
PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2017 

 

LEDEN 2017 – PROSINEC 2017 

Počítačový kurz  

 DPS Heřmanická, každé pondělí od 10:00 do 11:30 hodin 

Počítačový kurz  

 DPS Hladnovská, každé úterý od 9:30 do 11:00 hodin 

Počítačový kurz  

Kodus, každé pondělí od 8:30 do 10:00 hodin 

 

ÚNOR 2017 

 

16.02.2017   MASOPUST 

Dne 16.2.2017  byl v KD Muglinov  pro seniory městského obvodu Slezská Ostrava uspořádán 

Masopust. K poslechu hrála již tradičně skupina Mirabel. Nádherné vystoupení předvedly děti 

z folklorního  souboru  Hlubina. Pozvání přijala i starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

paní  MVDr.  Barbora Jelonková a pan místostarosta Mário Lyčka. Pro všechny zúčastněné 

bylo přichystané bohaté občerstvení.  

                

 

 

 

 

 

 

 



BŘEZEN 2017 

 

01.03.2017  MDŽ DPS Heřmanická, Slezská Ostrava 

Ve středu 1.3.2017 jsme pro ženy z DPS Heřmanická a Komunitního domu připravili malou 

oslavu k mezinárodnímu svátku všech žen. Akce se konala v jídelně DPS Heřmanická. 

Vystoupení předvedla skupina Trio. Vystoupení teto skupiny zahrnovalo  zpěv, hru na kytaru   

a mluvené slovo. Pozvání přijala i  starostka městského obvodu Slezská Ostrava paní MVDr.  

Barbora Jelonková a pan místostarosta Mario Lyčka. Pro všechny přítomné bylo připraveno 

pohoštění a také všechny ženy dostaly malou pozornost v podobě kytičky. 

                        

 

02.03.2017 MDŽ DPS Hladnovská, O. - Muglinov 

Ve čtvrtek 2.3.2017 se konala v jídelně DPS Hladnovská akce ke dni MDŽ. Pozvání na 

vystoupení přijala skupina seniorů Trio, která předvedla zpěv, hru na kytaru a mluvené slovo. 

Účastnili se i starostka městského obvodu Slezská Ostrava MVDr.  Barbora Jelonková a pan 

místostarosta Mario Lyčka. Pro všechny přítomné bylo připraveno pohoštění a také všechny 

ženy byly obdarovány kytičkou. 

 

 



DUBEN 2017 

 

10.04.2017  VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ  -  DPS Hladnovská, Ostrava - Muglinov 

V pondělí 10.04.2017 jsme pro seniory z OPS a DPS Hladnovská připravili  Velikonoční 

tvoření. Vše se konalo v jídelně DPS Hladnovská. Pro každého bylo přichystané občerstvení      

a výroba velikonočního věnečku. Jednalo se o velmi hezké tvoření a každý výrobek byl opravdu 

originál.  

 

 

12.04.2017    VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ -  DPS Heřmanická, Slezská Ostrava 

Ve středu 12.04.2017 jsme společně s dobrovolníky z banky Ge Volunteers připravili seniorům 

z DPS Heřmanická velikonoční odpoledne, které se konalo v prostorách jídelny DPS. Všichni 

si tak mohli vyrobit krásný a originální květináč, do kterého dali živou květinu. Pro každého 

z přítomných bylo připraveno malé pohoštění, pití a káva. 

 

 

 



KVĚTEN 2017 

09.05.2017    DEN MATEK -  DPS Heřmanická, Slezská Ostrava 

V úterý se seniorky sešly v jídelně DPS Heřmanická, kde pro ně bylo přichystáno vystoupení 

ke Dni Matek. Děti z MŠ Zámostní měly pod vedením svých učitelek připraveno krásné 

vystoupení v duchu jedné krásné české pohádky O dvanácti měsíčkách.  Na konci vystoupení 

děti rozdaly všem babičkám dárek, který sami vyrobily a od nás byly odměněni sladkým 

balíčkem. 

 

 

 

10.05.2017  DEN MATEK  - DPS Hladnovská, Ostrava - Muglinov 

Ve středu bylo pro všechny matky a ženy přichystané v jídelně DPS Hladnovská vystoupení u 

příležitosti Dne Matek. Vystoupení měla přichystané MŠ Zámostní, pod vedením svých 

učitelek. Vystoupení bylo nádherné, děti měli kostýmy šmoulů  a zahrály krásný příběh.              

Na závěr měly děti pro všechny babičky přichystaný malý dárek, který sami vyrobily                       

a babičkám rozdaly. Děti byly také odměněni sladkou pozorností. 

 

 



ČERVEN 2017 

 

ZÁJEZD PRO SENIORY ITÁLIE 

05.06.2017 – 11.06.2017 

V termínu od 05.06.2017 – 11.06.2017 se uskutečnil zájezd pro seniory do Itálie, do města 

Rimini pořádaný městským obvodem Slezská Ostrava. V pondělí 5.6.2017 v odpoledních 

hodinách jsme společně se seniory DPS Hladnovská, DPS Heřmanická, z Komunitního domu 

a také senioři z klubů Slezské Ostravy vyjeli na týdenní pobyt do Itálie. Společnými pasažéry 

byli i paní starostka městského obvodu Slezská Ostrava  MVDr. Barbora Jelonková, pan 

místostarosta Mario Lyčka a pan primář neurochirurgie městské nemocnice Ostrava MUDr. 

Marián Starý. Ubytování a strava bylo zajištěno v hotelu blízko pláže. Byl zde velmi ochotný, 

příjemný a česky mluvící personál.  V rámci pobytu byl zajištěn jednodenní výlet autobusem  

do krásného historického San Marina. Během pobytu si senioři užívali slunce, moře, procházky 

po okolí, kavárny a restaurace. Na poslední večer byl pro seniory připravený program v podobě 

živé hudby, tance a zpěvu. Po celou dobu zájezdu vládla skvělá atmosféra a některým seniorům 

se tak splnil jejich životní sen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ČERVENEC 2017 

 

19.07.2017  1.výročí Komunitního domu pro seniory ¨ 

„ Některé okamžiky jsou tak kouzelné, že chceme, aby se zastavil čas.“ 

                                                                                   ( autor neznámý ) 

Výše uvedený citát vystihuje atmosféru oslavy 1. výročí provozu Komunitního domu pro 

seniory, Heřmanická 22, Slezská Ostrava, která byla zorganizována samotnými nájemníky 

domu.  Městský obvod Slezská Ostrava  v roce 2016 slavnostně zahájil  provoz  Komunitního 

domu pro seniory. Cílem výstavby bylo zajistit dostupné nájemní bydlení pro cílovou skupinu 

seniorů s možností podpory komunitního způsobu života na principu sousedské výpomoci.  

Pozvání na oslavu 1. výročí přijali starostka městského obvodu Slezská Ostrava MVDr. Barbora 

Jelonková, místostarosta pan Rudolf Ficek, vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Zdeněk 

Matýsek a další pracovníci odboru sociálních věcí.  

Oslava se konala ve společenské místnosti komunitního domu. Na velkolepé přípravě pohoštění                

a  programu se podíleli všichni nájemníci komunitního domu.  Na úvod seniorky přivítaly 

pozvané hosty složenou písní, která vystihuje plně jejich spokojenost s bydlením a způsobem 

života v tomto domě.  Hostem slavnostního odpoledne byla malířka, grafička, ilustrátorka             

a designérka Lenka Kocierzová, která přítomné příjemně pobavila zajímavým programem               

a prohlídkou svých nejznámějších portrétů.      

Rádi bychom poděkovali nájemníkům komunitního domu za pozvání a příjemné chvíle, které 

jsme společně prožili v rámci oslavy 1. výročí zahájení provozu.  Spokojenost seniorů je pro 

pracovníky odboru sociálních věcí velkou odměnou, která dále motivuje k přípravě a realizaci 

dalších projektů a aktivit určených osobám seniorského věku.    

 

 

 



SRPEN 2017 

10.08.2017 -  ZAHRADNÍ SLAVNOST 

Ve čtvrtek  10. srpna 2017 se v areálu Kulturního domu Muglinov  konala  Zahradní slavnost 

pro seniory. Akce byla pro velký úspěch a mimořádný zájem letos opět zorganizována  pro 

seniory z DPS Hladnovská, DPS Heřmanická, komunitního domu a jednotlivých klubů 

městského obvodu. Zahájení zahradní slavnosti se ujal místostarosta městského obvodu Slezská 

Ostrava Mário Lyčka. Pozvání přijala rovněž starostka MVDr. Barbora Jelonková. K poslechu 

a tanci nám hrála kapela Mirabel.  Pro všechny zúčastněné bylo připraveno výborné menu 

v podobě steaku a oblohy, svatebních koláčů, kávy, vína a různých míchaných nápojů. Tohoto 

nelehkého úkolu míchání drinků se již tradičně zhostil vedoucí odboru sociálních věcí pan Mgr. 

Zdeněk Matýsek. Celé odpoledne bylo ve znamení dobré nálady, zpěvu a tance.  Příjemnou 

atmosféru zahradní slavnosti letos nepokazilo ani proměnlivé počasí.  

 

ŘÍJEN 2017 

 

6.10.2017  VINOBRANÍ 

Městský obvod Slezská Ostrava připravil pro své seniory opět zajímavou společenskou akci. 

Dne 06. října 2017 proběhlo v KD Muglinov „Vinobraní“. Akce se zúčastnilo více než 110 

seniorů z objektů DPS Heřmanická, DPS Hladnovská, Komunitního domu pro seniory,                     

seniorských klubů či uživatelů poskytovaných služeb.  

Slavnostní odpoledne úvodním slovem zahájila starostka městského obvodu Slezská Ostrava 

MVDr. Barbora Jelonková, kterou doplnili místostarosta Mario Lyčka a vedoucí odboru 

sociálních věcí Mgr. Zdeněk Matýsek.  O zábavu seniorů se opět postarala kapela Mirabel a pro 

zúčastněné bylo připraveno bohaté pohoštění. Senioři měli možnost ochutnat letošní burčák, 

víno, zazpívat si a zatancovat. Společenské odpoledne v duchu oslav vína a zpěvu se opět 

vydařilo. 

 



LISTOPAD 2017 

 

22.11.2017  PODZIMNÍ  TVOŘENÍ  - DPS Heřmanická, Slezská Ostrava 

Ve spolupráci s dobrovolníky z banky GE Volunters jsme pro seniory  dne 25.10.2017  

připravili tvořivé odpoledne, kde si každý ze seniorů vyrobil věnec, který později sloužil jako 

vánoční dekorace na stůl nebo na dveře. Pro každého z přítomných seniorů bylo přichystané 

malé občerstvení. 

  

 

PROSINEC 2017 

01.12.2017  PLES PRO SENIORY 

Jednou z největších akcí, kterou každoročně městský obvod Slezská Ostrava pro své občany 

seniorského věku organizuje,  je  „Ples seniorů“.  Letošní již 11. ročník se konal dne 1.prosince 

2017 v KD Michálkovicích. Společenské události se zúčastnilo celkem 135 seniorů z řad 

obyvatel objektů DPS, KoDuS, klubů seniorů a mnoho  dalších významných hostů.   

Letošní ročník Plesu pro seniory byl tematicky zaměřen na období Vánočních svátků. 

Slavnostní atmosféru navodilo úvodní pěvecké vystoupení Barborky Snozové v doprovodu 

malých andělů   a všech zúčastněných pracovníků odboru sociálních věcí, kteří se na organizaci 

plesu podíleli.  Po úvodním slovu starostky městského obvodu Slezská Ostrava MVDr. Barbory 

Jelonkové, místostarosty Maria Lyčky a vedoucího odboru sociálních věcí Mgr. Zdeňka 

Matýska byli hosté plesu obdarováni vánočními balíčky s vitamíny, které seniorům věnovala 

společnost AGEL a.s. Program plesu byl obohacen skupinovým vystoupením dětí z Tanečního 

klubu TREND Ostrava, již tradičně vystoupením Bolatických  bobrů či losováním bohaté 

tomboly.  V hodinovém vstupu jako překvapení večera vystoupila skupina revival Michala 



Davida. Pro zúčastněné bylo připraveno bohaté pohoštění, ke zpěvu a tanci seniorům hrála 

kapela Mirabel. Děkujeme společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s, společnosti Rekultivace-

Recyklace s.r.o.  a společnosti AGEL a.s. za finanční příspěvky a věcné dary, které podpořily 

realizaci společenské akce.   Poděkování opět patří všem pracovníkům odboru sociálních věcí 

podílejících se na organizaci a náročné přípravě  „11. ročníku plesu pro seniory“.  

 

 

 

 

 

 

 

 



19.12.2017  VÁNOČNÍ BESÍDKA - DPS Heřmanická, Slezská Ostrava 

V úterý byla na DPS Heřmanická připravena pro seniory vánoční besídka. Pozvání přijala              

i starostka městského obvodu Slezská Ostrava paní Barbora Jelonková a pan místostarosta 

Mario Lyčka. Pro všechny seniory bylo připraveno pohoštění a každý z přítomných obdržel 

vánoční dárek. K navození té správné vánoční atmosféry jsme poslouchali vánoční koledy            

a společně si povídali.  

 

 

20.12.2017 VÁNOČNÍ BESÍDKA  - DPS Hladnovská, Ostrava  - Muglinov 

Ve středu byla na DPS Hladnovská připravena pro seniory vánoční besídka. Pozvání přijala        

i starostka městského obvodu Slezská Ostrava paní MVDr.  Barbora Jelonková a pan 

místostarosta Mario Lyčka. Pro všechny seniory bylo připraveno pohoštění a každý 

z přítomných seniorů obdržel vánoční dárek. Dobrou náladu zpříjemnil poslech vánočních 

koled a společné zpívání, které dva pánové doprovodili hrou na harmoniku.  

 


