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Ètvrtletní zpravodaj obèanského sdruení

bøezen 2006

V letošním roce si pøipomeneme 150. výroèí narození pøíborského rodáka,
zakladatele moderní psychologie Sigmunda Freuda
Pokud jste Freudovi pøíznivci
a rozhodnete se navštívit jeho
rodištì - mìsto Pøíbor, co vám zde
mùe jeho osobu, popøípadì i dílo
pøipomenout?
- Rodný dùm Sigmunda Freuda s
pamìtní deskou od význaèného
pøíborského sochaøe Františka
Juránì.
- Pamìtní síò Sigmunda Freuda v
Pøíborském muzeu, kde se mùete
seznámit se základními údaji.

Rodný dùm S. Freuda

Pøíbor - námìstí S. Freuda

V muzeu se také mùete seznámit
s fotodokumentací z Freudova
ivota.
- Námìstí Sigmunda Freuda.
- Pomník Sigmunda Freuda - dílo
sochaøe Františka Navrátila a Ing.
architekta Zdeòka Makovského.
- V neposlední øadì pak obrázky z
jubilejního 10. roèníku mezinárodní
výtvarné soutìe „Mùj sen“, které
mají být pøipomínkou stìejního
Freudova díla „Výkladu snù“.

Miliony na sociální sluby
Poadavek na
poskytnutí dotace ve výši 260
mil. korun doputoval na MPSV z
Moravskoslezského kraje v listopadu loòskéIng. Jiøí Carbol
ho roku.
V lednu pak pøišlo rozhodnutí,
e tato dotace na podporu nestátních neziskových organizací
(NNO), které poskytují sociální
sluby seniorùm a osobám se
zdravotním postiením v kraji,
bude pøidìlena ve výši zhruba
padesátiprocentní.
„Po vyhlášení dotaèního øízení
zastupitelstvem kraje pøišlo do doby
uzávìrky - 30. 11. 2005 celkem 153
ádostí,“ øíká Ing. Jiøí Carbol,
námìstek hejtmana, v jeho gesci
se sociální sluby nacházejí.

„Z místního šetøení a analýz
jednotlivých projektù jsme získali
skuteèný obraz sociálních slueb v
kraji, a tato fakta jsme zohledòovali
pøi sestavování návrhù na poskytnutí dotací v letošním roce.“
Lze se pøi tomto procesu
vyhnout podezøení z protlaèování známých?
„V ádném pøípadì nešlo o
záleitost jednotlivce nebo pár
jednotlivcù. Tady bych chtìl vyzvednout dùleitou roli sociálního
výboru, který podle podkladù
úøedníkù vyhodnotil potøebnost
jednotlivých slueb. Ten také v
souladu se schválenou koncepcí
rozvoje sociálních slueb navrhl
rozdìlení penìz. Se všemi informacemi, jak o analýzách, tak o
výstupech, pak byla seznámena
rada kraje, která je vzala na vìdomí
a pøijala konkrétní usnesení.

Hlavní Freudovy oslavy v jeho
rodišti probìhnou poslední kvìtnový víkend - v dobì od páteèního
odpoledne 26. a do nedìle 29.
kvìtna 2006. Vyvrcholením oslav
bude jak pro místní, tak i pro
návštìvníky mìsta Pøíbora dlouho
oèekávané otevøení rodného domu
Sigmunda Freuda za pøítomnosti
pana prezidenta Václava Klause a
mnoha dalších významných hostù.
(více na str. 7)

Obrázky ze soutìe "Mùj sen"

INFORMUJEME
Pøímo o poskytnutí dotací
nestátním neziskovým organizacím rozhodlo nakonec zastupitelstvo na svém zasedání dne 23.
února 2006.“
Jaký další postup poté
následuje?
„S vybranými adateli je posléze
uzavøena smlouva o poskytnutí
dotace z rozpoètu Moravskoslezského kraje a prostøedky jim
budou uvolnìny postupnì ve tøech
splátkách.
Smlouvy samozøejmì obsahují
všechny pøedepsané náleitosti a
jejich plnìní sledujeme i vyhodnocujeme.
Dohromady byla rozdìlena
suma necelých 129 milionù korun
na sto sedm projektù nestátních
neziskových organizací v Moravskoslezském kraji.“
(di)
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O akèním mládí
a „nejvìtší blbosti naší civilizace“
U nebudu èíst statistiky. Nevím jak vás,
ale mnì pravidelnì dokáí rozladit. Tedy pøedevším ty naznaèující,
e mui jsou z pohledu
pøírody ménì dokonalý
ivoèišný druh, jemu
hrozí vyhynutí. No posuïte sami, v Èesku ilo
MUDr. Hugo Pøibyl
koncem loòského roku 354 stoletých lidí. Nejstarším
èlovìkem v zemi je ena, která letos oslavila u 108.
narozeniny. Stoletých en je zhruba pìtkrát víc ne
muù! Lidí s deseti køíky na krku v Èesku pomalu
pøibývá. Pøed pìti lety jich v zemi ilo 232, pøed dvìma
pak 277. To nezní tak špatnì, jako geriatr se mohu tìšit,
e do pozdního vìku budu mít práce dost. Také se
opravdu tìším, pokud si ovšem nepøeètu, e evidováno
je pouze 62 ijících muù k 292 enám nad sto let.
Nejstarší obèanka pobírá penzi u plných 43 rokù! Jako
mu tedy nemám právì nejlepší vyhlídky, a ani
prognostici mnì pøíliš nepotìšili.
Podle odborných studií nebude v budoucnosti,
vzhledem k prodluování lidského ivota, deset køíkù
ádnou raritou. Ji za 60 let by mìlo v Èesku ít témìø
19 tisíc osob, které oslavily sté a vyšší narozeniny. V
roce 2150 by pak mohlo být sto a více let 426 tisíc lidí.
eny však budou nadále v pøesile. No a pokud se té
práce týká, ani tu nemám zcela zaruèenu, nebudu-li
chtít zamìstnávat sám sebe. Úøady práce toti loni
odhalily šestnáct pøípadù diskriminace kvùli vìku. Ve
skuteènosti je ale tìchto pøípadù víc. Zaráející je, e k
rizikovým skupinám na trhu práce patøí u lidé starší 50
let, tedy na vrcholu kariéry. Podle studií Výzkumného
ústavu práce a sociálních vìcí jsou lidé z této vìkové
skupiny povaováni za ménì výkonné. Dokonce panuje
i názor, e u jsou na urèitou èinnost staøí!
Bohuel takto deprimující není jen øeè nìjaké
teoretické studie. To je realita. Zatímco na jedné stranì
slýcháme o podpoøe celoivotního vzdìlávání a
nutnosti aktivního ivotního stylu do vysokého vìku, na
stranì druhé se u pouhé pøekroèení padesátky stává
bez pardonu handicapem. Z výzkumu vyplynulo, e
12% lidí nad 50 let nìkdy nebylo pøijato do práce právì
proto, e se zamìstnavateli zdáli na dané místo staøí.
Další ètvrtina padesátníkù a starších se nechala slyšet,
e tuto zkušenost mìli jejich známí.
Kadý dvacátý èlovìk nad padesát let uvedl, e kvùli
svému vìku práci ztratil. Co k tomu dodat? e
zamìstnavatelé vytváøející tlak na lidi v dùchodovém
vìku, aby odešli do penze jsou sami proti sobì? To
víme my, to vìdí neuvìøitelnì èinorodí a vitální senioøi
s nimi se na nejrùznìjších postech setkávám, ale
patrnì to nevìdí èi nechtìjí vìdìt personalisté a
zamìstnavatelé, kteøí se alibisticky ohánìjí rizikem
nemocnosti èi sníením výkonu.

V pozadí je však èasto jednoduchá rovnice: vyšší vìk vyšší vzdìlání - vyšší praxe - draší cena práce.
Vynikající francouzský odborník na reklamu a
vùdce témìø dvou desítek prezidentských volebních
kampaní, Jacques Séguéla, je ve svých
dvaasedmdesáti letech nesmírnì èinorodý. Kdy se
tohoto otce pìti dìtí, z toho nejmladším dvojèatùm je
šest let, zeptáte na dùchod, tvrdí, e penze je nejvìtší
blbost naší civilizace a nejvìtší továrna na smutek.
Má pravdu, senioøi by
nemìli být spoleèností
posíláni do starého
eleza. Mají zkušenosti,
znalosti a díky medicínì i
slubám mohou ít naplno
soukromì i pracovnì
mnohem déle.
Jen mnì tak napadá,
jak by dopadl, mediální
mág Séguela, kdyby se u nás ve svém vìku, ale pod
jiným jménem pøihlásil do výbìrového øízení namátkou
v první reklamní kanceláøi. Obávám se, e v lepším
pøípadì by ho maximálnì tak angaovali pro natoèení
dalšího pokraèování urálivého reklamního spotu, kdy
nemohoucí senior podráí hùlkou nohy své enì, krade
jí brambùrky, aby mu je nakonec sebral jeho mladý
akèní vnuk.
MUDr. Hugo Pøibyl

Znáte nìkteré bezbariérové objekty v
mìstském obvodu Ostrava - Jih?
V r. 2004 zde byly mimo jiné uvedeny do provozu:
! Silnièní podchod na ulici Horní v mìstské èásti
Dubina, navazující na zastávky tramvají "Dubina".
Všechny východy tohoto podchodu jsou vybaveny
schodišovou plošinou. Plošiny lze ovládat
pomocí mikroèipu, který je mono vyzvednout na
odboru dopravy a komunálních slueb mìst.
obvodu Ostrava-Jih (tel. 599 430 270). Na obou
stranách podchodu se nacházejí obchodní
støediska (Orfa, Lidl, Europamebel) a na východní
stranì také sportovní støedisko Sport centrum
Dubina.
! Kulturní dùm K-TRIO na ulici Dr. Martínka v
mìstské èásti Ostrava-Hrabùvka. Objekt je plnì
bezbariérový (tel. 596 739 107). V objektu se
nachází knihovna s èasopisy Vozka a Vozíèkáø,
prostory pro konání kulturních, spoleèenských i
komerèních akcí a restaurace.
Vzhledem k úrovni uvedených objektù i kvalitì
poskytovaných slueb lze doporuèit jejich vyuívání.
V pøípadì jakýchkoliv pøipomínek k bezbariérovosti
objektù nebo prostorù tyto sdìlte "Sdruení pro ivotní
prostøedí zdravotnì postiených", kteøí jednají kadou
støedu v dobì od 9 do 12 hod. na ul. Bieblova 3 - v Centru
pro zdravotnì postiené Moravskoslezského kraje (tel.
596 111 779 nebo 736 614 901).
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Tip na výlet...
aneb pøíjemnì strávený den v Karviné s prohlídkou starých i nových lázní Darkov
Láznì Darkov (staré láznì) jsou
jedny z nejstarších jodobromových
u nás. Lázeòský areál je tvoøen
parkem o rozloze 22 ha, ve kterém
jsou umístìny jednotlivé lázeòské
budovy vèetnì hlavní budovy Sanatoria a Spoleèenského domu. V
parku je umístìna øada plastik, z
nich jedna "Pramen ivota" od J.
Kodeta pøedstavuje souèasný symbol lázní. Nedaleko Sanatoria se
pne pøes øeku Olši betonový obloukový most, který je cennou technickou památkou.

Spoleèenský dùm

Souèástí výletu je i procházka
parkem B. Nìmcové, který navazuje
na zámecký areál zámku Fryštát.
Areál zahrnuje - zámecký park v
anglickém slohu a budovu zámku s
nabídkou zámecké historické expozice. Zámek je stavebnì propojen s
budovou Lottyhausu a kostelem
Povýšení sv. Køíe.

Ulice Fryštátská

Od zámku mùe procházka
pokraèovat dále do centra Karviné.
Historické jádro je mìstskou památkovou zónou. Je tvoøeno pøedevším Masarykovým námìstím s
litinovou kašnou v jeho støedu a
øadou mìšanských domù.
Nachází se zde i Výstavní síò
Muzea Tìšínska s pravidelnými
výstavami z regionu, poboèka
Regionální knihovny a výrazná
dominanta mìsta - radnice s renesanèní vìí. Vedle radnice se
nachází Mìstské informaèní
centrum. Procházku mìšanskou
zástavbou 18. a 19. století je moné si prodlouit dále po ulicích
Fryštátské, Zámecké a Pivovarské.
Areál Rehabilitaèního sanatoria
Lázní Darkov (nové láznì) pøedstavují moderní lázeòské budovy a
lázeòský park, který nabízí pøíjemnou relaxaèní procházku.

Nenároèný výlet trasa od starých lázní k novým.
Areál starých Lázní Darkov - od
Spoleèenského domu projdete
lázeòským parkem. Pokraèujete
Lázeòskou ulicí, za sluebnou PÈR
odboèíte vlevo do parku k Lodìnici
(1,7 km). Parkem B. Nìmcové dále
od Lodìnice kolem zookoutku a
dìtského areálu (0,7 km),
zámeckým areálem, kolem letního
kina a Modrého pavilonku k zámku
Fryštát (0,5 km). Historické centrum
Karviné - okruh od zámku podél
celého Masarykova námìstí, kolem
kostela Povýšení sv. Køíe, kolem
Muzea Tìšínska, mìšanských
domù, podél radnice, po ul.
Fryštátské a k trišti, po ul.
Zámecké a zpìt k zámku (0,5 km).
Dále z Masarykova námìstí po ul.
Svatováclavské k obchodnímu
domu, kde jsou autobus. zastávky.
Autobusem k Rehabilitaènímu
sanatoriu: MHD è. 2, 9, 10 (4 km).
Pìšky - z námìstí po ul. Hrnèíøské,
Markovì, Poštovní, Rudé armády,
ikovì k sanatoriu areálu nových
lázní.
(hol)
Délka trasy bez pouití MHD je
asi 9 km, s pouitím MHD o 4 km
ménì.

Maïarský elixír Vaše domácí bohatství
Nabízíme pøípravky z léèivých vod maïarských termálních lázní:
aromaterapeutická kúra z léèivé vody
sprchový gel pro eny
sprchový gel pro mue
intim péèe
tìlové mléko
koupelová sùl na nohy
koupelová sùl (krabièka 500 g)
koupelová sùl (balení 2,5 kg)
Natur Fitness Creme
Pøíjemná lázeòská léèba v pohodì vašeho domova.
ERLI Klimkovice s.r.o.
Nádraní 16, 702 00 Ostrava
tel.: 596 111 871, mobil: 603 820 208, 603 761 472
e-mail: kosmetika@erli.cz http://www.kosmetika.erli.cz
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Vydaøená klubová akce s pohlazením na duši
Syreèky, pivo i pøíroda
V autobuse jsou mírnì cítit tvarùky, ale z tváøí
ètyøiceti seniorù, pøedevším tedy seniorek, vyzaøuje
spokojenost. Jednodenní zájezd Ostrava - Loštice
Litovel - Olomuc - Bystrovany - Ostrava se chýlí ke
konci. Klaplo úplnì všechno, vèetnì pocitu naprosto
bezpeèné jízdy.

Olomouc - námìstí

„Osobnì jsem u dopravy od roku 1963 a na akce
seniorù se specializuji u patnáct let,“ vzpomíná Erich
Èala, mimo jiné èlen Koordinaèní rady seniorù. „A ještì
se nám nestalo, e bychom nìkoho zavezli tam a
zpátky u ne.“
Vy jste za tu dobu skuteènì nezùstali nikde
takzvanì viset?
„Musím zaklepat, ne. Mùe vám to znít jako fráze,
ale profesionální stav techniky i øidièù je pro naši
agenturu samozøejmostí. Vèetnì ohledù právì na
seniory. Pro zajímavost, kdy byl pøed dvìma roky v
Ostravì pan prezident Klaus, vybral si náš autobus.
Sedìl na èísle 23 a jeho ena Livie na èísle 24.“

To se pak odráí v opravdu velkém zájmu o naše sluby,
s èím má moje ena tak trochu problémy. Kadý rok jí
toti slibuji, e letos u to bude lepší. A vypadá to, e jí
to zase jenom slíbím…“
Myslíte to tak, jak to vyznívá?
„Jistì. Vìènì nejsem doma. Letos jsme uspokojili
800 seniorù na týdenních rekreacích, a k tomu jsme
udìlali ètyøicet jednodenních zájezdù. Navíc máme v
Petøkovicích drubu s polskými seniory a smìrem na
Polsko se nám to zaèíná slušnì rozjídìt. Ale je to
pìkná práce, tøebae nìkdy sloitá.“
Necelý rok je vedoucí klubu pøi Spoleènosti senior
v Ostravì paní Marie Jedonová. Zorganizovat zájezd
pro své vytrvalé èleny jí pomohla Alena Jasníková.
K desítkám klubových akcí tak pøibyla i návštìva
loštické firmy na výrobu tvarùkù, Litovelského
pivovaru, historického centra Olomouce (vìdìli jste, e
varhany chrámu svatého Moøice mají 11 000 píšal?) a
pøírodního ráje v Bystrovanech.
„Dobrou náladu jsme mìli s sebou,“ øíká Marie
Jedonová. „A vìøte, e napøíklad návštìva pøírodního
ráje, který je paradoxnì vybudován na místì bývalé
skládky, byla pro mnohé z nás pohlazením na duši.“
Jiøí Muladi

Udìlejte nìco pro své zdraví
jeïte s námi - uvidíte se, e se spraví !
Nabízíme léèebné pobyty:
!

!
!
!
!

Pøírodní ráj - Bystrovany

Èeho se dríte pøi pøípravì seniorských
programù?
„Letité zkušenosti jsou velmi dobrou školou, umíme
program ušít na míru. Navíc dbáme na to, abychom
dokázali dìlat akce za tzv. seniorské ceny, protoe
víme, e pøíjmy seniorù jsou všeobecnì nízké.

Turèianské Teplice - 7mi denní pobyt
s léèebnými procedurami (ceny od 3 990,- Kè)
Bohaté sloení minerálù - 1524 mg/l vody
nenajdete nikde jinde na Slovensku ani v
Evropì.
Velký Meder (Èalovo) - 6ti denní pobyt
v hotelu vzdáleném 80 m od nového vodního
areálu (ceny od 3 495,- Kè)
Mariánské láznì - novì rekonstruovaný
hotel KOSSUTH - euro pokoje - 7mi denní pobyt
(ceny od 3 590,- Kè) - termín: 1. - 7. 4. 2006
Korcielisku (Zakopané) - 6ti denní pobyt
Ubytování v pøekrásné pøírodì na úpatí Tater
ceny od 3 490,- Kè
Jednodenní zájezdy do pøekrásných polských
zahrad s moností levných nákupù kvìtin (kadý
den ji od 13. 5. 2006 do 26. 5. 2006 )
Na poádání zašleme naši nabídku: 596 628 239
603 585 344. Pøipravíme Vám dle Vašich návrhù a
pøání i zájezdy 1-2-3denní.

Umíme poradit a poté zrealizovat!
Na poádání zašleme naši nabídku:
Telefon: 596 628 239; 603 585 344
Renata Èalová ÈESPOL s.r.o.
cestovní agentura autobusová doprava
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Unikátní historická památka: synagoga v Krnovì
Bývalý idovský templ v hornoslezském Krnovì je
jedinou, v historické podobì dochovanou a turistùm
pøístupnou synagogou v Moravskoslezském kraji. Je to
jedna z pouhých dvou staveb v Èesku s dochovanými
arabskošpanìlskými interiéry. Všech šest ostravských
synagog bylo znièeno nacisty. V kraji se dochovala
ještì synagoga v Novém Jièínì, necitlivì pøestavìná v
dobì socializmu a slouící dnes jako archiv, a synagoga v Èeském Tìšínì, která však není samostatnì
stojící budovou a je v ní umístìno restauraèní zaøízení.
Krnovská synagoga se nachází na nároí ulic
Soukenické a Barvíøské za budovou pošty. Byla
postavena roku 1871 stavitelem Ernstem Latzelem.
Délka sálu dosahuje 24 metrù, výška dvojvìí 22
metrù. Exteriér objektu je neorománský, uvnitø
pøevládají maurské architektonické prvky. Návštìvníka
zaujme hnìdoèervenì ladìný kazetový strop a
podkovovité oblouky vyøezávaného loubí nad vnitøními
ochozy, tzv. galeriemi, které byly vyhrazeny enám.
Tento styl od støedovìku pouívali sefardští idé. Ti ili
do roku 1492 ve Španìlsku, odkud byli vyhnáni do
severní Afriky a na Balkánský poloostrov. Jejich
architektura se v rakousko-uherských idovských
obcích stala módní záleitostí. Na nosných litinových
sloupech, tvoøících kostru krnovské synagogy, jsou
uchyceny rozvody plynového osvìtlení, pod okny a ve
stropì jsou vìtrací šachty. Portál pod východním
prùèelím je pouze dekorativním prvkem fasády, za
kterým se nachází zdivo. Z vnitøní strany zde visel
svatostánek (døevìná skøíò se svitky tóry) a nad ním
varhany. Na venkovní støešní podezdívce se tyèily
kamenné desky desatera, nyní uskladnìné na pùdì.
Synagoga byla dokonèena opravou obou vìí z prostøedkù
Federace idovských obcí, Èeskonìmeckého fondu
budoucnosti, Moravskoslezského kraje a mìsta Krnova

Sefardský strop synagogy v kresbì R. Neupauera

Krnovská synagoga pøestala slouit bohoslubám
na podzim 1938, kdy byly Sudety pøipojeny k nacistickému Nìmecku. Krátce poté byly synagogy v okolních
mìstech zlikvidovány, ta krnovská však byla zachránìna. Starosta mìsta svolal radní a informoval je o
tajném pøíkazu z Berlína, který znìl „znièit idovský
templ“. Sudetonìmeètí zastupitelé pak jednomyslnì
schválili návrh stavitele Franze Irblicha, e nacisty
podvedou. Byla vypálena obøadní síò idovského
høbitova, zatímco ze skuteèné synagogy byly odstranìny symboly idovské víry a byla pøemìnìna na
mìstskou trnici. V dobì socializmu pak byla budova
vyuita nejprve jako sklad, od r. 1960 jako archiv. V roce
1994 byla navrácena Federaci idovských obcí a od r.
2003 ji provozuje obè. sdruení Krnovská synagoga
jako výstavní a koncertní síò. Sdruení rovnì získalo
historické lavice z roku 1897, které pùvodnì slouily v
synagoze v Olomouci. V lavicích budou umístìny
cedulky se jmény obìtí holocaustu z Krnovska.
Orientální architektura a výteèná akustika dávají
kulturním poøadùm v synagoze neobyèejné kouzlo.
idé se do Krnova pøistìhovali v 19. stol. pøedevším
z blízké Osoblahy. Gesslerovi zapoèali s výrobou slavného bylinného likéru Altvater (Pradìd), Bellakovi
vybudovali druhou nejvìtší textilní továrnu ve mìstì.
Èlenové idovské obce postavili i stavby jako palác
Silesia nebo krásný secesní dùm na Hlavním námìstí,
ve kterém se dnes nachází øecká restaurace Hermes.
Tyto majetky byly zabaveny v roce 1938 a roku 1945
vìtšinou nebyly vráceny. Krnovským idùm pøitíilo, e
pøed válkou se v drtivé vìtšinì hlásili k nìmecké
národnosti. idovská obec v Krnovì dnes ji neexistuje,
nejbliší náboenská obec sídlí v Ostravì. Památkou na
zmizelé spoluobèany je také idovský høbitov v ulici V
osadì, pøi výpadovce na Opavu. Byl vánì poškozen
èásteènou likvidací v letech 1986-1990.
Pavel Kuèa, Krnov
Synagogu zpøístupòují èlenové obèanského sdruení
Krnovská synagoga. Správce:Jan Stejskal, tel. 737 201 166
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Sigmund Freud a Pøíbor
Ve vìtšinì metropolí a významných psychologických institucí budou hlavní „kulaté“ oslavy
vìhlasného pøíborského rodáka probíhat ke 150.výroèí
jeho narození, tedy okolo 6. kvìtna 2006 (viz - New
York, Londýn, Vídeò, Praha, Bratislava a další …)
V Pøíboøe se uskuteèní k tomuto „kulatému“ datu
uzávìrka zajímavé výtvarné soutìe "MÙJ SEN" a
porotì, pod vedením øeditele ZUŠ v Kopøivnici Mgr.
Zdeòka Babince a akademického malíøe Karla Harudy,
nastane nelehká práce - z mnoha set došlých prací dìtí
a mládee od 3 do 26 let - vybrat ty nejzajímavìjší a
nejzdaøilejší ke slavnostnímu vyhodnocení jubilejního
10. roèníku. Slavnostní vyhlášení výsledkù a ocenìní
vítìzù i úspìšných pedagogù probìhne v rámci 3.
roèníku Freudova folklórního „mini“ festivalu a bude
souèástí bohatého programu pøipravovaných akcí.
Ti z vás, kteøí jste se tohoto „mini“ festiválku
zúèastnili v loòském roce, jistì potvrdíte, e se zde
nerozdávaly pouze ceny a diplomy, ale i radost ze
„šavnaté“ cimbálové muziky.
Freudùv
folklórní festival
Foto:A. Èapla

Pomník
Sigmunda Freuda
Foto: A. Èapla

Hlavní Freudovy oslavy
- V pátek 26. kvìtna odpoledne akci odstartuje tradièní
„Jarní sympozium“ za úèasti pana profesora MUDr.
Cyrila Höschla, PhDr. M. Šebka a dalších. Veèer se
mohou úèastníci oslav tìšit na zajímavé divadelní
pøedstavení praského divadla Miriam. Pøedstaví
nejúspìšnìjší hru souèasného francouzského
spisovatele Erica - Emmanuela Schmitta „Návštìvník“.
Tato hra byla odmìnìna prestiní Moliérovou cenou a
zachycuje v zajímavé zápletce dramatický okamik ve
Freudovì ivotì, kdy se musel, tento tehdy ji velmi
vìhlasný, 82 letý vìdec rozhodnout pro odchod do
emigrace.
- V sobotu 27. kvìtna je po celý den naè se tìšit Ostravièka,Valašský vojvoda, vyhodnocování vítìzù
„Mého snu“, dechovka, Bílé divadlo a veèerní koncert
slavných operetních a muzikálových melodií s Evou
Døízgovou-Jirušovou a Václavem Morysem .
- V nedìli si lze poslechnout napø. známý Šuba duba
band, Red hats, Elvis Presley band, Big band Edy
Šurmana v rytmu svingu. Jistì souhlasíte, e je to
nabídka skuteènì bohatá a pestrá.

Informace o dalších akcích, týkajících se
Sigmunda Freuda:
- v únoru byla realizována první pøednáška pøipravovaného cyklu o tomto zakladateli moderní psychologie.
Další setkání „pøátel Sigmunda Freuda“ probìhne ve
støedu 15. bøezna 2006 v 17. 30 hod. ve vinorestauraci
TERRA LIBERA na Štramberské ulici v Pøíboøe.
- Setkání pøátel v dubnu pak 17.4. v 17.30 hod. Na
programu postupnì budou tato témata: Sigmund Freud ivot a dílo, Freud a archivní dokumenty z jeho rodištì,
Freud a výtvarné umìní, Psychoanalýza a literatura,
Freud a humor a další…
V rámci tìchto setkání mohou zájemci postupnì
shlédnout tématicky zamìøené videosnímky: Pamìt',
Sen a libido, Freud a múzy, Sigmund Freud v Praze,
Sigmund Freud v Ostravì, Sigmund Freud ve Frýdku
Místku, Sigmund Freud podle Marie Šupové a další…
(Pro vzdálenìjší zájemce o tato setkávání v pøíjemném
prostøedí Terry libery doporuèujeme rezervaci míst - tel.
556 722 013, více informací na www. sigmundfreud. cz.
Srdeènì zveme vás i vaše pøátele a pøejeme jen
krásné a zajímavé záitky.
Mgr. Marie Šupová,
pøedsedkynì Spoleènosti Sigmunda Freuda v
Pøíboøe, autorka projektu MÙJ SEN

Sigmund Freud se narodil 6. 5. 1856
v Pøíboøe. Po ukonèení gymnázia se
v roce 1873 rozhodl studovat
medicínu ve Vídni. Zamìøil se na
neurologii a psychologii.
V roce 1876 byl pøijat jako vìdecký
pracovník do Brückova Fyziologického ústavu.
V roce 1881 byl promován na doktora a v roce 1882
nastoupil praxi v nemocnici ve Vídni, kde pøešel na
psychiatrickou kliniku. Získal si povìst vynikajícího
neurologa, v roce 1885 se stal soukromým docentem
neurologie. Vìnoval se mimo jiné hysterii a ochrnutí,
které tuto chorobu doprovází.
Na jaøe roku 1886 se oenil s Martou Bernaysovou a
otevøel ve Vídni ordinaci. Snail se vybudovat celou
teoretickou stavbu lidské psychiky z hlediska
fyziologie,od poèitkù a vjemù, a k myšlení a emocím.
S pøíchodem nìmeckého fašismu byla psychoanalýza zakázána a Freud byl zatèen gestapem. Byl sice
propuštìn, ale byl nucen emigrovat do Velké Británie.
Freudovo dílo odtabuizovalo lidskou duši a další
monosti jejího poznávání a ovládání. Dnes se
klasická psychoanalýza pouívá spíše k sebepoznání ne terapii. Pøesto však významnì ovlivnila
tehdejší vìdu, umìní a spoleènost.
Sigmund Freud zemøel 23. 9. 1939 v Londýnì.
Zdroj: Internet
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Kalhotky
Kalhotky, gaky, gatìèky,
majtky, majteèky takhle všelijak
se ve Slezsku øíká tomu kousku
obleèení, typickému pro „slabší“
polovinu lidstva. A pøestoe se
tenhle pøíbìh stal ve Slezsku,
výraz kalhotky je srozumitelný
pro všechny ètenáøe.
Janina sestra byla výborná
studentka a dostala se na stá do Švýcarska. Ze
Švýcar dovezla Janì dárek: nádherné, nadýchané a
skvostné spodní kalhotky. Byly kouøovì šedé, úplnì
prùsvitné s ozdobnými gumièkami kolem pasu a
kolem stehen a pouze na nejintimnìjších místech byl
jemnou výšivkou vyveden ozdobný kvìt tak, aby zde
látka zakryla to, co zakryto být mìlo. V dobì, kdy v
obchodì s dámským prádlem byly na výbìr jedny
luté a jedny bílé dámské kalhotky, to byl prostì
zázrak, skvost, prostì exkluzivní vìcièka. Jana byla
nadšena, pochlubila se kamarádkám a kalhotky
nosila jen pøi zvláštních pøíleitostech. Ubìhlo pár let,
obchody se zaplnily zboím a švýcarské kalhotky
zùstaly zapomenuty nìkde vzadu v prádelníku. Jana
se vdala, mìla dìti a èas ubíhal.
Janin manel Valda pøišel jednoho dne se
slavnostním výrazem ve tváøi“ „Jani, zvu tì na ples“!
Jana ho obdaøila hubièkou a radostnì odtanèila ke
skøíni, jeliko jí bylo jasné, e nemá co na sebe.
Ubìhl týden horeèných pøíprav a nakonec Jana
stála pøed zrcadlem v dlouhé, hladké èerné sukni,
dole zvonovitì rozšíøené, nahoøe k tomu kouøovì
šedou nadýchanou halenku. Kdy si vybírala prádlo,
kdesi vzadu jí blesklo hlavou, e k šedé šedá a vzadu
z prádelníku vyhrabala zapomenuté kalhotky ze
Švýcar. To je pøece staronová pøíleitost, ne? Jana s
Valdou se koneènì vychystali a Valda si dal pár vìcí k
Janì do kabelky, aby nemìl plné kapsy. A šlo se!
Na plese bylo pár spoleèných známých pøátel, ale
hlavnì lidé z Valdovy firmy. Jana se líbila nejen
Valdovi a tak šla z náruèe do náruèe ve víru tance.
Hudba hrála i dávno zapomenuté melodie a rytmy. A
kdy Jana ladnì kroutila boky do rytmu hudby, stala
se pozoruhodná vìc. Guma je guma i ve Švýcarsku a
zub èasu je neúprosný. Prostì gumièka v pase
Janiných kalhotek ji nepruila a Janì se zaèalo rosit
èelo kdy si uvìdomila, e kalhotky jdou ne-úprosnì
dolù. Protoe mìla sukni ke kotníkùm a na nohou jen
silonové ponoky, blíila se neodvratnì ta chvíle, kdy
kalhotky spadnou na parket. Gumièky na Janiných
stehnech naštìstí ještì odolávaly a tak Jana cítila, e
kalhotky drí pouze na nich a dál míøí dolù. Naštìstí
tanec skonèil, Jana odbìhla - vlastnì opatrnì došla
na „dámy“ a kalhotky jako jediné logické øešení dala
do kabelky. „Tøeba ty krasavice doma ještì spravím“.

Janino svìdomí sice nebylo pøíliš klidné, ale suknì
byla dlouhá, taneèníci si Janu pøes hlavu nepøehazovali a
tak ples dotanèila „dole bez“ nebo jak se dnes øíká,
„naostro“. Pak cesta domù, milá noc po boku jejího
pohledného manela a Jana spala a spala.
„Co má tohle znamenat ?“ Janì se zdálo, e slyší ne
hlas, ale øev. Kdy se jí podaøilo otevøít oèi, uvidìla svého
zuøivì se tváøícího Valdu jak stojí nad její otevøenou
kabelkou a ve dvou prstech svírá její kalhotky. Jana byla
rázem vzhùru. Ne ale dala najevo, e je dokonale
probuzená, dostala nápad. Vyskoèila z postele a slušnì
silným hlasem zaøvala: „Ano, co má tohle znamenat?
Rychle si vzpomeò, která krásná dáma se kterou jsi
tancoval Ti tenhle suvenýr, koupený beztak v nìjakém
erotickém salonu darovala, a Ty, sprosáku, ho ještì
strèíš do mé kabelky! Není Ti hanba?“ Ten výraz, který se
objevil ve Valdovì tváøí, se dá velmi tìko popsat.
Kalhotky nikdy na Janì nevidìl, v její kabelce byl bìhem
veèera nìkolikrát a po tom mnoství šampaòského mu u
detaily vypadly. A jeho kolegové z práce byli schopni
provést ještì horší ert! Tak jen stál a zíral.
Co dodat. Jana byla velkorysá. Nechala Valdu ten
corpus delicti vyhodit, uvolila se nechat pozvat na veèeøi,
a vzala si i tu kytici rùí na usmíøenou. A pak, e není
nejlepší obrana útok…
Zuzana Horáková, Ostrava
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Domov dùchodcù Frenštát pod Radhoštìm
(www.dd-frenstat.cz)
Domov dùchodcù ve Frenštátì pod Radhoštìm zahájil
provoz 6.11.1972. Zajišuje komplexní zdravotnickou péèi.
Za klienty pravidelnì dochází ústavní lékaø. Ošetøovatelskou péèi poskytují stanièní, zdravotní sestry,
ošetøovatelky, pracovníci sociální péèe a rehabilitaèní
pracovnice (fyzioterapie, masérství). Je také provádìna
elektroléèba, vodoléèba a léèebný tìlocvik.
Klientùm domova jsou poskytovány tyto sluby:
! Ubytovací sluby - celoroènì, nepøetritì
! Stravovací sluby - strava je pøipravována ve vlastní
kuchyni 5 - 6x dennì, vèetnì tekutin
! Prádelenské sluby

V nabídce jsou také vzdìlávací programy a další...
K nabízeným èinnostem jsou k dispozici:
- vyèlenìné prostory na chodbách jednotlivých oddìlení, kde
klienti mají monost posezení a sledování TV. Kadý všední
den zde probíhá cvièení s klienty a skupinová èinnost.
- Selská jizba - vybavena ve starém valašském stylu. Zde
si mohou pozvat své návštìvy nebo v klidu rozjímat, èíst si,
poslouchat rádio nebo pohovoøit s pøáteli. Spoleèenská
místnost - s TV a multifunkèním hracím stolem.

Zájmová a volnoèasová èinnost:

Rehabilitaèní a sociální
pracovnice provádí èinnosti s klienty v pøímé péèi.
Tyto pracovnice se zabývají rehabilitací, kulturním vyitím a vyplnìním volného èasu
klientù (zájezdy, kulturní
akce škol, divadla, ergoterapeutickými èinnostmi,
rùznými soutìemi zábavnou formou). Sestavují
individuální plány a zodpovídají za jejich prùbìh a
naplnìní.
pracovní èinnost (vyrábíme s klienty rùzné výrobky z
moduritu, keramické hlíny, papírù, tìsta, háèkují,
vyšívají, pletou...)
! výtvarná èinnost (malujeme obrázky)
! hudební èinnost (zpívání písní v doprovodu klavíru,
harmoniky a kytary)
! smyslová èinnost (hrajeme pamìové hry typu slovního
fotbalu, písmenka, atd.)
Kadý všední den pøi skupinovém cvièení na pobytech
jednotlivých oddìlení probíhá èinnost s klienty, která je
zamìøena na rozvoj vnímání, pamìti, ale i vzdìlávání.
Probíhá zde
Cvièení pamìti: -slovní fotbal, poznávání a hádání obrázkù,
vytváøení synonym.
- historie (poznávání hradù a zámkù)
- povìsti, knihy, dìjiny èeského státu, zemìpis, pøírodopis,
pøednášení básní recitace, vyprávìní vlastních ivotních
pøíbìhù, bylinkáøství.
!

- Vstupní hala je vybavena kruhovými stoly, idlemi a
automatem na kávu. Slouí nejen jako návštìvní místnost,
ale také kadý týden se zde poøádá ,,kavárna pro seniory“.
- Rehabilitaèní místnost navštìvují nejen klienti, kteøí
mají stanovenou urèitou procedùru lékaøem, ale i klienti, kteøí
chtìjí udìlat nìco pro své zdraví. Je tu monost cvièit na
ínìnce, na ebøinách, na gymnastickém balonu, jezdit na
rodopedu - vše pod dozorem rehabilitaèní sestry. Dále
monost elektroléèby,
vodoléèby, magnetoterapie,
teploléèby, vyuití masáního køesla, balneoterapie.
- Další monosti nabízí knihovna a dílna k vytváøení
nejrùznìjších výrobkù, na kterých se sami klienti podílejí, k
motivaci, procvièování jemné motoriky a dalších ergoterapeutických èinností.
- V jarním, letním a podzimním období je klientùm co nejvíce
zprostøedkovaná monost jít do zahrady a pøilehlého parku v
areálu DD. Je zde monost posezení v novì zrekonstruované pergole. Je umonìna také návštìva blízké restaurace, ale i výletù do blízkého okolí. S klienty s horším
zdravotním stavem chodí doprovod zdravotního personálu.
( hol)
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Dìdìní
Obèanský zákoník, jako nejucelenìjší kodex základních lidských
práv a povinností, upravuje i otázku
dìdìní, která se pøímo èi nepøímo
dotýká všech obèanù. Je ve sbírce
zákonù publikován jako zákon è.
40/1964 Sb. Rozdìlen je na èásti,
hlavy a paragrafy a celá èást sedmá
se zabývá institutem dìdìní. Stát
prostøednictvím zákona uplatòuje svoji regulaèní funkci,
ale záleí i na obèanech, jak se svým majetkem naloí a
jak se dìdici po jejich smrti s majetkem vypoøádají.
Základními zpùsoby dìdìní jsou
· dìdìní ze zákona
· dìdìní ze závìti
· z obou z tìchto dùvodù.
Jestlie dìdic nenabude dìdictví ze závìti,
nastupují místo nìho dìdici ze zákona. A jestlie závìt
obsahuje jen èást dìdictví, tak zbývající èást se rovnì
dìdí dle zákona. Dìdictví, kterého nenabude ádný
dìdic, pøipadne státu (tzv. odúmr).
Dìdic mùe také dìdictví odmítnout, odmítnutí lze
provést ústním prohlášením u soudu nebo písemným
prohlášením. Pokud se dìdic nechá zastupovat zástupcem a chce dìdictví odmítnou, pak plná moc k tomu
vytvoøená musí obsahovat výslovné oprávnìní k
takovému úkonu. Prohlášení o odmítnutí dìdictví mùe
dìdic uèinit pouze do jednoho mìsíce ode dne, kdy byl
soudem o právu dìdictví odmítnout, a o následcích
takového odmítnutí, vyrozumìn (z dùleitých dùvodù
mùe soud tuto lhùtu prodlouit).
V § 469 a násl. hovoøí zákon o tzv. dìdické
nezpùsobilosti. Zde nedìdí ten, kdo se dopustí úmyslného trestného èinu proti zùstaviteli, jeho manelu,
dìtem nebo rodièùm, anebo kdo zavreníhodným
zpùsobem jedná proti projevu poslední vùle zùstavitele.
I v tìchto pøípadech však dìdic mùe dìdit, pokud mu
zùstavitel tento èin odpustil. Z tohoto dùvodu dìdické
nezpùsobilosti tedy vyplývá, e se týká jen toho trestného èinu, který byl spáchán za zùstavitelova ivota.
Zákon taxativnì stanoví dùvody, pro které lze
dìdice vydìdit, a to:
- neposkytl-li zùstaviteli potøebnou pomoc v nemoci,
stáøí a jiných závaných pøípadech
- neprojevoval o zùstavitele trvale zájem
- byl odsouzen pro úmyslný trestný èin k trestu odnìtí
svobody v trvání nejménì jednoho roku
- vede trvale nezøízený ivot
Tímto zpùsobem mùe zùstavitel vydìdit i další následující dìdice, tedy potomky dìdice v dìdické linii. Zákon
stanoví i formu vydìdìní, odpovídající formì závìti, ale
musí být zde rovnì uveden dùvod vydìdìní. Z hlediska závazkù je pak dùleitým ustanovením pøechod
dluhù. Dìdic odpovídá do výše nabytého dìdictví za
náklady pohøbu a za zùstavitelovy dluhy.Je-li dìdicù
více, tedy dle svých dìdických podílù.U pøedlueného
dìdictví se mohou dìdicové dohodnout, e pøenechají
vìøitelùm (tedy osobám, jim zùstavitel dluil) dìdictví k
úhradì dluhù.

PORADNA
Soud mùe takovou dohodu schválit. Jinak dìdici
odpovídají postupem, stanoveným v obèanském
soudním øádu, za plnìní dluhù. Stejnì tak za
zùstavitelovy dluhy odpovídá stát.
U dìdìní ze zákona obèanský zákoník stanoví
jednotlivé skupiny dìdicù, v podstatì se jedná o poøadí:
dìti a manel, potomci dìtí nebo jejich potomci, zùstavitelovi rodièe, osoby které ily nejménì jeden rok se
zùstavitelem ve stejné domácnosti nebo na nìj byli
výivou odkázáni, sourozenci, dìti sourozencù, prarodièe nebo jejich dìti. Zákon urèuje jejich podíly: v prvé
skupinì zùstavitelovy dìti a manel, kadý z nich
stejným dílem. Ve druhé skupinì dìdí dìdici stejným
dílem (rodièe, manel a výše specifikované osoby),
manel však vdy polovinu, ve tøetí stejným dílem
(sourozenci, jejich dìti a výše specifikované osoby).
Pokud jde o dìdìní ze závìti, závì mùe být buï
holografická (tedy vlastní rukou napsaná) nebo
sepsána formou notáøského zápisu. Její neplatnost
zpùsobuje není-li uveden den, mìsíc a rok, kdy byla
sepsána. Vlastnoruèní závì musí být napsaná vlastní
rukou a podepsaná, jinak je neplatná. Pokud zùstavitel
závì nenapíše vlastní rukou, musí být podepsaná
dvìma svìdky. Je stanovena i forma pro pøípad, e zùstavitel nemùe èíst nebo psát, tzv. závì s pøedèitatelem. Pokud se týká podílù z dìdictví, v závìti zùstavitel
urèí podíly dìdicù, jestlie tak neuèiní, jsou stejné.
Samostatný § 479 je vìnován ochranì práv
potomka. Nezletilým dìdicùm se musí dostat aspoò
tolik, kolik èiní jejich dìdický podíl ze zákona a zletilým
aspoò tolik, kolik èiní jedna polovina jejich dìdického
podílu ze zákona. Pokud tomu závì odporuje, je v této
èásti neplatná. (pokud ovšem nedojde k právoplatnému vydìdìní tìchto potomkù). Jedinì potomci
zùstavitele jsou jeho neopominutelnými dìdici.
Ètvrtá hlava sedmé èásti obèanského zákoníku je
vìnována potvrzení dìdictví a vypoøádání dìdicù.
Jestlie je dìdic jeden, soud mu dìdictví a jeho nabytí
potvrdí. Více dìdicù se dohodne o dìdictví, pokud ne,
rozhodne za nì soud. Pøi dìdìní ze zákona se do
dìdictví zapoèítají i dary, které dìdic od zùstavitele
bezplatnì obdrel nebo co obdrel jeho pøedek. Pøi
dìdìní ze závìti se toto zapoètení provádí jen z vùle
zùstavitelovy nebo tak, aby nedošlo k neodùvodnìnému zvýhodnìní nìkterého dìdice.
Pátá hlava èásti se týká ochrany oprávnìného
dìdice. Jestlie se po projednání dìdictví zjistí, e
oprávnìným dìdicem je nìkdo jiný, je povinen ten, kdo
dìdictví nabyl jej oprávnìnému dìdici vydat. Nepravý
dìdic má právo, aby mu oprávnìný dìdic nahradil
náklady, které na majetek z dìdictví vynaloil pokud se
neprokáe, e vìdìl, nebo mohl vìdìt, e dìdicem ve
skuteènosti není. Jestlie nìkdo nabyl nìco v dobré
víøe od nepravého dìdice, jemu bylo dìdictví
potvrzeno, je chránìn tak, jako by to nabyl od dìdice
oprávnìného (mùe to být i stát).
Pøes struèné nahlédnutí do úpravy dìdických
vztahù je tato obèanskoprávní oblast svìøena do rukou
odborníkù, vypoøádání dìdictví provádìjí notáøi.
JUDr. Zuzana Horáková
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je seriál o lidech, kteøí pro mìsto Ostravu mnoho
znamenají. Tentokrát je to "pan "spisovatel.
O Oldøichu Šuleøovi jsem si myslela, e se s ním k
povídání ani nemusím scházet. Známe se pøece
mnoho let, èetla jsem jeho kníky, zaila jsem jeho éru
rozhlasovou, vìdìla jsem, e byl v sedmdesátých
letech "uloen k ledu", tedy znormalizován, co znamenalo psaní do šuplíku a dìlnické povolání v elektrárnì.
Jene èas letí, chvíli jsme se nevidìli, a tak ho zvu na
schùzku do malé ostravské hospùdky. A èekají mne
pøekvapení. To první bylo zjištìní, e ten chlapík proti
mnì u pøedloni oslavil osmdesátku, vskutku na ni
nevypadá, pøestoe se chlubí, e u je pradìdeèkem.
Druhé, stejnì pøíjemné, hlavnì pro milovníky jeho
kníek, je, e se neoddává zaslouenému odpoèinku,
nýbr poté, co se zbavil svých mnohých funkcí ve
spisovatelských organizacích èi nakladatelstvích, jen
píše a píše k potìše vlastní, ale hlavnì nás - ètenáøù.

Oldøich Šuleø s manelkou

A mne zajímalo, jak se stalo, e tento ryzí Ostravák
(mluví krásnou èeštinou, ale nemusíte být prof. Higginsem, abyste poznali, kterou øekou je køtìn) nacházel
témata svých knih také na Valašsku a Jesenicku.
....a Oldøich Šuleø povídá -Tatínek byl eleznièáø a tak
jsme se èasto stìhovali. Z Ostravy na chvíli do Vidnavy,
pozdìji do Opavy, a koneènì mé milované Valašské
Meziøíèí, kde jsem s pøerušením totálního nasazení na
šachtì, maturoval na gymnáziu. Ke studiu práv v Praze
jsem se dostal spíš shodou okolností, vdy já u ve
"valašských Aténách" chtìl být spisovatelem. A právì
tam jsem mìl asi štìstí na zajímavé kantory. Hodnì
vzpomínám tøeba na profesora Èernockého, èeštináøe,
který mne leckdy velmi netradiènì uvádìl do literatury,
do toho jak a co psát, jak znát a milovat kraj kolem sebe.
A Valašsko, odtud vlastnì pochází mùj rod, je krásné a
vdy bylo plné zajímavých lidí, jejich osudù a historie.
A to Jesenicko? I tam jsi v mládí chvíli il…
U jako vysokoškolák jsem spolupracoval s ostravským
rozhlasem a tehdy jsem byl šéfem vyzván, abych tuto
oblast, tehdy velmi vzdálenou, nìjak literárnì zmapoval a pøiblíil posluchaèùm.

Snad jsem to zadání splnil, výsledkem byl i mùj první
román zasazený do Jeseníkù - "Letopisy v ule". Získal
jsem za nìj první cenu v celostátní literární soutìi.
Nechci abys teï vzpomínal na celý svùj ivot, to vše
se ètenáøi dozví na zálokách knih. Mne zajímá, co
se tam nedoètou, napøíklad, zda nìkterý z tvých
synù podìdil spisovatelské geny?
Syny mám tøi. Nejstarší - jako øeditel Zemského muzea
v Brnì musí obèas spisovat, ale urèitì ne romány, prostøední ije v Nìmecku a je spíš technicky zamìøený,
nu a nejmladší má sice k literatuøe vztah, ale jak se øíká,
nemá jako podnikatel èas. Nìkteøí se domnívají, e
mám i syna Petra , který se iví psaním a také mluvením
pro televizi, jene to u je mùj vnuk. Radost mám ale ze
všech svých vnukù a vnuèek - mám jich devìt a nejen
pro nì jsem nedávno sepsal kníku "Krásné nesmysly".
Právì jsem ji doèetla a vøele doporuèuji. Ètìte z ní
sobì i vnouèkùm pøíhody o dìtech a o krásné
beskydské pøírodì. Stejnì tak se pøimlouvám i za
další tvou novou kníku s podtitulem "Zapomínaní
a zapomenutí literáti ze Slezska a Severní Moravy."
Jmenuje se "Laskavé podobizny" a snail jsem se, aby
to nebylo jen ètení nauèné, ale i literární, zábavné a
objevné nejen pro ètenáøe našeho regionu.
Pro nás Ostraváky bude asi urèena jiná tvá novìjší
kníka s trochu tajemným názvem "Hoøela lípa
hoøela".
Ano, ta je o známém havíøi Miskovi. Dodnes moná
mnozí v nìm vidí jen toho úderníka, který trhal rekordy.
Ale já jsem ho znal, kamarádil jsem se s jeho rodinou.
Byl to pracant, ale zároveò dobrý a rovný chlap.
Tradiènì se ptám všech v tomto seriálu - èím je pro
tebe Ostrava?
Mám rád své rodné mìsto, má svébytnou, zajímavou
atmosféru v lidských vztazích dnes i v dávné minulosti,
co pøipouštìjí i ti, kteøí sem jen pøijídìjí. Ostravì jsem
døíve vìnoval knihu "Bílý kùò ve znaku" a rád bych,
kdyby se našel sponzor, který by mi pomohl vydat
rozsáhlou románovou trilogii, kterou mám pøipravenu.
Je o Ostravì starých èasù "Mìsíèní krajina," Ostravì v
dobì války "Dlouhé stíny", a koneènì o Ostravì v
sedmdesátých létech "Horký provoz."
Moná, e se pletu,
ale mám pocit, e k
Egonu Erwinu Kischovi
patøila výzva - "Napiš to
Kischi!"
Dovol, abych tì jako
pøedsedu poroty celostátní soutìe, která
nese toto jméno poádala: "Piš dál Oldøichu
Šuleøi!"
Rozhovor se spisovatelem Oldøichem
Šuleøem vedla
Pavla Pešatová
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„ Voda v našem ivotì“
Nám, seniorùm, lékaøi,
léèitelé i pouèení pøátelé
pøi pøíleitostech pohovorù
èi debat o zdravém
chování, lépe o zdravé
ivotosprávì ve vyšším
vìku, neopomenou zdùraznit, e máme vypít
dennì pøinejmenším dva
litry tekutin. Všichni s tím
obvykle souhlasíme, ale
ne všichni toto doporuèení
dodrujeme. Kdo by také
MUDr. Blanka Malá
poèítal, kolik šálkù èaje, kolik hrnkù bílé kávy vypil,
kolik hltù polévky, dusu, minerálky nebo piva do sebe
v prùbìhu dne vpravil a kolik to dìlá litrù. A obzvláštì v
zimì, kdy pøece není horko a kdy se èlovìk tolik nepotí
a ani nemá zvláštní ízeò.
A pøece - voda je pro nás, suchozemské a
teplokrevné obyvatele zemì, zásadní ivotní podmínkou. Øíká se, e nejvzácnìjší tekutinou je krev, ale je
jasné, e bez pravidelného pøíjmu vody, v rùznorodé
podobì, by nebyl v organizmu dostatek krve. Voda v
organizmu je hlavní slokou jeho vnitøního prostøedí je
rozpouštìdlem,transportním médiem,je chladící kapalinou. Pro zajímavost lidský organizmus je sloen z
30% pevných látek a ze 70% vody. Jedna tøetina celkové vody je v mimobunìèném prostoru jako krev, lymfa a
tkáòový mok.A právì tato mimobunìèná voda závisí na
výivì, na pití tekutin a tím i pøísunu nìkterých solí.
Ve správném pitném reimu jde tedy o nutnost
udrovat rovnováhu ve výdeji a pøíjmu tekutin. Základní
potøeba pøíjmu tekutiny se pohybuje mezi 2,5 a 3,0 litry
Organizmus ji pak prùbìnì vyluèuje potem, moèí,
stolicí, dechem, a to i tehdy, je-li dodávka tekutin malá,
protoe jde o nezbytné ivotní úkony termoregulaèní a
pøemìny látkové. Pak mùe dojít k zahuštìní a sníení
objemu krve s následným zhoršením srdeèní èinnosti,
sníení prùtoku krve ledvinami a játry, sniuje se i
sycení krve kyslíkem, negativnì je ovlivnìna i èinnost
mozku. Tyto skuteènosti nejsou patrny akutnì,
probíhají plíivì a my je èasto povaujeme za projev
vìku nebo nìjakého souèasného onemocnìní.

Naopak, vyrovnaný pøíjem tekutin, napomáhá
urychlení regenerace organizmu po zátìi. Dìje se to
pøedevším zlepšením krevního obìhu a zlepšením
èinnosti centrálního nervového systému,dále pak
pøispívá ke zlepšení èinnosti ledvin a tím zamezuje hromadìní odpadních látek v tìle. Pøijímané tekutiny
mohou obsahovat i energetické látky, vitaminy, minerální soli.Potrava se také lépe vstøebává, pokud je rozpuštìná ve vodì a pøíjem tekutiny zároveò podporuje
vyluèování trávicích šáv i schopnost pøijímat potravu - a
je ještì mnoho dalších „pro“.Mnoství tekutiny, kterou
vypijeme se øídí pøevánì pocitem íznì a pocitem tepla
v prostøedí, v nìm zrovna jsme. Se stoupajícím vìkem
však klesá pocit íznì a tím se vytrácí i hlavní stimul
pøijímání tekutin. Protoe jde o velmi závaný faktor,
ovlivòující lidské zdraví a kvalitu ivota, mìli bychom mu
vìnovat dùslednou kadodenní pozornost!
Dennì máme pøijmout nejménì 2 litry tekutin,
vypitou èernou kávu do celkového mnoství nezapoèítáváme. Pøijímané tekutiny by mìly být rùzného
druhu. Mìli bychom støídat nesladké ovocné, bylinné,
zelené i tmavé èaje. Dále mùeme konzumovat øedìné
ovocné dusy , také ovšem èistou pitnou vodu z
vodovodu a pak balené stolní vody a minerálky, jejich
denní mnoství by nemìlo být vìtší ne 0,5 litru. Stále
platí nepít pøímo z láhve, nebo tak vzniká riziko
mikrobiální kontaminace nápoje.
Doporuèuje se o m e z i t pøíjem kolových nápojù a
sladkých limonád. Urèité opatrnosti je tøeba u perlivých
vod, sycených vìtším mnostvím oxidu uhlièitého,
protoe ve vìtším mnoství mùe narušit zaívání.
Nìco jiného je, jsou-li pøírodní uhlièité minerální vody
doporuèeny lékaøem k pitné léèbì.
Také teplota nápoje a jeho chu hrají svou roli.
Chuové vlastnosti jsou velmi dùleité, protoe na nich
obvykle závisí ochota nápoje pøijímat a také pøispívají k
jejich lepšímu vstøebávání. Pokud jde o nápoje s alkoholem, v malém mnoství (tj. 2 dcl vína, „malý panák“
tvrdého alkoholu èi litru piva dennì) neškodí.
Mìli bychom se nakonec opìt zamyslet i sami nad
sebou, zda naše obèasné bolesti hlavy, nevysvìtlitelná
únava, bolesti kloubù, špatná nálada èi nechut¡ k jídlu
nemají zde svou pøíèinu a vzít na vìdomí, e bez
pravidelného pøíjmu vhodných tekutin není zdraví.
MUDr. Blanka Malá

VZPOMÍNKA
V mém nitru zní vzpomínka,
kdy budívala mne maminka.
Pøipravený hrneèek kávy jsem mìla,
i èerstvá buchta se na talíøku bìlá.

Vdy doma útulno jsme mìli,
byt èistotou vonìl celý.
Na stole ubrus a kvìtinka.
Po létech zùstala z ní vzpomínka.

A šaty mé naehlené pøes idli visely.
Ponoky, boty pøipraveny byly.
V mém nitru zní vzpomínka,
jak vše zvládla má maminka.

Na nejdraší co jsem kdy mìla,
ta vzpomínka je ve mnì stále celá.
V mém nitru mùj domov bydlí,
Vlasta Šimková, Dùm s peèov. slubou, Bohumín
Grafika: Vlasta Vrlová
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Inkontinence, obtíe s udrením moèi,
samovolný únik moèi, to vše jsou synonyma, která
slýcháme v ordinaci gynekologa pomìrnì èasto.
Pøíèin je celá øada a mnohdy se kombinují.
Jmenoval bych zejména ochabnutí pánevních svalù,
sestup dìlohy a poševních stìn, hormonální zmìny v
období klimakteria, neurologická onemocnìní,
deprese, infekce moèových cest...
Je dùleité urèit typ úniku moèi, protoe od toho
se odvíjí i léèba. Rozeznáváme inkontinenci stresovou,
urgentní, smíšenou, paradoxní (z pøetékání) a
zvýšenou aktivitu svaloviny moèového mìchýøe se
sníenou schopností se stahovat. Léèba je buï
operaèní nebo konservativní. Nejefektivnìjší a
nejrychlejší je sice léèba operativní, ale i tak zùstává
celá øada pacientek, které operaci buï nechtìjí
podstoupit nebo z nejrùznìjších dùvodù je pro nì
kontraindikována.
A zde má naše pracovištì ji delší dobu výborné
zkušenosti s dánskými výrobky firmy ABENA, která
dodává na trh široké spektrum pomùcek pro
inkontinentní eny. Firma nyní pøichází na trh s novou
øadu vloek ABRI Light. Tyto moderní pomùcky
poskytují dokonalou ochranu pøi rùzných stupních
inkontinence a splòují veškeré hygienické poadavky
kladené na tyto výrobky.

Abri Light
ULTRA MINI
MINI
MINI PLUS
NORMAL
EXTRA
SUPER

Savost
v ml

ks/bal

Cena/bal
v lékárnì

75

28

76,00

200

20

62,00

220

16

51,50

350

12

44,00

500

10

44,00

800

30

155,50

Jsou prodyšné, na povrchu stále suché, úèinnì
neutralizují zápach. Jedná se o bezpeèné a diskrétní
øešení obtíí spojených se samovolným únikem moèi.
Vloky ABRI Light jsou k dostání ve všech
lékárnách a prodejnách zdravotních potøeb, jsou
hrazeny zdravotními pojišovnami a jejich výhodná
cena umoòuje dostupnost všem, kteøí mají tyto obtíe.
MUDr. Vladimír Samohel
Soukromá gynekologická ordinace
Praha 4, Svojšovická 3159
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Máme rádi zvíøata...
aneb o Moravskoslezském spolku pro ochranu zvíøat
Zprávu pro vás, milovníky a
chovatele pejskù, koèièek, ale také
andulek a elvièek, podávají
povolaní: pøedseda spolku MVDr.
Jan Nytra z Veterinární kliniky pro
malá zvíøata z Poruby a paní
Jaroslava Šimonová, místopøedsedkynì spolku, která stála u
jeho zrodu v kvìtnu 1990.
Dùvod vzniku byl jednoduchý,
spousta týraných, opuštìných i
poranìných zvíøat, která bezprizornì pobíhala po mìstì a
nemìla nadìji na slušný ivot, který
mìl zajišovat i pøijatý Zákon na
ochranu zvíøat. Tehdy se dává
dohromady parta nadšencù kolem
legendárního doktora Snášila,
zakládá Spolek, zøizuje první útulek
pro opuštìná zvíøata ve Vítkovicích,
aby následnì zøizovali další zaøízení
nejenom na území mìsta, ale i v
pøilehlých obcích. U pod vedením
dr. Nytry vzniká Nadace na pomoc
zvíøatùm, která spolupracuje se
spolkem a shání pro èinnost hlavnì
peníze, za nì èinnost financuje. Ta
se samozøejmì odbývá i na klinice v
Porubì v podobì malého útulku pro
pejsky a koèièky všech ras. O zvíøata se nestarají jen lékaøi, sestøièky
a ošetøovatelka, ale i dìti z okolí,
které dennì, dokonce i o sobotách a
nedìlích, pejsky navštìvují, venèí, a
tak se starají i o normální ivot
zvíøecích kamarádù. Spolek je
upozoròován obèany i na poranìné
malé zajíèky, na ulici se objevila i
zbloudilá nemocná srnka. Dnes
sdruuje 150 milovníkù zvíøat, nutno
zdùraznit, e pøevánì seniorù,
kteøí platí roèní pøíspìvek 150 Kè.
Chcete vìdìt kam peníze jdou?
Napø. starším manelùm, kteøí
prodali šperky, zbavili se osobního
majetku, aby se mohli starat o 47
opuštìných koèek a strava pro
chlupáèe je poøád draší. Jiná
èlenka Spolku peèuje o 70 pøevánì
starých psù, kteøí ztratili páníèka èi
panièku. A ještì jedna dùleitá
èinnost spolku - pøipomínkuje
nejrùznìjší rozhodnutí našich
zastupitelù, pokud se týkají chovu
malých zvíøat a vùbec celé
problematiky ochrany.

Spolek mìl pùvodnì
250 èlenù. Jene ti se èasto stìhují
na venkov, odcházejí bez návratu a
nová "krev" chybí. A tak zvou další
pøátele zvíøat, aby se zúèastnili
spolkové èinnosti. Setkáte se s
prima zapálenými lidmi jako jsem
já poznala Jaroslavu Šimonovou a
MVDr. Jana Nytru. A ti ostatní jsou
prý stejní.
Pavla Pešatová,
která z rozhlasové a TV praxe ví,
e se má na závìr pøidat veselá
historka ne z natáèení, nýbr
tentokrát ze setkání se "spolkaøi".
Bylo to nìkdy v zaèátcích
veterinární praxe doktora Nytry.
Odnìkud od Bílovce mu oznámili,
e vezou k léèení oteklého hroznýše královského. Lékaø oèekával
velké auto s pìtimetrovým hadem,
kterého pøivezou svalnatci. K jeho
pøekvapení pøinesli v košíèku nìco
hodnì malièkého s tím, e silnice
byla rozbitá, plná výmolù, auto se
otøásalo a had se tím uzdravil. Byl
toti, - jak bych to nejlépe napsala,
... jakoby krmený hrachem...

Historka paní Jaroslavy: zná
obrovského psa, který budí v okolí
hrùzu. Jene on sám se tak bojí
svého veterináøe, e mu v ordinaci
velmi hlasitì cvakají zuby. Pak,
tøeba po vakcinaci, se zcela uklidní,
ádá piškotek a prý se smìje jako
to umí všichni psi.

"Baby Club"
„Dík za to pøátelství, dík ivotu za
vùni kvìtin, dík za to štìstí BÝT“
Toto motto si daly uèitelky
Základní školy v Ostravì Bìlském
lese na ulici Kosmonautù 15, kdy v
roce 1982, po odchodu do dùchodu,
zaloily Baby Club.
Moc hezky o tom vyprávìla
dlouholetá èlenka klubu a bývalá
uèitelka dìjepisu, zemìpisu a ruštiny
Marie Madrá.
„My jsme mìly na škole bájeèný
kolektiv, i kdy jsme tam byly jenom
uèitelky, trochu nám to „narušovali“
dva mui: øeditel a jeho zástupce.
Take nebylo divu, e i po tom, kdy
první z nás - Zorka, Draha, Milena a
Dara odešly v r. 1982 do dùchodu,
nechtìly se rozlouèit, zaèaly se
scházet a daly svému spoleèenství
dvojvýznamný název - nakonec i
odpovídající. Byly baby, staré eny
a souèasnì se vracely, jak se øíká,
mentalitou do dìtství.
Já jsem ještì v tom èase nebyla v
dùchodu, ale byla jsem pøedsedkyní
ROH a funkci jsem dìlala tak, e
jsme poøád byly ta senzaèní parta.
Chodila jsem také za nimi a ráda, i
kdy jsem tam vìkem ještì nepatøila.
Do školy tenkrát nastoupil nový
øeditel a ten nám dovolil, abychom se
scházely v kabinetì a byl to právì
mùj kabinet.
Kadé druhé úterý v mìsíci
patøilo nám. Stále se scházíme va
stejné škole, skoro kadá z nás v ní
proila mnoho let a tak jsme z ní
jakoby nikdy neodešly. Od roku
1985 jsem u te dùchodkynì.
Ji dvacet ètyøi let nás drí
pohromadì naše pøátelství. Známe
svoje ivotopisy od A a do Z.
Navzájem si pomáháme a øešíme i
rùzné problémy.
Snad nejtìší èas jsme proívaly
s kolegyní, které lavina zasypala v
Himalajích syna. A my jsme se moc
snaily, abychom jí bolest matky
nad ztrátou nejtìší - pomáhaly
snadnìji proít.
Stane se, e i v tom vysokém
vìku se nìkteré zaène hroutit
manelství, no a zase je na nás,
abychom problém pomohly unést.
(pokraè. na str. 15)
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Èlenky Clubu na jednom ze zájezdù.

Slavíme spoleènì i narozeniny,
nejvíc ty kulaté a pùlkulaté, ale
tøeba i narození vnouèat.
Jsme parta, která drí pohromadì dvacet ètyøi let. Za rok
budeme mít støíbrné výroèí, a to u
je pìknì dlouhá doba.
Kadý rok jedeme na nìjaký
výlet. Vypùjèíme si autobus, pozveme i další pøíbuzné a cestou se
vzdìláváme i veselíme. Navštívily
jsme farmu Bolka Polívka i novì
vybudovaný kostelík v Hrabové a
výlet jsme zakonèily na
tamní
jízdárnì .

Od samých zaèátkù vedeme
kroniku, z ní si èítáváme na našich
spoleèných schùzkách.
Poslední velkou akcí byly oslavy 40. výroèí naší školy. Vzaly jsme
si veškerou organizaci na starost a
bylo to opravu moc pìkné setkání.
Vzpomínaly jsme na uplynulý èas i
na áky, kterým jsme snad pøece
jenom nìjaké vìdomosti vtiskly. Setkáváme se, tìšíme se. Víme, e
stárnoucí èlovìk potøebuje spoleènost, a kdy má monost setkání s
vrstevníky a kolegynìmi, tìšení se
umocòuje.“
S paní Marii Madrou si povídala
Hana Juraèáková

Beseda
s Mgr. Otakarem Veøovským
Zajímá vás stav výstavby
geriatrického centra pro seniory a
rodièe s malými dìtmi v mìstské
èásti Ostravì-Jih? Centrum bude
postaveno za 44,5 mil. korun na
námìstí SNP.
Z "centra" bude blízko k
mìstské dopravì, do obchodù i
lesoparku a budovanému akvaparku. V G-centru nebudou chybìt
ani Internetová kavárna a prosotry
pro rehabilitaci a relaxaci.
Na besedì vystoupí i sociolog
PhDr. Juraj Hon, øeditel Charity
Ostrava, která bude zajišovat
provoz zaøízení.
Neváhejte a pøíjïte se zeptat na
vše, co vás o tomto zaøízení zajímá.
Beseda se uskuteèní dne
10. dubna 2006 v 15 hodin
v klubu Atlantik na ulici
Ès. Legií è.7 v Ostravì.
Srdeènì zve
Rada Koordinaèního centra seniorù
a zdravotnì postiených v Ostravì

NAŠE POZVÁNKA

Dìdeèku, babièko nebojte se poèítaèù
Spoleènost senior, obèanské sdruení
organizuje v poèítaèové uèebnì v DK
mìsta Ostravy kurzy práce na PC
a seznámení s internetem.
Zapojte se také a rozvíjejte své
tvùrèí schopnosti!
V nabídce jsou napøíklad kurzy:
Word, Excel, PowerPoint, Internet
a mnoho dalších.
Cena kurzu - (10 dvouhodin - 300 Kè)
Na monost výuky se informujte na tel. èíslech:
603930321, 606411643, 731221291
Navštivte také naše webové stránky:
www.seniortip.cz

Senioøi pøíjïte mezi nás
Pokud chcete být informováni o záleitostech prospìšných pro
ivot seniorù a zdravotnì postiených,
pøidejte se k nám.
Schùzky koordinaèní rady se konají v KZ
Jízdárna (za krajským úøadem) a to kadý mìsíc.
Další schùzky jsou 12.4., 17.5. a 14.6.2006
Ing. Lubomír Pásek, pøedseda Koordinaèní rady seniorù
a zdravotnì postiených (Tel.596 632 772)

Trénink pamìti - kurz pro seniory
Mozek je souèástí lidského tìla. Jak
slábne tìlo, zhoršuje se i kvalita pamìti.
Èlovìk má však schopnost pøijímat nové informace
a do konce ivota.
Kurz je jedním z aktivizaèních programù pro
seniory a je zamìøen na procvièování pamìti. Je
cestou ke zvýšení sebevìdomí. Není zaloen na
memorování, cvièení není na èas, výsledky se
nezveøejòují.
Místo konání - KZ Jízdárna, Ostrava 1.
Cena kurzu (5 dvouhodin - 150 Kè)
Pøihlášky a informace na tel.: 606 475 522
728 466 105
Ètvrtletní 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,
Ing. Jiøí Muladi, Hana Juraèáková.
Registraèní znaèka MK ÈR E 14221
Adresa redakce: Spoleènost senior, Na Jízdárnì 18,
702 00, Ostrava 1 IÈO 265 95 982
Tel.: 728 466 105, 606 475 522
e-mail: info@seniortip.cz
www.seniortip.cz
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NA SLOVÍÈKO
Mgr. Antonín Petráš:
Jsme tady opravdu pro lidi a ne pro úøad...
Jací patrioti ijí v Karviné?
Písnièku od Jojo-bandu „Tam v Karviné“ nemají
obèané tohoto statutárního mìsta nijak rádi.
„Prokázala nám medvìdí slubu,“ øíká primátor Mgr.
Antonín Petráš. „A navíc není pravdivá, vdy napøíklad u jedenáct let máme titul Zdravé mìsto. Naše
láznì Darkov s jodobromovými prameny jsou proslulé
léèbou nemocí pohybového a obìhového ústrojí i
dìtských koních nemocí. Máme mìstské parky,
lodìnice, lesoparky a Tìrlickou pøehradu i Tìšínské
Beskydy co by kamenem dohodil. Ponìkud
nakvašeným reakcím lidí na tuto písnièku se tedy
nelze moc divit.“
Take Karviná je mìstem patriotù?
„V tom nejlepším smyslu slova. Vedle Èechù a
Slovákù tady ijí Poláci, Ukrajinci, Øekové, Nìmci,
Rómové a Vietnamci. Souití všech tìchto národností
je poklidné, tolerantní, mùete tady vidìt smíšená
manelství, aktivitu klubù dùchodcù, kardiakù a
dalších spoleèenských institucí, sportovních klubù a
podobnì. S tím jsme nikdy nemìli problémy a jsem
pøesvìdèen, e ani mít nebudeme. Máme navázanou i
mezinárodní spolupráci s mìsty, která také získala titul
Zdravé mìsto. Konkrétnì se jedná o polský Skoczow,
slovenský Martin a maïarský Bekescsaba.“
Zaíváte stejný poklid i pøi samotné práci na
radnici nebo jde naopak o tuhé politické rozmíšky
a boje?
„Máme jednaètyøicet zastupitelù, radnice je levicová, ODS je v opozici. Jsem ve funkci ètvrtý rok a
všechny diskuse probíhají v rovinì slušnosti, bez
excesù. Jednání našich zastupitelù nelze srovnávat s
politickou arénou, jde o èinorodý kolektiv, který
spoleènì hledá øešení a plnìní úkolù pro lepší ivot
obèanù ve mìstì.“
To zní témìø jako fráze...
„Nìco vám øeknu. Èestnost, upøímnost a sociální
cítìní jsou vlastnosti, kterými jsem se vdycky øídil. A
jak se k lidem chováte, tak se v zásadì oni chovají k
vám. U jako kantor jsem se snail hledat v lidech ty
lepší stránky. Neslibuji zlatá telata, ale pokud je to
moné, vyhovím a v kadém pøípadì projevím zájem o
druhého, u to dokáí lidé ocenit. Vdy my jsme tady
opravdu pro lidi a ne pro úøad.“
Jak pøi své práci myslíte na seniory?
„V souèasnosti pøemýšlíme o vytvoøení Rady
seniorù, abychom ještì více podpoøili aktivitu “døíve
narozených“, nebo jim patøí úcta a podìkování.
Zároveò jsem rád, e naši senioøi jsou velmi aktivní.
Mají vlastní plány práce, radnice jejich èinnost dotuje
milionem korun roènì, take organizují velké mnoství
sportovních a kulturních akcí. Tìchto akcí se úèastním
osobnì, pøièem nejpopulárnìjší jsou kromì koncertù
v MìDK, akcí v Juventusu nebo sálu PZKO, také
smaení vajeèiny a peèení strykù. Mimochodem, e
nevíte, co jsou to stryky? No pøece bramboráky...“
Jiøí Muladi

Mìsto na severním okraji pøedhùøí Beskyd, leící
v údolí øeky Olše a nacházející se 18 km východnì
od Ostravy.
Mìsto Karviná má bohatou historii. Význam mìsta
pøedurèovala jeho strategicky výhodná poloha na
obchodní cestì z Uher do Pobaltí, která z nìj uèinila
obchodní, hospodáøské a kulturní centrum.
První písemné zmínky o mìstì jsou z roku 1268. K
velkému hospodáøskému rozvoji došlo od pol. 15.
stol., kdy bylo mìstu udìleno dìdièné právo "do
ètvrtého kolena", právo mílové, váreèné, právo lovu
na panském, monost zøizování cechù a právo
vyššího soudnictví. Další rozkvìt mìsta zajistilo
Kazimírovo privilegium z roku 1437, kterým byly
potvrzeny dosavadní výsady mìsta a povoleno
poøádání trhù. V roce 1540 se poprvé objevuje
zmínka o zøízení školy ve Fryštátì.

Radnièní vì
Námìstí v Karviné
Zásadní v rozvoji mìsta a celé oblasti byl nález
èerného uhlí v 18. stol. Poèátkem 20. stol. ji bylo
mìsto svým ekonomickým potenciálem významné v
rámci celé Rakousko-Uherské monarchie.
Ve mìstì se dochovalo nìkolik významných
umìlecko historiických památek. Svou architektonickou krásou pøipomínají bohatou minulost i
spoleèenský a kulturní význam mìsta. Jsou to napø.
farní kostel Povýšení sv. Køíe, zámek z konce 18.
stol., empírová radnice s renesanèní vìí z konce 16.
stol. s kamenným erbem Piastovcù, zbytkem
kovového øetìzu pranýøe a další.
(hol)
Zámek Karviná - Fryštát

