KLUB DŮCHODCŮ OSTRAVA-HOŠŤÁLKOVICE
Sídlo: Dům zahrádkářů na ul. Postranní v Ostravě-Hošťálkovicích

Úvodní slovo
Již 20 let se setkávají senioři městského obvodu Ostrava-Hošťálkovice, aby aktivně prožívali podzim svého
života a netruchlili nad uběhlými léty mládí, ale naopak se těšili z každého prožitého dne. Scházejí se, aby
trávili volné chvíle ve společnosti svých vrstevníků a zavzpomínali na doby minulé, aby se podělili o
zkušenosti staré i nové a zapudili samotu aktivní účastí na mnoha akcích. Vždyť tak se má prožívat
plnohodnotný život.
Tato útlá brožurka má připomenout a ukázat, že senioři Hošťálkovic dokázali překročit onu pomyslnou
hranici stáří, která by je mohla zatlačit do pozadí společnosti, že svou aktivitou, nápady i pracovitostí,
dokázali pravý opak.
Podat přehled o vzniku a vývoji našeho Klubu nebylo právě snadné. Dokumentace k činnosti této
společenské složky se dochovala jen v torzu. To, co posloužilo jako hlavní pramen informací o činnosti
Klubu, jsou totiž jen jednotliviny dokumentů. K těm nejvýznamnějším patří plány činnosti z let 1990-1992
připravované tehdejším předsedou p. Aloisem Svačinou a zprávy o činnosti Klubu z let 1993 -2004, které
dávají nahlédnout do činnosti a aktivit Klubu. Za jejich uchování je třeba poděkovat člence a někdejší
předsedkyni Klubu p. Blance Honusové i stávající předsedkyni p. Erice Šrámkové. Další informace bylo
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možné čerpat z kroniky klubu důchodců, kterou vede a kterou zpětně alespoň základními údaji o činnosti
Klubu od roku 1990 doplnila kronikářka p. Gertruda Vojtková. Nepřehlédnutelnou pomocí pro vznik této
práce byly vzpomínky pamětníků – členů klubu i starosty obvodu. Proto je vhodné v úvodu tohoto dílka
všem, kteří se na poskytnutí informací, vzácných dokumentů a fotodokumentace podíleli, upřímně
poděkovat.
Pokud nejsou v brožuře obsažena všechna důležitá data nebo snad došlo k uvedení chybného údaje, prosí
autorka, abyste vzali v potaz omezené množství dostupných pramenů. Vše je možné napravit provedením
oprav. Další a doplňující informace budou přijaty s povděkem.

Děkuje autorka
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Vznik a založení klubu
Vznik a založení Klubu důchodců Hošťálkovic je spjato se stavbou Domu zahrádkářů
v Hošťálkovicích na ul. Postranní. Píší se 80. léta a Hošťálkovice již nejsou samostatnou obcí. Od
roku 1976 jsou integrovány do města Ostravy a stávají se součástí městské části Ostravy 1
(Moravská Ostrava a Přívoz). Místní Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
požádala koncem 80.let minulého století tehdejší Obvodní národní výbor Ostravy 1 o povolení
stavby garáže pro traktor a výstavby nové moštárny na ul. Postranní, v lokalitě pod místním
kostelem Všech svatých. To se psal rok 1986 Obvodní národní výbor záměr i stavbu schválil.
V rámci přípravy této stavby jeden z místních občanů, známý svou pracovitostí, dobrým
vztahem k člověku i svým aktivním přístupem k místu svého bydliště, tedy Hošťálkovicím, a
zároveň i člen místní organizace Českého zahrádkářského svazu, přišel s myšlenkou rozšířit tuto
stavbu o prostory, či menší sál, ve kterém by se mohli scházet senioři Hošťálkovic. Tímto
občanem byl pan Alois Svačina, bytem na ul. Včelínek č.p. 300. Záměr se líbil, protože zařízení
podobného typu, které by umožnilo seniorům Hošťálkovic na zaslouženém odpočinku, aktivně
prožívat důchodový věk, v Hošťálkovicích zjevně scházelo. Ten, který jeho myšlenku odporoval a
do její realizace vložil stejnou energii, byl pan Jiří Lichoň, bytem na ul. Aleje. Budiž tehdejšímu
obvodnímu národního výboru připsáno k dobru, že tuto myšlenku podpořil a z původní garáže a
moštárny tak vyrostlo malé kulturní zařízení s pěkným sálem a klubovnou pro seniory.
Píše se rok 1989, a to už je nový Dům zahrádkářů v Hošťálkovicích dokončen. V říjnu 1989 tedy
mohla myšlenka založení Klubu důchodců Ostrava-Hošťálkovice nabýt konkrétní podoby. Podle
kroniky zahájil Klub svou činnost 28. října 1989. Do jeho čela se postavili:
předseda
zástupce
členové výboru

Jiří Lichoň
Alois Svačina
Jana Kočí
Herta Bartusková
Augusta Čížková

Dne 30. října 1989 se pak v Domě zahrádkářů o 17. hodině konalo otevření klubu. Do presenční
listiny se tehdy podepsalo 72 osob.
Po svém založení byl Klub důchodců Ostrava-Hošťálkovice registrován v rámci Městského Svazu
důchodců v Ostravě. Zatím byl nalezen pouze jediný dokument (zatím není jisté, zda i jediný
dochovaný), v němž je potvrzeno členství hošťálkovického klubu v městském svazu. Podle
údajů z hodnocení činnosti trvalo členství do roku 1995. Podle výpovědi pamětníků, díky
tomuto členství odváděl Klub do Svazu poměrně vysoký příspěvek. Příspěvek opravňoval naše
členy účastnit se akcí pořádaných či financovaných městským svazem za nižší ceny než nečleny.
O akcích byli členové informováni prostřednictvím zasílaného Zpravodaje, vydávaného Svazem.
Tento způsob spolupráce neoslovil hošťálkovické členy natolik, aby o členství stáli. Proto v roce
1995 hošťálkovický klub členství ukončil.
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Kopie presenční listiny z otevření Klubu důchodců v Ostravě-Hošťálkovicích
dne 30.října 1989

Již o necelý měsíc později tok našich národních dějin ovlivní i další činnost a život v Klubu. Po
sametové revoluci v listopadu 1989 a následně vzniku samostatného Městského obvodu
Hošťálkovice v roce 1990 se rozbíhá mezi samosprávou obvodu a klubem důchodců spolupráce.
První starosta obvodu Hošťálkovice, Ing. Jan Černota, věnuje klubu a seniorům obecně, velkou
pozornost. Na náklady městského obvodu je v Domě zahrádkářů vybavena klubovna nábytkem,
židlemi a stoly, gramofonem či společenskými hrami. Spolupráce s městským obvodem však
neprobíhá jen na této materiální úrovni. Městský obvod zahajuje v Kulturním domě
Hošťálkovice pravidelná společenská setkání se seniory na „Dnech seniorů“. Oslav se tedy
účastní ti, kteří již tráví svá léta na zaslouženém odpočinku. Senioři - jubilanti, kteří dosáhli 60.
roku věku a více, pak přijímají z rukou samotného starosty nejen blahopřání, ale i dárek. Po
uzavření kulturního domu z důvodu jeho rekonstrukce, probíhají tato společenská setkání v sále
Domu zahrádkářů. Z kapacitních důvodů sálu probíhají pouze„Setkání s jubilanty“. Dny seniorů
i Setkání s jubilanty získávají nejen svou tradici, ale i oblibu u většiny hošťálkovických seniorů.
Spolupráce s městským obvodem pokračuje pořádáním zájezdů pro seniory Hošťálkovic nebo
ve formě finanční podpory zájezdů organizovaných přímo Klubem. Městský obvod hradí i režijní
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náklady spojené s užíváním klubovny. Když po roce 1989 získala Základní organizace Českého
zahrádkářského svazu v Hošťálkovicích do dlouhodobého užívání od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových objekt Domu zahrádkářů, uzavírá Úřad městského obvodu
v Hošťálkovicích se Základní organizací ČZS v roce 1991 smlouvu o pronájmu místnosti v 1.
patře, aby tak Klubu zajistil prostory pro jeho činnost. Smlouvy jsou uzavírány mezi ZO ČZS a
Městským obvodem Hošťálkovice pravidelně každým rokem. O sedm let později, 23. listopadu
1998, schvaluje tehdejší rada městského obvodu novou, tentokrát trojdohodu mezi Městským
obvodem Hošťálkovice, Základní organizací ČZS Hošťálkovice a Klubem důchodců OstravaHošťálkovice. V ní je upravena roční náhrada za elektrickou energii, vytápění a vodné ve výši
5 250 Kč a úhrada za pronájem prostor při akcích pořádaných klubem, tedy hlavně sálu, ve výši
3000 Kč. Ročně tedy hradil městský obvod režijní náklady ve výši 8 250 Kč. Tato trojdohoda je
uzavírána pro každý následující rok a výše režijních nákladů se postupně mění s ohledem na růst
cen energií. Např. v roce 2000 jsou účtovány náklady ve výši 10 350 Kč. V roce 2006 uzavřela ZO
ČZS Hošťálkovice nové znění dohody o úhradě režijních nákladů již pouze s Městským obvodem
Hošťálkovice. Je zajímavé, že cena za pronájem klubovny se snížila na 8,4 tis. Kč. Poslední
náklady za pronájem klubovny podle Dohody z roku 2008 činily 9 000 Kč.

Předsedové Klubu důchodců Ostrava-Hošťálkovice od jeho založení

Jiří Lichoň
1989 - 1990

Alois Svačina
1990 – 21.3.1994
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Šarlota Hlavenková
22.3.1994 -1.9.1998

Blanka Honusová
2.9.1998 - 2007

Erika Šrámková
2007 - dosud

Prvním předsedou Klubu se stal v roce 1989 Jiří Lichoň. Již po pár měsících ho v roce 1990 ve
funkci vystřídal Alois Svačina, který Klub vedl celé čtyři roky. Ze zdravotních důvodů se v březnu
1994 funkce vzdává a předsednictví po něm přebírá Šarlota Hlavenková, bytem na ul. Žleby.
Dalšími členy nově zvoleného výboru se stávají: Blanka Honusová, zástupce předsedkyně,
jednatelka Augusta Čížková, kulturní referentka Erna Vojáčková a pokladnice Hildegarda
Tvardková. Odstupující předseda zůstává čestným členem. Šarlota Hlavenková vede Klub rovněž
plné čtyři roky, a to do okamžiku, kdy ji při návratu domů ze setkání v klubovně sráží na
chodníku nezodpovědný řidič. Tragická událost se odehrává 1. září 1998 na ul. Aleje, kde na
místě předsedkyně umírá. Štafetu předsednictví v Klubu po tragicky zemřelé p. Šarlotě, v září
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přebírá Blanka Honusová, bytem na ul. Lipka. Ta ve dvacetileté historii Klubu vykonává
předsednictví nejdéle, celých devět let, tedy od září 1998 do roku 2007. V roce 2007 předává
pomyslné žezlo předsednictví stávající předsedkyni Erice Šrámkové, bytem na ul. Prudké.
Z uvedených údajů, a jak bude uvedeno níže, i z rozboru členské základny Klubu jednoznačně
vyznívá, že ač otcem myšlenky - založit v Hošťálkovicích klub pro dříve narozené - byli muži, po
odstoupení druhého předsedy v historii klubu, tedy Aloise Svačiny, se vedení klubu stává čistě
ženskou záležitostí. Nad tímto vývojem se však není třeba podivovat. Z následného rozboru
členské základny a ze samotné první presenční listiny klubu vyplývá, že převaha žen zde byla už
od samého začátku.
Mezi prvními členy-muži se objevují jména: Jiří Lichoň, Kurt Bartusek, Eduard Dudek, A. Svačina,
Glumbík, Jureček, Pavlica, Josef Staněk, Haupt, Josef Čížek, Jan Klímek, Barč, Max Malchárek,
Choika, Kocur Hlavenka, Kočí Alfréd, Novosad, Konečný. Později do klubu přichází Josef Čížek,
Přemysl Vojtek, Reinhard Gatnar, Eduard Kozub. Pozorný občan Hošťálkovic, znalý svých
spoluobčanů, porovnáním ženských a mužských jmen v presenční listině jasně vytuší, že členy
Klubu byly celé manželské páry. Postupem času se však návštěvy mužů na pravidelných
schůzkách vyskytují méně a méně. K těm, kteří po boku žen v klubu setrvali až do svého úmrtí,
patřili Josef Čížek, Eduard Hlavenka, Reinhard Gatnar a Přemysl Vojtek. To však neznamená, že
ti ostatní činnost Klubu ignorovali. Naopak, velmi rádi přicházejí prožít hezké chvíle se svými
vrstevníky při různých společenských akcích, zájezdech apod. i nyní.

Kopie sdělení Městskému výboru Svazu důchodců v Ostravě-Hrabové o volbě nového výboru Klubu
důchodců Ostrava-Hošťálkovice, rok 1994
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Členská základna Klubu důchodců Ostrava-Hošťálkovice
Jak již bylo v části o založení Klubu zmíněno, nové společenství hošťálkovických seniorů čítalo
v okamžiku jeho vzniku 72 členů. Postupem času dochází k ustálení členské základny, a to jistě i
s ohledem na to, jak silně členy činnost oslovila. Protože se jedná o seniory, mění se stav
členské základny s ohledem na jejich zdravotní stav, rovněž vlivem úmrtí členstva a samozřejmě
příchodem členů nových. Do klubu vstupují i občané ze sousední Lhotky, kde sdružení tohoto
typu chybí, rovněž i jedna občanka Bobrovníků , Hlučína a Kozmic .
V připojené tabulce se pokusíme podat přehled o počtech a pohybu členské základny
v jednotlivých letech, a to i z pohledu podílu mužů a žen. Dohledané údaje o stavu členské
základny jsou podloženy údaji z ročních hodnotících zpráv, ve kterých se stavy členské základny
pravidelně objevují až od roku 1995, a dále z přehledu o placení členských příspěvků vedených
od roku 1999.
Během dvacetiletého trvání Klubu důchodců Ostrava-Hošťálkovice zemřelo celkem 58 členů.

Přehled členské základny v jednotlivých letech k 31.prosinci
Rok

1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

Počet členů

72
?
?
?
?
?
39
47
47
44
39
35
35
33
34
34
32
31
31
26
28

Podíl
ženy/muži

51/21
?
?
?
?
?/3
36/3
44/3
44/3
41/3
36/3
32/3
32/3
30/1
31/1
31/1
29/1
28/1
28/1
26/1
28/0

Doplňující údaj

Závěrečného ukončení roku se zúčastnilo 48 členů
Závěrečného ukončení roku se zúčastnilo 40 členů
Závěrečného ukončení roku se zúčastnilo 33 členů
Závěrečného ukončení roku se zúčastnilo 37 členů

K 30.9.2009
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Seznam členů Klubu důchodců Ostrava-Hošťálkovice k 28.říjnu 2009
Příjmení a jméno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Čočková Marta
Dvořáková Hildegarda
Gatnarová Marie
Gatnarová Hildegarda
Hodková Gertruda
Honusová Blanka
Chojková Gertruda
Kačmařová Markéta
Kozubová Renata
Kuligová Helena
Lampartová Matylda
Mikesková Františka
Mrázková Anna (Lhotka)
Nováková Anežka (Bobrovníky)
Olšáková Anežka
Peřichová Soňa
Ptáková Marta
Riedlová Anežka
Slívová Marie (Kozmice)
Sýkorová Markéta
Šrámková Erika
Šrámková Hildegarda
Tomečková Marta (Hlučín)
Tomečková Matylda
Tvardková Hildegarda
Valentová Svatava
Vitásková Marie (Lhotka)
Vojtková Gertruda

Rok vstupu
do klubu
1991
1991
1991
1991
1989
1992
1991
1989
2000
2009
1993
1991
1996
2001
1989
2007
1989
2009
1994
2008
2004
191
1989
1991
1989
2007
1996
1996

Zakládající členka

Zakládající členka

Zakládající členka
Zakládající členka

Zakládající členka
Zakládající členka

Z činnosti a aktivit klubu
Co členství v Klubu důchodců v Ostravě-Hošťálkovicích seniorům přináší, jak pomáhá
obohacovat jejich život? Negativní dopad naší hektické doby se mnohdy projevuje neochotou
dětí věnovat čas svým rodičům, či prarodičům, malou trpělivostí si jejich problémy vyslechnout.
Na takové okamžiky nabízí řešení právě společná setkávání seniorů. Tím nejzákladnějším
přínosem je jistě pro mnohé, zejména pak pro ty, kteří již ztratili svého životního partnera,
možnost být mezi lidmi, možnost mít se komu se svými problémy svěřit, možnost najít partnera
pro společenský život. A právě zde má klub v životě seniorů své místo.
O tom jakými aktivitami byl život bývalých i současných členů díky Klubu v průběhu dvaceti let
obohacen, má podat stručný výtah z jeho činnosti.
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Důchodci měli tak říkajíc „našlápnuto“ ve svých plánech i skutcích od samého počátku založení
klubu. Hned na začátku rozhodli o konání pravidelných schůzek. V prvních dvou letech jednou
měsíčně vždy v úterý a od roku 1992 již dvakrát v měsíci. Rozběhla se řada besed na témata:
pohledy do historie obce Hošťálkovice, zahradničení, které bylo vždy doprovázeno projekcí
diapozitivů, projekce ze zajímavých zahraničních akcí, předváděcí akce. Své místo získaly
návštěvy praktických lékařů našeho zdravotního střediska MUDr. Porubové, MUDr. Billa a
MUDr. Štaiera, při kterých přednášeli na téma zdravotních problémů ve stáří, jak preventivně
na některé neduhy stáří, jaké jsou možnosti sociálního zabezpečení ve stáří, ošetřování
přestárlých v domácnostech apod. Konaly se schůzky u harmoniky za zpěvu lidových písní,
posezení u gramofonu, byly organizovány výšlapy do blízkého i vzdálenějšího okolí, zájezdy.
Kulturní život vyplňovali návštěvami scén a představení ostravských divadel. Nezapomínalo se
na ty, kteří slavili svá životní jubilea, ani na bývalé členy, kteří z důvodu svého zhoršeného
zdravotního stavu již Klub nemohli navštěvovat. A tak se vypravovali za nemocnými domů.
Samozřejmostí jsou společné oslavy Dne matek, obnovili oslavy svátku Mezinárodní dne žen,
připravovali a prožívali společný příchod Vánoc i zakončení roku, na kterém hodnotili svou
celoroční činnost. Své zkušenosti a pracovitost vkládali do organizování společenských večírků a
plesů. Ale nejen tyto aktivity členové vyvíjejí.

Rok 1990
Již v roce 1990 uzavírá hošťálkovický klub družební styk se sousedním Klubem důchodců
v Bobrovníkách. Činnost se rozšiřuje o vzájemné návštěvy s besedami a vzájemnou účastí na
organizovaných akcích.
V červenci a srpnu prožijí první společné besedy. Členové absolvovali dva zájezdy – do
Kroměříže a Jeseníků.

Rok 1991
Kromě již v úvodu uvedených besed, výšlapů apod. si připravili členové u Domu zahrádkářů na
poslední květnový den táborák s opékáním buřtů. O čtrnáct dnů později 14. června vyrazili na
jednodenní zájezd do Olomouce spojený s návštěvou výstavy květin a Svatého Kopečku. V říjnu
přišel se členy hošťálkovického klubu pobesedovat zástupce Svazu důchodců Ostrava. 26. října
pozvali důchodci Klubu ostatní důchodce z Hošťálkovic na taneční parket. Šlo nejspíš o první
společenský večírek, který později získává svou tradici i oblibu mezi ostatními seniory, tedy
nejen mezi členy Klubu. V listopadu přichází se seniory do Klubu pobesedovat starosta
městského obvodu, aby je informoval o činnosti zastupitelstva a jeho plánech.
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První Den seniorů pořádaný
Městským obvodem Hošťálkovice,
rok 1991
Členu Klubu Emanuelu Glumbíkovi
přeje starosta Ing. Jan Černota

Čtyři senioři, zleva: pánové
Chojka, E.Kaštovský, J.
Kaštovský a E.Glumbík,
rok 1991

Diskuze zastupitelky městského
obvodu Marie Glumbíkové
na Dni seniorů, rok 1991
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Rok 1992
Členové klubu se scházejí již dvakrát do měsíce, ve stejný den, tedy úterý. Průměrná účast na
schůzkách se pohybuje kolem 30 – 40 členů.
V únoru pozvali předsedu Městského výboru Svazu důchodců Ostrava k besedě na téma sociální
zajištění důchodců. V květnu společně s Klubem důchodců Bobrovníky poseděli u táboráku. Naši
senioři i ostatní občané spolupracovali s Českou televizí při natáčení „Silvestra 1992“
v Kulturním domě v Hošťálkovicích.
V roce 1992 navázal hošťálkovický klub další družbu s Klubem důchodců v Ostravě-Petřkovicích.
Dne 29. září se naši senioři zúčastnili společenského večírku v Petřkovicích v počtu 32 osob.

Členové klubu důchodců
Hošťálkovice při natáčení
silvestrovského pořadu České
televize v Kulturním domě
v Ostravě-Hošťálkovicích (zleva:
Alois Svačina, Milada Šrámková,
Marie Svačinová, Matylda
Bialasová, Marie Gatnarová)
rok 1992

Z natáčení Silvestra 1992 České
televize v Kulturním domě v OstravěHošťálkovicích (členky Klubu zleva:
M. Čočková a H. Tvardková)
rok 1992
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Z natáčení ČT „Silvestr 1992“
v Kulturním domě v OstravěHošťálkovicích (manželé Čížkovi
a herec Ondřej Havelka)
rok 1992

Rok 1993
Již začátkem roku se podařilo samosprávě Klubu zajistit Dr. Samka s projekcí diapozitivů o Paříži.
Klub pokračoval v družebních stycích s KD Bobrovníky -jen v průběhu I. pololetí navštívil
Bobrovníky dvakrát. Do konce června 1993 stihli za spolupráce s cestovní agenturou p. Ericha
Čaly připravit zájezd do neznáma. Díky tomuto zájezdu navštívilo 44 jeho účastníků Lázně
Teplice a jeskyně, Hranice a Rožnov pod Radhoštěm. Na podzim přijali členové pozvání na
vinobraní do Bobrovníků. Dne 18. listopadu připravil KD Hošťálkovice společný večírek s KD
Bobrovníky a KD Petřkovice účastí 68 osob (z toho 45 členů Hošťálkovic, 15 z Bobrovníků a 8
z Petřkovic). V prosinci se pak konalo tradiční závěrečné setkání se zpěvem vánočních písní a
občerstvením.

Den seniorů 1993
v Domě zahrádkářů
v Ostravě-Hošťálkovicích

Rok 1994
Zpráva za rok 1994 uvádí, že prvním nejdůležitějším úkolem začátku roku, byla příprava plesu.
Ples se pak uskutečnil 5. února 1994 v Domě zahrádkářů. Zúčastnilo se ho neuvěřitelných 150
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osob ze Svazu důchodců z Ostravy-Zábřehu, z KD Bobrovníky a Petřkovice a samozřejmě
Hošťálkovic.
V březnu Klub společně oslavil 80. narozeniny bývalého předsedy a zakladatele Klubu p. Aloise
Svačiny.
Dne 26. dubna přijali pozvání družebních Bobrovníků na májovou veselici. Později spolu
navštívili i Ranč v Bobrovníkách. Dne 7. května si v počtu 8 osob vyšlápli na Hradec nad
Moravicí. Pěknou akcí byl výšlap do nedalekého bývalého místního lomu u stávající cyklotrasy u
řeky Opavy spojené s prohlídkou chatoviště. Pak se skupinka vydala směrem k lípě, k místu
zvaném Lipka. Tam se občerstvila koláči a čajem, který jim uvařily jiné členky Klubu.
Na 12.listopad připravil Klub další společné setkání družebních klubů ostravských městských
obvodů Hošťálkovic, Petřkovic, Zábřehu a Poruby a sousedních Bobrovníků. Na společenský
večírek přišlo 126 osob. Průměrná účast na schůzkách se pohybovala mezi 35-40 členy.

Vystoupení Ostravského pěveckého
sboru v Kulturním domě OstravaHošťálkovice u příležitosti Dne matek,
rok 1995

Oslava Dne matek v Kulturním domě
v Ostravě-Hošťálkovicíc
(zleva: L.Pavlicová, ?, Z.Švidernochová, G. Hrušková), rok 1995
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Zakladatel Klubu důchodců OstravaHošťálkovice slavil své osmdesátiny,
blahopřání přijímá z rukou
starosty,1994

Rok 1995
Klub pokračuje v pravidelných čtrnáctidenních schůzkách. V únoru se vydali členové na ples
důchodců v Bobrovníkách v počtu 25 osob. V březnu si 19 seniorek vyšlo do Hornického muzea
v Petřkovicích. V červnu vycestovala část členek do Zlatých Hor v Jeseníkách, kde začala
příprava stavby známého poutního místa – Chrámu P. Marie Pomocné. Na tuto stavbu členky
pak přispěly částkou 700 Kč. Na 22. července připravil Klub důchodců Hošťálkovice v Domě
zahrádkářů pro všechny družební kluby veselici. Horký den byl pravděpodobně důvodem menší
účasti, 75 osob.
Dne 19. září se uskutečnil zdařilý zájezd na Slovensko, do Vrátné doliny, s účastí 43 osob. V říjnu
se veselilo 18 členů na vinobraní v Bobrovníkách. Dne 25. listopadu se členové zúčastnili Dne
seniorů pořádaného městským obvodem. Na poslední schůzku v roce 1995, 28. prosince, přišel i
starosta městského obvodu.

Zájezd klubu důchodců OstravaHošťálkovice na Slovensko, Vrátná
dolina, září 1995
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Rok 1996
Průměrná účast na schůzkách Klubu se pohybovala kolem 30 členů. Hned na začátku roku
13.ledna připravili členové Společenský večírek za účasti 120 osob. Je třeba zdůraznit, že
veškeré občerstvení vždy připravovaly členky samy. 10. února se naopak 11 členů zúčastnilo
plesu pořádaného KD Bobrovníky.
Na jaře navázal hošťálkovický klub další spolupráci a družební styk s kluby v Krásném Poli a na
Vrablovci.
První májový den se společně členové klubů Hošťálkovic, Zábřehu a Hrabůvky vydali na výšlap
do Bobrovnického lesa a v červnu absolvovali další výšlap do Kozmic na hájenku.
Dne 28. května zorganizoval náš klub setkání klubů Bobrovníků, Petřkovic, Zábřeha, Hrabůvky,
Vrablovce a Krásného Pole v Domě zahrádkářů v Hošťálkovicích. Počet účastníků dosáhl
úctyhodného čísla 114. Zpívalo se, povídalo se a servírovaly se vyhlášené hošťálkovické koláče.
24. července vyjeli senioři vlakem na jednodenní výšlap do Kunčic pod Ondřejníkem. 7. srpna
navštívili Háj ve Slezsku, Hrabyň a Kyjovice. V září – 9.9. - se uskutečnil autobusový zájezd do
Polska spojený s návštěvou poutních míst. Jednadvacet členů se 15. října účastnilo vinobraní
v Bobrovníkách, připraveného tamějším klubem. V tuto dobu vrcholily přípravy na Společenský
večírek Klubu důchodců Hošťálkovice, který se pak uskutečnil 9. listopadu za účasti
neuvěřitelných 162 osob z našeho městského obvodu, Bobrovníků, Vrablovce, Petřkovic,
Krásného Pole a O-Zábřehu. Nálada byla výborná.
19. listopadu proběhl zájezd do Olomouce na prodejní výstavu, která byla spojena s návštěvou
Svatého Kopečku. To už se chýlil konec roku a blížily se Vánoce. Přesto 25 členů ještě podniklo
cestu na prodejní vánoční výstavku do Vrablovce a 10 osob neodmítlo ani pozvání do Krásného
Pole.
Rok 1997
Schůzky v Klubu probíhají stejně jako v minulém roce, tedy dvakrát do měsíce. Průměrná účast
na schůzkách se pohybuje kolem 32 osob. Na přání většiny členek byly v tomto roce při
setkáních zahájeny rozcvičky. Členové Klubu se účastní Dne seniorů a Letních slavností
organizovaných městským obvodem. V červnu podle starých svatodušních zvyků smažili
vaječinu. Klub připravil „Malý domácí ples“, dále „Družební setkání“ s malou výstavkou ručních
prací pod názvem „Šikovné ruce“. V průběhu roku se 8.září vydali zájezdem do starobylého
Krakowa v Polsku za finanční podpory městského obvodu. Podruhé podnikají zájezd do Polska
23. října, tentokrát na nákupy na burzách v Ratiboři, Bialsko Biale a Rybniku. Vyrazili do Lázní
Darkov u Klimkovic a pak pěšky na „MEXIKO“ na tvarůžky. Utužovali družební styky návštěvou
velikonoční a vánoční výstavky na Vrablovci nebo účastí na večírku v témže klubu, či návštěvou
výstavky ručních prací v Krásném Poli, rovněž účastí na akci „Tvarůžky“ či na „ Mikulášské“.
Poslední schůzky roku se zúčastnilo 42 členů v hostinci v Bobrovníkách.
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Den seniorů pořádaný Městským
obvodem Hošťálkovice v Domě
zahrádkářů, rok 1997

K 80.narozeninám přeje člence
Klubu p. Justině Černotové
starosta obvodu na Dni seniorů,
rok 1997

Den seniorů 1997
Zleva: Marie Lokajová, Františka
Klímková, Blanka Honusová,
F.Chamrádová)
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Rok 1998
K aktivitám, které členové pořádali v průběhu roku pro sebe i družební kluby byl Ples přátel
klubu připravený na 27.února s účastí 110 osob. V květnu „Přátelské posezení u kávy“
s družebními kluby, 28.října „Přátelské posezení“ s módní přehlídkou.
Klub zorganizoval dva zájezdy: 10.června do Polska, který byl spojen s návštěvou nového kostela
v Hněvošicích, 16.července do Jeseníků a Velkých Losin spojený s návštěvou zámku a papírny.
Členové se hojně účastnili akcí pořádaných družebními kluby: v lednu plesu v Bobrovníkách a
v únoru v Krásném Poli, v dubnu družebního večírku na Vrablovci, v říjnu se zúčastnili oslavy
10.výročí založení Klubu důchodců v Ostravě-Petřkovicích.

Členky klubu jako manekýnky při
módní přehlídce v rámci
Přátelského posezení s družebními
kluby, říjen 1998

Rok 1999
Z celkového počtu 39 členů, dosahuje průměrná účast na schůzkách 28 osob.
Hned na začátku roku se naši členové navštívili ples v Bobrovníkách a v únoru pak naopak ovládl
Dům zahrádkářů ples hošťálkovického klubu. Pochvalu sklidila od našich členů prodejní
Velikonoční výstava na Vrablovci a následně ve stejném družebním klubu přátelské setkání
s hudbou a módní přehlídkou. Dne 28.dubna se uskutečnil výšlap do lázní Darkov
v Klímkovicích-Hýlově. Ve spolupráci s Českým Červeným křížem v Hošťálkovicích se uskutečnilo
hned několik akcí: beseda s MUDr. Hurníkem na téma nesprávná výživa, společný výšlap na
Landek, či ochutnávka zeleninových a ovocných salátů. 9.června vyrazili členové do Beskyd – na
Pustevny, Bílou a Ostravici.
Na podzim navštívila Klub ředitelka základní školy Mgr. Alena Kopečná a vychovatelka družiny p.
Olga Ďurovičová s prosbou o pomoc při organizaci Adventních dnů ve škole. Klub přispěl škole i
malým finančním obnosem. Členové Klubu manželé Marie a Alois Svačinovi oslavili v tomto roce
diamantovou svatbu.
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Rok 2000
V lednové plesové sezóně se členové zúčastnili plesu pořádaného Klubem v Bobrovníkách a na
to 29.ledna připravil náš klub vlastní ples, na který byli pozváni i členové ostatních klubů. Dne
7.května uspořádal Klub Májovou veselici, na které vystoupili mladší žáci základní školy. Dne
21.června vyrazili členové na výlet do Polska. 4.října se zúčastnili setkání družebních klubů
v Ostravě-Petřkovicích. Listopad patřil představením v divadle Jiřího Myrona a začátek prosince
oslavě sv. Mikuláše. Závěr roku a hodnocení činnosti proběhlo v sále kabin TJ Sokol samozřejmě i
s pohoštěním.

Rok 2001
Rok 2001 zahájili senioři uspořádáním plesu dne 17.února a o týden později přijali pozvání na
ples do Krásného Pole. Družební spolupráce pokračovala setkáním s členy KD na Vrablovci. Den
matek oslavili členové hošťálkovického klubu nejen doma. Dne 19.května se zúčastnily členky i
oslav v Kulturním domě v Hlučíně, které byly doprovázena hudbou a krásným programem. Na
18.června připravil pro seniory zájezd Městský obvod Hošťálkovice na Kružberk-Vítkov-Hradec
nad Moravicí. Konec léta členové zakončili opékáním buřtů v areálu TJ Sokola Hošťálkovice. Na
22.září pak připravili členové našeho klubu Setkání přátel Klubu důchodců. Jen o čtyři dny
později 26.září uspořádali další zájezd, tentokrát po trase Hukvaldy-Štramberk-Kopřivnice.
V říjnu se členové zúčastnili hned dvou setkání důchodců, a sice v Petřkovicích a na Vrablovci
s hudbou a pěkným programem. Měsíc prosinec pak patřil Mikulášské nadílce a společnému
zakončení roku v sále kabin TJ Sokola Hošťálkovice.
Rok 2002
Rok 2002 zahájili členové a členky návštěvou operety Krásná Helena v Divadle Jiřího Myrona.
Zároveň se rozběhla plesová sezóna a po návštěvě plesu družebního klubu v Bobrovníkách byly
v lednu zvány všechny kluby na ples do Hošťálkovic. Ten je tentokrát zpestřen vystoupením
mažoretek. V únoru se zúčastnili masopustního večírku v Krásném Poli. Následovalo dubnové
družební setkání v Petřkovicích, květnové setkání na Vrablovci. V květnu opustil Klub jeho
zakladatel pan Alois Svačina, který 14.května 2002 zemřel. V červnu se klub zájezdem vydal do
Jeseníků na Praděd a do Karlovy Studánky. V říjnu zorganizoval KD Hošťálkovice další večírek
„Setkání s důchodci“ za účasti družebních klubů. V říjnu a listopadu pak přijali pozvání na
obdobné večírky na Vrablovec a do Petřkovic. Tento rok je nabitý příjemnými, ale i smutnými
událostmi. Během roku umírá celkem pět členů: Z. Kusá, A. Svačina, M. Svačinová, J. Čížek a M.
Šrámková.
Rok 2003
Lednová činnost Klubu začala uspořádáním plesu v Domě zahrádkářů, kterého se zúčastnili
občané Hošťálkovic i členové družebních klubů. Pochování basy, tedy ukončení masopustu,
prožili naši členové v Krásném Poli. V hojném počtu pak navštívili společenský večírek
v Petřkovicích. V dubnu byl uspořádán zájezd do Kravař, kde účastníci navštívili velikonoční
výstavu a dále pokračovali na zámek Radúň a do Opavy. Podle starých tradic v červnu na
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Svatodušní svátky smažili společnou vaječinu. Díky finanční podpoře městského obvodu byl
v červnu uspořádán další zájezd, tentokrát na Hrčavu, Fryštát a kolem Těrlické přehrady.
V červenci vyrazili členové na Setkání s písničkou do Krásného Pole a léto opět ukončili v areálu
TJ Sokola Hošťálkovice opékáním buřtů u ohně. V září vyrazily členky vlakem na Čeladnou,
v říjnu na setkání klubů na Vrablovec s hudbou a tancem, rovněž na společenské setkání do
Petřkovic a posléze i do Bobrovníků. Listopad patřil Národnímu divadlu moravskoslezskému A. Dvořáka a
baletu Labutí jezero. A pak už přišlo v prosinci bilancování činnosti a zakončení roku.

Rok 2004
Rok 2004 zahájil Klub zorganizováním společenského večírku pro přátele Klubu v Domě
zahrádkářů Hošťálkovice. Protože zimní období není jen dobou plesů, ale i obdobím divadelní
sezóny, uskutečnily se v únoru hned dvě návštěvy operní a operetní scény Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě. V březnu proběhly obvyklé vzájemné návštěvy na večírcích
v Bobrovníkách a v Krásném Poli, v dubnu v Petřkovicích a na Vrablovci. Zajímavý zájezd do
krásného prostředí Jeseníků proběhl v červnu, kdy Klub vyrazil na zámek Slovinec a na prohlídku
vodního díla Dlouhé stráně, dále do Rapotína, kde účastníci zájezdu navštívili Veterán Muzeum
a ZOO park. Návštěva Slezskoostravského hradu, pozvání na tvarůžky do Krásného Pole,
turistický výlet do Frýdlantu n/O a Malenovic, Čeladné a Podolanek, výlet do lázní Klimkovice,
Podzimní posezení v Petřkovicích, prohlídka repliky dřevěného kostelíka v Hrabové, vinobraní
v Bobrovníkách, setkání na Vrablovci, zahájení adventu u základní školy v Hošťálkovicích, to je
výčet aktivit od července až do listopadu roku 2004. Návštěva vánočního koncertu, Mikulášská a
závěrečné posezení pak ukončily činnost Klubu v roce 2004.

Společenský večírek Klubu
důchodců Ostrava-Hošťálkovice
v Domě zahrádkářů, rok 2004

Rok 2005
Klub důchodců Hošťálkovice pokračoval i v roce 2005 v udržování družebních vztahů
s Bobrovníky, Petřkovicemi, Vrablovcem a Krásným Polem. Členky se navštívily lihovar v Dobré,
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který od roku 1939 vyrábí Vojtovskou hořkou, navštívily Rožnov pod Radhoštěm, jiným
zájezdem se vydaly na Olomoucko a navštívily Mariánské poutní místo Dub nad Moravou.

Rok 2006
Hned na začátku roku navštívili členové Klubu plesy v Bobrovníkách a pochování basy
v Krásném Poli. V dubnu navštívili členové poutní místo na Svatém Kopečku. Patnáct žen se
vydalo do překrásného prostředí Kysuckých Beskyd na Velkou Raču, kde odzkoušely novou
čtyřsedačkovou lanovou dráhu. Další výlet absolvovaly na jižní Moravu, kde si poslechly
dechovou hudbu v podání kapely Uničanky. S finanční podporou městského obvodu se Klub
vypravil do Polska, kde účastníci navštívili kostel Všech svatých ve Pszczyně a poté zahradnictví
v Goszczalkowe.

Účastníky zájezdu do Polska,
přivítali v Gosczalkowe majitelé
zahradnictví buchtami a koláčky,
rok 2006

Účastníci zájezdu do Polska
Zahradnictví Goszczalkowa,
rok 2006
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Prohlídka zahradnictví
v Goszczalkowe, rok 2006

Rok 2007
Začátek roku patřil návštěvě charitativní Tříkrálové akademii v kostele Všech svatých
v Hošťálkovicích, návštěvě výstavy betlémů v Hlučíně. Koncem měsíce 27.ledna uspořádal Klub
Hošťálkovice Ples seniorů s účastí družebních klubů Petřkovic, Bobrovníků, Vrablovce a
Krásného Pole. Naopak 10.února přijal pozvání na Ples přátel Klubu do Bobrovníků.

V dubnu byli pozváni členové KD Hošťálkovice na večírky klubů z Petřkovic a Vrablovce.
S příchodem mimořádně teplého jara vyrazili na výšlapy do blízkého okolí, k dálnici, do Lhotky
na prohlídku nové zástavby, do Třebovic. V červenci navštívili Keltičkovo muzeum ve Slezské
Ostravě. V srpnu vyjeli autobusem na Lysou horu v Beskydech a zároveň navštívili pohankový
mlýn Šmajstrla a likérku. V září byli členové KD pozváni na Vinobraní do Bobrovníků. V říjnu se
pak uskutečnil zájezd na Cvilín. V listopadu přijali členové pozvání na večírek v Hlučíně pod
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názvem „Kluby klubům“. Rok zakončili návštěvou vánočních koncertů v Ostravě a místním
kostele Všech svatých.

Rok 2008
Již tradičně zahájil klub svou činnost uspořádáním Plesu důchodců pro širokou veřejnost
(26.ledna). V únoru se členové našeho Klubu zúčastnili pochování basy v Krásném Poli a večírku
v Bobrovníkách. V březnu se členky navštívily „Harfové dny“ na Janáčkově konzervatoři
v Ostravě. V dubnu dostal Klub pozvání na „Tvarůžkové hody“ do Krásného Pole. V témže měsíci
navštívili členové Hlučínské muzeum a zajímavou výstavu „Od doby kamenné do doby
slovanských hradišť“. Dne 28.května se uskutečnil zájezd do Polska – Visly. Na 6.září připravil
Klub ve spolupráci s městským obvodem Podzimní posezení v Domě zahrádkářů. Do konce roku
se ještě uskutečnily tyto akce: v říjnu beseda se spisovatelskou Hlučínska pí Schlossarkovou
v knihovně v Hošťálkovicích, dále členové absolvovali zájezd do Karviné a v listopadu oslavili
diamantovou svatbu manželů Marie a Reinharda Gatnarových.

Svatební fotografie manželů Gatnarových,
kteří oslavili v roce 2008 diamantovou svatbu
Foto rok 1948

Rok 2008 ukončili v prosinci návštěvou Vánočního koncertu v Divadle Jiřího Myrona.
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Rok 2009
Rok 2009 byl opět nabitý akcemi. 11.ledna se členky KD zúčastnily charitativní Tříkrálové sbírky
v místním kostele Všech svatých. Na 24.ledna pak Klub připravil Ples důchodců pro širší
veřejnost a nejen seniory. V únoru oplatily členky návštěvu družebních klubů na večírcích a
plesech v Bobrovníkách a Krásném Poli. V březnu podnikly výlet na Libhošť. V dubnu některé
členky asistovaly při akci „Velikonoce v knihovně“. V květnu s finanční podporou městského
obvodu vyjeli senioři nejen Klubu, ale i další hošťálkovští senioři na krásný zájezd na Slovensko,
směr Rajecká Lesná, Čičmany a Rajecké Teplice. Na Svatodušní svátky se opět smažila společná
vaječina. K Podzimnímu posezení pozval KD Hošťálkovice družební kluby a hošťálkovické seniory
na 3.října odpoledne. Spolu se zájezdem farnosti Hošťálkovice vycestovali zájezdem na
Velehrad, kde navštívili nejen basiliku, ale měli možnost si prohlédnout církevní gymnázium a
Archeomuzeum, v němž je představen život v době Velkomoravské říše.

Zájezd na Velehrad,
basilika sv. Cyrila a
Metoděje,kapleP.Marie
Unie
říjen 2009
Obraz – ikona Panny
Marie Unie do níž jsou
vloženy ostatky řady
svatých (sv. Václava,
Benedikta, Hedviky a
dalších
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Prohlídka Církevního
gymnázia na Velehradě
Říjen 2009

Návštěva Archeomuzea
– osídlení Velkomoravské říše (zleva: A.Riedlová, E.Š rámková)
Říjen 2009

Prohlídka Archeomuzea
Říjen 2009
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Na slavnostním odpoledni 21.října 2009 si členové společně připomněli za přítomnosti
dlouholetých členů, kteří ze zdravotních důvodů již klub nenavštěvují, zástupců městského
obvodu a Úřadu městského obvodu Ostrava-Hošťálkovice a zástupců družebních klubů 20 let od
založení Klubu důchodců Ostrava-Hošťálkovice dne 30.října 1989.
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Tato brožura byla připravena u příležitosti 20.výročí založení Klubu důchodců v Ostravě-Hošťálkovicích
Na její přípravě spolupracovaly Blanka Honusová, Erika Šrámková
Zpracovala Helena Kuligová
Říjen 2009
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