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Ètvrtletní zpravodaj obèanského sdruení

Ji šedesát let
si pøipomínáme období roku 1945,
kdy sovìtská vojska spolu s 1. ès.
samostatnou tankovou brigádou v
SSSR po tìkých bojích osvobodila
ostravsko. Lidé si svobodnì vydechli. Cesta sovìtských vojsk k
Ostravì však nebyla lehká, bylo pøi
ní nutné pøekonávat tuhý odpor
nepøítele. U pøíleitosti výroèí osvobození pøedvedli ukázku tankové
bitvy o Ostravu na letišti v Mošnovì
èlenové klubu vojenské historie.

èerven 2005

Pamìtní medaile statutárního mìsta Ostravy pøevzalo 7. èervna 2005
na slavnostním setkání u pøíleitosti
60. výroèí osvobození dvacet èlenù
mìstské organizace Èeského
svazu bojovníkù za svobodu.
Ocenìní jim pøedal vedoucí kanceláøe primátora Lumír Palyza.
Oslavy, které pøipravilo k 60. výroèí
osvobození a poráky nacismu pod
Ukázka boje o pevnost podle názvem "Ostrava nezapomíná",
vojenské taktiky z roku 1938 se také ocenil i pøedseda mìstské orgauskuteènila v Areálu ès. opevnìní v nizace Mikuláš Konèický.
Hluèínì - Darkovièkách. Armáda
Èeské republiky, Slezské zemské
muzeum v Opavì a mìsto Hluèín
tímto spoleènì pøipomnìly 60.
výroèí osvobození a 67. výroèí
kvìtnové mobilizace v roce 1938.
Pyrotechnické efekty, slaòování
záchranného drustva z vrtulníku,
výstava vojenské historické i
souèasné techniky a další akce
pøilákaly mnoho divákù.
NEPØEHLÉDNÌTE

Fondy Evropské unie - Podpora aktivního ivota seniorù
Poèítaèová uèebna
pøekonala oèekávání. áci - senioøi
jsou nadšení.
Témìø rok provozu má za sebou
poèítaèová uèebna pro seniory a
osoby se zdravotním postiením v
DK mìsta Ostravy. Jak se daøí
tomuto „dítìti“ obèanského sdruení
Spoleènost senior, které pøišlo na
svìt za podpory grantu z EU,
konkrétnì z fondu Phare 2002?
„Myšlenka na takový projekt je
pøinejmenším dva roky stará,“ øíká
vedoucí centra Jiøí Hrubý. „Pøitom
od poèátku jsme chtìli být veøejnì
pøístupní. Kdy jsme získali grant,
pochopitelnì jsme zajásali, ale byl
to teprve první krok k uskuteènìní
cíle. Od pøípravy prostoru, pøes
nákup a oivení poèítaèù i serveru,
po shánìní lektorù a klientù, jsme si
vše dìlali sami. Dodnes nosím v
aktovce køíový šroubovák...“

Jsou tedy nìjaké zádrhely?
„Pár oprav bylo, ale musím
zaklepat, všechno je funkèní. Na
devíti poèítaèích zde poøádáme
desetihodinové kurzy výuky na PC a
seznámení s Internetem. Více ne
200 zájemcù u je vyškoleno. Tím je
pùvodní plán vysoce pøekroèen a
zájem seniorù i zdravotnì postiených je stále veliký. Staèí se
podívat po uèebnì. Ostatnì, máme
tady také úèastníka s rokem
narození 1918.“

Na téma spokojenosti se slubami centra nechejme promluvit
samotné áky - seniory.
Jan Gotz: „Je to paráda. Moje ena
je o tøi roky mladší, ale poèítaèe se
bojí. Já jsem od poèátku ledna
absolvoval kurz a jak to jen trochu
jde, snaím se sem pøijít. Víte,
pøekonat ty obavy, to dá fušku, ale
odmìna stojí za to. Dnes u si
dopisuji s leckým pøes internet.
Fakt, je to paráda.“
Pokraèování na str. 9

2 strana

SeniorTip èíslo II / 2005
SLOVO POLITIKA

S Mirkem Topolánkem o dùchodech, ale také o mušce malé, zlaté...
„Nejsem sice dùchodce, ale jsem do dùchodu smìøující,“ øekl Mirek Topolánek, kdy ho
senioøi pozvali na pøednášku do klubovny na Jízdárenské ulici. „Do dvaceti let se má poèet
dùchodcù zdvojnásobit, take jeden èlovìk aktivnì zamìstnaný bude platit na dva
dùchodce. Kolikrát jsem slyšel dotaz „Jak je moné, e si celý ivot platím na dùchod a
najednou tam nemám peníze?“ Pravda je taková, e nikdo si neplatil na dùchod, protoe tyto
peníze byly pouity v rámci mezigeneraèní solidarity na jiné dùchody. Chci vám však s
mírným optimismem øíci, e a situace ve vládì dopadne jakkoli, na dùchody vám nikdo
nesáhne. Pøesto je jasné, e zmìna dùchodového systému je nevyhnutelná a mladým lidem
øíkám, spoøte si u teï.“
Po skonèení besedy jsme poádali pana Topolánka o pøes víkend. Se enou jsme si zvykli na takøíkajíc
krátký rozhovor:
„montání manelství“. Dvì dcery u jsou dospìlé, ale
Jaký máte osobní ebøíèek hodnot? Mùete uvést syn má tøináct let. Snaím se mu vìnovat maximálnì.“
první tøi pøíèky? Na prvním místì svobodu, pak rodinu Máte doma kritiky svých výrokù èi práce? To jsou
a zodpovìdnost.
všichni v rodinì. Poskytují mi jak podporu, tak i kritiku. I
Co si myslíte o politice? Vstoupil jsem do ní v r. 1989. kdy nejstarší dcera je ke mnì výjimeènì tolerantní.
Bylo v tom trochu náhody a hodnì výzvy. Politika mì Co povaujete za svùj ivotní omyl a úspìch? Tak
baví a øíkají, e je to vidìt. Rád komunikuji s lidmi, øídím jsem ještì neuvaoval. Vlastnì teprve èas ukáe, co
a nacházím øešení problémù v krizových situacích. omyl byl a co ne. Musím pøiznat, e vstup do politiky se
Nemám rád stojaté vody.
mi nìkolikrát jevil jako omyl, ale nakonec šel ten motor
Máte pøátele mezi politiky? Pøátel nìkolik, ale obávám správným smìrem. Neumím to vyhodnotit a víte co, ani
se, e kamaráda ani jednoho. Kamarád je nìkdo, kdo se mi o tom nechce mluvit. A hodnotí jiní. Myslím, e
jde s vámi ivotem a je schopen odpouštìt.
ivotní úspìch mì teprve èeká. To je ta muška malá,
Kolik èasu trávíte týdnì s rodinou? Ménì ne chci. zlatá.
Ráno snídám se synem, nìkdy ho vidím veèer, nìkdy
Jiøí Muladi

Cesta z mìsta
„Dobrý den, doufám
e jste se dobøe vyspali,
protoe nás èeká kus
cesty,“ zdravil nedávno
brzy ráno na jednom z
ostravských vlakových
nádraí svìím, jiskrným hlasem sedmdesátník hlouèek hlaholících seniorù. Zatímco pár
zbylých cestujících klimbalo na lavièkách a i já bojoval s
únavou, turisté - senioøi hýøili smíchem a dobrou
náladou.
Mimochodem, všimli jste si, kdo dnes nejèastìji o
víkendech, ale i ráno ve všední dny míøí do nedalekých
Beskyd? Jen co trochu vysvitlo sluníèko, jsou to
pøedevším sportovnì odìní lidé ve vìku u dlouho
seniorském. Klobouk dolù pøed nimi, ale i pøed tìmi, co
peèují o svou vitalitu a dobrou náladu. Bezesporu k nim
patøí také všichni ti chalupáøi, zahrádkáøi i elita mezi
pìstiteli citrusù a bonsají, pøední chovatelé a
vystavovatelé nejrùznìjších domácích zvíøat a exotù,
milovníci lesa, cyklistiky, vodních sportù... jedním
slovem koníèkáøi.

Ti všichni ovládají dar obnovovat síly, prùbìnì se
radovat ze ivota, z pøátelství i z umìní nadchnout se.
My, zamìstnaní svými diáøi a rozptylováni neustálým
zvonìním mobilních telefonù jim mùeme jen závidìt.
Na rozdíl od nich se toti vypravíme na zahrádku, do
dílny, èi jen tak na kole bìhem nìkolika dnù letní
dovolené, a pak vìtšinou konèíme v ordinaci lékaøù s
pochroumanými zády, úehy a úpaly ze sluníèka,
pøípadnì s aludeèními vøedy, které se ozvaly právì
proto, e jsme si ve svém pøepracování dopøáli pár dnù
oddychu.
A tak máte-li, váení senioøi, ve svém okolí nìkoho
z tìch zaneprázdnìných lidí støedního vìku, trpících
pocitem, e jsou v zamìstnání nenahraditelní, zastavte
se a usmívejte se na ivot za nì. Nic víc v daném
okamiku nemá smysl podnikat. Teprve ta jejich
pochroumaná záda snad mohou vašim zaneprázdnìným blízkým pomoci se zastavit a pohlédnout
na ivot vašima vidoucíma oèima. Díky nim snad bude
také pøíští generaci seniorù dopøáno poznání krásy a
smyslu ivota beze spìchu, uprostøed pøátel a krásné
pøírody!.
MUDr. Hugo Pøibyl

Zpravodaj SeniorTip vychází za podpory tìchto institucí:
Mìsto Ostrava

SLOVO GERIATRA

Mìsto Studénka
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Hotel v posledních nìkolika letech
prošel renesancí a stal se tím, èím
byl na samém poèátku své historie
Kam jinam se v létì vypravit na „oázou odpoèinku, klidu i zábavy“...
výlet ne do Beskyd, zelených
kopcù s hustými lesy, hor pøátelských a domácky blízkých.
Mùete si tu vybrat z mnoha
turistických cest a v pøípadì dobrého poèasí i krásných výhledù.
Pokud chcete zdolat nejvyšší vrchol, Lysou horu, mùete jít tøeba z
Malenovic, ale také z Ostravice. My
jsme se rozhodli pro druhou monost. Kdy u se tedy rozhodnete do
Pivnice s kuleèníkem
Beskyd vyrazit, urèitì si rezervujte
V letních mìsících je k dispozici
celý den. Vyplatí se to. Netroufáte-li
si na výstup na Lysou horu, nevadí, venkovní posezení "Pod kaštany". V
mùete zùstat v údolí Ostravice a areálu hotelu probíhá v létì výstava
kochat se cestièkami v lese, "Lidová tvoøivost v Beskydech". Ji
poslouchat jak do ticha romanticky více ne sto let nabízí své sluby
návštìvníkùm obce. Neopomeòte
bublá potok s prùzraènou vodou.
Obec Ostravice vznikla v 16. stol. navštívit restauraci i pivnici hotelu.
kolem hamrù pøi menších nale- Pøi dobrém jídle, pití a rekreaèním
zištích elezné rudy. První písemná kuleèníku máte èas na rozmluvy s
zpráva pochází z r. 1581 z urbáøe pøáteli o záitcích z procházky.
Pohled do minulosti
hukvaldského panství, kde se o ní
píše jako o vsi Ostrawicze. V letech
Vznik hostince se pøedpokládá
1905-08 zde byla postavena místní kolem roku 1871, kdy dùm s èíslem
 e l e z n i è n í d r á h a . O s a d n í c i popisným 190 koupil starosta obce
osídlovali i ménì pøístupné horské Jan Pavliska. V roce 1889 jej nechal
oblasti, budovali zde své usedlosti, pøepsat na své dìti Josefa a
zpøístupòovali horské lesy, chovali Arnoštu. Arnošta pozdìji vykoupila
dobytek, robotovali v lese. Tak do- od bratra jeho pùlku hospody a celý
cházelo k postupnému rozšiøování objekt pak nechala pøestavìt na
obce a v roce 1951 patøila mezi nej- hotel, který nesl název Parma, podle
vìtší. Podle øeky Ostravice se odvo- jejího manela Leopolda Parmy,
zuje název obce. Øeka své jméno továrníka a starosty obce Tichá.
získala podle prudkého, "ostrého" Hotel však neprovozovali, ale jeho
toku. Bývala kdysi øekou hranièní, nájemci se stali manelé Fany a
pozdìji se stala hranicí zemskou Ignác Freudovi. Pozdìji jejich syn
mezi Moravou a Slezskem.
Bernard hotel od majitelù koupil a
zaèal budovat. Postupnì nechal
pøistavìt sál, verandu, kanceláø a
kuchyò se svìtnicí.
Po roce1918 došlo k pøejmenování hostince na Hotel Freud. V
hotelu se konaly zábavy a rùzné
slavnostní akce, veøejné schùze i
slavnostní schùze obecního zastupitelstva. Své sídlo tu mìly Sokol
a DTJ, hrálo se zde i divadlo. V
Hotel Freud na dobové pohlednici budovì hotelu fungoval i malý
Pamìtníkùm chceme pøiblíit obchod. Protoe Freudovi byli idé,
jedno z nejznámìjších míst v Ostra- v dobì nìmecké okupace rodinný
vici, které leí pøímo naproti nádraí podnik Freudových skonèil. Nejprve
v srdci rekreaèní oblasti, a tím je byli zbaveni majetku a poté
bezesporu hotel Freud. Kdo tam u transportováni do koncentraèního
dlouho nebyl,bude pøekvapen.
tábora odkud se ji nevrátili.

Pozvánka do Beskyd

Hotel spravoval jmenovaný správce
a po válce vypadal velmi schátrale,
protoe všichni správci se starali jen
o to, aby se sami mìli dobøe.
Po válce pøevzal hotel synovec
Freudových Emil Kolský, na pùvodní
tradici však ji nenavázal. Hotel byl
pøejmenován na Vzlet, v roce 1950
znárodnìn a tak byla definitivnì
zrušena vazba hotelu k rodinì
Freudových. Jejich jméno však hotel
nese dodnes a chlouba dobrého
jména hotelu pokraèuje.
Majitelem se v r. 2000 stal Pavel
Horvát, který opìt obnovil všechny
tradice a dobré jméno hotelu. Na
otázku, zda vìdìl do èeho jde koupí
hotelu odpovídá - "ne, ale kdy dáte
dohromady partu obìtavých, pracovitých lidí a vybavíte se trpìlivostí,
výsledek se pak urèitì dostaví“. A my
k tomu dodáme, e bez schopného
manaera by to ani tak nešlo.

Pavel Horvát, øeditel hotelu

Dnes je hotel Freud opìt vyhlášené
místo odpoèinku, bálù, dobrého
posezení u dobrého jídla a majitel a
øeditel Pavel Horvát se má proè
usmívat.
Po pøíjemném obèerstvení v
hotelu Freud mùete pokraèovat v
obdivování okolních pùvodních pøírodních spoleèenstev v rezervacích
Mazák, Grúnik a Smrk. Vìtšina
ivoèichù a rostlin, kteøí zde ijí a
rostou jsou chránìni. Napø. nìkolik
druhù støevlíkù, otakárek feniklový,
rak øíèní, èolek horský, mlok skvrnitý, uovka obojková a další. Jen
ptákù na území Ostravice sídlí 80
druhù. K tìm nejvzácnìjším bezesporu patøí rorýs obecný, sýèek
obecný, jestøáb lesní, èáp èerný a
další. Savci jsou zde zastoupeni
plchem velkým, veverkou obecnou,
netopýry, jekem evropským, vydrou øíèní i rysem ostrovidem.
Ludmila Holubová
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aneb seriál portrétù zajímavých a dùleitých obèanù
mìsta i jeho okolí. Má jedinou vadu, toti, e náš
èasopis vychází jako ètvrletník, a tedy mùeme roènì
pøedstavit jen ètyøi osobnosti. A tak jsem se tentokrát
rozhodla, e sice "pøepadnu" jen jednoho Ostraváka,
ale
budeme
Roèník
V si více povídat i o èlenech jeho rodiny, která
se významnì zapsala do novodobých dìjin mìsta.
Prof. Ing. Tomáše Èermáka, CSc., rektora VŠB - TU
Ostrava jsem poznala u pøed mnoha roky z láskyplného mateøského vyprávìní Dr. Zdeòky Èermákové,
nejen své milované profesorky èeštiny na Matièním
gymnáziu. Na zaèátku kvìtna v útulném bytì pobíhá
hodný vlèák Rex, manelka Marika kouká na televizi,
prý, aby nás nerušila a nìkdejší Tomášek vzpomíná…

Rodina Èermákù (prof. Èermák druhý zprava)

Maminka mìla aprobaci nejen na èeštinu, ale také na
nìmèinu a francouzštinu, jene ta se v tìch letech
neuèila. A to pøítelkynì této zemì cítila jako velkou
újmu. Asi nejen proto se dala se svými studenty na
hraní divadla. Moliére, Jirásek a další autoøi se uvádìli v
nìkdejším divadle Petra Bezruèe (dnes budova TV). A
protoe tatínek byl hodnì zamìstnaný, brala nás máma
s sebou a dokonce mnì i bratru Jandíkovi dávala
"štìky", èili malé rolièky. Dodnes pamatuji, e v
Scapinových šibalstvích jsem mìl jen øíci " Pane, pane,
cigáni unesli vaši dceru Zerbinetu!" a slyším maminku
jak køièí " CIKÁNI ! Ne, cigáni!"
Po letech prozrazuji, e tou unesenou jsem byla
tehdy já, jene na angamá pana rektora si u
nepamatuji, jen na ty dva menší kluky. Povìz nìco
více o mamince, která pozdìji pøednášela i na
Pedagogické fakultì.
Narodila se v Nymburku, mládí proila v Hradci
Králové, kde její otec Ota Kos pracoval jako vrchní
inspektor Èeských drah, ale zároveò dirigoval tamní
filharmonii. Bohuel umìlecké geny se v naší rodinì
dál neobjevují, spíše u v tøetí generaci ty kantorské.
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Máma milovala èeštinu, veškerou literaturu a uèila
spoustu mých dnešních i
døívìjších kolegù, kteøí mi
ertem øíkávají:"Víš, tvá
matka nás honila, museli jsme
hodnì èíst, dokonce i to, v
uèebnicích neuvedené, tedy
nesocialistické, ale dodnes
píšeme bez jediné pravopisné chyby". Potvrzuji, chyby
v tomto textu zpùsobil tiskaøský šotek, mìla jsem dobré
známky z èeštiny.
Ale teï vánì. O tvém otci Dr. Ing. Janu Èermákovi
se v Ostravì ví, e stavìl pøehrady.
Ano jako mladý inenýr, rodák z jiní Moravy, se
zauèoval na pøehradách Vranovské a Knínièské. Po
válce byl poslán do Opavy, kde mìl regulovat øeky, ale
u od roku 1947 zaèal projektovat, investovat a pozdìji
vést celou stavbu Kruberku. Pøehrada byla dokonèována nìkdy v pìtapadesátém a táta ji pracoval
na další, ermanické. Zátì, kterou podstupoval, spolu
se špatným zdravím zpùsobily, e v druhé polovinì
50.let pøešel do klidnìjších Báòských projektù, kde " u
vody" zùstal. Vìnoval se èištìní dùlních vod, které mu
pøineslo nìkolik patentù, které se týkaly kalù. Ty se
získávaly z úpraven a dodnes je známe (navzdory
ekologùm) jako "hornickou bídu." Topilo se jimi.
Na øadì je bratr Jan, kdysi Jandík…
Narodil se v roce 1939, a tak si uil víc ne já rodièù.
Oba byli posláni do koncentrákù brzy po jeho narození,
kadý samozøejmì jinam, a my byli svìøeni do péèe
pøíbuzných na jiní Moravu. Naši, by s podlomeným
zdravím, se šastnì vrátili. Jandík po gymnáziu
vystudoval VŠ chemicko - technologickou a upsal se
vìdì v Ústavu chemického inenýrství ( název se mìnil,
náplò ne). Pár let vyuil znalostí španìlštiny a pracoval
na Kubì jako chemik v cukrovarnictví a také se tam
oenil, aby posléze øediteloval v pùvodním Ústavu, u v
rámci Akademie vìd. Na svém kontì má øadu
odborných knih a ústav, který se zabýval aplikovaným
výzkumem, se chlubí øadou licencí, které prodal po
celém svìtì. Všechny zkušenosti pak uplatnil po zmìnì
reimu v soukromé firmì.

Rodina Èermákù na Kruberku

SeniorTip èíslo II / 2005

5 strana
ROZHOVOR
Dostávám se k tvému pùsobení. Vím, e jsi byl
jedním z mála akademických funkcionáøù, který
hned po listopadu 1989 byl natolik oblíbený a
cenìný, e tì studenti, a nejen oni, ale i kolegové,
navrhli a také zvolili rektorem VŠB…
V lednu 1990 jsem dostal na praském hradì
jmenování od Václava Havla a rektorem jsem zùstal do
roku 1997, pak jsem prorektoroval, abych dnes byl opìt
u po ètvrté v tom zas.
Co dìlá rektor kdy jenom "nerektoruje"?
Celou dobu pøednáším své elektrické pohony, snaím
se sledovat vývoj ve svém oboru, vedu doktorandy, ale
èasu je zoufale málo, mnohé úkoly, vèetnì péèe tøeba o
ètyønohého kamaráda, zùstávají na manelce (dík jí za
všechno). Budu mít èas v dùchodu, pokud se ho doiji,
avšak zatím do nìj nespìchám.
Co bys vzkázal dìdeèkùm a babièkám vnouèat,
která se tøeba právì letos rozhodují o svém
vysokoškolském studiu? A prarodièe leckdy radí!
Trendy vývoje hornictví a klasického hutnictví jsme na
Vysoké škole báòské znali døíve, a tak jsme brzy
reagovali otevøením nových oborù. Informatikové,
elektroinenýøi i strojaøi najdou dnes i v budoucnu
bájeèné uplatnìní. V roce 1989 mìla škola 7 tisíc
posluchaèù, dnes jich má 19 tisíc a stále je to málo.
Napø. v Bruntále chybí odborníci pro zahranièní firmu
OSRAM, a tak se uvauje o poboèce (èi další vysoké
škole) v tomto mìstì. Pravda je, e ekonomù je asi
nadbytek, podstatné ale je, e za krátký èas budou opìt
chybìt vysokoškoláci, napøíklad pro bezpeènou práci v
dolech, (zaniklo uèilištní a støední školství v tomto
oboru) a toté se týká v rozšíøenìjší míøe i hutních
inenýrù. O úplnì nových oborech by byla debata na
delší dobu, napøíklad o tìch, které pøipravují letecké
"machry".
Kadá poøádná vysoká škola má i svou Univerzitu
tøetího vìku...
Ano, bìí u 7. roèník a zájemcù je tolik, e budeme
rozšiøovat. Nejoblíbenìjší je vìda o zemi, ale chystáme
další obory. Tìší mne, e mohu být u jejich promocí.
Na zaèátku jsem slíbila ètyøi èleny rodiny Èermákù.
Nedá mi, abych se nezeptala na tvé potomky…
Dcera Lucie je odbornou asistentkou na VŠB oboru
chemické inenýrství, syn je lékaøem v úrazové
ambulanci v nemocnici na Fifejdách.

MONÁ NEVÍTE

Jak se rozvíjíš, Ostravo?
O hradu, investorech, ale i kavárnách

"Ostrava døíve a dnes", tak se nazývala jedna z
pøednášek, se kterou mezi seniory do klubovny na
Jízdárenské ulici pøišel námìstek primátora ing. Vít
Ruprich. Jeden z vleklých problémù, který ovlivòuje
tváø mìsta pøedstavuje objekt Karolina.
„S prvním investorem pro tuto oblast se u jedná o
architektonickém návrhu stavby, která by mìla být
zahájena nejpozdìji v roce 2006,“ uvedl ing. Ruprich.
„Jedná se o citlivou zástavbu s obchody, kanceláøemi
a zábavnou èinností pro naše obèany. Jako další
pøíklad úspìšného ekonomického rozvoje, tentokrát v
Hrabové, mohou slouit aktivity tchajwanské firmy
ASUS, nebo budování vìdecko-technologického
parku v Pustkovci, za pøispìní prostøedkù Evropské
unie. Je to dobrá investice do budoucnosti, protoe zde
probíhají programy, na kterých spolupracuje VŠBTechnická univerzita a firmy pro vývoj software“
Na pøednášce však zaznìly i „šouravé“ dotazy.
Napøíklad, proè v Ostravì mizí kavárny, kluby a
cukrárny, proè nejdou vìtší investice od obvodu
Slezská Ostrava, zda jsou nutné drahé prezentace
Ostravy na zahranièních výstavách a podobnì.
„S nìkterými vìcmi èlovìk nemusí souhlasit, ale
obvykle je to to jediné, co s tím mùe udìlat,“ øekl ing.
Ruprich. „Kdyby lidé projevili zvýšený zájem o kavárny
a cukrárny, nepochybnì by jich v Ostravì vzniklo více.
Co se týèe Slezské
Ostravy, je jedním z tøiadvaceti mìstských obvodù
a ádný nelze rozvíjet na
úkor jiných. Do tamìjšího
hradu loni investovalo
mìsto dvacet milionù
korun, letos to bude dalších
deset a pøíští rok opìt deset
milionù korun. Prostøedí
hradu se tak stalo vítaným
cílem tøeba rodinných
procházek a letos se zde,
uskuteèní i nìkolik svateb. Pak zde byla zmínìna
otázka prezentace Ostravy. Tady platí heslo: kdo není
vidìt, jako by nebyl. Investorùm musíte mít co
Tak vlastnì dìti se potatily v tom, e dcera pracuje s nabídnout, aby projevili zájem. A jak je vidìt, zájem
mladými lidmi a syn asi èasto sešívá mladé horké hlavy projevují. Je to pro nás dùleité zvláš v této dobì,
protoe se blííme k hranici, kdy u nebude moné
po pøíchodu ze Stodolní ulice.
poøád stavìt na tzv. zelené louce.“
Za rozhovor dìkuje Pavla Pešatová
(di)
VYHODNOCENÍ SOUTÌE !
Mìli jste uvést alepoò dvì pøíspìvkové organizace,
jejich zøizovatelem je Krajský úøad Moravskoslezského kraje.
Z došlých odpovìdí jsme vylosovali výherce.
Je jím Martina Šromová, Komenského 174, Suchdol
nad Odrou. Blahopøejeme!

SOUTÌ !
Napište nám jaké zajímavé výstavy nebo kulturní
objekty jste bìhem letních mìsícù navštívili. Vaše
poznatky a záitky poskytneme našim ètenáøùm jako
dobré tipy k návštìvám. Pøíspìvky zasílejte písemnì,
emailem èi odevzdejte osobnì na adrese: Spoleènost
senior, o.s. Na Jízdárnì 18, 702 00 Ostrava 1
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VÁŠ PØÍBÌH

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 nìkolika „pøíbìhù“
se teï s námi pøeneste…
Jak to tenkrát, pøed 60ti lety bylo?
Hana Juraèáková, 72 let, Ostrava
Co zùstalo za šedesát let v pamìti dìcka skoro
tøináctiletého? V posledních dnech váleèných se u nás
ubytovali znovu vojáci. Naposled jsme je mìli v chalupì
na podzim 1944, kdy hledali v lesích nad Trojanovicemi
partyzány. Tehdy ještì mìli vojenskou noblesu. Ti
poslední však u byli ubozí, špinaví a hladoví. Pušky
zahodili v síni a do stodoly nastìhovali malé koníky.
Tatínek øíkal, e snad to ani nejsou Nìmci, ale Rumuni.
V noci z 5. na 6. kvìtna se najednou odstìhovali. A brzy
po ránu pøišel Jan od tetky Veruny s radostnou zprávou
„Válka skonèila. Ve mìstì ( Frenštát p.R) jsou Rusové
a vzali mi hodinky.“ Nadšení z konce války, pokazila
zpráva o hodinkách. Nenosil je tenkrát kadý mladík.
Moc jsem byla zvìdavá, jak jenom ti Rusové vypadají a
hned na druhý den ráno jsem se vypravila do mìsta,
abych si je okoukla. Zastihla jsem je hned na køiovatce.
Tedy jenom jednu vojaèku, nevìdìla jsem, e se jim øíká
regulovèík, která øídila dopravu a smìrovala váleèná
vozidla tam, kam mìli namíøeno. Dlouho jsem tam stála,
sledovala jsem jedno vozidlo za druhým, vojáci v nich a
na nich vypadali unavenì. Byla mi zima, protoe den
nebyl právì vlídný a dostala jsem hlad. Nahmatala jsem
v kapse nìjaký šesák a vypravila se do Šmerdova
pekaøství, které bylo kousek od køiovatky. Divila jsem
se, kdy mi rohlík nechtìli prodat. Proè, vdy pøece
válka skonèila, proè chcete po mì lístky?
Hladová a zmrzlá jsem se vydala na pìtikilometrovou
cestu domù. Radost z konce války zkazil dojem z
obchodu. Netušila jsem, e ty lístky budeme potøebovat
a do roku 1953.
Ing. Jiøí Wurzel, dlouholetý pracovník VKG, 76 let
il jsem jen s maminkou, táta èekal na smrt v
Kounicových kolejích v Brnì, dva starší bratøi nebyli
doma. Jeden se ukrýval v Kolínì a druhý byl totálnì
nasazený v Nìmecku. Já, vyhozený z gymnázia, jsem
pracoval ve Vítkovicích a od svých 14ti let odstraòoval
bomby spadlé na tuto èást Ostravy. Pamatuji si, e
pøesnì ve 14,30, tøicátého dubna pøijeli ruské tanky pøed
Èeský dùm ve Vítkovicích. Byla to obrovská radost,
pøestoe jsem nevìdìl, zda táta a bratøi jsou naivu.
Byli…

Pavla Libøická, roz.Müllerová, 68 let
Neila jsem v Ostravì, ale v Brnì, kde jsem po zavøení
VŠ byla nasazena jako úøednice v krejèovské firmì.
Jene v Ostravì pracoval mùj pozdìjší dlouholetý
ivotní partner Josef a také rodina mé nejstarší sestry .
26. dubna bylo osvobozeno Brno a mé pamìti se
váou k tomu, e napø. má matka se hodnì bála
"osvoboditelù", a tak ve chvíli, kdy tloukli na dveøe
našeho tehdejšího bytu mne strèila za knihovnu z obavy
ze znásilnìní. Vzpomínám na tátu, na zaèátku války
odsunutého do pøedèasného dùchodu, jak volá na
vojáky "Pánové, pánové, jsme Èeši a bezdìtní…" Pak
mne rodièe "uklidili" do pùvodního otcova pùsobištì - do
porodnice na Obilním trhu, kde jsem trávila èas s
ministry vlády Noskem a Laušmanem. Jene jsme stále
nevìdìli co je v Ostravì. Telefon ani telegraf nefungoval. U si nepamatuji, kdy jsme se dovìdìli, e
jsou všichni naivu. A nìkdy v pùli kvìtna jsem jela
vlakem z Prahy pøes Brno do Ostravy. Pøi cestì jsem
utrpìla další šok. Ruští vojáci støíleli ze samopalù z
okének vlaku na kadého zajíce. V domì kde bydlel mùj
švagr a po znièení pùvodního bytu i Josef , jsem uvidìla
partu ruských stìhovákù, kteøí velmi neobvyklým
zpùsobem (házeli ze schodù) pøemisovali koncertní
køídlo drahého typu. Urèitì na nìm u nemohli hrát Emil
Gilels, ani Svjatoslav Richter.

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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Kdo dìlat chce, ten øešení najde
Senioøi ze super obce
Dohodou nìkolika
chlapù nadšencù vznikl v
roce 1997 v Petøkovicích
Klub dùchodcù. Pøedstavoval jakousi konkurenci Klubu seniorek,
který u nìkolik let
existoval. V souèasné
dobì má tento klub 170
èlenù a jeho èinnost øídí
jedenáctièlenný výbor,
který se schází kadou
støedu. Erich Èala je jak èlenem zmínìného výboru, tak
i èlenem Koordinaèního centra seniorù a zdravotnì
postiených Ostrava, za Petøkovice. Poloili jsme mu
pár otázek.
Je známou pravdou, e lidé na stáøí tak trochu
dìtinští. Máte mezi sebou šouraly tohoto typu?
„Prozatím se mezi námi nikdo takový nenašel,
atmosféru v klubu máme velmi dobrou. A právì naopak
si myslím, e celý výbor, v èele s jeho pøedsedou panem
Svobodou, si zaslouí pochvalu. Jde o lidi pracovité,
dùsledné a zodpovìdné, jejich aktivita je opravdu na
vysoké úrovni. Mimochodem, jsme ochotni pøipravit i
zájezdy ušité na míru pro seniory všech organizací.
Zajišujeme napø. týdenní pobyty v Turèianských Teplicích s procedurami nebo ve Velkém Mederu. Musím
øíci, e akce se nám vdy povedly a je o nì velký zájem.“
Jak to ovšem vypadá s akcemi pro váš vlastní
klub, nechodí tady „kováøova kobyla bosa“?
„Ani náhodou. Poèítejte se mnou: v lednu jsme mìli
ples seniorù, v bøeznu èlenskou schùzi s kulturním
programem a taneèní zábavou, v kvìtnu zájezd do
Polska s prohlídkou nejvìtšího pivovaru, kde vaøí pivo
èeský sládek. Pøi ochutnávce pstruha a degustaci piva
se všichni dobøe bavili. Èerven patøí zábavì s krojovanou hudbou Hornobojané v KD v Petøkovicích. V
èervenci uskuteèníme letní slavnost, v srpnu zájezd do
Pilchowic, na setkání s polskými seniory. V záøí si
pochutnáme na guláši a pivku v Beskydech, v øíjnu
uskuteèníme setkání seniorù a prosinec je vyhrazen
Mikulášské zábavì.“
Je toho opravdu dost. Jak vaše aktivity vnímá
okolí, tøeba obecní úøad v Petøkovicích?
„Všemonì nám pomáhá, i s jeho starostou, panem
Døevjaným. Dokonce si myslím, e mùe slouit jako
vzor pro další obce. Vím o èem mluvím, protoe bydlím
v Hošálkovicích, kde jsou aktivity tohoto typu nulové.
Petøkovice jsou v tomto smyslu super obec.“
Máte ivotní kredo?
„Mám. Kdo chce nìco udìlat, najde øešení. Kdo
dìlat nechce, hledá pøíèinu, proè dìlat nemùe. A v
jednání s jinými má být èlovìk èestný a upøímný.“
Tak s tím souhlasím a pod to se podepisuji Jiøí Muladi

PØEDSTAVUJEME KLUBY

Dámský klub
Kadý ètvrtek ve 14 hod.
se èlenky klubu Spoleènosti senior scházejí v KZ
Jízdárna v Ostravì. Pøi
setkáních si vymìòují kulináøské recepty spojené s
praktickou ochutnávkou,
koštují rùzné èaje, pøedvádí a chlubí se svými výrobky ruèních prací a
pøedávají si návody na jejich výrobu.
Protoe je jim spolu dobøe, pøidaly nìkteré èlenky
ke ètvrteèním schùzkám ještì i vycházky v dalších
dnech, zakonèené mlsáním v cukrárnì.
Velkým záitkem byla napø. krátká jarní vycházka
na Slezskou Ostravu, spojená s návštìvou muzea
"Keltièkova kovárna“. Zakladatel muzea, pan Chodura,
nás poutavým vyprávìním zavedl do minulosti našeho,
stále pìknìjšího mìsta.
Aèkoliv jsme ji seniorky, mnohé informace byly pro
nás novinkou, a tak se naše znalosti rozšíøily i v jiné
oblasti. Procházkou po Slezské Ostravì a prohlídkou
jejích památek jsme zakonèily pøíjemný den a tìšíme
se na naši další spoleènou akci. Paklie vás naše
vizitka upoutala, mùete mezi nás pøijít i vy!
Libuše Goralèíková
( tel. 604 439 821)

Jak i jinde ijí senioøi
Šastnou shodou náhod se èasopis SeniorTip
dostal mezi èleny Klubu dùchodcù v nedalekém
Vratimovì. Je potìšující, e byl aktivnì vyuit pøi
nabídce vystoupení "Havíøovské babky", které se
uskuteènilo na Mikulášské zábavì, za pøispìní
mìstského úøadu. Tato zábava patøila mezi øadu
spoleèenských akcí, které Klub pro své èleny v prùbìhu
roku poøádá. Uveïme vítání jara, oslavu dne matek,
smaení vajeèiny, louèení s létem a ji zmínìná
Mikulášská zábava. Z celkového poètu 250 èlenù se
tìchto akcí zúèastòuje øádovì 110, co je pøíznivý podíl,
který svìdèí o aktivním zájmu èlenù klubu pobavit se,
zatanèit si a proít chvíle napìtí pøi oblíbené
dùchodcovské tombole, do ní øadu dárkù pøinášejí
právì úèastníci zábavy. Velikou oblibu si získaly i
autobusové zájezdy do vybraných míst v kraji, i mimo
nìj, a do blízkého zahranièí. Tuto aktivitu je tøeba ocenit
zvláštì pøi zváení urèité specifiènosti mìsta
Vratimova, krásné symbiozy mezi mìstem a vesnicí,
kdy øada èlenù i pøi dostatku „ zábavy „ na svých
domcích a chalupách si nalezne èas i pro zmínìný
zpùsob vyití v dùchodovém vìku.
Na závìr dodejme, e mezi èleny klubu si èasopis
SeniorTip získal oblibu a jeho náplò je sledována se
zájmem.
Ing. Miroslav Ler , Vratimov
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ANDROPAUSA
Prof. MUDr. Rajko Doleèek, DrSc.
Rajko, víme, e vlastní stárnutí
jakoby zaèíná „pøechodem“ z
období støedního vìku do další
ivotní fáze. O onom „ pøechodu „
u en se bìnì informace
objevují, ví se o nìm, ale o
muském „ pøechodu „ se neví
témìø nic. Jak je to tedy s tìmi
"muskými pøechody„?
Má se to tak, e s postupujícím vìkem dochází u muù i
u en k postupnému sniování èetných funkcí v lidském
tìle a tato skuteènost zasahuje i do èinnosti láz s vnitøní
sekrecí, které produkují hormony. Je-li sníena produkce rùstového hormonu, který nemá vliv jen na rùst, ale
pùsobí i na øadu metabolických pochodù v organismu
(napø. podporuje mobilizaci tukù), hovoøíme o somatopauze, co je stav spoleèný obìma pohlavím. Pøi
nedostateèné produkci pohlavních hormonù je však
situace u muù a en rozdílná. U en vzniká sniováním
produkce hormonù menopauza (enský pøechod), která
mùe mít øadu nevítaných pøíznakù. Naproti tomu
andropauza (muský pøechod), která vzniká vyhasínáním produkce muských pohlavních hormonù ve
varlatech, je ménì okázalá.
Prosím, co se rozumí pod vyjádøením, e
andropauza je ménì okázalá ?
Jde o to, e oproti poklesu hormonù u en je pokles
produkce muského pohlavního hormonu TESTOSTERONU mnohem povlovnìjší. Øada vìdeckých
prací, vèetnì našich vlastních ukazuje, e i 70-80 letí
mui mohou mít sice niší, ale stále ještì normální
hladiny testosteronu. Další rozdíl spoèívá v tom, e zatímco u en, mají- li výrazné pøíznaky pøechodu (návaly
horka, nespavost, zvýšená únavnost, bušení srdce,
vznik osteoporózy) se tyto potíe pomìrnì spolehlivì
odstraní podáváním hormonálních lékù, u muù to není
tak jednoznaèné.
Jak tedy probíhá „ muský pøechod“ ?
Pøedevším nemá tak vyhranìný klinický obraz jako
enská menopauza. Obtíe u muù vznikají obvykle
pozdìji. Vznikají pomaleji, témìø nenápadnì. Objevují
se depresivní stavy, zvýšená únava, pokles ivotní
radosti, nespavost, bolesti hlavy, sníení libida
(pohlavní touhy, zájmu ), poruchy potence. Nepøíjemná
bývá trvalá podrádìnost, klesá povšechná výkonnost,
zaèínají bolesti kloubù,obtíe s moèením následkem
poklesu výkonnosti svaloviny moèového mìchýøe,
nutno myslet té na zvìtšení prostaty. Pokud se stárnoucí mu nevìnuje alespoò trochu pohybu, necvièí,
dochází k atrofii svaloviny èasto i beze zmìny váhy
(zvyšuje se jen ukládání tuku). Pøi laboratorním vyšetøení po sedmdesátce se zjistí buï nízké, ale normální
hodnoty nebo výraznì sníené hodnoty testosteronu a
jeho úèinné sloky v tkáních dihydrotestosteronu.

U starších a obzvláštì u starých muù, pak bývá té
nízká a velmi nízká hladina nadledvinkového
anabolického hormonu, jeho nedostatkem se k
andropauze pøidává ještì adrenopauza.
A jak je to s léèbou obtíí a projevù andropauzy ?
U en v menopauze léèba enskými hormony témìø
vdy pomùe a pøi vhodné strategii je celkem bez
vìtších rizik. U muù ale podávaný testosteron nemusí
tak jednoznaènì odstranit všechny obtíe. Také je zde
nutno dávat pozor na monost vzniku adenomu
prostaty, pøípadnì i karcinomu prostaty. Velmi slibné
však jsou léèebné výsledky, podává-li se souèasnì
nadledvinkový hormon. Je ovšem nezbytné, aby léèba
probíhala pod kontrolou lékaøe - endokrinologa.
Dìkuji Ti za rozhovor.
Blanka Malá

Nìco pro udrení svìesti
Intelektuální rozcvièka, kterou vypracovala
psychoterapeutka A. B. Castorriová pro Ivana
Lendla.
Uvedení intelektu do chodu
Trvání: 5 - 10 minut po probuzení.
Pozice: s pohodlím vsedì nebo vlee. Všech
sedm krokù se provádí nahlas.
Krok 1: poèítejte od stovky do nuly jak
nejrychleji umíte.
Krok 2: pøeøíkávejte si abecedu a ke kadému
písmenu uveïte jak nejrychleji umíte, slovo,
které jím zaèíná ( A = auto, B = balík apod.)
Váháte-li více ne tøicet sekund, nezdrujte se,
pøíslušné písmeno vynechte a pokraèujte dál.
Krok 3: uveïte dvacet muských køestních
jmen jak nejrychleji umíte a èíslujte je. ( 1. Filip,
2. Robert atd.).
Krok 4: zopakujte toté s pouitím enských
jmen.
Krok 5: vyjmenujte dvacet druhù potravin a
zase je èíslujte. (1. banán, 2. hruška, 3. víno,
atd.)
Krok 6: vyberte si jedno písmeno z abecedy a
uveïte dvacet slov, která jím zaèínají. ( "k" 1.
kolo, 2. kukla, 3. koich, atd.)
Krok 7: kdy jste cvièili s otevøenýma oèima, je
to v poøádku. Teï je zavøete, napoèítejte do
dvaceti a zase je otevøete. Váš intelekt se
rozcvièil a den mùe zaèít.
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pokraèování ze strany 1
Olga Folwarczná: „Já u mám také po kurzu a
vyuívám monosti, které tu jsou. Vše zvládám v pohodì
a jsem nadšená. Poèkejte, napsala jsem mail a on mi
zmizel, ne, je tady! Poøád se uèím. Ráda fotím digitálem
a posílám i fotky, známí mi je posílají také. Pøed kurzem
jsem nemìla ani zdání, e bych nìco takového mohla
umìt. Prosím, podìkujte všem, kteøí se o poèítaèovou
uèebnu zaslouili.“
Ale poèítaèová uèebna je jen èást projektu. Pojïme
ještì dál a podívejme se na celý projekt. Jeho druhou a
neménì významnou èástí jsou centrální webové stránky
pro seniory. Za plnìní této èásti projektu je odpovìdna
Ing. Ludmila Holubová, která je zároveò vedoucí celého
projektu, ale pokud vím, i jeho autorkou.
Druhou èástí jsou webové
stránky pro seniory. Proè jste
se vlatnì pustila do takového
projektu.
Projekt je tak trochu neobvyklý
a zvláštní. Dùvodem vzniku
byla mimo jiné také moje,
bohuel negativní zkušenost.
Na Internet jsem vstoupila asi
pøed pìti lety a to z toho
dùvodu, e jsem pro naše
sdruení vyhledávala kontakty
Ing. Ludmila Holubová
pro rozšíøení naší èinnosti
mimo region mìsta, ale i republiky. Vstoupila jsem tedy
do tohoto obrovského mraveništì nevybavena
dovednostmi, tìko jsem se jako naprostý zaèáteèník
orientovala. Pøi svém dobrodruném putování jsem
navštívila i CHAT (diskuse on-line). Nevìdìla jsem co
dìlat, tak jsem vyukala vìtu „Je tady nìkdo kolem padesátky? Zjevnì jsem pøítomné rozveselila a napsali mi „Vykopávky neberem“. Anebo jsem potøebovala poradit
jak k emailové poštì pøipojit pøílohu. Odpovìdìli, e toto
u vìdìt nemusím, abych se radìji „uèila leet v rakvi“.
Jak jste na tyto negativní reakce odpovìdìla?
Tyto negativní reakce mì neurazily ani neodradily, spíše
bych øekla, e mì vyprovokovaly k tomu, e jsem si øekla
není moné, abychom si v tomto obrovském prostoru
nenašli místeèko, kde bychom se uèili dovednostem
práce s internetem, kde bychom se bavili, pøátelili.
Naštìstí jsem na Internetu potkala i vlídné lidi, které jsem
oslovila, dali jsme dohromady tým jeho výsledkem je
právì projekt, který realizujeme.
Co je cílem centrálních webových stránek?
Jejich cílem je seniorùm pøiblíit informace, najít cestu k
informacím, najít pøátele s podobnými zájmy, ukázat jak
se na Internetu orientovat. Stránky jsou koncipovány tak,
aby uivatele aktivnì zapojily do èinnosti. Tuto roli
sehrává i klub, který je na stránkách zaloen, jeho
zámìrem, mimo jiné, je vytvoøit partu lidí a pøekonat
názor, e internet je doménou pouze mladých lidí.
Zajímavé je snad i to, e autory èlánkù na stránkách jsou
pøevánì èlenové klubu. Hodnì dùleité je pro nás také,
e stránky navštìvují krajané z celého svìta.

Splnil tedy celý projekt vaše oèekávání?
Nejen splnil, ale daleko pøekroèil. Vùbec jsme netušili,
e se nám podaøí vzbudit takový zájem u seniorù. O
kurzy výuky práce na PC je stále velký zájem. Také
webové stránky se doplòují o nové moduly. Posledními a velmi úspìšnými jsou napøíklad kuchaøka,
okénko poradny a pøibudou ještì další...
Povídat o tom, co vše je zajímavé a uiteèné by se
dalo ještì dlouho, ale jednodušší bude, kdy se do
projektu zapojíte i vy, naši ètenáøi. Mi u zbývá splnit
pøání a všem, kteøí se na úspìchu tohoto projektu
Ing. Jiøí Muladi
podíleli, podìkovat!

Poèítaèe? Internet? To nikdy nepochopím!
Není lehké vyrovnat se s novými
poznatky a informaèními technologiemi. Vede to však k rozvíjení
tvùrèích schopností a pøispívá k
zvládání nárokù moderní spoleènosti. Dùleité a potøebné je rozvíjení vzdìlávání obèanù všech
vìkových kategorií.
e je tento problém zvládnutelný dokazují
seniorské internetové stránky www.seniortip.cz
Nabídka kurzu výuky práce na PC
pro seniory a osoby se zdravotním postiením
Název kurzu: Základy práce na PC
Délka kurzu: 10 vyuèovacích hodin
(5týdnù po 2 hod.)
Všichni zúèastnìní mají k dispozici bezplatnou
poradnu a konzultaèní pomoc.
Struèný obsah dalších kurzù
Operaèní systém Windows:princip a struktura,
manipulace se soubory,ovládání PC
Uivatelské programy: Word, Excel, malování
Internet a elektronická pošta:princip internetu,
metody vkládání informací, vyuívání el. pošty
Inf.o kurzech: tel.è. 596 936 020, 731 221 291
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Amerika oèima Evropanky

Obrovské sekvoje v parcích, ale i velká mìsta s èilým
ruchem, to jsou støípky toho, co mne zaujalo...

V dalším povídání si pøiblííme nìkteré drobnosti, které
se liší od toho, na co jsme zvyklí. Jsme na pobøeí
Pacifiku, v Kalifornii, nedaleko od San Franciska.
Pøíroda a okolní kopce jsou tu vìtšinou zelené a
rozkvetlé. V sadech zraje úroda citronù a pomeranèù.
Rána jsou chladná, ale pøes den se vzduch vyhøeje na
teplotu, kdy si mùete vzít letní obleèení. Na vrcholcích
hor, na severních svazích, stále leí sníh. Pøestoe
èastým pøívlastkem Kalifornie je "slunná", dokáe se i
tady nìkterý den nevydaøit a propršet. Po ulicích se pak
valí potoky vody, protoe pravdìpodobnì kanalizace pro
odvod dešové vody je nedokonalá. Mimo mìsto se pak
po vìtšinu roku suchá koryta zcela zaplní vodou a na
nìkterých vedlejších silnicích se mùete setkat i s
dopravní znaèkou, upozoròující na zaplavení vozovky. odpovídá za úklid odpadkù ze "svého" kusu cesty.
Asi se nevyplatí kvùli nìkolika dnùm stavìt most.
Mùe ji buï uklízet sám nebo si najít specializovanou
firmu. Vynaloené náklady si pak mùe odeèíst z daní.
Okolí takových cest je tímto èisté, ale bohuel jen v
délce adoptované cesty. Vzdálíte-li se kousek mimo ni,
narazíte na obvyklou smìs odpadkù jako u nás.
Další zvláštností jsou tabulky, na které narazíte
napøíklad pøi procházce pìknými obytnými ètvrtìmi.
Tabulka s nápisem „Sousedský dohled“ znamená vidíme tì, sledujeme tì, a kdy se nám nebudeš líbit,
zavoláme policii. A taky e jo! Klidnì se procházím s
foákem v ruce a najednou se objevuje policejní auto.
Volnì kolem mne projelo, osádka auta si mne velmi
pozornì prohlédla. Potom pokraèovala v jízdì, aby
pouze objela nìkolik ulic a byla tady opìt. To u jsem
radìji vyšla na hlavní ulici a pro sousedy jsem pøestala
být nebezpeèná. Ale u si mì prohlédli a zapamatovali!
Ji minule jsem psala o silnièním provozu, který má Amerika je pro nás trochu zvláštní zemí. Urèitì
zvláštnosti, které v Evropì nejsou, a proto nás zaskoèí. obdivujeme jejich techniku, kosmický program i
Urèitì je dobré umìt èíst a rozumìt anglicky: jednoduchá výpoèetní technologie, které úspìšnì vyuíváme.
znaèka pøikázaného smìru jízdy je napøíklad tabule s
nápisem "pravý pruh musí odboèit doprava", zákaz
zastavení je prezentován tabulí - "ádné zastavování
kdykoliv". Další zvláštností jsou tøeba semafory,které
jsou umístìné a za køiovatkou. Pro Evropana,
zvyklého zastavit na èervenou a tìsnì u semaforu,
mùe mít navyklý zpùsob jízdy nepøíjemné následky,
nebo se tak mùe ocitnout na nejménì vhodném místì,
uprostøed køiovatky. Tabule stopky ukládá povinnost
zastavit na hranici køiovatky bez ohledu na to, ze
kterého smìru pøijídíte. Auta následnì potom odjídìjí
v poøadí, ve kterém do køiovatky pøijela. Pokud pøijela ve
stejnou chvíli, platí prý pravidlo pravé ruky. Setkala jsem
se i s lidmi, kteøí asi o pravé ruce nic nevìdìli. Bylo mi
vysvìtleno, e v takovém pøípadì se øidièi jendoduše
domluví - jeden kývne na druhého a jede. ádné Dalo by se toho povídat o zvláštnostech ještì mnoho,
rozèilování, hádání, gestikulace. Ráda bych vidìla, jak ale tolik prostoru nemáme, tak na závìr jen poslední
by tohle fungovalo v Ostravì.
myšlenku èi poznatek. V kadodenním ivotì vše a tak
To, e je moné adoptovat dìti kadý víme.Víme rovnì, „vysoce technické“ není. Amerièané jsou šetrní,
e mùeme adoptovat nìjaké zvíøe v zoo a pøispívat na zbyteènì neplýtvají a zdaleka ne kadý bydlí v luxusní
jeho stravu. V Kalifornii jdou ještì dál - tady se dá vile, jaké mùeme vidìt ve filmech.
adoptovat tøeba i cesta. Takový adoptivní rodiè pak
Dana Šastná
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Èeský èarovìník má ve svìtì zvuk
U jste nìkdy slyšeli slovo èarovìník? Je v nìm
obsaeno kouzlo, adrenalin, èeský um i cizácký kšeft.
V angliètinì je nazýván Witches broom, koštì
èarodìjnice. Nìkdy bývá pøirovnáván ke jmelí, ale to je
špatnì. Jmelí je cizopasník na stromì, zatímco
èarovìník je pupenová mutace samotného stromu.
Jedním z odborníkù v tomto oboru, nejen v rámci Èeské
republiky, ale i celosvìtovì, je Jan Sláma z Ostravy –
Hrabové. S èarovìníky u „èaruje“ tøicet let a øíká:
„Kolikrát mùete vidìt rodinný dùm, který má u vchodu
nebo na zahradì natolik vzrostlé smrky, modøíny èi jiné
stromy, e majitele vlastnì utlaèují. Kdy tyto stromy
èlovìk sázel, byly pochopitelnì malé a pìkné, ale èasem
prostì pøerostly. Jsem upøímnì pøesvìdèen, e kadý,
kdo to myslí se zahradou aspoò trochu vánì, mìl by si ji
uít hned od zaèátku. Po témìø tøiceti letech sbírání
okrasných døevin vím svoje o rozmanitých sortimentech.
Mám teï pøedevším na mysli kategorii okrasných
stromkù vhodných pro malé, pøípadnì ještì menší
zahrady.“
Ne se dostaneme k èarovìníkùm, co napøíklad
bonsaje?
Bonsaj je jednoduše øeèeno strom, který umìle udrujete malý. Kdy jej z misky vysadíte do volné pøírody, doroste své pùvodní velikosti. Èarovìníky u mají genetickou úpravou dáno, e rostou tøeba jen centimetr za rok.

Kdy bonsaj nebudete omezovat v rùstu, jak v koøenech,
tak v korunì stromu, pøestane být bonsají. I proto jsou do
malých zahrad lepší stromky geneticky zakrslé,
pøirozené miniatury. Jsou to opravdové perly a démanty
skalek i zahradních koryt, balkónových i støešních
výsadeb. Z nich lze bez problému vysadit malý lesík o
tøiceti a padesáti stromech tak, e kadý mùe být
samozøejmì jiný.
e to není moné? Ale je, matka pøíroda to umí, a pro ty,
kdo upøednostòují spíš Stvoøitele, musím øíci, e
Stvoøitel rovnì tvorbu pøirozených miniatur, zákrskù a
trpaslíkù všeho druhu ovládá znamenitì. Existují
borovice, smrky, jedle, zkrátka okrasné døeviny, které i po
deseti letech absolutnì zdravé existence nepøerostou
muchomùrku.

Takový stromek v lese ovšem hned tak nenajdete,
podobnì jako mezi poulièními pejsky byste tìko
hledali pekinéze. Majitelé si své poklady hlídají a takto
vyšlechtìní jedinci se dají sehnat vìtšinou jenom u
velmi zanícených pìstitelù.
Je sloité vìnovat se pìstování èarovìníkù?
Samotné jeho získání není zrovna jednoduché, pokud
to neberete zároveò jako kondièní cvièení. Kdy umíte
hledat, najdete v pøírodì jeden èarovìník tak na padesáti hektarech. Znamená to stovky kilometrù v nohách,
o benzínu ani nemluvím. Pak, obvykle v zimních mìsících, je tøeba se vrátit a pro èarovìník vylézt. Je to
docela adrenalínová záleitost - zkuste v pìtistupòovém mrazu, po namrzlém holém kmeni stoleté borovice
vyšplhat dvacet metrù. Jeden reportér televizní stanice
mnì pøi takovém konání toèil. Nešlo tenkrát o ádné
drama, strom byl sice vysoký, ale celkem odspodu
zavìtvený a bylo pomìrnì teplo. A pøesto, kdy jsem
lezl nahoru, mi pošeptal: „Kdybys náhodou spadl,
budeš èíslo jedna ve veèerních zprávách, a všichni
rázem budou vìdìt, co je to èarovìník.“
Take získat èarovìník je první krok. Co dál?
Vegetativní mnoení èarovìníkù je taky napínavé. Z
tøiceti roubù se tøeba jeden chytí. Ale i tak musím øíci, e
Èeši jsou v tom hodnì dobøí. Pikanterie ovšem nastává,
kdy se pak z nìmeckých katalogù dozvíme, e z
èeského døevíèka, nádhernì zakrslého kultivaru borovice kleèe "Jeek“, (jednoho ze superstar èeských
èarovìníkù) se v zahradnické nìmèinì stane „Jecek“.
Podobným zpùsobem, z témìø bledìmodré úasné
douglasky, z arboreta Bílá Lhota, vznikl jistì unikátní
nìmecký stromek „Pila Lotta“... No, a v dobách, kdy se
ještì veøejnì nemohlo tvrdit, e ze všech dùleitých
vìcí jsou peníze a na prvním místì, u jistí zahradniètí
podnikatelé toto mìli dávno v krvi. Kdy jim urèitá èást
sortimentu nešla na odbyt, tak ji jednoduše pøejmenovali, blázni sbìratelé pøijeli, koupili si znovu toté,
samozøejmì pod jiným názvem, a radost byla na obou
stranách. První roky stejnì nepoznáte nic. Za posledních dvacet let mám asi desítku stejných stromkù
nakoupených v jedné firmì pod rùznými jmenovkami.
Co tedy doporuèujete tìm, kteøí mají o èarovìníky
zájem?
Pokud chce nìkdo opravdu zaèít se zakrslými
okrasnými døevinami, a se poohlídne spíš po
firmièkách, èi jednotlivcích, kteøí se touto èinností delší
dobu zaobírají. Je tøeba si uvìdomit, e hodnì okrasných døevin bylo sbìrateli objeveno zcela náhodnì.
Nový strom nelze vyrobit v laboratoøi, to dovede jen
Matka Pøíroda nebo Èeši, pøípadnì ti, kteøí se to od
Èechù nauèili.
Náš jednoroèní èerovìník, neskuteèný originál, takový
malý stromkový Modrý Mauritius, poøídíte v Èesku za
stovku. To Švýcar ve švýcarské školce jej koupí za tøicet
švýcarských frankù, a Amerièan tøeba za 75 dolarù.
Prostì, zahrádky ve vyspìlém svìtì jsou èím dál menší
a ceny stromkù rostou. Kdyby nám aspoò nekomolili
naše hezké èeské názvy.
Jiøí Muladi
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Skandální konec Akademie III. vìku v
Havíøovì aneb vylouèen ze školy v 72 letech
S velkou slávou, za pøítomnosti televize, tisku a
vedení Magistrátu mìsta Havíøova,zástupù gymnázia
na Moravské ulici se na podzim 2001 zahájila výuka v
Akademii III. vìku pro havíøovské seniory. Duší tohoto projektu byla jednatelka gymnázia paní Pìva
aludová. O studium byl mezi seniory velký zájem a
mimo 70 šastných, které vybral Magistrát, bylo také
mnoho zklamaných. Akademie III. vìku s pøispìním
Magistrátu a pøíspìvkem kadého seniora ve výši 250
Kè zaèala výukou základù angliètiny, ovládání poèítaèe,
ale i pøednáškami o historii a správì mìsta, zdravotnictví, filosofii, starého Egypta. Byly sledovány s velkým
zájmem a pøednášející byli pøekvapeni pozorností a
zájmem seniorù. Mezi seniory vznikala nová pøátelství
a vytvoøený kolektiv se schází i mimo vyuèování
nìkolikrát za rok. Na tato setkání pøicházejí i senioøi,
kteøí z rùzných dùvodù pøednášky ji nenavštìvují.
Akademie III. vìku byla plánovaná na ètyøi
semestry. Senioøi poádali o prodlouení pøednášek a
tak trvala nakonec sedm semestrù. Bohuel patronka
tohoto projektu paní Pìva ji není mezi námi. Na scénu
vstupuje nová jednatelka gymnázia, a s ní i její odpor
nìco pro seniory uèinit. Ji pøi jejím prvním vystoupení
zdùrazòovala nedostatek penìz pro výuku seniorù i
kdy „školné“ od seniorù vzrostlo na dvojnásobek a
mìsto škole nadále dávalo podporu. Sníila se doba
výuky, byly odbourány pøestávky i kdy byl nutný
pøesun akademikù do jiné uèebny a mezi nimi byli i
tìlesnì postiení.
Dobrý den,
pøed nedávnem jsem se èirou
náhodou dostala k vašemu èasopisu, vydání bøezen 2005.
Byla jsem mile pøekvapena jeho
obsahem, a kvalitou èi vzhledem,
upoutal mne a budu si na vašich
www.stránkách hlídat kadé další
vydání. Jsem roèník 1943, mám 4
syny a 10 vnouèat, své radosti i
starosti jak s rodinou i s manelem,
iji v menším mìsteèku - Odry,je zde
hezky, ale já jsem typ, který se
ponejvíce toèí kolem rodiny.
ijeme v rodiném domku s
manelem a kadý týden zde máme
nìkteré z vnouèátek, take
nemùeme øíci, e bychom byli
sami. Dva ze synù jsou v USA, jeden
ji 8 let, má tam rodinku,druhý odjel
pøed více jak rokem. Jsem nesmírnì
šastná, e mám poèítaè, a i kdy ho
mám tøetí rok, nejsem ještì na nìj
odborník, ale hlavnì na spojení s
mými syny je k "nezaplacení"! A
kdy mám chvíli, brouzdám po

Paní jednatelka nebrala na toto ádný ohled. Vše
vyvrcholilo koncem loòského roku. Jednatelka školy
sdìlila, e škola nemá finance na pokraèování
Akademie III. vìku. Mluvèí tøídy navštívil paní
primátorku a peníze se našly. Bylo nutno, aby vedení
školy poádalo Magistrát mìsta o dotaci. Vedení školy
se k tomuto úkolu postavilo liknavì. My senioøi jsme v
tom vidìli to, e jednatelka školy chce za kadou cenu
Akademii III. vìku ukonèit. Nìkteøí senioøi se na toto ji
nemohli dívat a pøešli na jinou školu.
Mluvèí tøídy akademikù vytkl liknavé jednání vedení
gymnázia a potamo i paní jednatelky a ve svých 72
letech byl ze školy jednatelkou vylouèen. Vìtšina
pøítomných akademikù na tento verdikt odpovìdìla
odchodem spolu s vylouèeným a opuštìním Soukromého gymnázia na Moravské ulici v Havíøovì.
Na odvolání vylouèeného proti rozhodnutí školy,
jednatelka i øeditel školy nereagovali a zaujali pozici
„mrtvého brouka“.
Tímto jednáním a zrušením projektu „Akademie“,
vylouèením mluvèího a tím i ostatních seniorù, ukázalo
vedení gymnázia svùj „zájem“ vùèi seniorùm, ale i
nezájem na rozvíjení školství v Havíøovì.
Je smutné, e není pokraèováno v tak významném
poèinu, jemu poloila základ paní Pìva aludová.
Vladimír Jandek, Havíøov
Èinnost paní Pìvy aludové na úseku výchovy
mládee a koneckoncù i vztahu k seniorùm byl jeden z
dùvodù k jejímu nedávnému veøejnému vyznamenání
Magistrátem mìsta Havíøova.

internetu na rùzná zajímavá témata
(receptáø, knihy, rady pro eny,
bylinky,...), prostì na co nebyl èas
døíve, chci se dovìdìt nyní. Jen
kdyby ta pamìt slouila jako døíve!
Nu, chtìla jsem vám napsat
pouze názor na èasopis a tak jsem
se rozepsala, snad to nevadí. Pøeji
hodnì úspìchù ve vaší práci a tìším
se na další èíslo! Je dobré zvìdìt
kde se co událo, hlavnì pro starší
generaci,ale také kde co bude. Díky.
Jana Traèová, Odry
Dobrý den, chci vám napsat, e
vdy netrpìlivì vyhlíím vaše nové
èíslo èaspisu. Kdy se mi ho podaøí
koneènì sehnat, pak koluje mezi
všemi sousedkami v domì. Jen si
musím trochu povzdechnout, e
nevím nikdy pøesnì ve který den bude v informaèním centru k disozici.
Neví to ani pracovníci centra. Nejde
s tím nic udìlat?
Marie Krejzová, Bílovec

Milá redakce, rádi bychom vás
informovali napø. o našem "Malé
povídání o velkých lidech".
Ke 100. výroèí narození Jiøího
Voskovce a Jana Wericha se v
Senior klubu (28. øíjna 86 U Broma)
Ostrava poøádal poslechový poøad
V+W=100. Richard Pogoda (hudební redaktor Èeského rozhlasu
Olomouc, dvorní pianista ministra
kultury Pavla Dostála a spolupracovník Miroslava Horníèka) nás
provedl historií Osvobozeného
divadla, pøedstavil jeho osobnosti a
zahrál melodie, které tehdy vládly
svìtem a i v dnešní dobì jsou stále
aktuální. V pøíjemné atmosféøe plynul èas mezi povídáním, zpíváním èi
poslechem úsmìvných forbín.
Návštìvníci urèitì nelitovali své
cesty do klubu, proto chceme vašim
prostøednictvím pozvat na naše
zábavné programy i další seniory.
Neseïte doma, neváhejte a pøijïte!
Dana Krupová
Ostrava
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KULTURA V KRAJI
Galerie výtvarného umìní
v Ostravì

Blíí se doba prázdnin a dovolených. Na návštìvu pøijedou dìti nebo
vnouèata. Nabízíme vám nìkolik tipù na zajímavé výstavy.

Muzeum Beskyd FrýdekMístek
Døevìné kostely a kaple Moravy
a Slezska (3. 6.-28. 8. 2005)

Výstava k ivotnímu jubileu malíøe
Karla Harudy: 14. 6. - 27. 8. 2005
Známý ostravský autor je malíøem,
do jeho tvùrèí oblasti patøí
propojení výtvarného umìní a
hudby. Jeho dílo z hudebních a
dramatických inspirací vychází a je
rozvíjeno se zámìrem pozitivnì
ovlivnit vztah k základním lidským
hodnotám. Umìlec má blízko k
hudbì našeho regionu, pøedevším k
Leoši Janáèkovi. Výstava je
souèástí mezinárodního hudebního
festivalu Janáèkùv máj. Haruda své
první „Janáèkovské“ obrazy namaloval velmi záhy, inspirován
klavírním dílem "Po zarostlém
chodníèku". Následuje motivace
Sinfoniettou a pak ještì mnohokrát
èerpá ze zvláštní energie, kterou
nabízí Janáèkova hudba.

Muzeum Novojièínska
Cesta do pravìku - Zámek v
Novém Jièínì
Retrospektivní výstava z unikátní
pozùstalosti významného malíøe a
rodáka z Kopøivnice Zdeòka
Buriana. Výstava je poøádána ve
spolupráci se ZOO Dvùr Králové
nad Labem a Národním muzeem
Praha.
Spolupoøadatelé:Mìstský úøad
Kopøivnice, Mìstský úøad
Štramberk.
Za svobodu: erotínský zámek v
Novém Jièínì - Nová galerie erotínského zámku - do 4. 9. 2005
Výstava k 60. výroèí osvobození
Novojièínska. Odboj a osvobození
Novojièínska 1938 - 1945. Èeskoslovenská samostatná obrnìná
brigáda ve Velké Británii v dosud
nezveøejnìných fotografiích.

Výstava pøibliuje nevšední krásu
dochovaných i zaniklých døevìných sakrálních staveb v naší
oblasti - kostelù, kaplí a zvonic.
Vystaveny jsou historické a
souèasné fotografie, pohlednice,
kresby a malby, zákresy pùdorysù,
plánky, modely kostelù, stavební
prvky a pøedmìty z mobiliáøù.
Výstavu pøipravilo muzeum ve
spolupráci s Biskupstvím ostravsko
-opavským, Zemským muzeem v
Opavì, Ostravským muzeem,
Muzeem Tìšínska, Muzeem
Œ³aska Cieszyñskiego a dalšími
institucemi a jednotlivci.

Modely speciálních vozidel: od
sanitky po obrnìný transportér - 26.
6.-6. 11. 2005
Pr ezentace sbírek i vlastních
výrobkù modeláøù a zájemcù o
historii automobilové dopravy.
A u t o j e ø á b y, a u t a n á k l a d n í ,
hasièská, policejní, vojenská,
sanitní, aj., stavební stroje. Výstava
je doplnìna prodejem profesionálnì vyrobených modelù,
stavebnic a modeláøské techniky.

Muzeum Tìšínska

Muzeum v Bruntále
vzniklo v roce 1960 spojením
okresních muzeí v Bruntále a v
Rýmaøovì, a Okresního muzea v
Krnovì. Jejich slouèením v roce
1963 vznikl Vlastivìdný ústav
Bruntál, jeho pøímým pokraèovatelem je dnešní Muzeum
v Bruntále.
Muzeum, vybudovalo bìhem své
stoleté historie rozsáhlé fondy
vlastivì dných a umìleckohistorických sbírek a sídlí v
bruntálském zámku.
Aktuální výstavy:
èervenec: bruntálští hasièi tradice a souèasnost
srpen: výtvarné sdruení "A 13"
záøí: cechy, øemesla a ivot na
Bruntálsku

Muzeum Tìšínska
Zdenìk Hapala (loutkáø, výtvarník,
reisér) - do 18. 9. 2005
Výstava je vìnována 100. výroèí
narození zakladatele loutkové
scény Tìšínského divadla.
S velkou energií a láskou vìnoval
celý svùj ivot loutkám a divadlu,
podílel se na upravování dramatických textù, výtvarnì zpracovával návrhy scén i loutek,
vyrábìl loutky a ovládal jejich
technologie. Výstava pøibliuje tuto
jeho tvorbu na dostupných
dobových materiálech - letácích,
plakátech, scénografických návrzích, loutkách i fotografiích.
(Stránku pøipravila Ludmila Holubová)
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ZAJÍMAVOSTI
Z HISTORIE VODÁRENSTVÍ V REGIONU
Osídlování území bylo od nepamìti vázáno na blízkost zdrojù
vody. Platí to i pro povodí øeky Odry. Lidem v dávné minulosti jako
zdroj slouily prameny, voda se roznášela nebo rozváela z potokù
a øek, postupnì se objevovaly první studny a jímky. Dodnes se pøi
zemních pracích na nìkterých místech nacházejí zbytky
døevìných potrubí svìdèící o snaze majitelù panství nebo
zámoných mìšanù ji ve støedovìku pøivést vodu z vìtší
vzdálenosti.
Vodárenství, jako technický obor a veøejná sluba, se však v
našem regionu v širší míøe zaèalo rozvíjet a ve druhé polovinì 19.
století.
Do roku 1900 bylo toti v povodí Odry postaveno jen 24 V roce 1945 existovalo na tomto území 101 veøejných
vodovodù, z nich patrnì nejstarším je vodovod vodovodù urèených pro zásobování obyvatelstva
vybudovaný v roce 1870 pro zámek a obec Šilheøovice. pitnou a uitkovou vodou. K rychlému rozvoji dochází
Ke konci 19. století se ji veøejným vodovodem mohou po druhé svìtové válce,
pøedevším v oblasti
pochlubit i další mìsta jako napøíklad Opava - 1875, ostravsko-karvinské uhelné pánve v souvislosti se
Krnov - 1885, Nový Jièín - 1893, Ostrava - 1894, 1897, soustøedìným rùstem tìkého prùmyslu. Do dolù,
Tøinec - 1894, Jeseník - 1895. Mezi lety 1900 a 1918 hutních a strojírenských závodù pøicházejí pracovat
pøibylo dalších 39 veøejných vodovodních zaøízení a do lidé ze všech koutù republiky, pro které je tøeba postavit
roku 1945 ještì 38 vodovodù. Poèátky budování nová sídlištì a mìsta. Spotøeba vody roste a
centrálních vodovodù ve mìstech byly èasto spojeny s dosavadní místní zdroje nestaèí. Nejvìtší problémy se
nemalými technickými i finanèními problémy. Velkou roli projevují v oblasti Ostravy, Karviné, Frýdku-Místku a
sehrál rozvoj prùmyslu a s ním spojená vzrùstající Tøince. Øešením je centrální vodárenská soustava.
koncentrace mìstského obyvatelstva, pøicházejícího za Zaèíná pøíprava výstavby komplexu vodních nádrí,
prací. Kanalizace zde vìtšinou neexistovala a soukromé úpraven vody a pøívodních øadù, která je velmi nároèná
i veøejné studny, které slouily jako hlavní zdroje vody, a vyaduje èas. První kubíky pitné vody pøitékají do
byly v hojné míøe zneèišovány odpadními vodami. To Ostravy Kruberským skupinovým vodovodem v
pøinášelo epidemie nakalivých nemocí a zpùsobovalo prosincových dnech roku 1958. Toto vodní dílo se
velké hygienické problémy.
stává základem systému Ostravského oblastního
Na venkovì naopak nebyly podmínky pro výstavbu vodovodu, který je dnes souèástí tøetí nejvìtší
veøejných vodovodù pøíliš vhodné. Takzvaný slezský typ vodárenské spoleènosti v Èeské republice zástavby - jednotlivé usedlosti a budovy roztroušené v Severomoravských vodovodù a kanalizací Ostrava
krajinì daleko od sebe, byl z technického i a.s. a zásobuje pitnou vodou více ne milión obyvatel
ekonomického hlediska nároèný vzhledem k délce nejen na Ostravsku, Karvinsku, Frýdecko-Místecku,
vodovodní sítì, kterou bylo nutno postavit. Øídké Novojièínsku a Opavsku, ale také v pøíhranièních
osídlení neohroovalo zneèištìním ani podzemní vody a oblastech Polska a od loòska i na Pøerovsku.
obyvatelé v mnoha oblastech Slezska dlouhou dobu SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE
vystaèili se soukromými studnami. Teprve období OSTRAVA a. s.
posledního desetiletí 19. století do roku 1945 je mono ul. 28. øíjna 169, 709 45 Ostrava
charakterizovat postupným rovnomìrným rozvojem tel. 596 697 111 fax 596 624 205
vodárenství nejen ve velkých mìstech, ale i v menších E-mail : smvak@smvak cz Internet : www.smvak.cz
obcích.
Komise zakladatelù mìstského vodovodu v Tìšínì
pøi výbìru prameništì v roce 1894

Nabídka aktivit Domu kultury mìsta Ostravy a.s.
pro seniory k smysluplnému vyuívání volného èasu,
rozšiøování jejich znalostí a vyuívání získaných
vìdomostí. Studijní program je stanoven tak, aby
slouil co nejvìtšímu poètu zájemcù, bez jakýchkoli
omezení.
Dùm kultury vám nabízí
- pùlroèní jazykové kurzy angliètiny (1.-4. vìdomostní
stupeò )
- pùlroèní jazykové kurzy nìmèiny (1.-2. vìdomostní
stupeò)
- pùlroèní kurz francouzštiny ( zaèáteèníci )

- kurzy pohybové výchovy „Stále fit“.Jde o rehabilitaèní cvièení pro seniory. Podporuje dobrou kondici i v
pokroèilejším vìku
- dále kurzy praktické, napø. kurz ruèního pletení,
malování na textilu, kurz ubrouskové techniky nebo
kurzy tradièní techniky ( palièkování, vyšívání,
síování a. j. )
Kurzy jsou pro seniory finanènì zvýhodnìny.
Tìšíme se na váš zájem!
Bliší informace: DK mìsta Ostravy tel.: 597 489 211
597489111, 603 512 039, e-mail : krizova@dkv.cz
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"Jsme tady pro lidi",
øíká øeditel mìstské policie
a dále pokraèuje, „víte, co je
pro obèany dùleité, co si pøejí
ve vztahu k mìstské policii?
Abychom zajišovali místní
záleitosti veøejného poøádku.
Loni jsme v Ostravì øešili a
65 500 pøestupkù, co nemá
obdobu v celé republice. A ti,
kteøí si myslí, e v tom nìjaké významné procento
zaujímá „rozdávání botièek“, jsou na omylu. Poèet
takových pøípadù rok od roku rapidnì klesá, ale lidé ze
stejného technického oddílu napøíklad loni posbírali v
parcích a na veøejných prostranstvích 881 pouitých
injekèních jehel...
Je jasné, e neøešit
dopravu, to by ve mìstì
znamenalo kolaps. Jen v
loòském roce se poèet
vozidel zvedl o deset tisíc
(na celkových 167 749),
co pochopitelnì klade
také vysoké nároky na
organizaci dopravy, parkování i signalizaèní zaøízení.
Pøestupky v této oblasti stráníci vdy vyhodnocují
individuálnì, podle spoleèenské nebezpeènosti. To
ostatnì platí u všech pøestupkù. ádný sazebník pokut
nemáme a je pouze na stráníkovi, zda a proè zvolí
pøístup pøísný nebo laskavý. Vìøte, e jsou v tom
opravdoví profíci s øadou zkušeností.
Mìstská policie Ostrava vznikla v roce 1992 a
naprostá vìtšina lidí v ní slouí déle ne pìt let. Jejich
smìny se samozøejmì neplánují podle kalendáøe,
nýbr podle bezpeènostní situace, co je pro nás
obtíné, ale pro obèana výhodné.
Kadoroènì také
zaznamenáváme mírný
pokles trestné èinnosti a
loni jsme zadreli 363
pachatelù pøímo pøi èinu.
Víte, podle mne není
výše trestu tak dùleitá,
jako fakt, aby pachatel
byl chycen a odsouzen. On toti právì na to, e nebude
chycen, spoléhá. V potírání trestné èinnosti nám
pomáhá i solidní kamerový systém (43 kamer), ze
kterého v loòském roce slouilo 35 záznamù jako dùkaz
pro policii ÈR.
Souèástí naší práce je také poøádání besed pro
seniory. Ovšem seniory bude urèitì zajímat i naše
bezplatná sluba, kterou je instalování bezpeènostních øetízkù na vstupní dveøe do bytù seniorù. Je to
jeden ze zpùsobù, jak se ochránit pøed zlodìji.
Pplk. ing. Jan Hulva
øeditel mìstské policie Ostrava

Z internetových stránek Mìstské policie Ostrava
jsme pro vás vybrali:
V posledních letech se zaèaly ve vìtší míøe objevovat
pøípady, pøi kterých se stávají obìmi trestné èinnosti
døíve narození obèané. Spoleèným jmenovatelem
tìchto èinù je vìtšinou pøílišná dùvìøivost a také
znaèná neinformovanost seniorù.
Mìstská policie Ostrava se proto rozhodla pøipravit
projekt na pomoc seniorùm. Jsou poøádány besedy,
kde jsou zmiòována rizika, která seniorùm hrozí.
Besedy jsou zamìøeny jak na problematiku domácího násilí, tak i na dodrování pravidel osobní
bezpeènosti a v neposlední øadì také na monosti
zajištìní bytu. Právì u zabezpeèení bytu se stránice
oddílu prevence a dohledu mìstské policie,
provádìjící besedy setkávají s tím, e staøí lidé
nemají pøehled o dostupné zabezpeèovací technice,
která je bìnì k dostání na našem trhu.
Souèástí projektu je rovnì bezplatná montá bezpeènostních dveøních øetízkù v bytech seniorù, kterou
provádí stráníci technického oddílu mìstské policie.
Od kvìtna 2005 ji byla na základì seznamù, které
byly pøedány odborem sociálních slueb Magistrátu
mìsta Ostravy, provedena montá øetízkù u osob,
které splòovaly pøedem daná kritéria. Na montá
èekají ještì další adatelé, kteøí budou uspokojeni v
nejbliších dnech.
Osobám, u nich je montá provádìna, jsou pøedávány informaèní letáky, upozoròující na moná
rizika, jim jsou starší lidé vystaveni a také rady, jak
postupovat, pokud se cítí ohroeni.
V pøípadì zájmu o tuto bezplatnou slubu kontaktujte
sociální odbory na úøadech mìstských obvodù. Pro
poskytnutí této sluby byla ve spolupráci se soc. odb.
Magistrátu mìsta Ostravy stanovena kritéria:
- vìk nad 65 let (u osob tìlesnì èi jinak zdravotnì
posti ených se vìk posuzuje individuálnì)
- trvalé bydlištì v domì bez peèovatelské sluby na
území mìsta Ostravy
- osoba ijící sama v domácnosti (u dvou a více osob
starších 65 let ijících ve spoleèné domácnosti jsou
ádosti posuzovány individuálnì)
Vìøíme, e touto slubou obèanùm pøispìjeme ke
zvýšení pocitu bezpeèí seniorù, kteøí bývají z hlediska
trestné èinnosti jednou z nejohroenìjších skupin.
Ètvrtletní informaèní zpravodaj vydává Spoleènost senior,
obèanské sdruení, za pøispìní grantu Krajského úøadu
Moravskoslezského kraje a Magistrátu mìsta Ostravy. Je
distribuován na území kraje a k dispozici je zdarma.
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.: 596 138 350, 728 466 105, 606 475 522
e-mail: info@seniortip.cz
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Studénka ve zdravém prostøedí
Lubomír Šobich: „Daøí se nacházet spoleènou øeè“
Mìstský znak byl vytvoøen ze staré peèeti Studénky z
roku 1664. V tomto znaku je bøevno nahrazeno
nárazníky eleznièního vozu jako symbolu firmy
Vagonka a tímto zpùsobem studénkovští slouèili
minulost se souèasností.
„V symbolech je to však mnohem jednodušší, ne ve
skuteènosti,“ øíká starosta Lubomír Šobich. „Dnes pro
nás Vagonka znamená 17,5 hektarù prázdných výrobních prostor a zèásti i nezamìstnanost ve výši 16%.
Máme proto velký zájem najít pro tyto prostory vyuití.“
Kdy se èlovìk podívá na naši vrcholnou politickou
scénu, o nìjaké spolupráci se témìø mluvit nedá.
Jak je tomu na vaší radnici?
„Taktizování a machinace z tzv. velké politiky jsou na
komunální úrovni nemyslitelné, o tom jsem upøímnì
pøesvìdèen. Tady je to o konkrétních vlastnostech lidí
a jejich osobnostech. Proto také zastávám názor, e
starostu by si obèané mìli volit pøímo.“
Kterou lidskou vlastnost si ceníte nejvíce?
"Upøímnost. Starostuji u jedenáctým rokem a vím, o
èem mluvím. I odlišné názory radìji slyším pøímo, aby
se vìci mohlo pøijít na kloub. Pøi zatloukání a jednání
„kam vítr, tam pláš“ se nedá na nièem stavìt. Ona
vlastnì upøímnost souvisí s osobní svobodou. A èím
více svobody, tím více musí být také zodpovìdnosti.“
Urèitì se pøi své práci dostáváte i do psychické
zátìe, musíte pøijímat nepøíjemná, nepopulární
rozhodnutí. Jak si následnì „èistíte hlavu“?
„Od èeho jsou tady pøátelé? Zajdeme na taroky, na
pivo, na kolo...“
Nakolik se vám daøí uhlídat rozpoèet Studénky?
„Rozpoèet je moje hobby. Fakt, a do detailù, vèetnì
daòových a jiných vazeb. Máme dvousetmilionový
rozpoèet na rok a jeho nejvìtším poíraèem jsou
povinné provozní náklady. Èím více se v tom èlovìk
orientuje, tím má pochopitelnì jednodušší jednání s
ostatními. Naše zadluenost je ve výši 2,2 procenta,
co je naprosto v pohodì.“
Lidé jsou tu spokojeni?
„Jestli myslíte naprostou spokojenost, to bychom byli
snad jediným mìstem na svìtì. Jistìe nìkdy dostanu i vynadáno, starosta pøece mùe za všechno. Ale
chodím mezi lidi, oproti minulým letùm cítím, e ubývá
osobních ostnù a vede se èím dál vìcnìjší komunikace. A jasným „lakmusovým papírkem“ jsou volby.“
Z èeho máte ve Studénce opravdovou radost?
„Je to nádherné mìsto v Poodøí. Kormoráni, labutì,
racci, volavky kdo chce opravdový relax, mùe ho mít.
Vybudovali jsme koupalištì, sportovní ubytovací
komplex a cyklostezky, které vyuívají tisíce cyklistù.
Staví se tu nové rodinné domy, vìnujeme prostøedky
do školství i volnoèasových aktivit mládee.
Úplnì to nejpodstatnìjší co bych chtìl zdùraznit asi je,
e se nám daøí nacházet spoleènou øeè.
Jiøí Muladi

Mìsto Studénka je dnes nejmladším v okresu
Nový Jièín. Vzniklo v roce 1959 spojením obcí
Butovice a Studénka, obec Nová Horka byla
pøipojena v roce 1975.
Leí v chránìné krajinné oblasti Poodøí a je
obklopeno rybníky a loukami se zbytky luních lesù.
Katastrem protéká øeka Odra s pøirozenými meandry
a tvoøí krásné pøírodní okolí s jedineènou flórou a
faunou. V r. 1970 byla v blízkosti zøízena pøírodní
rezervace „Kotvice“. Název mìsta je zøejmì odvozen
z lašského pojmenování studnì nebo studánky.
První dochované dokumenty o osídlení obcí jsou ji
ze 14. stol. Nejslavnìjším rodákem byl praský
arcibiskup a kardinál František Tomášek, který byl
jmenován èestným obèanem Studénky a na škole,
kde se narodil, odhalena jeho pamìtní deska.
Mezi chránìné kulturní
památky ve Studénce
patøí budovy starého a
nového zámku. Nachází se zde stylová obøadní síò i Vagonáøské
muzeum. K dalším
Zámecká brána
kulturním památkám
patøí barokní kostel Všech svatých, s oltáøními
obrazy malíøe J. G. Frommela, kostel sv.
Bartolomìje, pøestavìný v novobarokním stylu. Z
památek jsou to ještì napø. zámek v Nové Horce,
kaple sv. Anny, kamenný køí nebo zámecká brána.

Farní kostel sv. Bartolomìje

Farní kostel
Všech svatých

Znak mìsta byl zpracován podle
peèetì obce Studénky, uchované v
elaborátu Karolinského katastru z roku
1736 zhotoveného z èerveného vosku.
V peèetním poli má ètvercový štít,
dìlený bøevnem, vodorovný pás vedený prostøedkem štítu. V prvém a ètvrtém poli je fontána se
støíkající vodou - tzv. mluvící znak, pøedstavuje
studnu, odtud název mìsta. V druhém a tøetím poli je
heraldická lilie, jakoto znak majitele panství, Jana
Františka, hrabìte z Vrbna.
V novém znaku je bøevno nahrazeno nárazníky
eleznièního vozu jako symbolu závodu Vagonky.
(hol)
zdroj:www.mesto-studenka.cz

