
 

                                                     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 8.                                                                                                                                             Číslo 4/2021

Vážení přátelé,                  

jsem ráda, že jsme společně úspěšně prožili nelehký
uplynulý rok 2021.
Do  nového  roku  2022  nám  všem  přeji,  abychom
měli z našeho setkávání příjemné pocity ale hlavně
vám  všem  a  vašim  rodinám  pevné  zdraví,  štěstí,
hodně pohody a radosti ze života. 

Anna Pinterová, předsedkyně MO SČR Ostrava

Hrníčky pro radost seniorů v sociálních zařízeních

Téměř všichni víte o naší spolupráci se spolkem Počteníčko, vedeným Ivanem Sekaninou. Nedávno jsme jím byli
osloveni, abychom se zapojili jako městská organizace Senioři ČR Ostrava do projektu Mezičasy, jehož součástí by-
la akce Hrníček pro tebe, tj. věnování hrnečků seniorům. Odezva mezi seniorskými organizacemi v Moravskoslez-
ském kraji byla velmi pozitivní, a to v Havířově, Bohumíně, Karviné, v Bruntále a samozřejmě v Ostravě. Spolek
Počteníčko daroval čaj nebo kávu, dále obalový materiál. Celkem bylo darováno 1420 hrníčků, které byly předány
v domovech severní Moravy a Slezska, z toho v Ostravě 270. Našich 80 hrníčků putovalo do Domova seniorů IRIS
a 50 jsme přímo předali v Domově Slunečnice v Ostravě-Porubě. K našim dárcům se připojilo i  OS  železničáři,
hlavní nádraží, a další. Velmi si vážíme vaší ochoty udělat radost lidem, na které si často ani rodina nevzpomene.
                                                                                                                                         Anna Pinterová, foto Marie Ryšavá

Upozorňujeme všechny, kdo hodlají zaslat články k otištění v našem Zpravodaji, aby je posílali na mailovou adresu,
která je uvedena na poslední straně každého čísla. Redakce nepřepisuje příspěvky napsané na psacím stroji či ručně. 
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Připomínáme: Od ledna 2021 jsme se těšili na nové prostory pro naši činnost

Nové sídlo ostravské městské organizace Senioři ČŘ v pobočce Knihovny města Ostravy v Podroužkově ul.
 Foto: Eva Kotarbová

Na podzim 2021: Osiřelo staré sídlo v budově Armády spásy v Porubě

Vyklízení našeho oblíbeného sídla Svazu důchodců ČR,
nyní Senioři ČR Ostrava-Poruba, Marie Majerové 1733,
se neobešlo bez zavzpomínání na mnohaleté zážitky ze
života zájmových organizací, ale hlavně naše dlouhole-
té přátele. Nebylo však zbytí, nadešel čas, kdy jsme mu-
seli prostor opustit a předat vlastníkovi objektu Armádě
spásy. Nastala nelehká práce vyklidit všechno zařízení
tak, aby zde nic nezůstalo. O přestěhování celkové pí-
semné dokumentace se nejvíce zasloužily Eva Konečná,
Marie  Pluhaříková,  Christa  Hanšutová  ale  především

Zdeněk Kudělka. Za ZO Kreativ si přenášely své pomůcky Mojmíra Sucháčková, Karla Czorniaková, Kateřina
Olahová a též Marie Chalupková. Že toho bylo hodně nastřádaného za uplynulá léta svědčí zaplněné skříně a skříň-
ky, které jsme získali v novém sídle, v krásných prostorných místnostech KMO, Ostrava-Poruba, Podroužkova
ulice 1663 (v 1. patře nad knihovnou). Ale ne vše jsme mohli stěhovat do nového objektu. Byli jsme nuceni objed-
nat kontejner na odvoz směsného odpadu z OZO Ostrava a do něho umístit všechno, co jsme neměli možnost pře-
stěhovat do nového sídla. Bez pomoci našich pilných a ochotných členů bychom neměli šanci ve vymezeném čase
přistavení kontejneru vše nutné do něj nejen uložit, ale i naházet!!! Pomohli Marie Šubrtová, Jarmila Kotulová,
Christa Hanšutová, Eva Kotarbová, Marie Ryšavá, Irena Zdrálková, Iva Pavelková. Hlavně nás zachránili od nej-
větší námahy naši silní pomocníci Josef Běnek, Bedřich Richter a Lubomír Pavelka. Velké poděkování vám všem.

Anna Pinterová, foto Eva Kotarbová 
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Něco málo z historie, jež patří k „Majerové“, kde jsme se scházeli od roku 1997!
c

Spolupráce s KS Aréna     2015-2016  Titul Klub seniorů 2014 Soutěž zasmějme se spolu         2016

Cesta do Štrasburku                  2016 Nejen senioři baví seniory             2017 Trénovaní paměti                       2017

Výlety s dětmi z MŠ Muglinovská Pravidelná soutěž Co víš, co znáš Výstavky ručních prací i v knihovně

Každoroční sportov. den v Pustkovci

Od roku 2014 vydáváme Zpravodaj

15. výr. zasazení Stromů milénia  2017

Kniha k 30. výr. založ. SD ČR, SČR

Kniha k 30. výr. vzniku SD ČR, SČR

Každoroční zájezdy       Polsko 2018

Sté narozeniny J. Schindlera      2020

Webové stránky MO Senioři ČR Sběr šatstva pro charitativní účely Šití roušek pro potřebné             2020
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Přišel nejen Mikuláš 
Turisté  ZO 05  uspořádali mikuláš-
skou zábavu. Užili si jí 7. prosince.

Foto: ZO 05

Dobře jsme se bavili v Českém Těšíně a v Petřkovicích
Velkou oblibu si získala oslava Dne seniorů, pořádaná Krajskou radou seniorů Morav-
skoslezského kraje. Letos se slavnostní setkání uskutečnilo 1. 10. ve spolupráci s Kraj-
ským koordinačním centrem spolku Senior. Čtyři autobusy zájemců z celého MSK nej-
dříve  čekaly pamětihodnosti a zajímavosti kraje, a to zámek Fryštát v Karviné a Ar-
cheopark v Chotěbuzi.  Pak se  všichni přesunuli do sálu Kulturního a společenského
střediska v Českém Těšíně, kde účastníky přivítal předseda Pavel Gluc, místostarosta
Českého Těšína Vít Slováček a Oldřich Pospíšil,  předseda Krajské organizace SČR
MSK. Po předání ocenění, k němuž nemohlo dojít v loňském roce, následoval kulturní
program,  jenž byl často přerušován potleskem spokojených  diváků. Své umění před-
vedly soubory písní a tanců z Háje ve Slezsku, Hnojníku a Českého Těšína. Závěrem
předseda KRS MSK Pavel Gluc poděkoval všem, kteří se zapojili svou pomocí, ať fi-
nanční nebo osobní, a zasloužili se o tento velmi pěkný den. Přítomno bylo 210 senio-
rů z klubů a organizací kraje.     
 Už 2. 10. se sešli Senioři ČR MSK tentokrát v opraveném Kulturním domě v Ostravě-
Petřkovicích.  Bylo to  170  členů reprezentujících organizace Frýdek-Místek, Ostrava,
Petřkovice.  Přivítal  je  předseda  KO SČR  MSK Oldřich Pospíšil,  pozdravili  je  také
hosté Jiří Carbol, předseda sociální komise MSK, a Milan Fabián v zastoupení posla-
neckého klubu KSČM. Po oficiálních projevech vystoupily se svým milým kulturním
programem děti  zdejší  ZŠ a seniorské soubory z Petřkovic a Frýdku-Místku. Nově
vzniklý taneční a pěvecký soubor z F.-M. si ihned získal přízeň přítomných diváků. 
V závěru setkání se dostavil ministr kultury Lubomír Zaorálek. Ve svém vystoupení
hovořil o řešení problematiky seniorů a poděkoval přítomným za celoživotní přínos
pro rozvoj státní ekonomiky v minulosti. Předseda KO SČR MSK poděkoval staros-
tovi Petřkovic za umožnění konání oslavy Dne seniorů v krásném sále KD, dále míst-
ním pořadatelům aj.                                                                                 Anna Pinterová

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

Máma odchází do kláštera!
Stéphanie Combeová
Klára, perfekcionistka a pracující matka tří
dětí, je jak papiňák před bouchnutím. Syn-
drom vyhoření klepe na dveře, stejně i kri-
ze středního věku. Zbývá poslední záchra-
na - týdenní duchovní cvičení v klášteře. 
Pomůžou Kláře exercicie na druhém konci 
Francie? Podaří se jí načerpat nové síly?

Vezmi si mě 
Dan Rhodes
Ústředním tématem povídkového souboru
Vezmi si mě je svatba, ne vždy však dota-
žená do konce. Britský prozaik Rhodes ve
svých  mikropovídkách  vypráví  o  vztahu
mezi  mužem a ženou,  o tragických i  ko-
mických  situacích,  které  milostné  vztahy
provázejí.

Z deníku dočaskářky
Olga Minaříková
Autorka  líčí  každodenní  realitu  soužití  se
psími bezdomovci. Je jich daleko větší po-
čet,  než  si  dokážeme  představit.  „Dočas-
kář“ je člověk, který se dobrovolně a zdar-
ma ve volném čase stará  o psa  týraného,
zanedbaného,  zachráněného  z  množírny,
než se pro něj podaří najít nový domov. 

Moje nejmilejší psí historky
James Herriot
Deset  britským  autorem  nejoblíbenějších
příběhů o psech z veterinární praxe, které
jsou doplněny něžnými ilustracemi Lesley
Holmesové. Dočtete se například o Bren-
dym, vášnivém objeviteli obsahu odpadko-
vých košů,  nebo o Gypovi, který za celý
svůj život štěkl jen jednou.

   Redakční rada: Zdeněk Kudělka, Mgr. Eva Kotarbová, Anna Pinterová,     
       Ing. Daniela Prošková, Mojmíra Sucháčková

Grafické zpracování a korektura textu: Mgr. Eva Kotarbová
 Zpravodaj (čtvrtletník) je určen jen pro vnitřní potřebu.          

Vydání: prosinec 2021

  Sídlo spolku: M. Majerové 1733, 708 00 Ostrava-Poruba, telefon 596 951 813, IČO 70631484
E-mail:senioricr-ostrava@seznam.cz, web. stránky: http://seniori-cr-ostrava.cz

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