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Ètvrtletní zpravodaj obèanského sdruení

bøezen 2005

Naše pozvánka: STARÁ RADNICE OSTRAVA jedna z nejstarších budov v Ostravì, dominanta hlavního
ostravského Masarykova námìstí. lutá fasáda, vì s
pozmìnìným ochozem, na které nelze pøehlédnout restaurovaný
znak mìsta Ostravy. To vše je Stará radnice dnešních dnù. Od
roku 1931 sídlo Ostravského muzea, v roce 2004 „obydlí„
stavbaøù, od konce dubna 2005 opìt sídlo Ostravského muzea.
Slavnostní otevøení novì rekonstruované Staré radnice si
urèitì nenechte ujít. Je plánováno na 27. dubna 2005.
Nabídne návštìvníkùm pro nejbliší dobu výstavy:
- Michael Thonet (ve spolupráci s Rakouským kulturním fórem)
- 4 x 40 aneb spolu do Evropy ( výstava pøedstavuje muzea z
polského Sosnowce, maïarského Miskolce, slovenského
Trenèína a Ostravské muzeum)
- Hrady a zámky Moravy a Slezska

ING. JIØÍ CARBOL: GRANTY JSOU I PRO SENIORY
Rùzné tváøe kultury
Víte o tom, e v Texasu (USA)
existují mìsta jako Frenstat,
Hostin, Roznov a další? Zaloili je
krajané, kteøí se ve velké vlnì
stìhovali v druhé polovinì
devatenáctého století z Lašska a
Valašska do Ameriky. Svébytnou
kulturu tam udrují dodnes.
„Právì ivot našich krajanù v
Americe a podmínky z nich vyšli,
chceme ukázat lidem v expozici, pro
kterou rekonstruujeme budovu ve
Frenštátì pod Radhoštìm,“ øíká
námìstek hejtmana, Ing. Jiøí Carbol.
V oblasti kultury je krajský úøad
zøizovatelem nìkolika pøíspìvkových organizací jako jsou muzea,
galerie, vìdecká knihovna a
Tìšínské divadlo.

Návrh budovy vìdecké knihovny

Podmínky pro jejich fungování
chceme zlepšovat pøedevším
investicemi do modernizací a
rekonstrukcí.“

NEPØEHLÉDNÌTE
Tím se uvolní celé prostory dnešní
GVU v Ostravì pro výstavní vyuití.
Dále se v letošním roce snaíme
zajistit prostøedky z fondù Evropské
unie také pro další rekonstrukci
hlavní budovy muzea v Èeském
Tìšínì .“
Krajský úøad je rovnì jakýmsi
mecenášem v oblasti kultury, dá
se to tak øíci?
„Ano, i pro letošní rok máme vypracovánu grantovou politiku a na
program podpory kulturních aktivit v
kraji je urèeno 4,5 mil. korun.

Muzeum fojtství v Kopøivnici

U delší dobu se mluví o nové
budovì pro Moravskoslezskou
vìdeckou knihovnu.
„V souèasné dobì se na ni dìlá
projekt. V pøíštím roce by mìla zaèít
samotná stavba, a to v místech
naproti Domu kultury Ostrava. Pro
zajímavost, ještì letos se zaène
pøestavovat budova na Podìbradovì ulici v centru Ostravy pro
provozní èást krajské Galerie
výtvarného umìní v Ostravì. Poèítá
se tam s depozitáøi, ve kterých
bude hlídána teplota, vlhkost
vzduchu a podobnì.

Muzeum v Èeském Tìšínì

Zásady tohoto programu u rada
Moravskoslezského kraje odsouhlasila. ádosti o dotace musely být
podány do 7. bøezna. Samozøejmì
je zde šance i pro kulturní aktivity
seniorských organizací, které si tento termín pohlídaly.“
(di)

2 strana

SeniorTip èíslo I / 2005
SLOVO NÁMÌSTKYNÌ HEJTMANA
Váení pøátelé, milí ètenáøi,

a tomu vìøíte, nebo ne, pro oblast školství panuje mezi kraji celé republiky povìdomí,
e Moravskoslezský kraj je takzvanou štikou v rybníku. Je naší obrovskou výhodou, e
pracujeme systematicky, naplòováním dlouhodobého zámìru u od roku 2000.
Samozøejmì, e „z nièeho“se kvalitní školství dìlat nedá. Kromì jiného vkládáme do
školství nemalé finanèní prostøedky a v neposlední øadì se také snaíme osobnì lobovat a
pøesvìdèovat všude tam, kde to našemu kraji mùe pomoci. Za Moravskoslezský kraj mohu
øíci, e nìkteré naše školy dosáhly na finanèní prostøedky EU, z programu Phare 2000. V
souèasné dobì se pøipravujeme na èerpání prostøedkù ze strukturálních fondù.
Daøí se nám mìnit vzdìlanostní strukturu v kraji. dokáí být této spoleènosti uiteèní a skuteènì mají co
Témìø dvì tøetiny ákù ze základních škol ještì nedáv- nabídnout. Pøestoe, aspoò já to tak cítím, jim
no naplòovaly støední odborná uèilištì bez maturity, spoleènost ne vdy vytváøí takové podmínky, jaké by si
zatímco nyní absolvují vzdìlání s maturitou. Podporuje- pro svou èinnost zaslouili.
me i vznik soukromých škol, protoe doplòují vzdìlávací
To je o dùvod víc, proè si váím obèanského
nabídku v kraji. Náš kraj zøídil také Støední odbornou sdruení Spoleènost senior, které se snaí myšlenky
školu waldorfskou, první v Èeské republice.
aktivního stárnutí rozšíøit do celého MoravskoVýèet aktivit v oblasti školství tím zdaleka není slezského kraje. K propagaci tìchto zámìrù slouí i
vyèerpán. Konkrétnì seniory mùe zajímat, e v kraji velmi kvalitní èasopis, jen právì dríte v rukou a na
fungují ètyøi centra celoivotního vzdìlávání a na Filoso- jeho vydávání pøispìl Moravskoslezský kraj grantem.
fické fakultì je otevøena také univerzita tøetího vìku.
Pomohli jsme zároveò pøi distribuci tohoto èasopisu a
Co si budeme povídat, nikdo z nás nemládne. Jene vìøte, e to nebyla pomoc poslední.
mládí èlovìka se nemìøí jeho léty, nýbr jeho aktivitou.
PhDr. Jaroslava Wenigerová
To je pravý dùvod proè senioøi, navzdory svému vìku,
námìstkynì hejtmana Moravskoslezského kraje

Mít tak dost èasu...
Èlovìk nemusí být
právì Albert Einstein,
aby pochopil, jak velmi
mùe být èas relativní.
Jinak nám bìí pøi
setkání s nìkým blízkým, jinak pøi pobytu v
nemocnici a jinak tøeba
pøi sledování oblíbeného seriálu. A nemusím být ani geriatr, abych tušil, e
jsou to právì senioøi, kterým se èasu zoufale
nedostává.
Napøíklad jeden z mých spolupracovníkù v
seniorské organizaci má ve svém diáøi èas podrobnì
rozplánován a do dubna a další z vitálních seniorek
vyøizuje svoji korespondenci zásadnì elektronickou
poštou. Kadá hodina se poèítá, kadá minuta je dobrá. Pøitom, uvaovali jste nìkdy, jak dlouhý èi krátký je
èasový úsek pøedstavující tøeba milion sekund a co
všechno se za tu dobu dá udìlat? Snadným propoètem
zjistíte, e máte k dispozici 11 dnù, 13 hodin, 46 minut a
40 sekund. Pokud se vám to zdá málo,nenechte se
mýlit,je to tak velká porce èasu, e se za ni dá stihnout
dobrodruství pro nìkolik ivotù.

SLOVO GERIATRA
Tak tøeba pouhých dvanáct sekund staèilo Petrovi
Dowdeswellovi, aby snìdl 91 metrù a 44 centimetrù
dlouhou špagetu, vyrobenou v anglickém mìstì Haleowenu. Stejný pøeborník staèil spoøádat i kilo jahod za
témìø tøináct sekund. Za 14 minut pøekonalo v bìhu s
nemocnièní postelí ètyøkilometrovou vzdálenost vèetnì
pøekonání vodního pøíkopu drustvo, podle všeho zcela
vitálních pacientù. Jen pouhých 29 minut pobyl na
svobodì venezuelský zlodìj Rudolfo, který šel s
kamarádem oslavit propuštìní z vìzení, opil se,
následnì kamaráda okradl, naèe byl šupem dopraven
do vìzení, z nìho právì vyšel. Ne jemu, bylo jistì
mnohem veseleji èlenùm taneèního krouku v Chrásti u
Chrudimi, kteøí polkovou otáèkou protanèili v celkovém
souètu témìø sedm a pùl kilometru za pouhou hodinu.
Bohuel, nikde se u nelze dopátrat, kolik èasu
vìnovala šastná maminka pøípravì na zplození svého
dítìte, aby pak mohla dát do britského deníku Daily
Mirror inzerát tohoto znìní: „Paní Edna Kershavová
darovala ivot zdravému chlapci. Jmenuje se Bruce
Anthony. Dík všem zúèastnìným!“
Co z tohoto pøehledu plyne? Jednoznaèná
pravdivost pánì Werichova tvrzení: „Lidé mají dar
vzájemnì si udìlat radost. Jenom mít dost èasu“.
MUDr. Hugo Pøibyl

Zpravodaj SeniorTip vychází za podpory tìchto institucí:

Poruba

Ostrava-Jih

Vítkovice

Slezská Ostrava
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NÁŠ TIP

Pevnostní areál

významná vojensko-technická památka
Všichni se tìšíme na jaro a tak se v našem tipu

vydáme na výlet nedaleko Ostravy,do Darkovièek.
A jeliko je významné výroèí ukonèení 2. svìtové
války, vydáme se na prohlídku nìkterých objektù
pøedváleèného opevnìní ÈSR.
O výstavbì bunkrové linie bylo rozhodnuto v
tøicátých létech po nástupu Hitlera k moci. K samotné
výstavbì pak došlo v letech 1935 -1938. Opevnìní se
táhnou v linii od Malých Hoštic a k Antošovicím u
polských hranic.
Výlet se dá pøizpùsobit podle fyzické kondice a
podívat se tøeba na více opevnìní. Dojet se dá místní
dopravou a k areálu, kde zaèíná vlastivìdná nauèná
stezka, která vede po linii opevnìní. Vojenský skanzen
(muzeum) je otevøen pro veøejnost. Návštìva objektu je
moná v období od 1. dubna do 31. øíjna, a to ve ètvrtky
a pátky v dobì od 9 do 15 hod., o víkendech a bìhem
svátkù pak od 11. do 17 hod.
Pìchotní srub MO-S18 "Obora"
je zvnìjšku zrekonstruován do pùvodní
podoby, vèetnì èásti
obvodové pøekáky.
V jeho vstupní chodbì je instalována pamìtní deska veliteli
Jaroslavu Švarcovi,
pozdìjšímu úèastníku
západního odboje.
Pìchotní srub MO-S19 "Alej"
Hlavní expozièní objekt. Po rekonstrukci
prezentuje stavební i
technickou dokonalost ès. opevnìní,
tvoøícího vrchol evropských fortifikací
30. let.
Od muzea vede vlastivìdná nauèná stezka

Areál je významnou vojensko-technickou památkou,
která je dnes evropsky vysoce cenìnou prezentací
specificky ojedinìlého obranného systému naší
republiky (1935 - 1938). Tvoøí jej pìchotní sruby MOS18, S19, S20 a lehký objekt vz.37A. Objekty areálu
pøedstavují rùzné odlišnosti po stránce projekèní i
palebnì-taktické a rovnì rùzné stupnì odolnosti. Ji od
roku 1992, kdy byl zaèlenìn do Slezského zemského
muzea, patøí k velmi navštìvovaným. Obdivována je
komplexnost a dokonalost prezentace. Je zde také
monost setkávat se osobnì s obnoviteli pevnostního
areálu, se zasvìcenými a zapálenými nadšenci "bunkrology". Za všechny dojmy návštìvníkù hovoøí
slova vojenského odborníka dr. Howarda, profesora
univerzity Florida v USA: "Mìl jsem monost vidìt
opevnìní Atlantického valu vybudovaného nacisty a
také opevnìní francouzské Maginotovy linie. Kvalita a
efektivnost ès.opevnìní je na vyšší technické úrovni a
nedá se s nimi srovnat. Je smutné, e opevnìní nemohla být pouita pro úèely, ke kterým byla zbudována".
Doprava z Ostravy: autobus MHD, linka èíslo 70,
výstup na stanici "u Orla".
Tip na výlet vybrala Ludmila Holubová
více informací na: www.szmo.cz

SLOVENSKO

TERMÁLNÍ LÁZNÌ BEŠEÒOVÁ

23. 04. - 30.04. 2005
Horský hotel Koiár se nachází pod Chopkom, je
vybaven 2-lùkovými pokoji s výhledem na Nízké
Tatry. Souèástí pobytu je denní návštìva
termálních lázní Bešeòová, která je vhodná
pøedevším pro osoby s problémy pohybového
ústrojí a koního onemocnìní. Tyto pobyty bývají
zpravidla obsazovány seniory.

Cena: 3 700 Kè/osoba
3 200 Kè/dítì 6-12 let
Cena zahrnuje:
- 7x ubytování v hotelu
- plnou penzi
- dopravu autobusem

Cena nezahrnuje:
- fakultativní výlety
- pojištìní

CESTOVNÍ KANCELÁØ
CK DUHA TOURS, s.r.o.
NÁKUPNÍ STØEDISKO DUHA
OSTRAVA - PORUBA
596 957 700, 731 414 201
DR. MARTÍNKA 7 - POLIK.- HRABÙVKA
595 703 257, 731 414 203
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Sluší se zmínit tehdejší repertoár….

V našem miniseriálu jste se seznámili s mnoha
osobnostmi, kterých se dotklo mìsto Ostrava.
Tentokrát poznáte èlovìka, který mìl ivot hodnì
pohnutý. Zail slávu, úspìchy i pády. V mládí prošel
peklem, které pøeil. Nenarodil se v Ostravì, ale ije
Roèník V
zde padesát let. Herec, reisér, divadelní principál,
spisovatel, moderátor i redaktor LUDÌK ELIÁŠ.
Zaènìme tím peklem…
Ještì mi nebylo 19 let kdy jsem se dostal do Terezína,
odtud do Osvìtimi, Sachsenhausenu i jinam. Pøeil
jsem i pochod smrti a v kvìtnu 1945 jsem se po více ne
tøech letech šastnì vrátil, sešel se s bratrem, ale
bohuel u ne se svými rodièi a ostatní rodinou. Všichni
zahynuli v koncentráku.

Z filmu Èerný prapor

V Osvìtimi jsem byl od té doby nìkolikrát, naposledy
pøi pøipomínce šedesátého výroèí osvobození tábora.
Opìt jsem tam zail zimu jako tenkrát.
Dovolte autorce poznámku, kterou Ludìk nezmínil. I v
té terezínské hrùze lidé hráli divadlo, poøádali koncerty,
malovali a také nacházeli ivotní lásky. Ta jeho byla
posléze také poslána do Osvìtimi. Ludìk mìl ještì
"odklad", ale pøesto se hlásil dobrovolnì také do
transportu. ijí spolu dodnes.
Ta cesta k divadlu mìla opravdu základ v Terezínì?
Ano, byly to sklepy, bramborárny, pùdy, tam všude se
hrálo divadlo a tam jsem poznal mnohé velké umìlce,
kteøí mìli na mùj pozdìjší ivot velký vliv. Tam jsem také
zjistil, e umìní všeho druhu pomáhá ít i v takových
místech jako byl Terezín. Kdy skonèila válka nemìl
jsem "díky" koncentrákùm dokonèené ani gymnázium,
ani èíšnické uèení a zdraví bylo také poznamenané.
Neminula mne však vojenská sluba, tu jsem proil v
Armádním umìleckém souboru a odtud u vedla má
cesta k divadlu, nejprve do Èeských Budìjovic. K
"Bezruèùm" jsem pøišel v roce1956 a vìøte, e Ostrava,
po èistém, slunném Jihu, byla pro mne poøádný šok.
Jene zajímavé role, práce v rozhlase a v tehdy
zaèínající televizi zpùsobily, e jsem si rychle zvyknul.

Ze hry " Cínový vojáèek" (rok 1959)

Nehrál jsem milovníky ani v mladém vìku, u tenkrát
jsem na nì nevypadal. Take zbývaly role charakterní, z
nich rád vzpomínám na titulní postavu F.Dürrenmatta
Franka V., na Mebiuse v Cizincích A. Camuse èi na
Azdaka z Brechtova Kavkazského køídového kruhu.
Tenkrát se studovalo víc ne šest premiér do roka, take
jsem si zahrál víc ne dost. Stihl jsem, a to u jako
øeditel, i stìhování divadla z centra mìsta do tzv.
Blaníku, kde se hraje dodnes, s krátkou pøestávkou
pùsobení v Domì kultury.
Jene role øeditele divadla netrvala dlouho…
Nebavilo mne to. V té dobì to také nebylo o øeditelování
kulturního statku, ale o podivné "ideologické" práci. Tak
jsem rád vyuil nabídky televize, kde jsem
se
uplatòoval, stejnì tak v rozhlase, jako autor èi externí
redaktor, a odešel tam šéfovat zábavné redakci. Ale
nadále jsem i hrál a úèinkoval, tøeba v populárních
Lovech beze zbraní, kde jsem èetl závìreènou povídku.
Pak pøišly srpnové události roku 1968, co k tomu
mùeš øíci?
Moderoval jsem od 22. 8. 1968 vysílání ze studia v
Hošálkovicích, pozdìji, kdy nás odhalili, jsem hlásil ze
studia od Havránkù v Ostravì-Zábøehu. A bylo brzy
jasné, e v televizi konèím na dlouhou dobu, myslel
jsem, e navdy, stejnì tak v rozhlase.
Asi také vìdìli o èinnosti tvého bratra Zdeòka…
Ano, byl zprvu redaktorem èeské poboèky
United Press, ale u v r.
1948 emigroval do Nìmecka, kde jej F. Peroutka angaoval do Svobodné Evropy. Pùsobil
také jako vedoucí poboèky newyorské èásti
FE. Zabýval se zejména
zahranièní politikou a
slyšeli jste ho
pod
jménem Zdenìk Èerný.
S manelkou na výletì
na hrad Bouzov
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ROZHOVOR
Jene do New Yorku bylo, stejnì jako do
dùchodového vìku, daleko…
Pomohli opìt kamarádi od Bezruèù, pøesnìji, pomohl
tehdejší øeditel a dramatik Saša Lichý, který, aè s tím
mìl spoustu problémù, nebál se a nabídl angamá.
Hrál jsem do roku 1981 opìt zajímavé role, ale nesmìl
jsem být nijak propagován, a to je pro herce hodnì zlé.
Sametová revoluce znamenala návrat do rozhlasu i do
televize. Zaèala opìt autorská práce, tøeba na hraném
vzpomínkovém poøadu o terezínském divadle "Arény
pod komínem", (do dneška je rozhlasová relace
pouívána v USA a Kanadì jako významný výukový
dokument o tìch èasech a dìní - pozn.autorky). Napsal
jsem a zároveò i hrál v dramatu jednoho herce pro TV
"Závìreèné pøedstavení". Hodnì jsem spolupracoval s
rozhlasovou reisérkou V.Praákovou, jene jak šel
èas, zaèal jsem se sám sobì nelíbit, hlas byl unavený, a
tak jsem se rozhodl skonèit a nechat to mladým.
Máme rok 2005, ale ty jsi stále aktivní…
Dcera Martina se potatila, je hereèkou v Hradci
Králové. A tak jí píši pohádky, které úspìšnì hraje ve
školách a školkách.
Kdy mì nìco hodnì nazlobí, nejèastìji drsnost v
mezilidských vztazích, která se promítá i do politiky, tak
se svìøuji novinám, nejen tìm odbojáøským "Národní
osvobození", kde pùsobím pravidelnì. Ale jsem senior,
hodnì èasu trávíme s manelkou na chalupì, kde
sázíme zeleninu a brambory a celý rok se vìnujeme
turistice. Øíkáme tomu "chození s pejskem", jen se
nemùeme shodnout, kdo z nás dvou je zrovna na
vodítku, protoe ten náš kamarád pøed èasem odešel
do vìèných loviš.
S manelkou, dlouholetou zdravotní sestøièkou,
máte také syna…
Bùh ví, po kom zdìdil obchodnické buòky, protoe
úspìšnì podniká. Dìti nás obdaøily tøemi vnuky a
chlubíme se u dokonce dvìma pravnuèkami. Mám je
všechny na jedné fotografii. Díváme se s enou na ni
jako na pomník našeho vítìzství, ponìvad nacistický
reim dìlal co mohl, aby nás zlikvidoval. Ta fotka mých
dìtí, vnukù i pravnukù je dùkazem, e se mu to
nepovedlo.
Povídání s Luïkem bylo delší. Oceòoval, ale také
kritizoval dnešek, nakonec, jako my všichni. Vypadá
výbornì urèitì i díky své enì a celému rodinnému
zázemí a to navzdory tomu, co obnášel jeho ivot. Jen
si myslím, e lidé jako on, by mìli dále hrát a úèinkovat v
masových mediích. Mají toho tolik co øíci!
Pavla Pešatová
VYHODNOCENÍ SOUTÌE !
Ptali jsme se vás, komu je zasvìcen kostelík svaté
Kateøiny Alexandrijské v Ostravì-Hrabové, a ve
kterém roce byla postavena jeho pøesná replika.
Z došlých odpovìdí jsme vylosovali výherce.
Je jim pan Karel Wiewiorka, Penzion Oldøichovice
783, Tøinec 1. Blahopøejeme!

MONÁ NEVÍTE
Motto:„všechny dìti jsou naše“.
Náhradní rodinná péèe
je souhrnný název pro legislativní zpùsob pøijetí
dítìte jiných biologických rodièù. Souèasnì je nejlepší a
kupodivu i nejlevnìjší zpùsob øešení situace dítìte,
které se ocitlo bez rodièovské opory.
Naše zákonná úprava rozlišuje 3 formy legislativního pøijetí biologicky nevlastního dítìte. Je to
adopce, poruènická a pìstounská péèe, kromì SOS
vesnièek a zaøízení Klokánek, které jsou zvláštní
formou rodinné výchovy. Všechny legislativní formy
však mají jedno spoleèné východisko a tím je potøeba
„psychologického pøijetí“ dítìte, které se narodilo jiným
rodièùm. Naše legislativa upøednostòuje „zájem a
blaho" dítìte a vcelku jasnì øíká, e se „hledá rodina pro
dítì“, nikoli dítì pro rodinu. Prvoøadý je zájem dítìte,
tedy toho slabšího a bezbrannìjšího, pro které se má
najít rodina schopná co nejlépe uspokojit (naplnit) jeho
základní psychické potøeby. Hledají se rodiny, ochotné
a schopné pøijmout to èi ono dítì, které by jinak muselo
trávit èas v ústavu. A to je to, co nechceme, resp. nemìli
bychom chtít. Péèe o dìti by mìla smìrovat k
minimalizaci ústavní a institucionální péèe. Dìti patøí do
rodiny a nemohou-li být ve vlastní rodinì, pak by
mohla nastoupit rodina náhradní. Ta, která nahrazuje
to, co nìjak nefungovalo, nìèím, co funguje lépe.
Proto se rodiny mají vyhledávat. Prozatimní praxe
a chování mnohých profesionálù však budí èasto
opaèný dojem. Uchazeèi o svìøení dítìte do náhradní
rodinné péèe jsou oznaèováni jako „adatelé“. Tedy ti,
kteøí ádají, prosí…, aby jim „stát“ milostivì ty dìti
pøidìlil. Stát, resp. spoleènost, by ale mìla usilovat,
tedy motivovat obèany, aby pøicházeli s „nabídkou“
(zázemí, rodiny, lásky, vztahù atd.), která bude
podrobnì zkoumána. Pøijmout a vychovat dítì jiných
biologic-kých rodièù není jednoduché. Stejnì jako není
lehké být dítìtem v náhradní rodinì a tedy neít s
vlastními rodièi. Proto musejí být náhradní rodièe tìmi
zralejšími, zod-povìdnìjšími, se zvládnutými emocemi
a postoji, aby umìli a mohli pomocí svým pøijatým
dìtem vyrovnat se s nároènou ivotní situací.
Takových lidí není mnoho. Ne kadý má schopnost
pøijetí nevlastního dítìte a dostatek dovedností pro jeho
výchovu. Tak to je a tak to asi i bude. Ale ti ostatní by
mohli ty první podporovat, moná i trochu obdivovat a
hlavnì ocenit, jak moc udìlali pro spoleènost ochránìním dìtí pøed ústavním reimem dìtských domovù.
PhDr. Jarmila Valoušková
Psycholog , Centrum NRP, Fond ohroených dìtí
NOVÁ SOUTÌNÍ OTÁZKA !
Uveïte alepoò dvì pøíspìvkové organizace, jejich
zøizovatelem je Krajský úøad Moravskoslezského
kraje.
Správné odpovìdi zasílejte, písemnì, emailem èi
odevzdejte osobnì na adrese: Spoleènost senior,
o.s. Na Jízdárnì 18, 702 00 Ostrava 1
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Pamìtníci, vzpomínejte!
Vzpomínky, které si nosíme v hlavì, mají jednu
nevýhodu. Dokud je nenapíšeme na papír nebo
nevyprávíme, nemùe do nich nikdo nahlédnout. Je
velká škoda odcházejí-li do nekoneèna s námi, ani by
zkušenosti, pouèení, radost byly odevzdány jiným. V
rubrice „Váš pøíbìh“ se snaíme zabránit této ztrátì.
Spolu s vámi bychom chtìli popisovat dìjiny všedního
dne obyèejných lidí od dìtství, pøes poznávání svìta k
podmínkám ivota a práce, a po pøekáky, které jste
pøípadnì museli pøekonávat. Tìšíme se na obálky,
oznaèené heslem „Váš pøíbìh“. Do jednoho „pøíbìhu“
se teï s námi pøeneste…

Jak se domlouvám v cizinì èesky
Kolik znáš jazykù, tolikrát jsi èlovìkem. Tak se to øíká. Je
zajímavé, e jakmile vyrazím za naše hranice a to
kterýmkoli smìrem, pøestávám valné vìtšinì lidí
rozumìt.
Pozor ! Podceòoval bych se.
Od jisté doby jsem i já dvakráte èlovìkem. Rozumím
zcela obstojnì obèanùm slovenského národa, pod
podmínkou, e nehovoøí místním náøeèím. Ale i s nimi
mluvím èesky. Nerad komolím øeè cizích národù. Mìl
bych pocit, e je tím uráím. Toto platí i o lidech
mluvících nìmecky, polsky, chorvatsky nebo rusky.
Tìmto však rozumím minimálnì. Pøitom bych skoro
mìl. Ruštinu do mne vtloukali šest let a nìmèinu tøi roky.
Kdy se èlovìk nezdokonaluje a nepouívá jazyk pøes
35 let, valná èást se z hlavy vykouøí. Nyní, kdy se do
cizích zemí dostanu, moc toho lituji. Nepouívám ani
ádné z vydávaných konverzací nebo rafinovaných
elektronických pøekladatelù. Ano, èlovìk si sice najde
nìjakou vìtu holou, zeptá se, ale tomu, co na nìj vychrlí
oslovený cizinec, nerozumí ani zbla. Take je na tom
stejnì jako pøed dotazem.
V cizinì tedy mluvím zásadnì èesky. Zdravím, kladu
otázky a pøi tom se pøíjemnì usmívám. To aby oslovený
ihned pochopil, e mu nenadávám, a e jsem
mírumilovnì naladìn. K údivu mých spolucestovatelù
jsem napøíklad ve Španìlsku sehnal krabicové víno i
kdy nebylo na pultu. Vìtšina jednání se neobejde bez
mých hereckých a malíøských schopností. Pravdou je,
e se moc nedovím. Ale napøíklad ve Španìlsku jsem si
pomocí kreslení køídou po výèepním pultu popovídal o
stavu èeského a španìlského fotbalu. Nejradìji
pouívám mezinárodní posunky jako kývání hlavou,
ukazování smìru kmitáním prstù pro vyjádøení chùze,
mnutí palce, ukazováèku a prostøedníèku k dotazu na
cenu, mávání upaenýma rukama, e u musím letìt a
„Jágrovým“ salutováním, e se louèím. Rád pouívám
pantomimu. Napø. pøedvedením èinnosti pøed èùráním,
proloenou náznakem pátrání jako Vinetou na váleèné
stezce, poaduji informaci o umístìní WC a podobnì.
Pomyslným pitím z pùllitru vyjadøuji ízeò èi dotaz na
restauraèní zaøízení. Bolek Polívka by mìl ze mne
radost.

Ke zjištìní místa, kde se nacházím, pouiji mapku èi
plánek. Ukái na místo pøed špièkami mých nohou a
potom zakrouím ukazováèkem nìkde po mapì s
pokrèením ramen a zoufalým výrazem. Vìtšinou
bývám pochopen. Nechápe-li tázaný, dotaz i nìkolikrát
opakuji nebo vyhledám nìkoho ménì natvrdlého.
Tázaný èasto vychrlí spoustu informací, kterým
bohuel opìt nerozumím. Donutím ho, aby píchnul
radìji prst do mapy. Potom je ji hraèka pro mne, jako
dritele odznaku „Turista ÈSR, III. tøídy“, zorientovat se
podle sluníèka, mechù a lišejníkù, vzít mapku a vyrazit
správným smìrem. Jen jednou jsem platil láhev
Fernetu za pozdní pøíchod. Chce to jen oboustrannou
snahu a èlovìk se dozví co potøebuje. Je to taková hra.
Zdá se mi, e vìtšina cizincù ji se mnou hraje ráda. Oba
pak máme radost, e jsme si tak pìknì popovídali.
Tímto zpùsobem jsem "plynule" hovoøil a dovídal se
potøebné napøíklad v Norsku, Dánsku, Holandsku, ale
øeè byla i se Španìly èi Turky. V Portugalsku jsem si
dlouze povídal s místním bezdomovcem. Pøes to, e
jsme si vùbec nerozumìli, pøi louèení mi mával a vhrkly
mu i slzy do oèí. Moná, e to bylo jen kvùli tøem Petrám
(cigarety), které jsem mu vìnoval.
Vladimír Lindner

Internetová kavárna
a Seniorklub
S potìšením vám mùeme
oznámit, e zaèátkem února 2005
byla otevøena Internetová kavárna a Seniorklub v
Ostravì. Rádi bychom pozvali všechny vìkem
starší, ale s mladistvou duší k posezení u kávy èi
èaje nebo ke klávesnici poèítaèe.
Máte zde monost seznámit se s výpoèetní
technikou, s internetem, s monostmi E-mailu; v
klubu se poøádají besedy, pøednášky èi vernisáe.
Mùete také pøijít jen tak posedìt v pøíjemném
prostøedí, se svými pøáteli èi pøíbuznými nad šálkem
dobrého nápoje.

Provozní doba je:
pondìlí a pátek od 10:00 do 18:00
Nacházíme se v Ostravì na ulici 28. øíjna 86 (první
velký dùm vlevo pod Frýdlantskými mosty ve smìru
do centra).
Provozovatelem Internetové kavárny a Seniorklubu je Slezská diakonie, která na tuto èinnost
obdrela grant ze zdrojù EU Phare - Podpora
aktivního ivota seniorù.
Dana Krupová
Slezská diakonie
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Senioøi z Brušperku:

PØEDSTAVUJEME KLUBY
Kdy se chce, tak to opravdu jde

Stovka akcí za rok
Kafe je tam za tøi pade a
pùlka za bùra, posedíme,
pokecáme, potom domù
zas hurá… S úsmìvem
listuji kronikou klubu
seniorù v Brušperku a
kronikáø Josef Kuèera
dodává: "Ty ceny jsou
staršího data, klub vznikl
16. prosince 1992, take
teï je tady kafe za ètyøi
koruny.“
Vnímám to jako další støípek do témìø neuvìøitelné
mozaiky ivota brušperských seniorù.
Ve vkusnì a stylovì zaøízených prostorách klubu nenajdete cedulku, která by zakazovala kouøení. Pøesto si
zde nikdo nezapálí. Chodí se tady v nazouvácích a nic
není ponièené. Kdo si uvaøí kafe, hodí do „spoleèné
krabice“ ètyøi koruny a nikdo ho nekontroluje. Toté platí
o nápojích z lednice. Pøitom si sem èlenové klubu (je jich
více ne 400) mohou kdykoli pøivést jakéhokoli hosta.
Znáte snad jiné kluby, kde to funguje podobnì?
Pøedsedkynì Drahuška Kubínová: „Aby u nás všechno
klapalo, o to se stará sedmièlenný výbor, patnáct
dùvìrníkù jednotlivých ulic a nìkolik dalších obìtavcù.
Èlenských schùzí se zúèastòuje kolem sto padesáti lidí.

Ale musím øíci, e všichni naši èlenové jsou velmi
ukáznìní a to máme nejniší seniorské pøíspìvky v
celém povodí Ondøejnice, konkrétnì 20 korun za rok.
Jistì, nìco si vydìláme, ovšem máme taky vynikající
pøedstavitele radnice, v èele se starostou ing. Ivanem
Krupníkem, kteøí naši èinnost podporují i finanènì. Také
díky tomu jsme mohli absolvovat zájezdy po celé
republice, navazujeme vztahy se seniory ze sousedních
mìst a ti k nám chodí na kafe. Víte, jsem pøesvìdèena,
e srdeèné mezilidské vztahy a dùvìra se pak odráejí i
do celkové atmosféry v Brušperku, je tady pìknì.“
Kromì zájezdù po republice a na burzu do Polska
najdete v programu zdejších seniorù také pravidelná
setkání s jubilanty, návštìvy divadla a kulturních akcí,
jedenkrát roènì dokonce nacvièují „Bavíme se sami“.
A co aktivity pro zdraví?
„Loni jsme uspoøádali pìtadvacet zájezdù do plaveckých
bazénù v Novém Jièínì a v lázních Klimkovice, s
celkovou úèastí pøes tisíc lidí,“ øíká Josef Kuèera.
„Organizujeme také rekreaèní cykloturistiku pod heslem
„dobrou náladu s sebou, tempo udává nejpomalejší“. A
nezapomínáme ani na pìší turistiku po blízkém okolí.
Abych to shrnul, roènì náš klub uspoøádá pøes sto akcí,
kterých se dohromady úèastní tøi a pùl tisíce lidí.“
Bývalou „ratejnu“ si senioøi svépomocí upravili na
opravdu pøíjemné prostory, k nim patøí i zahrada s
lavièkami a sluneèníky. To se to pak opékají kuøata a
klobásky, to se vaøí guláš a vajeèina, to se ochutnává
vánoèní cukroví.
Kdy se chce, tak to opravdu jde, i navzdory pøibývajícím
rokùm. Zavírám kroniku brušperských seniorù a v hlavì
mi utkvìl jeden verš:"Zájezd konèí, parta se louèí, bylo
to krásné, bylo to fajn".
Jsem pøesvìdèen, e u nich je to fajn vdycky.
Jiøí Muladi

Chcete také finanènì podpoøit vydávání zpravodaje? Kontaktujte tel. èíslo 732 902 712
www.katalogtip.cz
UHAT
CESTOVNÍ KANCELÁØ
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Co bychom mohli vìdìt o receptu
Podle definice je lékaøský
pøedpis neboli recept písemný pokyn lékaøe lékárníkovi, který obsahuje ádost
o pøípravu a vydání léku
pacientovi. Lékaøský pøedpis
mùe být napsán na nìkolika
druzích blanketù. Ty se liší
podle toho, jaké léèivo je pak
na recept vydáváno.
Kadý recept je sestaven podle urèitých pravidel a rozlišujeme tyto èásti receptu:
- Nadpis, záhlaví (Inscriptio) obsahuje èíslo nebo logo
pøíslušné zdravotní pojišovny, èíslo série receptu a
kolonku pro poøadové èíslo
- Údaje o pacientovi (Nomen aegroti) obsahuje
pøíjmení a jméno nemocného, rodné èíslo a bydlištì
- Pøedpis (Praescriptio)
- Oznaèení (Signatura) obsahuje pouèení o uívání
léku. Je napsána èesky, ale uvedena latinskými
zkratkami D.S. (da signa) = dej, oznaè, zpùsob
uívání (napø. 1-0-1, 3 x 1, pøi potíích, apod.).
- Datum
- Jmenovka, razítko a podpis lékaøe (Nomen et
sigillum medici)

Na receptu mùeme najít ještì další
znaèky a symboly.
Jsou to napøíklad:
! - uvádí se pokud lékaø úmyslnì pøekroèil maximální
dávku, která se uívá. Ta musí být navíc vypsána v
závorce slovy latinsky.
R - pokud lékaø nechce, aby lékárna provedla náhradu
léku a trvá na pøedepsaném pøípravku
pohotovost - na pøedpise, který je vystaven
pohotovostní lékaøskou slubou
pro potøebu rodiny - v pøípadì, kdy se pøípravek
vydává ve vìtším mnoství pro pouití více osobami
nebezpeèí z prodlení - v situaci, kdy je tøeba
pacientovi neprodlenì podat lék a lékaø u sebe nemá
originální blanket. Mùe pak napsat recept na jakýkoli
papír a pøipsat tento text.

Jak dlouho recept platí?

- pokud lékaø neurèí jinak, má platnost 7 dnù.
- na antibiotika a antimikrobiální terapeutika, mimo ty
k místní aplikaci, platí 3 dny.
- na omamné a psychotropní látky platí 3 dny
- vystavený pohotovostní slubou a ve výjimeèných
pøípadech má platnost 1 den.
- na opakovaný výdej platí 6 mìsícù.
Poukaz na léèebnou a ortopedickou pomùcku má
platnost 1 mìsíc.
Mùe se stát, e vám lékárna nemùe vydat všechny
léky, které jsou na receptu, protoe je zrovna nemají. V
tomto pøípadì vám mùe magistra/magistr vydat jiný
lék, který má stejnou úèinnou látku nebo vypsat Výpis z
receptu. Je to v podstatì pøepis pùvodního receptu
vèetnì razítka lékaøe, kde je napsán pøípravek, který si
máte ještì vyzvednout. Tento výpis má platnost 7 dnù
ode dne, kdy byl vystaven. Ne ode dne vystavení
pùvodního receptu.

Na co byste nemìli zapomenout .
Pøed odchodem z ordinace si recept, který dostáváte
prohlédnìte a zkontrolujte, zda je na nìm vše øádnì
vyplnìno. Zejména si všimnìte, zda je správnì vyplnìn
kód vaší pojišovny.
Dále se ujistìte o platnosti receptu, ale hlavnì byste
mìli vìdìt, jak svùj lék správnì uívat. V lékárnì vás o
tom ještì znovu informují, ale lepší je to slyšet dvakrát
ne ani jednou, a pak nevìdìt, kdy si lék vzít. Teï u pro
vás recept nebude jen nìjaký obyèejný kus papíru, na
který se ani nepodíváte a donesete jej do lékárny, kde
vám podle nìj vydají léky. A zase jednou recept
dostanete, podívejte se na nìj poøádnì a prohlédnìte si
jej. Tøeba v lékárnì, kdy budete èekat v øadì na výdej.
Teï budete vìdìt jak je èlenìn, co obsahuje a na co si
dát pozor. Mnohdy zjistíte, e název léku je témìø
neèitelný, jak je naškrábaný. To je však údìl lékárnic a
lékárníkù, kteøí jen praxí dokáí tyto témìø hieroglyfy
rozluštit a vydat ten správný lék.
Jana Mareèková
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Amerika oèima Evropanky

Den nezávislosti se v celých Spojených státech slaví
4. èervence

Nemohu øíci, e jsem poznala Ameriku i kdy jsem
tam proila pomìrnì dlouhou dobu nikoliv jako turista,
ale jako obyèejný èlovìk. Projela jsem køíem kráem
západní pobøeí Spojených státù, ale poznat tuto zemi
zcela je nemoné.
- USA má rozlohu 9 806 155 km2
- Èeská republika 78 864 km2.
První setkání s touto zajímavou, mnohobarevnou a
velkou zemí jsem absolvovala na letišti v San Franciscu.
Pøi pøistávání jsem vidìla most Golden Gate, o kterém
jsem u tolik èetla. Samo letištì bylo obrovské a ruch zde
byl typický jako na podobných letiších svìta. Mým
prvním dojmem byl obrovský zmatek.

San Francisco, most Golden Gate

Kdy jsme vyjeli na dálnici smìr Sacramento, ztuhla
jsem hrùzou, jak tady budu jezdit autem? Nìkolik proudù
aut, jedno za druhým, bylo to jako obrovské mraveništì.
Do kterého pruhu se kdy zaøadit, kdy odboèit? luté
pruhy byly na silnici, bílé na okrajích. Dopravní znaèení
hlásalo Wrong way, u nás to je prostì „Zákaz vjezdu“.
Semafory jsou umístìny za køiovatkami. Má to výhodu.
Èlovìk lehce vidí kdy naskoèí zelená.

Tìšila jsem se na velké mrakodrapy, úchvatná
osvìtlená pøedmìstí, ale nic jsem nevidìla. Stmívalo
se a první dojem tedy nic moc, ale pøíští dny mi to
vynahradily! Velký dojem ve mne zanechala místa, jako
Death Valley - Údolí smrti, mìsteèko Reno, takové
malé Las Vegas, Grand Canon - Velký kaòon, a další
národní parky, hlavnì Sequoia National Park - Sierra
Nevada, samotné San Francisco, ale také místa ménì
známá, pro turisty témìø nedostupná. Indiánské
rezervace, ale také pobøeí Tichého oceánu. Velmi na
mne zapùsobili lidé a atmosféra. Zajímala jsem se jak
ijí, jak se baví, jak pracují, bydlí…
Odlišnosti jsem vnímala jako pravý cizinec. Vdy se mi
pletl význam dnù, jako je Díkuvzdání a Den
nezávislosti. Význam tìchto jejich svátkù jsem dlouho
nevnímala. Nìjaká nezávislost èi dìkování nìèemu èi
nìkomu? Na "Den nezávislosti" jsme se vypravili do
nejblišího mìsta a já si pøipadala sváteènì, jako bych
byla souèástí tamìjší kultury. Mìstem šel slavnostní
prùvod. Byla krásná atmosféra, trochu mi vadilo, e to
neproívají jako já, ale nakonec u to vidìli tolikrát!
Uslyšela jsem zpìv, hudbu a objevilo se èelo prùvodu.
Celý výjev byl zpodobnìním doby pøistìhovalcù. Jely
zde vozy s plachtami, na vozech byly dobovì obleèení
lidé, dìti, eny, mui, pár jich šlo pìšky nebo jelo na

koních, pøipomínalo to filmy z dob zlaté horeèky.
Celé mne to pohltilo. Najednou vše utichlo, prùvod mìl
dost velkou mezeru. Koukala jsem co bude teï za
efektní program a pro mne byl.
Úplnì sám na koni jel Indián. Pravý, nefalšovaný, hrdý.
Nepohnul ani brvou, jeho kùò jen zvolna kráèel. Pyšní
byli. Oba. Pøed ním i za ním prázdno. Bylo to velmi
zvláštní. Jako by v tom byla celá historie západního
pobøeí. Ten Indián nebyl ani smutný, ani veselý.
Nedìlal nic, jen jel. Tuto vzpomínku a zvláštní pocit
mám poøád v sobì. Byli jsme se pak podívat do
indiánské rezervace. Návštìva a ten krátký moment,
kdy jsem vidìla tuto postavu, mi vysvìtlil vše, èemu
Take jsem tedy v Californii. Chtìla jsem nasávat jsem doposud úplnì nerozumìla nebo si neumìla
atmosféru, ale vidìla jsem jen auta, auta, auta…
poøádnì vysvìtlit.
Tak v tomhle øídit auto, tohle nesvedu! „Ale svedeš“,
Dagmar Jarošová
dovìdìla jsem se, a svedla!
Pokraèování pøíštì...
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ZVYKY A TRADICE

VYNÁŠENÍ ZIMY A VÍTÁNÍ JARA
V OSTRAVÌ
NÌSEMY MAØENU,
V OLEJI SMAENU,
BABU ÈERNU, ZIMNU,
PRYÈ S ÒU ZA DÌDINU!
Ji jsme si zvykli, e na
Kvìtnou nedìli pøipomínají
dìti ze souboru Hlubinka
zvyk vynášení zimy a
vítání jara. Barevný prùvod
v krojích vychází od budovy Staré radnice na
Masarykovì námìstí v
centru mìsta. V jeho èele
nesou dívky Maøenu,
personifikaci zimy, a za ní
se øadí nejen dìti ze
souboru, ale i jejich rodièe
a po nìjaké dobì i náhodní
kolemjdoucí a návštìvníci
centra Ostravy. Zástup
projde za zpìvu mìstem
na lávku pøes øeku Ostravici, kde je Maøena odstrojena, polita benzínem,
zapálena a hozena do
øeky. Voda odnáší symbol
zimy a dìti zdobí stuhami a
vejci májíèek, vìtev s
narašenými pupeny.
Moc hezkým okamikem
pøedminulého roku bylo
setkání prùvodu nesoucího májíèek s poèetnou
skupinou vìøících, jdoucí
z pobonosti s vìtvièkami
jívy v rukou.
„Koèièky“ se dodnes svìtí
jako pøipomínka palmových ratolestí, kterými
vítali obyvatelé Jeruzaléma Jeíšùv pøíjezd.
Toto setkání pohanských a
køesanských zvykù je
typické nejen pro Kvìtnou
nedìli, ale i pro celé
velikonoèní období.
Velikonoce jsou církevní
svátky, které nahradily
pøedkøesanskou tradici
oslavy pøíchodu jara jako
konce zimního strádání.
Naše vnímání velikonoc se
dále mìní, pro mnohé z
nás jsou spíše poèátkem
chalupáøské sezony.

Dobou, kdy je tøeba uloit
lye a pøipravit k provozu
horské kolo nebo pouze
prodloueným víkendem.
Posuny ve slavení tohoto
køesanského svátku jsou
pro dnešní národopis velmi
zajímavé a v komplexu
tradic a jejich promìn jsou
jedním z okruhù jeho
zájmu.
Tradice, to je dynamický
proces, jeho poèátky jsou
v minulosti, ije v pøítomnosti a konce, nìkdy snad
odhadnutelné, jindy pøekvapivé, jsou v nedohlednu.Dnešní Ostrava leí
na Moravì i ve Slezsku.
Porovnáváním termínù
jarních obchùzek na tomto
území v minulém a pøedminulém století zjistíme, e
Maøena, Maøina, Smrtnica,
nìkdy té v muském rodì
Maøoch, Maøik, Marec,
Smruch, Smrtoch nebo
Mrvioch se u nás vynášel a
majièek, mojièek, gojièek,
mojik, Krasna nebo Bila se
pøinášela ve ètvrtou, pátou
nebo šestou postní nedìli
pøed Velikonocemi. Nìkdy
dokonce na Zelený ètvrtek
nebo velikonoèní pondìlí.
Obèas splývaly obì obchùzky v jedinou a odbývaly se v jeden den.
Jinde Maøenu vynesli v
pátou nedìli a májíèek
pøinesli v nedìli šestou.
Jindy pak zase jedna z
obchùzek chybìla úplnì
nebo probíhala celý týden.
Záleelo nejen na etnografické oblasti a konkrétní
vesnici, ale také na povìtrnostních podmínkách.
Situace se rok od roku
mìnila také podle data, na
které vyšly ostatní pohyblivé masopustní a velikonoèní svátky. Mìnila se i
podle data pevnì daných
jarních svátkù (Blaej,
Dorota a Øehoø).

V Ostravì, která rostla
zaèleòováním sousedních vesnic, nemùeme
stanovit jedno „správné“
datum. Situaci ve mìstì
ovlivòovalo i souití
Èechù, Polákù a Nìmcù a
zvyky pøinesené z domovù tìmi, kteøí do
Ostravy pøišli za prací.

Odvolal bez obav z toho,
e jaro, kdy nevynesou a
nespálí, neutopí nebo
nezakopou zimu, vùbec
nepøijde.
Konstatování tìchto faktù
nemá být povzdechem
nad volným nakládáním s
tradicí. Vdy i zaèátkem
minulého století, v dobì,

Vynášení "Maøeny" v podání souboru Hlubinka
(foto M. Mikysková)

V pøedloòském roce se
Maøena i májíèek konaly v
centru mìsta na Kvìtnou
nedìli, rok pøedtím to byla
„smrtná sobota“. V centru
mìsta je toti v sobotu
nesrovnatelnì více lidí
ne v nedìli. A dìlat
obchùzku jen kvùli sobì a
kvùli tradici bez divákù
souboru nestaèí.
Jak to bude s vynášením
Maøeny v Ostravì letos se
nám do vydání zpravodaje nepodaøilo zjistit.
Hlubinka je jeden z
nejlepších ostravských
dìtských souborù a jeho
èlenové a vedoucí jsou
velmi vytíení, ale snad i
letos si na pøedvedení
podoby zvyku najdou èas.
Dnešní aktéøi u dávno
necítí závaznost a závanost svého konání. Je to
patrné i z toho, e jiný
ostravský soubor dokonce ohlásil své vynášení Maøeny v tisku, ale
pak, kvùli špatnému poèasí ho odvolal.

o které v souvislosti s
tradicemi èasto mluvíme s
nostalgií, docházelo k
takovým pøesunùm a
úpravám, èasto ze stejnì
prozaických dùvodù.
V atmosféøe soupeøení
nìmeckého a èeského
etnika v Opavì zaèala
nìmecká dìvèata chodit s
májíèkem o týden døív ne
dìvèata èeská. Nìmecká
obchùzka se konala na
Druebnou a èeská na
Smrtnou nedìli. Pøitom
obì skupiny dívek chodily
s májíèkem koupeným na
trhu v Opavì. Tedy ádná
ivá ratolest vlastnoruènì
ozdobená, ale pøedmìt
vyrobený pomalu manufakturním zpùsobem.
Tradice se nìkdy ubírá
klikatými chodníèky.
Úkolem národopisu není
tyto tradice pìstovat,
oivovat a køísit. Staèí,
kdy je pravdivì popíše a
pokusí se je vysvìtlit.
Vìra Vahalíková
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Neziskové organizace
a jejich postavení ve spoleènosti

Neziskový sektor patøí k významným spoleèenským
systémùm, který pøedstavuje øadu organizaèních forem
a oblastí, zasahujících do nejrùznìjších lidských
èinností. Jedná se o kulturu, výchovu a vzdìlávání,
tìlovýchovu a sport, zdravotnictví, vìdu a výzkum,
charitativní a sociální péèi, ivotní prostøedí, dárcovství,
ochranu kulturních a historických památek a øadu
dalších.
Je charakterizován tím, e finance, které v
uvedených èinnostech vznikají jejich pùsobením se
nerozdìlují navenek, nedìlí se jejich zisk a pouze
spotøebovávají pøi své èinnosti to, co vytvoøily.
Neziskové organizace jsou charakterizovány tím, e:
- mají soukromou povahu - nejsou zaloeny ádným
orgánem veøejné správy a ani jim nejsou øízeny
- jsou neziskové - eventuální zisk musí vloit zpìt do
organizace, v ádném pøípadì ho nevracejí svým
správcùm nebo zakladatelùm
- jsou samosprávné vybaveny vlastními postupy a
strukturami a jsou schopny øídit samy sebe
- jsou dobrovolné tzn., e vyuívají dobrovolnou
úèast èlenù ve svých èinnostech.
Nejrozšíøšnìjší právní formy neziskových organizací,
jsou:
- Obèanská sdruení zaloená ve smyslu zákona è.
83/1990 Sb. o sdruování obèanù) a dále jejich
samostatné organizaèní jednotky s právní
subjektivitou
- Obecnì prospìšné spoleènosti zaloené dle zákona
è. 248/1995 Sb.
- Nadace a nadaèní fondy dle zákona è. 227/1997 Sb.
o nadacích a nadaèních fondech
- Úèelová zaøízení církví ve smyslu pøíslušných
ustanovení zákona è. 308/1991 Sb. o svobodì víry a
postavení církví a náboenských spoleèností,
pøièem úèelová zaøízení tìchto církví mají rovnì
vlastní právní subjektivitu.
Mít právní subjektivitu znamená jednat svým
jménem, zavazovat se k rùzným úkonùm, nabývat
majetku a s majetkem zacházet, vstupovat do právních
vztahù jako samostatná právnì nezávislá jednotka.
Neziskový sektor kromì nevládních neziskových
organizací zahrnuje i organizace pøíspìvkové,
rozpoètové, odbory, politické strany a hnutí, zájmová
sdruení právnických osob, spolky, kluby, drustva
(zaloená k jinému úèelu ne podnikání),
nepodnikatelské obchodní spoleènosti pøípadnì i jiné
právnické osoby, zøizované samostatnými speciálními
zákony napø. Èeská akademie vìd, Èeská televize,
Èeský rozhlas apod.
Je tøeba si ještì vysvìtlit a doplnit, jak jsou tyto
spoleènosti definovány, kde jsou registrovány, jaký je
jejich základní dokument, organizaèní struktura a
orgány.

Obecnì je lze definovat jako organizace, vznikající
za urèitým úèelem, k naplnìní urèitých cílù. Jejich
registrace mùe být napø. u Ministerstva vnitra, nebo
u pøíslušného rejstøíkového Krajského soudu.
Zakládacím dokumentem jsou napø. stanovy,
zakládací listina, nadaèní listina, zøizovací smlouva.
Organizaèní dokument, který urèuje jak kompetenci
jednotlivých sloek organizace, tak i odpovìdnost
èlenù organizace, jsou stanovy nebo statut event.
obdoba jejich formy. Orgány bývají správní rada, valná
hromada, dozorèí rada, øeditel, revizor.
Pro velkou pestrost a rùznorodost takových
organizací lze øíci, e se mohou vyskytovat i mnohé
jiné, které v našem krátkém výkladu nebyly pojaty, ale
které existují, vyvíjejí svou èinnost a mají ve
spoleènosti své místo. Kdy se podíváme do historie,
poèátkem vzniku a rozvoje neziskového sektoru je
období industrializace. Vznikaly houfnì politické
strany, odborová sdruení, drustva a jiné spolky, které
zastupovaly rùzné zájmy a cíle. Filantropické aktivity se
rozšíøily i do oblasti péèe o hmotné kulturní památky, do
oblasti podpory umìní, vzdìlávání a kultury, osvìtové
èinnosti, rozvoje vìdy a výzkumu. Ke stagnaci dochází
bìhem okupace, kdy sdruení a spolky podobného
charakteru byly buï zakázány, nebo jejich èinnost
vzhledem k tìké ivotní i politické situaci stagnovala.
V období socialismu dotoval tyto spoleènosti stát,
teprve po roce 1989 stát u nevystupuje v roli majitele
neziskového sektoru, ale je pøedevším klientem, který
si u obèanské organizace objednává urèitou slubu.
Neziskové organizace stát udruje v ekonomické
nezávislosti, pouze jim poskytuje pøídìl finanèních
prostøedkù na urèitý úèel.

Co øíci na závìr, pokud se v jakékoliv vìkové
kategorii najde dost lidí, kteøí mají zájem na nìjaké
èinnosti nebo budou usilovat o splnìní urèitého cíle,
potud budou organizace tohoto typu existovat.
Mùeme to chápat jako kladný pøínos k rozvoji
spoleènosti jako celku, nebo zisk není vdy tím
jediným motivaèním faktorem lidského snaení.
JUDr. Zuzana Horáková
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Projekt ostravského magistrátu mùe
slouit jako vzor

Komfortní komunikace s úøady
Od poèátku roku funguje v Ostravì tzv. Call
centrum. Pro obèany to znamená, e staèí znát jedno
telefonní èíslo, konkrétnì 599 444 444 a po jeho
navolení jsou pøepojeni na kterékoli pracovištì
Magistrátu mìsta Ostravy, èi úøadù mìst. obvodù.
„Je to výsledek naší snahy o komfort obèana pøi
komunikaci s úøadem,“ øíká ing. Vít Ruprich, námìstek
primátora mìsta Ostravy. „Vlastnì jde o hmatatelný
výsledek první etapy projektu zvaného E - government.
Èesky to znamená informaèní systém Støediska
správních èinností, které se zabývá právì systémem
komunikace obèana s úøadem.“
Zmínil jste první etapu. Jaký má další obsah?
„Nìkomu mùe pøipadat sloité, co nyní øeknu:
webová aplikace pro obèany, vybudování sítì

informaèních kioskù i recepcí a zøízení aplikaèního
rozhraní pro pilotní agendy. Struènì a jasnì jde o to,
aby obèan mohl pøijít ke kiosku s volným a bezplatným pøístupem k internetu a jeho prostøednictvím si
dokázal vyøídit potøebná jednání s úøady. Zpoèátku
pùjde o agendu, spojenou s obèanskými prùkazy a
komunálním odpadem, ale èasem se tyto sluby
dále rozšíøí.

Ruku v ruce s tím pochopitelnì musí jít i vzdìlávání
pro obsluhu a pouití internetu, zejména mezi
seniory.“
Nedá mi to, abych se nyní nezmínil o velkém
úspìchu Spoleènosti senior, která za pomoci
fondù z Evropské unie nejen zaøídila poèítaèovou
uèebnu v ostravském Domì kultury, ale vede zde i
plnì obsazené kurzy pro seniory…
„Vdy magistrát tuto aktivitu vysoce hodnotí a
nepochybnì se domluvíme jak na pøednáškách, tak i
další spolupráci. Rovnì na první etapu E - governmentu se podaøilo získat pøíspìvek ze strukturálních
fondù EU a to ve výši pøesahující tøiadvacet miliónù
korun. Je to významná pomoc k tomu, aby do konce
roku bylo mimo jiné zøízeno deset nových pracovních
míst, deset informaèních kioskù a deset recepcí na
matrikách v jednotlivých obvodech. Celkem tak bude
mít veøejný pøístup k internetu 180 000 obèanù.“
Existuje takový projekt i v jiném mìstì?
„V zahranièí ano, ale v rámci ÈR jde o jedineèný
projekt, který sám mùe slouit jako vzor. Paralelnì
rozjídíme u i druhou etapu, která bude znamenat
rozšíøení moností jak pøi vyøizování agend, tak i v
èasové dostupnosti. Je našim zámìrem, aby tyto
sluby byly obèanùm k dispozici sedm dnù v týdnu,
navíc také ve veèerních hodinách.“
Jiøí Muladi

ZDRAVOTNÍ POJIŠOVNA

také letos sází dùraz na prevenci
V souèasné dobì garantuje zdravotní péèi pro více ne 346 tisíc svých pojištìncù a i v letošním
roce zvýhodòuje své pojištìnce v rámci programù prevence nad rámec hrazené zdravotní péèe.
Dìtem do 3 let pøíspìvek na kurz
„plavání dìtí“, od 3 do 15 let poskytování vitaminózních pøípravkù - léèebné pobyty dìtí ve vìku 8 - 15 let v
pøímoøském nebo vysokohorském
prostøedí - do 18 let vìku úhradu nákladù na 2. a 3. vakcinaci proti klíšové
encefalitidì a pøeoèkování pøíspìvek
do výše 1 000 Kè na úhradu poslední
dávky oèkovací látky a pøeoèkování
proti hepatitidì typu A-B - pøíspìvek na
léèbu ortodontickými aparátky pøíspìvek na dìtské brýlové obruby.
enám tìhotným poskytování vitaminózních pøípravkù, pøíspìvek na
kurz psychoprofylaxe a tìhotenský tìlocvik - pro starší 40 let pøíspìvek na
prevenci osteoporózy a negativních
menopauzálních stavù - od 15 do 25

let pøíspìvek na úhradu hormonální
perorální antikoncepce, pøíspìvek na
úhradu nitrodìloního tìlíska enám
bez rozdílu vìku.
Ostatním úhrada 3. dávky oèkovací látky proti klíšové encefalitidì pro
osoby starší 18 let rodinný vitamínový balíèek pøíspìvek na zubní výplnì
z fotokompozitních materiálù (bílé plomby) ve frontálním úseku, tj. od 3 + 3
do 3 - 3 - pøíspìvek do výše 1 000,-Kè
na úhradu poslední dávky oèkovací
látky proti hepatitidì typu A-B - zvýhodnìné pojištìní léèebných výloh pøi
cestách a pobytu v zahranièí - 1 hodinu týdnì plavání zdarma ve
vybraných bazénech.
Dárcùm krve - pøíspìvek do výše
300 Kè za kalendáøní rok na úhradu lé-

èiv a vitamínù v lékárnách dárcùm krve, kteøí bezpøíspìvkovì darovali krev
nejménì 10x
úhradu pøípravku
Medea - D, který jim bude po odbìru
krve vydán na transfúzní stanici.
Pojištìní léèebných výloh v zahranièí
Pro pøípad onemocnìní nebo úrazu pøi
cestách v zahranièí pojištìní léèebných
výloh v rùzných modifikacích ( turistická
nebo sportovní cesta, pojištìní pro
Evropu a svìt, rozdílné sazby) prostøednictvím ÈSOB Pojišovny, a.s.,
pøièem pojištìncùm RBP pøísluší zvýhodnìné pojistné tarify.
Slevy ve vybraných fitcentrech, CK,
prodejnách sportovního zboí a jiných.

Podrobné informace je moné získat na expozituøe Ostrava, Nádraní 22, tel. 596 118 138,
jednatelstvích Hrabùvka, Horní 54, tel. 596 728 829-30, Poruba, 17. listopadu 1790, tel. 596 960 534,
na internetové adrese www.rbp-zp.cz a bezplatné telefonní lince 800 176 945

„Vdy nìco navíc!“
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Tohle mne štve…
Vás štve nìco jiného ???
Svìøte se ostatním v této rubrice!
U nejménì tøikrát u nás zazvonil stejný telefon.
Na druhé stranì pøíjemný enský hlas s pøáním
dobrého dne a dotazem, zda mne mùe obtìovat.
Snaím se být módnì asertivní i kdy mì dáma
vytahuje z postele. Otázka zní: " Jezdíte na dovolenou?". "Ano". " Pokud jezdíte do zahranièí, kde všude
jste byla?" Nadechuji se a ptám se zase já:" Chcete
všechny zemì? Miluji cestování!" "Ano", zašveholí
hlas. Tak zaèínám vyjmenovávat, ale jsem rychle
pøerušena. " Mùete nám øíci svùj roèník narození" ?
Odpovídám po pravdì a jsem znovu zastavena.
"Promiòte, v tomto pøípadì nás vaše odpovìï
nezajímá, anketa se týká jen lidí do šedesáti let."
Tak to vidíte. Na rozdíl od civilizovaných zemí mají
èeští senioøi sedìt doma na zadku, naše aktivity asi
tuzemské cestovky nezajímají.
Jana Hlavatá, Frýdlant nad Ostravicí
Váená redakce,
o našem zdravotnictví se píše èasto. Prý chybí
peníze, protoe stát platí za dùchodce a dìti málo.
Všeobecnì moc chodíme do ordinací, jsou drahé
pøístroje i moderní léky, také pojišovny špatnì a pozdì platí atd. Skoro všemu vìøím, ale pøesto si myslím,
e to hlavní je v lidech, jak se øíkalo døíve a mìlo by
platit i dnes. Proè lékaø, asi ne kadý, ale mnohý, sdìlí
pacientovi, "co byste chtìl za zázrak, vdy vám bude
sedmdesát"! (v zubní ordinaci). Tak se ptám: starý èi
starší èlovìk v 21. století musí poèítat jen s tøetími zuby
i kdy by to šlo urèitì i jinak? A dodávám - nejde o
chrup, ale o lékaøskou etiku, nadìji, radost i pro staøíky,
kteøí po èertech dobøe vìdí, kolik je jim rokù.
Viktor Macháèek, Nový Jièín

Tak mne napadlo…
Ve chvíli, kdy ètete tyto øádky je asi jaro v rozpuku, ale
dám vám typ pro pøíští zimní sezónu. Letos pøišli aktivní
senioøi na to, e v Komenského sadech v centru Ostravy
jsou prošlápnuté staré stopy pro bìh, ale také pro
bystrou i ménì bystrou chùzi na lyích. Dá se bìkovat i
veèer, park je a k mostu u pomníku osvìtlený. Urèitì v
nìm nebudete sami, hlídají vás pejskové všech ras a
jejich páníèkové a srdnaté panièky.
A kdy jsem u seniorských sportovních aktivit. Nápad s
vánoèním kluzištìm na Kuøím rynku byl bájeèný. Pro
naše vnuky rozhodnì zdravìjší ne pobyt na Stodolní
ulici. Prý se má bruslit i letos, aspoò mi to øekl pan starosta Karpíšek. Snad mohu "prásknout", e on sám pøed
slavnostním otevøením šel trénovat od dìtství zapomenuté umìní na kterýsi umìlý stadión. Co øíkáte tomu, e
bychom si letos zamluvili nìjaké noèní hodiny jen pro
seniory? Ti mladí do nás nebudou vráet a nebudou se
smát našemu neumìní. Budou asi na Stodolní.
Jako bývalá konferenciérka bych mìla být nadšená tím,
e se centrum Ostravy chce zvýraznit kulturnì-sportovními atrakcemi na námìstích èi parcích. Je to urèitì
jedna z moností jak pozvednout mìsto. Jen se domnívám, e dùleitìjší pro toté je støed mìsta znovu plnì
zaplnit bydlícími obyvateli. Jen se zkuste projít ulicemi a
poèítejte špinavá okna bez záclon, zatluèená domovní
vrata. Nešlo by ty prázdné obecní byty nabídnout
mladým rodinám bez bytù s tím, e tøeba do dvou let ty
domy kolektivnì opraví?
Zdraví vás Pavla Pešatová
Váení ètenáøi, toto rubrika je vyhrazena pro vaše názory. K
tomu, co bylo ve zpravodaji, co vás pálí nebo co chcete
pochválit, stejnì tak k naší práci. Redakce si vyhrazuje
právo krátit dopisy dle potøeby. Pište nám na adresu
Kulturní dùm Jízdárna, Spoleènost senior, obèanské
sdruení, Na Jízdárnì 18, 702 00 Ostrava 1

Kurzy výuky práce na PC
Základy práce na poèítaèi
Kurz je urèen uchazeèùm, kteøí se chtìjí
seznámit s pouíváním osobního poèítaèe.
Získají tak pøehled o prostøedí v jakém poèítaè
pracuje.
Struèný obsah kurzu:
- základní pojmy
- operaèní systém Windows
. základy textového editoru Word
- seznámení s Internetem
. princip internetu
. elektronická pošta
Informace na tel.: 603 598 036, 603930321,
606411643

14 strana

SeniorTip èíslo I / 2005
DOPORUÈUJEME

Perník pro štíhlou linii bez vajec
Postup pøípravy:

1·
·
·
·
·
·
·

Smícháme dohromady následující ingredience:
2 èajové lièky práškového sladidla CLIO
35 dkg polohrubé mouky
4 dcl nízkotuèného mléka
1 perníkový prášek
na špièku noe jedlé sody
100g rybízového demu
50g sekaných vlašských oøechù

2-

Vše dùkladnì promícháme a do smìsi pøidáme špetku jedlé sody.
Pøipravíme si plech na peèení, který vymaeme a vysypeme moukou. Perník
peèeme ve vyhøáté troubì pøi teplotì 175C po dobu 1 hodiny.

Informativní hodnoty:
Celý perník (plech) = 12 660kj, bílkoviny = 54g, tuky = 137g, sacharidy = 374g,
1 ks perníku (pøi rozøezání na 30 dílù) = 420kj, bílkoviny = 2g, tuky = 5g,
sacharidy = 12g

PØEJEME VÁM DOBROU CHU !
Pro zdravý ivotní styl
! rakouský výrobek fy Instantina
!
!
!
!

pøirozená chu cukru
praktické balení
široká škála pouití
velmi výhodná cena !!!

Dávkovaè 200 a 500 tablet
1 tableta = 1 kostka cukru (6g)

NOVINKA !
Clio - práškové sladidlo

!

mono uít k vaøení, peèení, i ve studené kuchyni
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Vyhlášky, zákony, naøízení a my

Souití psù s lidmi
zejména na sídlištích a v hustì
obydlených lokalitách, je
nìkdy problematické.
Jak jsme si u minule øekli, v
mìstì Ostrava upravuje chov
psù (ale i jiných zvíøat) obecnì
závazná vyhláška è. 1/2002.
Kadý chovatel èi dritel psa
by se s ní mìl ve vlastním
zájmu seznámit, aby posléze
nebyl nepøíjemnì pøekvapen.
Nejvíce problémù, jak jsme ji také uvedli, je s udrením
èistoty ve mìstì v souvislosti s volným pohybem psù.
Setkala jsem se s otázkou: „Mohu pustit svého malého
jezevèíka bez náhubku a vodítka kolem domu, kde
bydlím, na trávníku, kdy mne stoprocentnì poslouchá
a vím, e na mùj povel ke mnì okamitì pøijde? Kdy po
nìm jeho výkaly uklidím a nepøipustím, aby se pøiblíil k
dìtskému høišti?“ Zdá se, e majitel tohoto pejska myslí
na všechno. Neohrozí dìtská pískovištì, uklidí po svém
miláèkovi, a má ho pod kontrolou. Je zde ovšem jeden
háèek! Dle vyhlášky se mùe takto beztrestnì prohánìt
pes jedinì na místech k tomu urèených. Místa, kde je
umonìn volný pohyb psù jsou vyjmenována ve výše
zmiòované vyhlášce. Podle mínìní majitelù pejskù je
jich zoufale málo. Jako vdy, protistrana tvrdí, e tìchto
míst je dost!. Napø. obèané, bydlící na Slezské Ostravì
mohou pejska pustit volnì pouze v Michálkovicích v
zalesnìném odvalu Dolu Michal, západnì za
oplocením prodejny stavebnin nebo na pozemku parc.
è. 4879/1 ve Slezské Ostravì.
Tolik vyhláška !
Mùeme své mazlíèky milovat, ale nesmíme obtìovat
ostatní spoluobèany èi nìjak omezovat jejich práva.
Proto je docela moné, e kdy svého psa necháte
volnì vybìhnout pøed dùm bez náhubku, bez vodítka,
mùete být postieni za pøestupek, který bude øešen
ve správním øízení - zákonem èíslo 200/1990 Sb., o
pøestupcích.
Moná ze své praxe víte, e pejsci volnì kolem vašich
domù pobíhají a jejich majitelé trestáni ani postihováni
nejsou. Není-li alobce, není soudce.
V pøípadì pøestupku ádné vymlouvání jako, „jen jsem
si vybìhl a pejsek je pod mým dohledem!“, vám moc
nepomùe. Výjimky podle této vyhlášky platí pouze pro
dritele psù se slepeckým výcvikem tam, kde tito psi plní
funkce, ke kterým jsou vycvièeni, dále na policisty
Policie Èeské republiky a na stráníky mìstské policie
pøi pouívání psù k výkonu sluby. Nám ostatním
nezbývá nic jiného, ne se touto vyhláškou øídit a
respektovat ji. Proto u pøi výbìru psa do bytu, tøeba na
sídlišti, kde v nejbliším okolí není monost volného
pohybu psa, musíme pøemýšlet, zda si poøídit lovecké
plemeno, které potøebuje dennì dostatek volného
pohybu nebo spíše pejska, kterému staèí na vodítku
obejít pár blokù (vy jako doprovod ovšem se sáèkem na
výkaly v kapse!), aby byla jeho potøeba pohybu
uspokojena.

Abychom pøedešli sporùm, dohadùm a nìkdy i dost
nepøíjemným situacím pøi støetu s platnými zákony,
pøedpisy, èi vyhláškami, musíme se chovat ohleduplnì.
To ovšem platí také oboustrannì. Stìovat si na to, e
pes štìká, pokud si jen štìkne radostí, kdy páníèek
pøijde domù, je pøístup velmi netolerantní. Ovšem kdy
sousedùm pes vyje celou noc, tady u nastupuje
povinnost majitele postarat se o to, aby jejich pes nerušil
své sousedy. Je to nìkdy velmi tìké, ale jak u bylo v
úvodu øeèeno, chce to vzájemnou toleranci a ohleduplnost.
Jestli psa do bytu ano nebo ne je tedy otázka vlastního
uváení (a jiných moností, samozøejmì), zda budeme
schopni souití svého psa se sousedy a ostatními
obyvateli našeho mìsta usmìrnit tak, aby ke støetùm a
nedorozumìním nedocházelo.
Všem pøeji, aby zvíøátka byla s vámi šastná a
spokojená a aby byli spokojeni ti, co pejsky mají, ale i ti,
co je nemají.
Dagmar Jarošová

OBÈANSKÁ PORADNA OSTRAVA
pøi Slezské diakonii
Máte problémy a nevíte si s nimi rady?
Poradíme vám zdarma v tìchto oblastech:
- Pracovnì-právní vztahy
- Bydlení
- Rodina a mezilidské vztahy
- Sociální dávky a sociální pomoc
- Ochrana spotøebitele
- Majetkoprávní vztahy

.

Kde? 28. øíjna 86 702 00 OSTRAVA
8 - 12 hod, 13 - 16 hod
Kdy? PO, ST:
ÈT:
ÚT, PÁ:

8 - 12 hod
pro objednané

Jak nás najdete: tramvají z Námìstí Republiky
smìrem do centra Ostravy, budova po levé stranì
Frýdlantských mostù. Poradna sídlí v prvním
vchodì zleva v druhém patøe.
Tento projekt finanènì podporuje Statutární mìsto
Ostrava, Ministerstvo práce a sociálních vìcí.
Ètvrtletní informaèní zpravodaj vydává Spoleènost senior,
obèanské sdruení, za pøispìní grantu Krajského úøadu
Moravskoslezského kraje a Magistrátu mìsta Ostravy.
Zodpovìdný redaktor: Ing. Ludmila Holubová
Redakèní rada: MUDr. Blanka Malá, Mgr. Pavla Pešatová,
Ing. Lubomír Pásek, MUDr. Hugo Pøibyl, Marie Kalinová,
Jiøí Hrubý, Hana Juraèáková.
Registraèní znaèka MK ÈR E 14221
Adresa redakce: Spoleènost senior, Na Jízdárnì 18,
702 00, Ostrava 1 IÈO 265 95 982
Tel.: 596 138 350, 728 466 105, 606 475 522
e-mail: info@seniortip.cz
www.seniortip.cz
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Frýdek - Místek: Poloèas na radnici
„Nedávno mi jeden starší obèan
pøinesl do kanceláøe rùièku…“ Oèi
Ing. Evy Richtrové, starostky mìsta
Frýdek-Místek mají zvláštní lesk.
„Víte, jsou vìci, které si za ádné
peníze nekoupíte a takové podìkování, neokázalé a od srdce, to
patøí mezi nì.“
Ètyøi roky byla místostarostkou,
poslední dva roky je starostkou.
Napadá mì, jestli je v tìch
funkcích velký rozdíl?
Ing. Eva Richtrová:„To víte, e je, pøedevším v zodpovìdnosti. Vdy já jsem i velitelkou mìstské policie.
Tu jsme posílili o stráníky i o dva vozy, pracujeme na
kamerovém systému ve mìstì a v rámci boje proti
záškoláctví (i opilosti mladistvých) jsme zavedli funkci
preventistek. Uèila jsem na støední škole a vím o tom
své. Po mìstì máme rozmístìny schránky dùvìry,
pøes které s námi obèané komunikují, ovšem leckdy se
v nich najdou tøeba i ztracené doklady. A zatímco jinde
kriminalita roste, u nás se sniuje.“
Jak obèané na zmìny reagují?
„Všude najdete nespokojené, hodnì je i takových,
kteøí si své názory nechávají pro sebe a jiní tøeba
pøinesou rùièku. Našim cílem na radnici je, aby jsme
byli mìstem, ve kterém stojí za to ít. Jsme právì v
poloèase funkèního období a vyuili jsme toho, abychom lidem sloili úèty, ohlédli se za tím, co se povedlo
a zároveò si ujasnili, co nás ještì èeká. S plnìním
Programového prohlášení seznamuje rada mìsta
naše obèany i prostøednictvím tištìného Zpravodaje.
Take co se vám opravdu povedlo?
„Za poslední dva roky se ve mìstì proinvestovalo
350 mil. Kè. Vyjmenovat všechny akce, to bychom tu
byli hodnì dlouho. Postavili jsme aquapark, kilometry
chodníkù a komunikací, vybudovali cyklostezky, modernizovali bydlení, dokonèili park pod zámkem,
zrekonstruovali halu pro míèové sporty, investovali
jsme do školství, obnovili dìtská høištì a tak dále.“
Pamatujete i na seniory?
„Pochopitelnì. V rámci mìsta pùsobí kluby, jejich
èinnost je velmi pestrá a my ji rádi podporujeme. Máme zde domov dùchodcù, vstup do nìj vám pøipadá
jako vstup do sluníèka. Máme také domy s peèovatelskou slubou a mohu øíci, e i návštìvy ze zahranièí se
divily jak vysokou úroveò má naše péèe o seniory.
Snaíme se a urèitì to tak bude i nadále. Víte, na
druhou stranu, leckdy jsme jediní, kteøí tøeba pøijdou
popøát k narozeninám…“
Nechci konèit smutnì, co tøeba svatby?
„Myslíte seniorù? Mìli jsme tady i jednu briliantovou. Dokonce, a není to tak dávno, za mnou pøišel
mladý pár z úplnì jiného mìsta a chtìl, abych je
oddávala právì já. Vyhovìla jsem jim. Já u oddávala i
na zahradì,na koních,na motorkách,v rytíøském sále".
... a oèi starostky Evy Richtrové mají zvláštní jiskru...
Jiøí Muladi

V krátkých vizitkách vám pøedstavujeme nìkolik
zajímavých míst regionu. Tentokrát mìsto, ve

kterém stojí za to ít!
Pøedchùdcem Frýdku byla osada Jamnice, která se
v písemných pramenech poprvé pøipomíná v roce
1305. Zaèátkem 15. století se Frýdek stal centrem
frýdecko-místeckého panství. Mìsto spolu s hradem
chránilo obchodní cestu pøi zemské hranici.
Posledními majiteli frýdeckého panství se stali na
sklonku 18. století Habsburkové. V roce 1869 se
mìsto stalo magistrátním mìstem. Naproti výšinnì
poloenému Frýdku se rozkládá níinný Místek. O
pøedchùdci Místku (trhové osadì Frydbergu) se
zmiòuje testament biskupa Bruna ze Schaueberku,
který pochází z roku 1267. Dnešní dvojmìstí vzniklo
roku 1943 slouèením dvou døíve samostatných mìst,
moravského Místku a slezského Frýdku.

Námìstí ve Frýdku

Øeka Ostravice, která mìstem protéká, tvoøila a do
1. prosince 1928 zemskou hranici mezi Moravou a
Slezskem. Frýdek se rozkládá na pravém bøehu øeky,
Místek zase na levém bøehu. Z pùvodní historické
zástavby se zachovala øada památek, které jsou
pøevánì soustøedìny kolem obou námìstí.
Zástavbì Frýdku dominuje zámek a poutní chrám
panny Marie. Øeky Ostravice a Morávka se vyznaèují
velmi rozkolísaným prùtokem, letní povodòové
pøívaly v minulosti pùsobily ve mìstì škody pøi
záplavách. Dnes èelí povodòovým pøívalùm
pøehrady Šance a Morávka.

Námìstí v Místku

