenkou a tvarohovou

náplní. Získal nejvyšší
ocenění a  3. místo  je-
jí  štrúdl  s jablečnou
náplní. 2. umístění vy-
bojoval ,,jablečný kro-
kodýl“ od Anny Pinte-
rové. 
Po vyhodnocení soutě-
že  se  rozvinula  volná

zábava a  přítomní  si  mohli  i  zatančit.
Pohyb si mnozí velmi užili. 

Rády připojujeme recept Emilie Vašenkové
na vítězný kynutý závin. Hodí se i o Váno-
cích. Přejeme dobrou chuť!

Těsto: 50 dkg polohrubé mouky, špetka so-
li, ¼ l mléka, 1 kostka droždí, 12 dkg cukru
krupice,  1  dkg  husího  sádla  (1  lžíce),  2
žloutky.  Zpracovat  těsto  a  nechat  vyky-
nout. Drobenka: 20 dkg rozpuštěného čes-
kého másla, cukr moučka, 1 vanilkový cukr,
hladká mouka (obě mouky výběrové).
Náplň:  tvaroh,  cukr  moučka,  vanilkový
cukr, citronová kůra, rozinky, žloutek. 

   Mojmíra Sucháčková, 
                                    Anna Pinterová,
                          foto Daniela Prošková

Zářijový zájezd na Lysou horu a do archeoparku 
ZO  04  uspořádala  v měsíci  září
výlet s výjezdem na Lysou horu,
protože  jsme  organizace  s vět-
ším  počtem  dříve  narozených
členů. Přivítala nás nevlídná ml-
ha,  která  nám  nedovolila  žádný
výhled. Posadili jsme se do nové
restaurace  a  vzpomínali  na  vše-
chny naše předcházející výšlapy,
kdy jsme měli možnost pozorovat zdejší přírodu a zdolávat výškové
rozdíly. Nakonec se počasí přece jen umoudřilo a měli jsme příležitost
prohlédnout  si  vrchol  Lysé hory
s novými  objekty,  které  budou
dlouhodobě  sloužit  milovníkům
turistky.
Dalším cílem tohoto výletu byla
návštěva Archeoparku Chotěbuz-
Podobora. Jedná se o jednu z nej-
významnějších právěkých a raně
středověkých  památek  Těšínské-
ho Slezska.
Návštěvník  tam  získá  možnost
nahlédnout  do  každodenního  ži-
vota  našich  předků  v dávné  mi-
nulosti.  V rámci  prohlídky  jsme
měli možnost vyzkoušet si luko-
střelbu,  mletí  obilí,  tkaní  přízí,
výrobu amuletů a řadu dalších za-
jímavých aktivit, např. psaní hla-
holicí do voskových tabulek. Doporučujeme návštěvu i ostatním čle-
nům naší ostravské městské organizace SD ČR.       
              Marie Pluhaříková, foto Dana Litnerová a Eva Kotarbová

● ● ● ● ● ● ●
Na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd 
Lysá hora (1323 m n. m.), nejvyšší vrchol Moravskoslezských Bes-
kyd, láká mnoho členů ostravské městské organizace Svazu důchodců
ČR.  Je  ovšem  stále  méně
těch, kdo mají sílu tam dojít
po svých.  Zkrátka není  nám
už  třicet...  Proto  obdiv  za-
slouží  ti,  kteří  to  ještě  do-
kázali.  28.  října  2016  také
pětičlenná  skupinka  nadšen-
ců ZO 05 a jedna zdatná žena
ze ZO 09. Vyšli  ze  Zlatníku.
I  s  úsměvem  a  často  téměř
bez dechu stoupali výš a výš. Také tyto turisty Lysá přivítala velkou
mlhou, ale  radost  z  výstupu  se  na  vrcholku  dostavila v plné síle.
Za poslední roky se tam hodně změnilo. Mnoho lidí si oblíbilo novou
Bezručovu chatu (otevřena v září 2015), nebo rozlehlejší Chatu Emil
Zátopek-Maraton.  Za příznivého počasí  kouzelné rozhledy do kraje
kolem jsou opravdu nezapomenutelné.                                      

   Eva Kotarbová, foto Jiří Vyplel
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Sportovně zábavný den i se zvláštními brýlemi
Už 6. ročník Sportovně zábavného dne, který pořádá městská organi-
zace  Svazu  důchodců  ČR  v  Ostravě,  se  uskutečnil  jako  obvykle
v tělocvičně TJ Sokol v O.-Pustkovci. Záštitu nad akcí přijal Ing. Petr
Mihálik, starosta městského obvodu Poruba.
Do soutěže se přihlásilo 6 šestičlenných družstev, a to ze zájmových
organizací: 12 Martinov (dvě družstva), 09 (jedno družstvo), 05 (dvě
družstva) a 04 (jedno družstvo).
Soutěžilo se v 10 sportovně zábavných disciplínách, které připravila
Pavla Srubková, cvičitelka ASPV TJ Sokol Pustkovec.  Na dodržová-
ní pravidel soutěže dohlíželi pomocníci pod vedením Miloše Hrdiny
z výše uvedené TJ.  Pro někoho byla zadání  soutěže lehčí,  pro jiné
náročná.
Aby i pro diváky byl den pestrý a zábavný, pozvání přijala Mgr. Liana
Pospíšilová,  zástupkyně  vedoucího  úseku  prevence  a  propagace
Městské policie Ostrava. Společně se Stanislavem Pinterou, který se
zúčastnil  akce MPO, nazvané Senior posel  prevence,  dala  možnost
účastníkům vyzkoušet brýle s pomyslným promile alkoholu a projít se
po určeném prostoru. Toho rádo využilo mnoho z přítomných a všich-
ni usoudili, že je třeba dodržovat předpisy a pravidla silničního pro-
vozu, samozřejmě zdržet se jako řidiči pití alkoholu.
V době,  kdy  se  sčítaly  výsledky  soutěžních  disciplín,  přišly  všem
zpříjemnit  čekání  na  vyhlášení  umístění  naše  výborné  zpěvačky  -
Novobělské babičky. Na počest  tohoto soutěžního dne si  připravily
velmi pěknou písničku se sportovní tematikou. Přinesly s sebou do-
brou  náladu  a  potěšily  všechny  přítomné.  Jejich  vystoupení  bylo
odměněno velkým potleskem. Po něm nadešel nejdůležitější okamžik,
a to vyhlášení výsledků.
1. místo vybojovalo družstvo ZO 05: Jaroslava Keselyová (vedoucí),
Věra Ivaničová, Ladislava Jemelková, Marie Ryšavá, Marie Ujcová,
Boleslav  Vřesňák.  2.  místo  získalo  další  družstvo  ZO 05:  Jaroslav
Gřeš (vedoucí), Ludmila Částková, Karla Dostálová, Marie Julinová,
Ludmila Vrbová, Irena Zdrálková. 3. místo vydobyly členky družstva
ZO 04: Marie Pluhaříková (vedoucí), Anna Babičová, Alena Berková,

Helena  Jungová,  Mojmíra  Sucháčková,
Pavla Vašíčková.
Všichni  soutěžící  obdrželi  diplomy, malé
sponzorské dárečky a  tři nejlepší družstva
sladké  odměny  v podobě  dortu  s číslem
umístění.
Všem děkujeme za účast, přejeme  mnoho

zdraví a sil do dalšího soutěžení. Těšíme se na příští ročník Sportovně
zábavného dne s hojnou účastí diváků. Anna Pinterová, foto Daniela Prošková

Po třinácté oblíbená vědomostní soutěž Co víš, co znáš?
Dne 21. září v Domě dětí a mládeže v Porubě  se naší oblíbené vědomostní sou-
těže zúčastnilo celkem 7 dvojic, které mezi sebou poměřily vědomosti z nejrůz-
nějších oblastí života. Jejich znalosti byly vynikající. Porota pečlivě dbala na kon-
trolu správných odpovědí. Opět jako v předcházejícím ročníku o prvenství soutě-
žily členky zájmové organizace 02. Zvítězily Marie Valošková a Ludmila Vicher-
ková. 2. místo získaly Dušana Závadová a Anna Gerlochová, obě družstva ze záj-
mové organizace 02. Třetí místo obsadili Albín Koloczek a Anna Žídková ze ZO
09. Všechna soutěžní družstva obdržela diplom a malé pozornosti. Blahopřejeme vítězům, všem soutěžícím děku-
jeme za účast, ostatním účastníkům za podporu svých družstev.                Anna Pinterová, foto Daniela Prošková
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Tradičně za zdravím do podzimní Karlovy Studánky - již po šesté 
Začátkem října 2016 odjela
skupina  turistů  ZO  05  na
týdenní dovolenou do Hor-
ských  lázní  Karlova  Stu-
dánka.  Na  této  rekreaci
jsme  byli  již  po  šesté.
(V současném termínu sku-
pina  našich  členů  byla
v Perné  u  Pálavy.)  Tento-
krát kromě turistiky každý
den dopoledne, někdy i od-
poledne,  jsme  absolvovali  v rámci  pobytu  také
procedury, a to: uhličité koupele, masáže, inhalace
s relaxací v aerosolu, solné jeskyně, obklad mine-

rálním bahnem z krymského jezera Saki vč. zábalu, využívání bazénu se slanou vodou, sauny atd. Ubytováni jsme
byli v léčebném domě Bezruč, což je pár kroků od Letních lázní, kde byly veškeré procedury. Stravování (polo-

penze) bylo v hlavní lázeňské budově Libuše naproti domu Bezruč, mírně
do kopečka.
I když nám počasí tentokrát moc nepřálo, chodili jsme každý den na vy-
cházky po Karlově Studánce i jejím okolí. Také jsme se vydali na Ovčárnu
s cílem  dojít  až  na  vrchol  Praděda.  Bohužel  naše
cesta skončila již na  Ovčárně  kvůli sněhové  vánici
a byli jsme rádi, že jsme se dostali aspoň do restau-
race známé chaty. Viděli  jsme první sníh a krásné
ztepilé smrky celé v nádherném sněhobílém kabátě.
Cestu  autobusem  na  Ovčárnu  jsme  si  ještě  zopa-

kovali a došli jsme aspoň na Barborku. A Praděd jsme vždy oslavili symbolicky kalíškem
„Praděda“. Také si zde někteří pochutnali na vynikajících kynutých knedlících s borůvkami.
Zajeli jsme i do Vrbna pod Pradědem, v němž jsme mimo jiné navštívili místní sklářskou
huť, kde vyrábí repliky historického skla, a neminuli jsme ani cukrárnu. 
Osobně jsem na pozvání navštívil starostku Vrbna Květu Kubíčkovou. Při šálku kávy jsme
si upřímně popovídali mimo jiné o aktivitách seniorů ve Vrbně a taktéž o činnosti členů naší městské organizace
Svazu důchodců ČR v Ostravě. 
I přes počasí, které nám opravdu tentokrát poprvé nepřálo, mohu za všechny říci, byli jsme spokojeni. 

      Jaroslav Gřeš, foto Eva Kotarbová

● ● ● ● ● ● ●

Babičky na čtení a děti
Pracovala jsem zdarma jako dobrovolnice téměř šest let v charitativní organizaci Žebřík (nyní Moment), která se
odklonila od svého záměru. O to více si vážím služby, která mi byla nabídnuta vlídným způsobem Mgr. Ivanem
Sekaninou - být v kolektivu Babiček na čtení. Občas posloužit ve Vítkovické  nemocnici u primáře Jana Božen-
ského a laskavých sestřiček na dětském oddělení různorodým zabavením dětí.
Je to služba, která mě naplňuje: dětské oči, jejich důvěra, přítulnost, objetí. Po-
kud jsou to větší děti, pak vzájemné povídání o životě, o chlapcích, jejich zví-
davost a dotazy. Poznala jsem tam některé maminky léčených dětí a všechna
setkání mě lidsky obohatila. A tak si opět uvědomuji hodnotu čistoty v jednání
„člověk, člověk“. Hodnotu sloužit ne pro zviditelnění a slávu, ale jen tak z po-
třeby pomáhat. Děkuji Mgr. Ivanu Sekaninovi, že dal dohromady čtrnáct ochot-
ných babiček a jednoho dědečka, a že i já patřím do této prima party. Děkuji
primáři Janu Boženskému, že můžu být užitečná u nemocných dětí i ulehčit je-
jich maminkám. Děkuji sestřičkám za vlídnost a úsměv, se kterými otevírají dveře dětského oddělení. Velmi si ce-
ním důvěry Vás všech. Je pro mě ctí, že můžu být občas u Vás a dětí takto prospěšná.                         

S díky za všechno vaše babča Oldřiška Kočařová, foto Daniela Prošková
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Připravujeme 
► Rok 2017 bude pro Svaz dů-
chodců  ČR  rokem  volebním.
Proběhnou volby  od  vedoucích
ZO až po Ústřední radu a před-
sedu Svazu důchodců ČR.

►Kurz  trénování  paměti  bude
od 14. února v místnostech MO
SD ČR, O.-Poruba, M. Majero-
vé 1733. Má 10 lekcí. Lektorka
Mgr. Martina Pavelková. Na po-
žádání podám informace o lite-
ratuře k jednotlivým cvičením. 

►Nabídka na červen: rekreační
pobyt v hotelu MAS v Sezimově
Ústí.  Podrobností  po  upřesnění
termínu a ceny pobytu.

►Další plánované  akce zveřej-
níme  až  po  získání    informací
o  výši  dotace  od  statutárního
města Ostravy pro rok 2017.
                       Anna Pinterová

Vyhodnocení ankety Senior roku 2016 města Ostravy
10. ročník této ankety byl pro členy měst-
ské   organizace    Svazu    důchodců   ČR
v Ostravě velmi úspěšný. Z dvaceti návr-
hů  osobností  byl  mezi  šesti  vyhodno-
cenými Zdeněk Kudělka ze ZO 12 (za ví-
ce než 41letou činnost pro občany a členy
Svazu důchodců).
Letos  byl  potřetí  vyhlášen  i  výsledek
ankety  v  kategorii  Klub  seniorů.  Toto
ocenění  získal  Klub seniorů  naší  ZO 11
Nová Bělá. K vyhlášení ocenění byly po-
zvány  dvě  zástupkyně  této  organizace  -
Dana  Námešná  a  Hana  Kokešová,  která
ocenění pro klub převzala.
Všem oceněným blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci MO Svazu
důchodců ČR.                                                 Anna Pinterová, foto web MMO

Ocenění  Senior  roku  postupně  získali: MUDr.  Blanka  Malá  (2007),  JUDr.  Eva
Techerová (2008), Mgr. Jaroslav Král (2009). Luděk Eliáš (2010), Ing. Lubomír Pásek
(2011), prof. Jan Hališka (2012), Věra Heroldová (2013), Hana Papežová Kolářová
(2014) a MUDr. Rajko Doleček (2015). Ocenění v r. 2016 slavnostně převzal z rukou
primátora Ing. Tomáše Macury galerista Ing. Milan Weber.                   Eva Kotarbová

Na oslavě Dne seniorů v Dobré byli i slovenští a polští hosté
Krajská rada  Moravskoslezského kraje  Svazu důchodců ČR zorganizovala
pod  záštitou  senátora  Parlamentu  ČR  Ing.  Jiřího  Carbola  28.  září  2016
v krásném sále  Základní  školy v Dobré 12.  ročník  Krajského dne seniorů.
Vynikající  kulturní program asi pro 160 účastníků předvedly děti ze ZŠ Dob-
rá,  a to v tanečním provedení,  zpěvem a poutavým pohádkovým příběhem
vdavekchtivých  princezen.  V programu
vystoupily také mažoretky z Horní Lhoty.
Výstavku fotografií připravil Klub seniorů

z Dobré.  O úhradu občerstvení  se  postaral  J.  Carbol  a  o  jeho předání  všem
účastníkům členové místního klubu seniorů. Hosty byli místopředseda Jednoty
důchodců kraje Žilina Ing. Pavol Kozák a tříčlenná delegace seniorů z Polska,
z Bielsko  Bialé.  Závěrem předsedkyně  Krajské  rady  MSK SD ČR Zlatuška
Paršová poděkovala jménem všech účastníků senátorovi Ing. Carbolovi a všem,
kteří se postarali o zdárný průběh oslav Dne seniorů v Dobré.                 Stanislav Pintera, foto Daniela Prošková

I v Bruntále si senioři připomněli svůj svátek 
Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje uspořádala 1. 10. 2016 Den seniorů, který byl uskutečněn již po-
třetí ve dvou částech, a to Poznej svůj kraj a samotná oslava Dne seniorů v Bruntále. Naši členové se zúčastnili
prohlídky přehrady s elektrárnou Slezská Harta a bruntálského zámku.
Druhá část  akce probíhala  za účasti  asi  260 účastníků z  celého Mo-
ravskoslezského kraje ve Společenském domě v Bruntále,  kde vystou-
pily  v kulturním  programu  Ženský  pěvecký  sbor  Legato,  Cimbálová
skupina Cvilíňa a Country tance.  Všechny tři  soubory byly z Krnova.
Dalšími účinkujícími byly tanečnice kankánu z Libhoště. V rámci pro-
gramu  bylo  také  předávání  odměn  vyhodnoceným  sportovcům,  mezi
kterými byla i naše členka Ladislava Jemelková.  Městská organizace SD
ČR v Ostravě obdržela již potřetí  od Krajské rady seniorů MSK Cer-
tifikát příslušnosti k nejaktivnějším organizacím kraje. Za obě ocenění děkuji všem našim členům, kteří se podílí
na dobrých výsledcích společné činnosti.                              Anna Pinterová, foto Daniela Prošková (i na str. 6)
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Ještě fotografická vzpomínka na bruntálský Den seniorů (pokračování ze str. 5)

Ocenění sportovci s L. Jemelkovou. Foto 2. vpravo Anna Pinterová, dále Cvilíňa a Ženský pěvecký sbor Legato.

Nová ZO 13 - turisté Pohoda
Na říjnové schůzi výboru MO SD ČR v O.-
Porubě jsem byl požádán předsedkyní Ani-
čkou  Pinterovou,  jestli  bych  byl  ochoten
založit  novou turistickou skupinu ZO 13.
Po krátkém uvážení jsem souhlasil. V mi-
nulosti jsem přes 3 roky vedl ZO 05 turisté.
Co bylo především nutné udělat? Zpracovat
a vyvěsit na různá místa upoutávky, že se
zakládá nová turistická skupina při ostrav-
ském Svazu důchodců ČR. Na první a dru-
hou schůzku přišli  vždy jen čtyři  zájemci
včetně  mne.  Trochu  jsem  byl  zklamaný.

Přesto jsme si ustanovili prozatímní výbor:
předseda Jaroslav Gřeš, zástupce Jaroslava
Černá a hospodářka Marie Sedláčková.
Volby nového výboru se uskuteční v lednu
2017. Dohodli jsme se, že se pokusíme zís-
kat více zájemců. Myslím, že to chce ještě
nějaký  čas.  Schůzky  budeme  mít  každou
středu  dopoledne  a  vycházky  ve  čtvrtek,
pokud nedojde ke změně v příštím roce.

První  vycházky začátkem října  se  zúčast-
nilo 5 členů. Ušli jsme 11 km ze Sanatorií
Klimkovice přes Krásné Pole až do Poruby.
Všichni byli spokojeni. 
V současné době máme už 12 členů. Zve-
me  tímto  ještě  další  zájemce  o  turistické
vycházky do naší krásné přírody. Informa-
ce na tel. 604 729 939.         Jaroslav Gřeš

Tematický zájezd Klubu důchodců Martinov 
Všichni naši důchodci se těšili na 21. září 2016, kdy se uskutečnil zájezd na
jižní Moravu. Cílem cesty byla Strážnice. Prvním místem, jenž jsme navští-
vili, byla modrotisková rodinná dílna, kterou v roce 1906 založila rodina Jo-
chů. V současné době ji řídí František Joch, který se stal držitelem titulu No-
sitel tradic lidových řemesel za rok 2004.
Modrotisk je stará řemeslná technologie barvení  a zdobení  látek.  Dnes se
touto metodou vyrábí jen ve dvou dílnách na Moravě (z šesti v celé Evropě),
a to rodiny Danzingerů v Olešnici na Moravě a rodiny Jochů ve Strážnici.
Součástí dílny je i obchůdek se suvenýry, bytovým textilem a metráží s roz-
ličnými vzory.                                                                                                    
Dále jsme pokračovali do jednoho z nejrušnějších  přístavů Baťova kanálu,
který se nachází blízko historického středu Strážnice. Absolvovali jsme vy-
hlídkovou plavbu osobní  lodí  Amos s průvodkyní po nejkrásnějším úseku
Baťova kanálu. Průvodkyně nás seznámila s historií této vodní cesty a  s osu-
dem rodiny Baťů. Poměrně vtipně nám vyprávěla o fauně a flóře této oblasti
a přidala nutnou dávku veselých příhod, které zažila při plavbách, také jsme
projeli zdymadlem.
Na dobrém obědě jsme byli ve velmi pěkném prostředí, v restauraci Na ryn-
ku. Všem moc chutnalo a byli spokojeni.
Zajímavým místem, které jsme také navštívili byl místní skanzen - Muzeum
vesnice jihovýchodní Moravy. Je ukázkou lidového stavitelství jednotlivých
oblastí Slovácka (Moravské Kopanice, luhačovické Zálesí, Horňácko a Dol-
ňácko). Součástí skanzenu je rovněž areál technických vodních staveb, vi-
nohradských staveb a areál  lučního hospodářství.  Expozice v jednotlivých
objektech  seznamují  návštěvníka  se  způsobem  života  a  bydlení  lidu  jak
v horských oblastech, tak v úrodné části Pomoraví, kde je hospodařením rol-
níků především pěstování vinné révy. Řemeslná výroba je zastoupena kovár-
nou a tkalcovskou dílnou. 
Poslední  zastávkou  byla  prohlídka  leteckého  muzea  v Kunovicích.  Viděli
jsme letouny zde vyrobené, dopravní a sportovní letouny a rovněž vyřazená
armádní letadla (např. MiG-15 nebo MiG -21) a vrtulník.
U některých jsme si mohli prohlédnout také interiér. Letos na podzim získa-
lo muzeum jeden z vládních Tupolevů TU-154, který na palubě přepravoval
prezidenty České republiky Václava Havla a Václava Klause. V roce 1998
přepravil  naši  naganskou  olym-
pijskou výpravu do Prahy, kde ji
čekalo  bouřlivé  přivítání.  Bohu-
žel v době naší návštěvy tam ten-
to letoun ještě nebyl.
Velmi spokojeni a s novými zna-
lostmi  míst  naší  krásné  vlasti
jsme se vrátili domů. 
Na  závěr  děkuji  Zdeňku Kuděl-
kovi za vzornou přípravu a orga-
nizaci zájezdu, v neposlední řadě
řidiči Milanu Vávrovi za bezpeč-
nou jízdu autobusem.                  Christa Hanšutová, foto archiv klubu
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Sociální služby pro seniory, poskytované na území města Ostravy (4)
● Domov pro seniory, nebo dům s pečovatelskou službou? Jaký je mezi nimi rozdíl a v jaké životní situaci
vám mohou pomoci?
Domov pro seniory (dále jen domov),  jak jsme se dozvěděli již v minulém příspěvku série o sociálních službách pro se-
niory, patří do skupiny pobytových sociálních služeb, a to s tzv. vyšší mírou podpory.  V reálném životě vyhovuje zejména
lidem, kteří potřebují během dne často pomoci s běžnými činnostmi, jako je osobní hygiena, oblékání, příprava i samotná
konzumace jídla, či vyžadují pomoc při pohybu a vyřizování osobních záležitostí. Žádost o přijetí i smlouva o poskytování
služeb domova se vyřizují přímo se sociálními pracovníky jednotlivých domovů. Občané si mohou vybrat z nabídky i mi-
mo svůj městský obvod, kde mají trvalé bydliště.
Domov s pečovatelskou službou (někde se můžete setkat i s názvem Dům zvláštního určení, např. v rámci městského ob-
vodu Moravská Ostrava a Přívoz na ulici Gajdošova) je místem pro bydlení lidí, kteří se ocitli v životní situaci, kdy také
potřebují pomoci, ale jen občas, nebo v některých z denních činností. Například zajistit nakupování a běžný chod domác-
nosti (často praní a žehlení prádla), pomoc s přípravou jídla či donášku stravy, nebo při osobní hygieně a doprovodu k lé-
kaři, ale současně jsou také schopni si některé běžné záležitosti vyřizovat sami či s podporou rodiny. Podstatné je, že žádost
o přidělení bytu se podává na sociálním odboru úřadu podle místa trvalého bydliště občana. Zde lidé také získají bližší in-
formace o kritériích pro přijetí a postupu pro podání žádosti. Současně je možné potřebné informace zjistit na webových
stránkách následujících měst. obvodů: Moravská Ostrava a Přívoz, Mariánské Hory a Hulváky, Poruba, Ostrava-Jih, Slez-
ská Ostrava a Vítkovice. 
● Komu je určena tzv. odlehčovací služba a kde o ni žádat?  
Odlehčovací  služba pro seniory na území města Ostravy velice úzce souvisí  s  výše zmíněnými domy s pečovatelskou
službou, protože právě v nich bývá část kapacity vyčleněna pro tuto formu pomoci. Využívají ji zejména rodinní příslušníci,
jež pečují doma o své příbuzné, ale aktuálně si potřebují vyřešit také své potřeby, např. vymalovat či provést úpravy v  bytě,
odjíždějí  na  dovolenou, nebo  musí  nastoupit  sami  do  nemocnice.  V rámci  odlehčovací  služby  je  zajištěno  ubytování
a 24hodinová pomoc podle předem projednaných potřeb. Žádost a písemnou smlouvu o poskytování odlehčovací služby
vyřídíte přímo s poskytovateli této služby, konkrétně na sociálních odborech měst. obvodů Moravská Ostrava a Přívoz,
Ostrava-Jih a Slezská Ostrava. V elektronické podobě můžete bližší informace, včetně ceníku a kontaktů, získat na we-
bových stránkách jmenovaných obvodů nebo v katalogu sociálních služeb (www.kpostrava.cz - oddíl dokumenty ke staže-
ní), také na veřejném portálu o sociálních službách www.socialnisluzby.ostrava.cz).
● Jaké výhody má tísňová péče? 
Jednou z hlavních výhod tísňové péče je, že umožňuje seniorům zůstat ve svém bytě a známém prostředí a současně poci-
ťovat vnitřní klid. Tato služba dává svým uživatelům a jejich blízkým jistotu, že v případě potřeby bude přivolána např.
pomoc lékaře, bude kontaktována pečovatelská služba a zajištěn pravidelný telefonický kontakt zaměstnanci tísňové péče.
Vstupní náklady činí asi 1500 Kč za zřízení telefonního spojení a měsíční poplatky se pohybují okolo 200 Kč.  Konkrétním
poskytovatelem v Ostravě je Dorkas Ostrava, tísňová péče Slezské diakonie se sídlem v Nové Vsi (Rolnická 55, kontakt:
737 223 967, bližší informace také na  www.slezskadiakonie.cz).  

Mgr. Martina Pavelková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví MMO

Novinka ve službách starším občanům - Senior Point Ostrava
Ing. Lukáš Vaculík zahájil 17. října 2016  v Ostravě čin-
nost Senior Pointu, jehož je ředitelem. Přítomný byl před-
seda  Svazu  důchodců  ČR  Ing.  Oldřich  Pospíšil,  který
organizuje  spolupráci  v této  oblasti.  Dále  se  zahájení
účastnily  Mgr.  Martina  Pavelková,  za  Magistrát  města
Ostravy, a Mgr. Liana Pospíšilová, zástupkyně vedoucího
úseku prevence a propagace Městské policie Ostrava.
■ Co mohou zájemci v Senior Pointu Ostrava získat: vy-
školenou obsluhu, která pomůže najít potřebné informace
z oblasti  bezpečnosti,  prevence  a  sociální  problematiky,
také klidné a přátelské prostředí a prostor k popovídání si,
možnost zapojit se do činnosti Svazu důchodců ČR, přístup k počítači s internetem, na-
bídku volnočasových aktivit, také časopisy pro seniory. Všechny služby jsou zdarma.
■  Senior Point najdete na adrese: Dům odborových služeb, U Tiskárny 1, 702 00 O.-
Přívoz, telefon: 596 104 222, vždy ve čtvrtek od 9 do14 hodin.

Připomínáme  možnost  využití  bezplatné právní  poradny  pro důchodce na téže adrese: Dům odborových služeb,
U Tiskárny 1, O.-Přívoz, telefon 596 104 221 a 596 104 222, v úterý a ve středu od 13 do 17 hod. Poradenství
poskytuje JUDr. Brlohová. Doporučujeme předem si telefonicky dohodnout termín schůzky.    

Anna Pinterová, foto Daniela Prošková
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Z Knihovny města Ostravy … Přečtěte si … Z Knihovny města Ostravy

Půjčiti stříbro, loupiti zlato
Catharina Ingelman – Sundbergová 

V pokračování krimikomedie  Brambo-
ry  na  vloupačku se  pětice  důchodců
pouští s vervou do nových loupeží. Vy-
kradou  kasino  a  ukryjí  se  v krásném
domě u moře. Brzy zjistí, že jejich sou-
sedem je parta drsných motorkářů.

Zkrocení mlsného muže
Jitka Ludvíková

Hrdinou knihy je lékař, velký požitkář
a  smolař  v jednom,  jenž  se  navzdory
své  nešikovnosti  a  smůle  vyrovná se
všemi  potížemi  s osobitým humorem.
Ať už jsou to nepovedený zálet, výlet
do lázní, vodácká výprava aj.

Promlčení
Jiří Březina 

Vyšetřovatel Volf se rozhodne objasnit
20 let staré případy vražd z pohraniční
vesničky  Pasečky. Rozjede  se  vyzpo-
vídat  bývalého  úředníka  ministerstva
vnitra.  Jeho vyprávění  o  minulosti  se
dotýká i hrůz konce 2. světové války. 

Zpívají ptáci i v pekle?
Horace Greasley

Hrdina knihy žije od r. 1940  v němec-
kých zajateckých táborech, až se do-
stane do lágru v Supíkovicích na Jese-
nicku,  kde  začne  jeho  neuvěřitelný
milostný příběh s německou dívkou.

Jubilanti v 1. čtvrtletí roku 2017 
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 Doležalová Gerta 04 1 Fričová Anna 12 2 Stračánek Jaroslav 10
1 Halamíčková Růžena 04 1 Kudělka Zdeněk 12 2 Kovářová Lenka 11
1 Tesařová Ludmila 04 2 Březinová Gerta 01 2 Dobešová Miloslava 12
1 Torčíková Alena 04 2 Zbořilová Emilie 01 3 Dedková Marie 01
1 Kučínská Alena 05 2 Šala Jaroslav, Ing. 02 3 Chlebová Jarmila 2
1 Solanská Květa 06 2 Výtisková Jindra 02 3 Starková Jiřina 4
1 Hanšutová Christa, Ing. 09 2 Šokalová Věra 04 3 Vyorálková Vlasta 4
1 Suchar Josef 09 2 Rohlová Mária 05 3 Rolčíková Eva, Ing. 6
1 Svatošová Eva 09 2 Ručka Jan, Ing. 05 3 Schindler Josef, Ing. 6
1 Vyplel Jiří 09 2 Sladovníková Blažena 05 3 Vyležík František, Ing. 9
1 Szabo Pavel 10 2 Magnusková Alena 09 3 Karnufková Jarmila 11
1 Jeseňáková Jarmila 11 2 Pavlíček Radislav 10 3 Richtárová Jana 11

2 Vřesňáková Renáta 05 3 Řepíková Eva 12

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