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NÁŠ TIP - Sochovy národopisné slavnosti
ve Lhotce pod Ondøejníkem

Kdy se øídící uèitel pan Vincenc
Socha, narozený ve Štramberku v
roce 1903, dostal roku 1936 do
Lhotky, okr. Frýdek-Místek, proil
zde 34 let, zaloil soubor lidových
písní a tancù Pilky, který èítal 40 a
50 èlenù a pozdìji byl rozšíøen o
cimbálovou muziku s osmi èleny.
Soubor vystupoval nejen ve Lhotce,
ale zajídìl i do èetných míst v okolí,
do Prahy a na Slovensko, pìtkrát se
podílel na folklorním festivalu ve
Stránici.
Pan Socha byl po celou dobu
umìleckým vedoucím tohoto
souboru. Po jeho smrti v roce 1970
soubor Pilky ukonèil svou èinnost. V
roce 1995 byla tradice slavností
obnovena, vytvoøena znìlka a logo
slavností, které byly z úcty k panu
Sochovi nazvány Sochovy národopisné slavnosti a Pilky senioøi, opìt zaèali vystupovat.

V tomto roce, 26. srpna, probìhne ji XII. roèník Sochových národopisných
slavností ve Lhotce v pøírodním amfiteátru u školy. V programech se
pøedvedou z dìtských souborù: Valášek z Kozlovic, Hurèanek z Palkovic,
Holubek z Ostravy, Bebek z Proskovic, Šidla z Frýdku-Místku a Malí
zpìváèci.
Jak vidíte ze sloení souborù je
Z dospìlých národopisných souborù pøijedou: Grunik z Ostravice, cílem slavností propagovat pøeOndøejnica ze Staré Vsi nad Ondøej- devším tance a písnì našeho
nicí, Hlubina z Ostravy, cimbálová regionu, které z velké èásti pro svùj
muzika Vojtek z Ostravy, Valašský repertoár èerpají z bohatých sbìrù
vojvoda z Kozlovic, domácí soubor pana Vincence Sochy.
Pilky a hostem bude Vojenský (Program národopisných slavností umìlecký soubor Ondráš z Brna. viz pokraè. na stranì 8)

Folklorní soubor PILKY

INSPIRACE

Øezbáøem proti vùli úøadù
Osmasedmdesátiletý Rudolf Malek
je jedním z mála dosud ijících
øezbáøù na Ostravsku.
Jeho ivotní pøíbìh zaèíná v dobì
Protektorátu ve dvaaètyøicátém
roce, kdy pracovní úøad vyrozumìl
jeho rodièe, e by se mìl vyuèit zedníkem nebo havíøem. O nièem
takovém nechtìl mladík ani slyšet.
Otec, který pracoval na šachtì, ho
nakonec doporuèil do uèení k øezbáøi Vilému Klementovi v Kunèièkách a
pøi tom také zùstalo. Mistr si jej
nemohl vynachválit. A jak se teprve
nad jeho fortelem rozplývala

v penze nevìdí, co s volným èasem,
zkušební komise v Olomouci, pøed jemu chybí. Dohání toti resty z
(Pokraè. na str. 2)
ní skládal závìreèné zkoušky a u minulosti.
které doslova exceloval!
Dùvod k radosti však netrval
dlouho. Po únoru 1948 nastalo ivnostníkùm i umìlcùm utrum. Museli
se stejnì jako ostatní zaøadit do
pracovního procesu ve znárodnìných podnicích. Do dùchodu
odcházel v osmaosmdesátém jako
mistr stolárny zábøeského OPBH.
„Mìl jsem štìstí alespoò v tom, e mi
všude dìlalo spoleèníka døevo,“
vzpomíná dnes pan Malek na minulá Øezbáø Malek s metrovou replikou
kostelíka sv. Kateøiny v Hrabové
léta. Zatímco mnozí po odchodu do
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Úhel pohledu
Psychologové,novináøi a policisté mají nìco
spoleèného. Díky své
profesi se neustále
setkávají s extrémními
pøípady narušujícími
klidný tok všednosti.
Není divu, e si pak
dávají pozor, aby v kadém èlovìku nevidìli pøípad,
moného klienta nebo téma pro soudnièku. Obdobnì
na tom mohou být i geriatøi. To tøeba zjistíte, e
mìøítkem „kvality ivota seniorù“ hodnotíte normy
svého okolí.
Rozhodne-li se Váš kamarád v pìtapadesáti pro
hypotéku na dùm v horách, daleko od civilizace,
pomyslíte si nìco o chabé pøípravì na stáøí. Ètete-li
statistiky úøadù práce, pøemýšlíte o generaci
nedocenìné a vidíte-li jistou reklamu v televizi, napadá
vás téma etiky a generace poniované èi zneuívané.
Tak se také mùe stát, e vás nenechá lhostejnými ani
rozhovor dvou známých ve vlaku. Zjevnì akèní student
vysoké školy líèil pøi cestì do Brna své známé,
kultivované dámì seniorského vìku, novinky ze ivota
svojí rodiny. Po škole, stái v zahranièí pøišla øeè na
sestru, její dìti, bydlení a na babièku.
Jak se ukázalo, babièka a bydlení spolu souviselo.
Nebýt babièèina úrazu a máminy prozíravosti, nemìla
by sestra s rodinou dodnes støechu nad hlavou.

"Babi loni spadla, musela do nemocnice, pak byla rùznì
po léèebnách a u jsme fakt nevìøili, e se dá
dohromady,“ vyprávìl mladík. „Tak jsme upravili její byt,
e tam bude sestra s manelem a dvojèatama. Jene
starosti nebraly konce. Máme toti babèu ze eleza.
Nevzdala to a vypadalo to, e se domù vrátí. Máti teda
zaèala vyøizovat domov dùchodcù a povedlo se. Nejvíc
starostí jsme stejnì ale mìli s tím, jak to babi øekneme.
Tìšila se domù a znovu zaèala chodit. Doma nepobyla
ještì ani týden, kdy jsme dostali umístìnku,“ líèil
mladík.
„No a jak to dopadlo,“ zajímala se jeho známá.
„Starali jsme se zbyteènì. Kdy jí to máma øekla, e
je místo a jak to bylo obtíné, jen se podívala a øekla: No
nic, tak jdeme balit!“
„A jak se má teï?“ vyptávala se ena dál.
„Nevím, jsem poøád ve škole, ale urèitì dobøe. Dìlají
tam prý pro nì rùzné programy, chodí na procházky…
Máma to vyøešila skvìle, ségra má byt a o babi je
postaráno. Má tam jídlo a chodí tam doktor... Co víc v
osmdesáti potøebuje, no ne?“ Dodal mladík.
Nic nového, øeknete si, ale víte, co mnì na tom
zarazilo? Dobøe vypadající šedesátnice s ním nadšenì
souhlasila. A v tom je právì „jádro pudla“. Pohled
spoleènosti na zralý vìk a jeho nároky mùe ovlivòovat
kadý z nás. Dokud senioøi budou schvalovat, e
vrcholem štìstí pro osmdesátiletého èlovìka je jídlo a
doktor, nemohou pozdìji ani oni oèekávat od svého
okolí nic víc. Bohuel.
MUDr. Hugo Pøibyl, Ph.D.
INSPIRACE - pokraè.

Vlastnì u vìtšinu z nich dohnal. Stìny pokojù v jeho
rodinném domku v Ostravì-Hrabové zdobí vedle plastik
také modely lodí a letadel, tapiserie, intarzie, obrazy a
goblény, vše dohromady tak pøedstavuje výstavu
neustále se rozšiøující o nové exponáty.
„Za to, e moje tvorba je tak rùznorodá vdìèím tomu,
e se od mládí neustále vzdìlávám studiem odborných
knih, a u se týkají sochaøství, malíøství, fotografie èi
jiných umìleckých smìrù, které jsou s mým hlavním
nìjak provázány,“ øíká øezbáø o svém díle. Na první
pohled upoutá asi metr dlouhá replika vyhoøelého a
znovu obnoveného kostelíka sv. Kateøiny v Ostravì Hrabové, jedné z nejvýznamnìjších umìleckých památek v kraji. Model je zhotoven z javorové dýhy a
pøekliky s takovou cizelérskou pøesností, e se a zdá,
e jde o skuteènou sakrální stavbu. Pro dosaení takového výsledku autor postupoval krùèek po krùèku podle
plánkù, zapùjèených stavebním úøadem obce.

„S pøestávkami
jsem na replice
pracoval déle ne
rok. Nezáleelo
mi na èase, ale na
tom, aby miniatura co nejvìrnìji
pøipomínala budoucím generaNovì postavený kostelík cím jedineènost
díla,“ øíká pan
v Ostravì - Hrabové
Malek.
Zápal pro ušlechtilou zálibu neutuchá ani pøes
pokroèilý øezbáøùv vìk, a to i pøes skuteènost, e
pøemíra práce poznamenala obì jeho ruce
vázoneurózou. Choroba mu ale údajnì dovoluje dál se
oddávat svým koníèkùm. Jak dlouho to má ještì v
úmyslu? Dokud prý bude iv...
Jaroslav Michalkoviè

Zpravodaj SeniorTip vychází za podpory tìchto institucí:
Mìsto Ostrava
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Hasièské muzeum: co dokáe oheò
Modlit se èi hasit? To byl problém,
který lidé øešili pøed staletími. Kdy
zjistili, e modlitby ke svatému
Floriánovi èi jiným svatým nepomáhají, vznikly první hasièské
sbory. Tak poèátky tohoto øemesla
popisuje s úsmìvem správce
Hasièského muzea v OstravìPøívoze, které bylo otevøeno v
kvìtnu 2005.

Problém nastal a v okamiku, kdy
se mu roztavila automatika u
dýchacího pøístroje. Naštìstí se
dostal ven,“ zdùrazòuje pøi prohlídce prùvodce.

Budova Hasièského muzea

Pøi poáru se nejednou dávala
pøednost modlení pøed vlastním
hašením - potvrzuje slova prùvodce
jedna z informaèních tabulí v
expozici. "Vzdal od nás, na pøímluvu
svatého Floriána, muèedníka, kadé nebezpeèí, nièivé poáry a
katastrofy všeho druhu...", tak znìla
modlitba.
V muzeu mùete v sálech spatøit
vše, co souvisí s profesí dobrovolných a profesionálních hasièù.
Od ramenních nášivek, pocházejících z celého svìta a oznaèujících pøíslušnost ke sboru, pøes
prapory a uniformy a po historickou
èi moderní techniku. Nechybí ani
tyè, po které se slubu konající a pøi
poáru zasahující hasièi spouštìjí
do garáí.
Na informaèních tabulích se
dovíte øadu zajímavostí, napø., e v
minulosti byly pro hasièe uniformy
vzácností a pøi slavnostech si je
sousední sbory vzájemnì pùjèovaly, e jako prevence se v dobách
minulých vynášely pøed dùm døevìné pekaøské lopaty a pøi bouøkách
se zapalovaly svìcené svíèky.
V expozici moderní výstroje se
dovíte co dokáe udìlat ár se zásahovým oblekem. Jeden je zde vystaven a èásti pøilby jsou roztaveny.
"Pouíval ho hasiè, který vbìhl do
hoøícího bytu, aby našel dítì. Oblek
ho ochránil, ár vùbec necítil.

Jeden z exponátù

Na své si pøijdou i milovníci
historické techniky. Nejstarší
exponát pochází z roku 1887. Jde o
takzvanou ruèní trakaøovou støíkaèku. Ètyøi chlapi s její pomoci byli
schopni vystøíkat za minutu 200
litrù vody. Dnes pouívaná èerpadla zvládnou 32 000 litrù .
Uvidíte také koèárové støíkaèky,
které na místo poáru dotáhlo
koòské spøeení. Øíkalo se, e na
jejich obsluhu bylo potøeba 32
hasièù. V jeden okamik jich sice
pumpovalo jen osm, ale museli se
èasto støídat.
Budova Hasièského muzea
byla postavena obcí v roce 1905 a
od poèátku slouila hasièùm. A do
roku 1919 zde bylo sídlo nìmeckého dobrovolného sboru hasièù a
v druhém podlaí byla umístìna
Pøívozská spoøitelna.
V roce 1919 byl vystøídán
nìmecký sbor novì zaloeným
èeským sborem dobrovolných
hasièù, který ji uíval celý objekt,
tedy, prostor bývalé spoøitelny.
Více ne šedesátiletá historie
pøívozského sboru dobrovolných
hasièù byla uzavøena v roce 1980,
kdy byl sbor zrušen.

Objekt byl pak uíván Mìstskou
inspekcí poární ochrany v Ostravì
pod názvem "Kabinet poární
ochrany" a slouil pøedevším jako
školící støedisko k poøádání semináøù, školení a dalších akcí s
poární tématikou.
Právì do tohoto období se datuje
vznik první expozice historických
technických prostøedkù a dokumentù. Tato expozice byla
vybudována svépomocí pøíslušníky
Mìstské inspekce poární ochrany.
V roce 2003 byla zahájena a v roce
2004 ukonèena rekonstrukce a
dostavba Hasièského muzea do
dnešní podoby. Investorem celé
akce bylo Statutární mìsto Ostrava.
Muzeum se nachází v Zákrejsovì
ulici za katolickým kostelem, stojícím na nám. Sv. Èecha v OstravìPøívoze, v bloku nìkolika budov
napravo od Archivu mìsta Ostravy.
Expozice muzea je rozdìlena do
šesti tematických èástí: Hasièské
modely a modelové situace, Historie
hasièství, Videoprojekce, Dýchací
technika, Ukázka záchrany osob u
dopravní nehody, Historická hasièská technika. Poslední dvì èásti
mívají nejvìtší úspìch pøedevším u
dìtí, které si zde mohou nasadit
profesionální zásahovou pøilbu a
zapumpovat si na historických
støíkaèkách.

Muzeum je otevøeno od úterý do
pátku od 9 do 17 hodin, v sobotu od 9
do 13 hod. V pøípadì vìtších exkurzí
je moné dohodnout individuální
termín i skupinové vstupné.
Informace na tel.596 136 841.
Další tipy na toulky krajem najdete v
Moravskoslezském kalendáøi 2006,
který byl vydán Nakladatelstvím Tilia s
finanèním pøíspìvkem Krajského
úøadu Moravskoslezského kraje.
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Z HISTORIE VODÁRENSTVÍ V REGIONU KARVINÁ
První zachované dokumenty o
výstavbì veøejného vodovodu na
území dnešní Karviné pocházejí z
roku 1890. Jednalo se o zaøízení
urèené k zásobování pùvodního
okresního mìsta Fryštátu. Jeho
roèní kapacita nepøesahovala 60
tisíc krychlových metrù. Prameništì
se nacházelo v Marklovicích, vodovod byl gravitaèní, o prùmìru potrubí 150 mm. K zásobování domù na
námìstí slouily tøi výtokové stojany, ke kterým si obyvatelé museli
chodit vodu naèerpat. Pozdìji byla
voda pøivedena a do jednotlivých
domù, avšak jen do pøízemí.
Ve skuteènosti je historie vodovodù v této oblasti starší. Pøi
opravách poruch na vodovodních
øadech byly nalezeny zbytky døevìného potrubí, které podle odborníkù
pochází asi z pol.19. stol., potøebná
dokumentace však bohuel chybí.
Ve tøicátých letech minulého
století ji pùvodní vodovod pro
zásobování mìsta s pìti tisíci
obyvateli nestaèil. V období 19261930 byl proto rozšíøen o dvì
studny, tøi jímací záøezy, èerpací
stanici, vìový vodojem o objemu
300 m3 a vodovodní potrubí o
prùmìru 200 mm. V této dobì došlo
také k výmìnì starých øadù.
A do roku 1945 se na zásobování této oblasti vodou nic
nezmìnilo. Na samém konci druhé
svìtové války byl vìový vodojem,
který slouil nacistickým jednotkám

jako pozorovatelna, pøi bojích
poškozen. Pøerušeno bylo i
vodovodní potrubí a mìsto zùstalo
bez vody. Hygienické podmínky
byly velmi špatné a hrozila
epidemie tyfu. Po dobu havarijního
stavu, který trval tøi mìsíce, byla
voda postupnì pouštìna vdy jen
na nìkolik hodin dennì. Celý
provoz v té dobì zajišoval jeden
technik, strojník, montér a dva
kopáèi, jejich hlavním náøadím byl
krumpáè, lopata a ruèní vozík.
Pováleèný prùmyslový rozmach Karvinska vyvolal prudké
zvýšení nárokù na mnoství pitné
vody. Do provozu byly uvádìny
nové zdroje vody, jejich vydatnost
však nemìla potøebnou rezervu.
Proto byla do roku 1960 Karviná
pøipojena k tehdejšímu Kruberskému skupinovému vodovodu,
který se stal jednou z vìtví dnešní
vodárenské soustavy Ostravský
oblastní vodovod.
Po rozšíøení a propojení celé
soustavy je v souèasnosti voda do
Karviné pøivádìna i z beskydské
strany OOV. Dostateèná kapacita
kvalitní pitné vody, která splòuje
pøísná jakostní kritéria stanovená v
direktivì rady Evropy è. 98/83/EC,
umoòuje od roku 2001 dodávat
vodu i pøes hranice do Polska. Z
Petrovic u Karviné plyne voda do
stotisícového mìsta Jastrzêbie
Zdrój leícího asi 15 km na sever
od Karviné.

Pùvodní vìový vodojem v Karviné dnes
ji vodárenským úèelùm neslouí

Projekt úspìšné spolupráce pøi
pøeshranièních dodávkách pitné
vody, ojedinìlý v rámci celé ÈR,
pøinesl polským partnerùm lepší zásobování obyvatel mìsta pitnou
vodou i vyøešení letitých problémù s
nedostateèným tlakem pøi špièkových odbìrech.
Mgr. Eva Špirochová
Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem
Ostrava, 28. øíjna 169, PSÈ 709 45
tel. 596 697 111 fax 596 624 205
E-mail : smvak@smvak cz
Internet : www.smvak.cz

PØEDSTAVUJEME KLUBY
Jeden klub s názvem „Kardio“existuje pøi MO SDÈR v
Ostravì-Porubì. Skupina je to sice malá, avšak vìkovì
nejstarší, vìkový prùmìr je 76,4 let a napovídá hodnì.
Kromì kardiakù je ve skupinì nìkolik èlenek s tìkým
onemocnìním pohybového ústrojí,které lehèí vycházky s
námi spíše vydrí. Rozdíl ve fyzické a psychické aktivitì
našich èlenù a èlenù jiných skupin je jasnì viditelný.
Zachováváme ale tradici slavnostnìjších oslav narozenin
kadého èlena. Úèast na schùzkách je vysoká nebo skupinu
tvoøí lidé, kteøí si rozumí, znají se a spolupracují. V tom je asi
pøednost menších skupin.
Èinnost našeho klubu je zhruba stejná jako ta ve velkých
skupinách. Slùvko „zhruba“ znamená, e jsme se ji vzdali
lámání kilometrù na zdravotních vycházkách a také si u
stanovili meze teplot, které si ještì mùeme dovolit. Kromì
vycházek do pøírody konáme tématické výlety zhruba
dvakrát do roka.

Vloni jsme si prošli krásnou Opavu v území nìkdejších
hradeb a navštívili nìkolik pamìtihodností vèetnì Slezského
muzea. Letošní jaro to byla historie mìsta Pøíbora na konci
19. stol.. Ménì nároèné na pøípravu byly návštìvy historicko
- kulturních památek, napøíklad muzea v Kravaøích,
Slezkoostravský hrad a další. U rybníku Nezmar v Dolním
Benešovì to pak byl pokus o tradièní smaení vajíèek.
Schùzky si také zpestøujeme pøednáškami o turistickém
cestování po naší vlasti, o zdravotních problémech ve stáøí.
Podìkování patøí výboru, e nám tyto akce zajišuje.
Nejmladší èlenka paní Goralèíková je mezi námi taková štika
v rybníku a protoe má velmi dovedné ruce a uèí nás jak se
drátkují láhve, dìlají vázy z PET lahví, obrazy s textiliemi
nebo jak se malují velikonoèní vajíèka. Rádi se
zúèastòujeme rekreaèních pobytù a vracíme se spokojení a
osvìení. Nejvíc e se nám líbilo v Kuklíku na Vysoèinì.
Josef Schindler
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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. Tentokrát je to rodilý
Praák, který pøišel pracovat nejprve do tehdejšího
Døevìného království, dnešního Divadla loutek, aby se
záhy upsal tehdy novému fenoménu. U 50 let je
ZDENÌK HAVLÍÈEK reisérem televizního studia
Ostrava, a to existuje stejnou dobu. On sám oslavil vloni
75 narozeniny, take u je seniorem i kdy velmi
agilním. Povídáme si a Zdenìk Havlíèek øíká...
Jenome ta moje pracovitost se urèitì netýká domácích
prací, zahradnièení nebo tøeba opravování auta, èi
chaty. Na to všechno jsem levý a nikdy jsem to neumìl,
a tak mám na to "lidi". Tøeba svou druhou manelku
Vìru, která ovšem byla i mou první manelkou a mámou našich tøí dìtí, následnì vnukù a dokonce se chlubíme prvním pravnukem.
A tak dìlám to, co v
minulých letech, pokud
mne mùj mateøský podnik
potøebuje. S chutí jsem
zreíroval velký veèírek v
hotelu Atom u pøíleitosti
"abrahamovin" studia, v
plesové sezónì vymýšlím
programy pro tyto spoleèenské pøíleitosti, chystám hudební podívanou v
Tøinci Královna ocel a také
pøijímám pozvání od dìtí i
dospìlých na besedy o
televizi. Pøekvapuje mne, kolik lidí má zájem o tu
padesátiletou historii. A musím se trochu pochlubit.
Pøesto, e mám tolik rokù kolik mám, a nikdy jsem
nebyl technický typ ,nauèil jsem se kamarádit s
poèítaèem, dokonce hodlám psát jakési vzpomínky na
lidi, které jsem potkal.
O minulosti ostravské televize toho mùeš hodnì
vyprávìt, byl jsi u toho a reíroval jsi snad všechno.
Fotbal, programy pro dìti, koncerty všech ánrù i
zábavné poøady. Dokonce máš na svém kontì i
filmovou pohádku Šmánkote babièko èaruj. Ètenáøi
si tì jistì pamatují i z operetních poøadù.
Díky dramaturgyni Kvìtì Škutchanové a osobnostem,
jakými byli Vláïa Brázda, Pepík Kobr, Libìna Astrová a
další se nám podaøilo, jako prvním v republice, dostat
na obrazovky tento ánr, pro mnohé u v dobì Beatles
vlastnì odepsaný. Pøiznávám po letech, e i já jsem
tenkrát mìl dilema jak se s operetou vypoøádat,
nezlehèit ji, nedìlat na ni jakousi parodii, ale dát jí to, co
jí patøí. Snad se mi to podaøilo. Operetì a posléze
muzikálùm dìkuji za to, e jsem se poznal s Milošem
Kopeckým, ostravskou zapomenutou hvìzdou Lídou
Theimerovou a tøeba i s Oldøichem Novým.
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Moc rád vzpomínám i na osobní seznámení s Marií
Zieglerovou, pro kterou kdysi Amerièané stavìli
divadlo, kterou údajnì ze árlivosti postøelila kterási
knìna. Dalo nám tenkrát práci ji najít, mìli jsme jen
zprávu, e snad bydlí nìkde na Mìlnicku, e se starala
o drùbeárnu a nyní pøeívá s minimálním dùchodem u
pøíbuzných svého zemøelého manela.

Televizní štáb se ubytoval v praském hotelu Šroubek a
zvìdavý starý pan vrátný, zvyklý na Ostraváky, se ptal,
co budeme natáèet. Po pravdì jsme mu sdìlili, e
hledáme vlastnì u zapomenutou umìlkyni. Reakce
vrátného byla neuvìøitelná:"Maøenku budete toèit?
Prosím, vyøiïte jí, e na ni nejen celá Praha, ale všichni,
stále vzpomínáme. Já sám, jako študák, jsem byl u
jejího koèáru, tenkrát jsme odpojili konì a sami jsme vùz
táhli po Václavském námìstí, tak byla slavná a tolik
jsme ji milovali!" My jsme u stihli nafilmovat jen
drobounkou staøièkou paní na lùku, která se ale
obdivuhodnì vzchopila tím ruchem a záøí reflektorù a
nakonec nám velmi dojemnì zazpívala Piskáèkovu
písnièku Maøenko krásná, Maøenko má. Snad jsme
pøispìli k tomu, e ebrácký dùchod jí prý po uvedení
filmu byl zvednut na dùstojnou výši. Jsem rád, e mezi
mými programy se tento zachoval, jiné, vlastnì vìtšinu,
vzala z pøívozského archívu velká voda Odry v roce
1997.
Kdy jsi pøed 50 lety do Ostravy pøijel, padla ti ona
povìstná saze do oka hned po vystoupení z vlaku ,
mìsto se ti vùbec nelíbilo, dokonce v tvé filmografii
se najde film "Cesta ošklivým mìstem".
Ano, Ostrava byla dìjištìm písnièkového poøadu,
zpívalo se o ní, tedy zpívala Ljuba Hermanová, tehdy
asi padesátiletá. Rád na ni i na ten film, který ovšem u
tenkrát vlastnì fandil mìstu, vzpomínám. Ljuba byla
nìná a roztomilá enská, pokud zrovna nebyla
nervózní z toho, e nepøijel kterýsi z jejích mladých
partnerù do Ostravy. Jako pikanterii o její lásce k módì
pøipomínám, e se mnou chvíli nemluvila, kdy zjistila,
e film uvedený rok po natáèení dokumentuje, e její
klobouk - slamáèek - u není podle jejího názoru
aktuální.
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ROZHOVOR
Marie Zieglerová, Ljuba Hermanová… vzpomeò ještì
nìkterou umìlkyni ze svých programù do tøetice….
Kdy jich nesmí být více, tak volím další Marii, samozøejmì
Rottrovou. Titul Divadélko pod vìí jsem kdysi vymyslel a
netušil jsem, e hlavnì díky Marii, její pøitalivosti i pìveckému
umu, se seriál udrí tolik rokù na obrazovce. Dodnes mne
zastavují lidé s dotazem, proè se Divadélko znovu neotevøe.
Urèitì vzpomínají i na významné hosty Marušky, Menšíka,
Kopeckého, Chudíka, Krónera, Sováka, Preisse a další...

Ty máš ovšem v rukávu zajímavý plán…
Nu, ten plán je vlastnì v rukou pánù konšelù tohoto kdysi
èerného mìsta. Rozhodli, zcela správnì, e radnièní prostor se
po opravách znovu obnoví a já mám pøedstavu, e by se mohlo
otevøít , tentokrát tøeba v netelevizní podobì , kabaretním,
operetním, muzikálovým a tøeba i písnièkovým programùm, na
které by mohli chodit staøí i mladí tøeba po procházce
Komenského sady.
Na setkání v Divadélku pod vìí se tìší s vámi Zdenìk
Havlíèek i Pavla Pešatová, která si s reisérem povídala.

Spoleènost „E“
obèanské sdruení na pomoc lidem s epilepsií
Obèanské sdruení se svými èinnostmi
snaí
zlepšovat kvalitu ivota lidí s epilepsií a jejich rodin.
Od svého vzniku v roce 1990 prosazujeme ve
spoleènosti práva lidí s epilepsií a rùznými aktivitami
jim ulehèuje ivot.
Hlavní èinnosti, které stále rozvíjíme
- informaèní, edièní a vzdìlávací èinnost
- integrované ozdravné pobyty
- poradenství, spolupráce s odborníky
- kluby a svépomocné skupiny, zahranièní kontakty
Od roku 1991 vydáváme mìsíèník AURA, informaèní bulletin, kde kromì informací o sdruení a jeho
aktivitách jsou informace o léèbì epilepsie z domova
i ze svìta. Náklad mìsíèníku je 1 400 ks a rozesíláme
ho èlenùm i do ordinací. Kromì èasopisu vydáváme
také monotematické tiskoviny na témata, která
nejvíce v poradnách naše èleny zajímají (zatím jsme
vydali 17 titulù). Tyto tiskoviny dáváme k dispozici
kromì èlenù také do ordinací, škol, lékáren a k
pøednáškám, které poøádáme. Vzhledem k tomu, e
nìkteøí s tìší formou epilepsie potøebují asistenèní
pomoc nyní naše vzdìlávací støedisko poøádá kurzy
pro peèovatele o lidi s epilepsií.
V roce 2001 jsme vydali knihu Epilepsie dvou
anglických autorek, kde jsou zodpovìzeny
nejèastìjší dotazy pacientù a jejich rodinných
pøíslušníkù. Spolu s touto knihou ve spolupráci se
skupinou EpiStop jsme zajistili dotisk kníky
Diagnostické a terapeutické standardy u pacientù s
epilepsií, která usnadní pacientùm dialog s lékaøem.
Od roku 1993 poøádáme integrované rehabilitaèní
pobyty pro dìti i dospìlé. Tyto pobyty jsou velmi
oblíbené, na všech je zajištìn lékaøský dohled a
doplòkový program rehabilitaèní i edukaèní. Kadý
rok na pobytech vzniká øada pøátelských kontaktù.
Kontakty se èleny povaujeme za velmi prospìšné a
proto poøádáme tzv. setkávání èlenù.
V nìkterých místech pracují kluby (Praha, Brno,
Ostrava, Tábor), jinde jsou jen kontaktní osoby, které
pomáhají øešit problémy v místì vzniku. Nejvíce
kontaktù se èleny zprostøedkovává èasopis Aura.
Dotazy vyøizujeme také na našich internetových
s t r á n k á c h w w w. e p i l e p s i e . e c n . c z , n e b o
prostøednictvím e-mailu cea@volny.cz, nebo
tel/fax.241722136
Za dobu existence našeho sdruení jsme se stali
nedílnou souèástí komplexní péèe o nemocné s
epilepsií. Vìøíme, e i vy najdete pøíleitost, jak se s
námi kontaktovat a dáte o nás vìdìt tìm, kteøí by nás
mohli potøebovat. Dìkujeme.
Kontakt: pro zájemce do klubu "E" Mgr. Petra
Barabášová, Hlavní tøída 854/44, 708 00 OstravaPoruba (tel. 604 817 464)
Klub "E" se schází v Moravské Ostravì kadé 3.
úterý v mìsíci v 15.30 hod. v prostorách Diecézní
Charity ostravsko-opavské, Kratochvílova 3.
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Program Sochových národopisných slavností
- Zahájení pøijetím sponzorù, pøedstavitelù kulturního a
spoleèenského ivota a úèinkujících souborù starostkou
obce.
- Následuje prùvod souborù i všech zúèastnìných do
pøírodního areálu u místní školy. Odpolední poøad zahajují
ve 14.30 hod. tradiènì dìtské soubory, jejich pásmo
pøipravila Mgr. Markéta Velká.
- V 16.00 hod. pokraèují dospìlé soubory pásmem „Po
zahrádce chodila“ v reii Mgr. Yvony Voráèové.
- Podveèerní èas 18.30 - 19.00 hod. bude vìnován
jubilujícímu souboru Pilky, který v letošním roce oslaví 70 let
od svého zaloení.
- Veèerní poøad ve 20.00 hod. bude patøit hostujícímu
souboru Ondráš z Brna. Od 22.00 hod. zaène lidová veselice
a do rána bílého. V nedìli pak probìhne v místní kapli
slavnostní bohosluba za pana Vincence Sochu.
Cílem poøadatelù je spokojenost všech úèastníkù akce, a ji
to jsou samotné úèinkující soubory èi diváci - tìch se tady
schází pøes tisícovku. K tomu urèitì pøispívají i rùzné
„dobroty“ jako jsou bramborové placky, maso na roštu, srnèí
guláš a v neposlední øadì domácí koláèe a cukroví.
Je dobré zachovávat tradice národopisu a konat tuto
krásnou, a v okolí ojedinìlou akci. Obrovský díl práce
zùstává na poøadatelích - Klubu en Lhotka, který ve
spolupráci s obcí celou akci zajišuje.
V souvislosti s obnovením národopisných tradic byly obcí
vydány 3 svazky písní ze sbìru pana Vincence Sochy:
Lidové písnì ze Lhotky pod Ondøejníkem od Marie Tobolové,
Lidové písnì zpod Ondøejníka od manelù Kalusových a
Lidové písnì zpod Hukvald od Aneky Šenkové (k dispozici
na OÚ Lhotka, tel. 558 686 423).
Hrady, zámky, Archeopark a další objekty pøispívají k
atraktivitì Moravskoslezského kraje

Jiøí Carbol: Sbírky ve dni muzeí jenom záøily
Od roku 1977 se slaví osmnáctý kvìten jako Mezinárodní
den muzeí, a to ve sto patnácti zemích svìta. V naší
republice je pøes ètyøi sta muzeí, galerií a památníkù, s více
ne dvìma sty poboèkami, v jejich fondech je uloeno
zhruba 65 milionù sbírkových pøedmìtù. Samotný
Moravskoslezský kraj pøitom patøí mezi regiony s nejdelší
muzejní tradicí v ÈR.
Napøíklad muzejnictví na Tìšínsku sahá a k roku 1802, kdy
tam bylo jezuitou L. J. Šeršnikem zaloeno muzeum, jeho
vìtšina sbírek se dnes nachází v muzeu v Cieszyne.
Školské muzeum pøi zámecké osvícenecké škole v Kunínì u
Nového Jièína existovalo dokonce u v roce 1792.
„Kulturní dìdictví, vyjádøené sbírkami na území Moravskoslezského kraje, pøedstavuje spolu s pøírodním
bohatstvím hodnotu, která má zásadní význam pro identitu
kraje,“ øíká námìstek hejtmana Jiøí Carbol a pokraèuje:
„Právì tímto prostøednictvím se z generace na generaci
pøenášejí duchovní i materiální hodnoty, vytvoøené za øadu
století. Proto je kulturní dìdictví na území kraje nejen
zdrojem poznání, ale i vzdìlanosti a kultivovanosti
obyvatel.“
Od poèátku roku 2003 se stal krajský úøad zøizovatelem ètyø
významných vlastivìdných muzeí, vèetnì všech jejich
poboèek. Jmenovitì se jedná o muzea Novojièínska,
Tìšínska, Beskyd a muzeum Bruntál.

Vincenc Socha sbìratel lidových písní

Pøesto, e se Vincenc Socha narodil ve
Štramberku (9. ledna 1903), spojil vìtšinu
svého ivota s Lhotkou. Ve Lhotce poznal
svou ivotní druku, usadil se zde, zaloil
rodinu, postavil domek a stal se øeditelem
lhotecké školy (pùsobil i na školách v
Mìrkovicích, Myslíku, Pstruí, Tiché).
Svùj ivot vìnoval záchranì mizejících kulturních hodnot.
Byl pøíkladem vlasteneckého kantora. V roce 1950 opustil
kantoøinu a šel pracovat do dolù. Kdy onemocnìl, opustil
šachtu a zaèal pracovat na Hukvaldech jako lesní dìlník.
Veškerý svùj volný èas vìnoval svému koníèku - lidové
kultuøe. V roce 1936 zaloil a vedl lhotecký soubor písní a
tancù Pilky, byl autorem i reisérem národopisných poøadù,
vedl ochotnický divadelní krouek. Avšak nejdùleitìjší je
jeho sbìratelská èinnost, zápisy lidových písní a tancù, které
sbíral a zapisoval u starých pamìtníkù. Sebral více jak 160
tancù a 1200 písní. Sbíral všechno, proto najdeme v jeho
sbìrech písnì milostné i svatební, pastevecké, òové,
pijácké, kuplety, ale i halekaèky, písnì vánoèní, náboné,
vojenské, zbojnické èi ertovné. Za svého ivota stihl vydat
první svazek tancù a pøipravit pro tisk svazky druhý a tøetí.
Jejich vydání se však ji nedoil. Vincenc Socha zemøel
2.èervna1970. Na jeho památku se kadoroènì konají ve
Lhotce pod Ondøejníkem Sochovy národopisné slavnosti. A
jako snad kadé slavnosti, i ony mají svou úvodní znìlku píseò - jak jinak ne od Vincence Sochy:
Lhotecka dìdina posypana kminem,
lhotecka dìvèata voòa rozmarýnem.
Lhotecka dìdina posypana makem,
lhoteètí mladenci, ti smrïa tabakem.
Samozøejmì k nim patøí nejrùznìjší památníky, zámky, hrady,
technická muzea, dokonce i Archeopark a dohromady peèují
o nìkolikamiliónové sbírkové fondy. Mimo to je kraj také
zøizovatelem Galerie výtvarného umìní v Ostravì.
„Máme obrovský zájem umoòovat poznání kulturního
dìdictví a jeho zpøístupnìní jak laické, tak i odborné
veøejnosti,“ uvádí Jiøí Carbol.“Ze statistik vyplývá, e naše
aktivita v tomto smìru, a u jde o výstavy, besedy, pøednášky
a podobnì, je opravdu vysoká. A døíve nasbírané zkušenosti
jsme mimo jiné zapracovali do Programu rozvoje muzejnictví
v Moravskoslezském kraji. Jsme si toti vìdomi, e tímto
zpùsobem lze také zvýšit atraktivitu kraje i cestovní ruch v
nìm.“
Jene jako jinde, i tady za vším stojí peníze a tak mezi slabé
stránky souèasného stavu muzejnictví v kraji patøí jak
nedostateèné finanèní fondy pro výkup pøedmìtù do sbírek,
tak i nízké mzdy odborných pracovníkù a specialistù. Kraj øeší
tento stav, mimo jiné, zvýšenou snahou o vyuívání fondù z
Evropské unie. „Sami pak roènì vynakládáme jenom na
muzejnictví zhruba sto milionù korun,“ dodává.
Navzdory potíím s financemi je však faktem, e celý náš kraj
pokrývá sí velkých a sbírkovì bohatých muzeí. Lze dokonce
bez pøehánìní øíci, e spolu se Slezským zemským muzeem
v Opavì a Ostravským muzeem je kraj správcem jednoho z
nejvìtších a nejcennìjších souborù sbírek v Èeské republice.
K samotnému Mezinárodnímu dni muzeí pak byla pøipravena
v jednotlivých objektech øada akcí, mnohdy za symbolické
vstupné nebo i zcela zdarma.
(dim)
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Ostravský Dùm umìní
Nejstarší stálou galerií v Ostravì je od
r. 1926 Dùm umìní v Jureèkovì ulici.

Nyní zde sídlí galerie výtvarného
umìní v Ostravì, která byla zaloena v
roce 1952. Spravuje státní umìlecké
sbírky, kromì èeských autorù má v
depozitáøi také øadu zahranièních
výtvarníkù - Holanïanù, Nìmcù,
Rakušanù, Rusù.
16.5.- 21.10. - Jureèkova obrazárna
Dùm umìní 1. patro
Postava ostravského stavitele je ji
tradiènì spojována
s poèátky galerie
výtvarného umìní v
Ostravì, nebo
František Jureèek
se stal duchovním
otcem výstavby tzv.
Výstavního pavilónu, dnešního Domu umìní. Jeho slavnostního otevøení se však ji nedoèkal,
protoe 5. øíjna 1925 umírá. Ji pøed
svou smrtí se rozhodl vìnovat spolku
podstatnou èást své sbírky výtvarného
umìní. Tento velkorysý dar byl také
pøíèinou vzniku sbírkotvorné instituce,
která do dnešních dnù shromádila
necelých 20 tisíc papírových sbírek,
pøes 2 tisíce obrazù a 400 soch.
Výstava chce pøipomenout tento
ustavující akt a na základì dobových
fotografií navodit atmosféru roku 1926.

Pozvánka na výstavy
16.5.- 28.10. 2006- pøednáškový sál
Dùm umìní - historie a architektura
16.5.- 21.10. 2006 - velký a malý sál
František Jureèek a jeho sbírka
20.6.- 26.8. 2006 - velký a malý sál
Quido Sen
12.9.- 18.11. 2006 - velký a malý sál
15 let umìlecké tvorby na Ostravsku
5.12. 2006-17.2.2007- velký a malý
sál - Rostislav Zárybnický

Muzeum Beskyd
Motocykly malé i velké
30. 4. - 17. 9. 2006
Výrobky modeláøù,
unikátní exponáty
sbìratelù, dokumentace, fotografie, vítìzné trofeje a
ocenìní.
Zvláštní místo na
výstavì zaujímá
historie Masarykova okruhu v
Brnì.

Seniorgymnázium
Není pochyb o skuteènosti, e vzdìlávání, a to v kadém vìku, výraznì
prospívá lidskému zdraví.
Seniorgymnázium je urèeno pro
seniory. V pravidelných dvoutýdenních
intervalech si studenti po ètyøi roky
rozšiøují své znalosti v nejrùznìjších
oborech od historie, cestování, ekologie, vlastivìdy, zdravovìdy, práva a
po pravidelné návštìvy výstav a expozic
Muzea Beskyd. Tzv. universita tøetího
vìku probíhá v muzeu u od roku 1992.
Po ètyøech letech je studium ukonèeno
závìreèným testem a osvìdèením.
Pokraèující Seniorklub je volným
pokraèováním vzdìlávání, pøedevším
formou zájezdù a vybraných pøednášek.
Muzeum Beskyd sídlí na frýdeckém
zámku. Souèástí muzea je studijní
knihovna.

Muzeum Novojièínska
17. 5. a 13. 8. 2006 Zámek v Novém Jièínì
Vlastimil Krèmáø - Crash Points
(1986 -2006) Prezentace díla
ostravského umìlce Vlastimila
Krèmáøe.
31. 5. a 20. 8. 2006 Zámek v Novém Jièínì
"Pánbu ví a všichni svatí" aneb co o
nich moná nevíte. Svìtci ve výtvarném pojetí, pranostikách a obyèejích.
Repríza úspìšné výstavy ze sbírek
Muzea Novojièínska.
21. 6. a 30. 9. 2006 Muzeum v Pøíboøe
Historické hodiny - Krásné pøístroje
na mìøení èasu. Pùvodní výstava
hodin ze sbírek Muzea Novojièínska z
období 17. - 20. stol. poøádaná ve
spolupráci s Umìleckoprùmyslovým
muzeem v Praze.

-

Muzeum v Bruntále

Bruntálské regionální muzeum
spravuje vedle bruntálského zámku i
další nejvýznamnìjší památkové
objekty okresu Bruntál: støedovìký, v
17. století mohutnì opevnìný hrad
Sovinec a objekt bývalé kosárny v
Karlovicích ve Slezsku.
Zámek Bruntál, zámecká expozice
Prohlídka zámku zaèíná na zámeckém
nádvoøí. Na pozdnìnesanèním arkádovém nádvoøí s 61m
vysokou hodinovou
vìí se nachází 18
metrù hluboká studna s kovanou møíí z Nádvoøí zámku
poèátku 20. století. Nejhodnotnìjší
interiéry zámku jsou zpøístupnìny
veøejnosti. Zámeckou expozici tvoøí
kaple v pøízemí a sály 1. patra zámku,
zdobené rokokovými nástìnnými malbami mimoøádné kulturní hodnoty a
vybavené pùvodním mobiliáøem z 18.
a poèátku 20. století. Pozoruhodná je
i zámecká galerie s díly italských,
holandských, vlámských a nìmeckých
mistrù 16. - 18. století ze sbírek
velmistrù Øádu nìmeckých rytíøù.
V sálech nejstarší èásti zámku, tzv.
Starého paláce ve zvýšeném pøízemí
západního køídla zámku, je instalována expozice o pøírodì Bruntálska a expozice øemesel a ivností
bruntálského regionu.
Další pùvodnì hospodáøské prostory a
bývalé konírny v pøízemí zámku jsou
vyuívány jako výstavní prostory k
poøádání výstav. Zámek obklopuje
rozsáhlý park s objektem salla tereny,
zbytky mìstských hradeb s baštami a
jezírkem.
Reprezentaèní sály zámecké expozice jsou vyuívány ke konání koncertù,
divadelních pøedstavení, svatebních
obøadù a jiných kulturních a spoleèenských událostí. Další kulturní a spoleèenské akce jsou poøádány i na
zámeckém nádvoøí a v parku.
Zámek je rovnì sídlem regionálního
Muzea v Bruntále, které zde má odborná pracovištì, muzejní knihovnu a
fotooddìlení s fotoarchivem.
Otevírací doba v sezónì 2006:
kvìten - záøí : 9.00 - 17.00 hod.
Zavírací den: Pondìlí
Vstupné:70,- Kè (dospìlí)
40,- Kè (dìti 6-15 let, studenti
dùchodci, invalidé)
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Ovìøování listin
Snad kadý z nás se dostal do
situace, kdy potøebuje kopii nìjaké
dùleité listiny, ale takovou kopii,
kterou by mohl pouívat jako
originál. Není tøeba zoufat, náš
zákon pamatuje i na tyto pøípady a
jedná se o ovìøování listin. Tím
docílíme toho, e máme více jejich
vyhotovení, ani bychom museli
nechat zhotovit nový originál. K tomuto úèelu patøí tak
zvané ovìøování listin. Úøednì ovìøená listina má
platnost originálu.
Ovìøování listin je v našem právním øádu upraveno
zákonem, a to zákonem è. 21/2006 Sb., který nahradil
dosud úèinný zákon è. 41/1993 Sb., a to od 1. bøezna
letošního roku. Zákon 21/2006 Sb. je zákonem
ovìøování shody opisu nebo kopie s listinou a o
ovìøování pravosti podpisu. Dále rovnì mìní nìkteré
související zákonné pøedpisy. Na zákon navazuje
vyhláška è. 36/2006 Sb. úèinnou od 1. bøezna 2006, o
ovìøování shody podpisu nebo kopie s listinou a o
ovìøování pravosti podpisu. Zákon upravuje obecná
kritéria a vysvìtluje obecné pojmy v této oblasti a
vyhláška pak specifikuje jakým zpùsobem úøady tuto
evidenci ovìøování vedou, uvádí vzory ovìøovacích
knih, techniku ovìøování apod. Pøílohou vyhlášky je
seznam obecních úøadù, které provádìjí vidimace a
legalizace, vzor ovìøovací doloky pro vidimaci
a legalizaci.
Napøíklad pro obèana obvodu Moravská Ostrava a
Pøívoz je dùleité aby vìdìl, e pokud potøebuje
nìjakou listinu ovìøit, musí pøijít do budovy radnice, kde
jsou k dispozici dvì ovìøovací místa. Jedno je v pøízemí
ve vestibulu radnice, kde ovìøují pracovnice za
Magistrát mìsta Ostravy a v chodbì doprava z vestibulu
je kanceláø, kde ovìøují pracovnice za Mìstský obvod
Moravská Ostrava a Pøívoz. Jedna strana textu ovìøení
stojí Kè 30,-, ovìøení podpisu stojí rovnì Kè 30,-.
Úøední hodiny pro ovìøování platí stejné jako obecné
úøední hodiny pro ostatní èinnosti úøadu.
Pokud se vrátíme k zákonné úpravì ovìøování,
tedy k zákonu è. 21/2006 Sb.: v úvodu urèuje, kdo má
pùsobnost k ovìøování. Jedná se o Ministerstvo vnitra,
krajské úøady, obecní úøady obcí s rozšíøenou
pùsobností, obecní úøady, úøady mìstských èástí (napø.

PORADNA
v Brnì), úøady mìstských obvodù územnì èlenìných
statutárních mìst (napø. v Ostravì) a úøady mìstských
èástí hlavního mìsta Prahy. Jejich seznam je pøílohou
pøíslušné vyhlášky, jak je uvedeno výše. Dále se dle
zákona mùe jednat o újezdní úøady tam, kde jako
samosprávní celky pùsobí (napø. Libavá), pokud jsou
provádìcí vyhláškou k pøedmìtné èinnosti urèeny.
Jmenované úøady provádìjí v rámci své pùsobnosti
vidimaci - ovìøení shody opisu nebo kopie s listinou,
tedy jejím originálem a legalizaci - ovìøování pravosti
podpisu. Upravují formu ovìøovací doloky, kdy
pøíslušná ovìøující osoba (úøedník) vyznaèí ovìøení jak
na ovìøované listinì, tak v ovìøovací knize. Obì musí
obsahovat náleitosti dané zákonem (jméno a pøíjmení
obèana, údaj o trvalém pobytu, poøadové èíslo
legalizace nebo vidimace, souhlas shody s originálem
apod.). Rovnì zákon stanoví, kdy nelze vidimaci nebo
legalizaci provést. Vidimace se napø. neprovede
u specifických listin, napø. nelze vidimovat obèanský
prùkaz, cestovní pas, zbrojní prùkaz, vkladní kníku,
smìnku, cenný papír, los, sázenku apod. Legalizace se
neprovede, kdy je napø. podpis vyhotoven jinými
písmeny ne latinkou nebo podpis je na listinì, kde
není ádný text. Dalšími pøekákami ovìøování mohou
být pochybnosti o pravosti listiny, cizojazyènost textu,
nesouhlas vidimované listiny s originálem apod. Zákon
i vyhláška pak stanoví další podrobnosti, týkající se
èinností spojených s vidimací èi legalizací.
Ovìøovací èinnost je èinností pomìrnì frekventovanou a pro kadodenní èinnost podnikatelskou i
soukromou potøebnou. Ze zákona je pro úøedníky
potøeba odborné kvalifikace a vykonání zkoušek k
tomu, aby zamìstnanci tuto èinnost pøi výkonu státní
správy mohli vykonávat. Ve výjimeèných pøípadech lze
ovìøování provádìt i mimo úøad, kdy je napø. obèan
hospitalizován a nutnì ovìøení potøebuje. Setkáváme
se však i s pøípady, kdy si obèan ovìøení vyádá v
místì bydlištì s tím, e nemùe do úøadu pøijít a pøi
pøíchodu úøedníkù není doma, protoe si „zašel
nakoupit“.
Tento krátký exkurz do oblasti ovìøování listin a
podpisù mìl pøiblíit obèanùm, e je to èinnost
potøebná, kadodenní a by je zákonem upravena v
ponìkud vázanìjší právní formì, stále slouí lidem a
pomáhá jim.
JUDr. Zuzana Horáková
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Víte, e ètvrtina polských muzeí se nachází v Krakovì?
Evropské mìsto kultury
V navštívence se vydáme
k našim severním sousedùm. Navštívíme Krakov, který je ètvrtým nejvìtším mìstem v Polsku.
ije zde zhruba necelý
milion obyvatel. Mìsto leí
na øece Visle. Do Krakova
se dá pohodlnì dojet autem
nebo vlakem. Krakov svou
architekturou a starobylou
atmosférou v mnohém
pøipomíná Prahu. Však také
byl spoleènì s Prahou a
Kostel Panny Marie
dalšími evropskými mìsty
zvolen Evropským mìstem kultury. Témìø ètvrtina
polských muzeí se nachází v Krakovì a zde se také
nachází jedna z nejznámìjších obrazáren ve støední
Evropì - Muzeum Czartoryskich, kde je rozsáhlá sbírka
umìleckých dìl ze starého Øecka a Egypta, dále
orientální artefakty, zbranì a koberce, a rovnì sbírka
evropských obrazù a soch od 13. do 18. století. Mùete
zde nalézt takové skvosty jako Dáma s hranostajem od
Leonarda da Vinciho nebo Rembrandtùv obraz Krajina
s dobrým Samaritánem.
Pojïme dále na procházku Krakovem. Hned na
první pohled nás zaujme hrad Wavel, majestátnì se
tyèící nad øekou Vislou. Wavel býval sídlem polských
králù a do sedmnáctého století. Velkolepý hrad s 71
rùznými komnatami a místnostmi získal svùj renesanèní
charakter v letech 1502-1536. V jeho architektuøe však
lze nalézt také mnoho gotických prvkù.

FOTO

FOTO
Sukiennice - na svou dobu velmi rozsáhlá budova,
trnice, ve které se neprodávalo jen sukno

V roce 1257 byl ve mìstì zaloen Rynek Glowny,
hlavní a rušné trištì, které ve své dobì patøilo mezi
jedno z nejvìtších v celé Evropì. Námìstí dominuje
Sukiennice, obrovská budova, postavená v 16.století,
která jako trnice slouí dodnes. Na námìstí se také
nachází kostel sv. Vojtìcha, nejstarší dochovaný
krakovský kostel, postavený v desátém století, a kostel
Panny Marie, postavený v gotickém stylu a pøitahující
turisty dvìma vysokými vìemi. Jeho oltáø tvoøí
døevoøezby, které znázoròuji ivot a smrt Jeíše Krista.
Je to jedna z nejvzácnìjších památek gotického umìní v
Evropì. Na jednu z kostelních vìí pøichází kadou
celou hodinu trubaè. Pokadé hraje melodii, která
pøipomíná napadení mìsta Tatary pøed více ne 600 lety.
Jeho troubení pak náhle umlkne jako vzpomínka na
okamik, kdy trubaèe, který chtìl varovat obyvatele
Krakova pøed útoèníky, zasáhl smrtící šíp.
V Krakovì se nachází i velmi známá Jagellonská
univerzita, zaloena v roce 1364. Mezi nejznámìjší
uèence, kteøí na Jagellonské univerzitì pùsobili, patøí
Mikuláš Koperník a pape Jan Pavel II. (obèanským
jménem Karol Wojtyla). V Krakovì se kromì
Jagellonské univerzity nachází ještì dalších tøináct
vysokých škol.
V Krakovì se také odehrával dìj oscarového filmu
reiséra Stevena Spielberga Schindlerùv seznam.
Bývalé idovské gheto Kazimierz se renovovalo a nyní
jsou nìkteré synagogy pøístupné veøejnosti.
Pokud jste ještì nikdy v Krakovì nebyli, vøele vám
návštìvu tohoto krásného a starobylého mìsta
doporuèujeme.

V blízkosti Krakova se také nachází Wieliczka, ve které
mùete navštívit jeden z nejatraktivnìjších solných dolù
Jedním z nejstarší exponátù hradu je zoubkovaný na svìtì. Pro svou unikátnost byl v roce 1978 zapsán do
meè polských králù (szczerbiec), který byl pouíván pøi seznamu UNESCO.
korunovaèních ceremoniálech. V areálu hradu se Dále se asi hodinu cesty od Krakova nachází Oœwiêcim,
nachází rovnì neménì slavná katedrála. Ve vìi kde byl bìhem druhé svìtové války vybudován
katedrály je umístìn nejvìtší polský zvon sv. Zikmund, vyhlazovací koncentraèní tábor Auschwitz - Birkenau.
váící jedenáct tun, kterému v roce 2000 puklo srdce. V Je však potøeba dodat, e návštìva tábora pro svá
souèasné dobì je ji zvon opraven a tak opìt mùe otøesná svìdectví o páchaných zvìrstvech je jen pro
silné povahy.
poutníkùm pøipomínat bìh èasu.
Starobylý hrad Wavel
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Pamìtníci, vzpomínejte! - Vzpomínky, které si nosíme v
hlavì, mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na
papír nebo nevyprávíme, nemùe do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda odcházejí-li do nekoneèna s námi,
ani by zkušenosti, pouèení, radost byly odevzdány
jiným. V rubrice „Váš pøíbìh“ se snaíme zabránit této
ztrátì. Spolu s vámi chceme popisovat dìjiny všedního
dne obyèejných lidí od dìtství, pøes poznávání svìta k
podmínkám ivota a práce, a po pøekáky, které bylo
potøeba pøekonávat. Tìšíme se na obálky, oznaèené
heslem „Váš pøíbìh“. Do jednoho „pøíbìhu“ se teï s
námi pøeneste…

Pøíbìh Boeny Klímové
„Svìt je krásný, protoe v nìm iješ ty!“
Tak nìnì se vyznal jeden z nejètenìjších spisovatelù
na svìtì, mimo jiné i slavné knihy „U zase skáèu pøes
kalue“, Alan Marschal (1902-1984) neznámé dívce,
která se narodila v Malých Heralticích na Opavsku.
„Bylo mi šestnáct let, psala jsem básnièky a chtìla se
stát spisovatelkou“, øíká paní Boena Klímová, dívèím
jménem Foltýnová. „Pøítelkynì mi pùjèila kníku U
zase skáèu pøes kalue a já si ji tehdy pøála mít. Byla to
náhoda, e jsem ji jako první odmìnu za svou básnièku
uveøejnìnou v rozhlase dostala? Spisovatelova autobiografie zmìnila mùj ivot. Z pøemíry nadšení jsem mu
napsala dopis v kamarádském duchu a s nabídkou
pøátelství jsem mu tykala. Jak jsem se pozdìji dovìdìla,
dopis mu byl doruèen do kempu v Cleewelandu, kde
leel s úrazem nohy a kde se o nìho starala sestra. Ta
také našla èeského pøekladatele mého dopisu. Jeho
dopisy mi pøekládala kamarádka, dokud jsem se
nenauèila anglicky.“
Tak zaèalo dopisování Boenky se slavným spisovatelem a nepøerušila je ani její svatba. Po setkání v
Praze, v èervenci 1972 se obsah jejich dopisù ještì víc
prohloubil. Deník Alana Marschala a vybraná korespondence z této doby jsou uloeny v zapeèetìné schránce
na Universitì v Sydney, která mùe být otevøena a v
roce 2018.
Zaèátkem osmdesátých let oba onemocnìli.
Marschalùv stav se zhoršil tak, e obrna zachvátila i
ruce a znemonila mu psaní. Onemocnìní paní
Boenky skonèilo tím, e zùstala trvale odkázána na
berle. Toto údobí zakonèila zpráva o Marschalovì
úmrtí. Schovala jsem vše co mi ho pøipomínalo a chtìla
jsem zapomenout. Ale u postele mi zùstaly berle jako
vzpomínka a pøes nì jsem zaèala komunikovat. Ptala
jsem se v duchu Alana jak dokázal poprat se s osudem
a prosila ho, aby mne to nauèil. Stál pøi mì a já jsem
cítila, jak do mì proudí jeho nezlomná vùle, optimismus.
Dokázala jsem to! V roce 1995 vzpomíná paní Klímová
pro èasopis Vitalita: „Je mezi námi rozdíl 46 let a 7
mìsícù. Po sedmiletém dopisování ho prvnì potkávám
v hotelu Jalta v Praze. Líbá mi ruku a navzdory všemu a
všem hlasitì pøiznává svým hlubokým hlasem, e mne
miluje!"

Na poèátku tohoto pøíbìhu byla kniha, kterou psal v
dobì, kdy já jsem byla školaèkou. Pomalu jsme se k
sobì pøibliovali, ani bychom cokoli tušili.
Alan mi napsal: Ty jsi ve vìku, kdy se náhle city
promìòují, já ve vìku, kdy city zùstávají konstantní.
Nemohl jsem tì pøestat milovat, i kdy jsem se o to pokoušel. Kdy jsem tì uèil, abys mne milovala, zachoval
jsem se zloèinnì. Zamiloval jsem se sám do tebe
magickou láskou, ale byl jsem starý a cítil jsem, e tento
vztah, ta rozdílnost vìku se mi vymstí a e nemohu-li
pøijet hned, naenu tì komusi rovnou do náruèe. Stále
myslím na jeho výrok - "Vzdálenost a vìk nic
neznamená, já iju, dýchám, miluji tì". Také proto i po
své svatbì dodruji slib, který jsem Alanovi dala a
zùstávám s ním v magickém svìtì, který vymyslel on a
já jsem do nìho ráda vstoupila.
První Marschalùv dopis mìl datum 18. èervence
1965. Èíslo osmnáct hrálo dùleitou roli v našem
vztahu. Stejnì tak tøináctka. Narodila jsem se tøináctého
a Alan vdycky bydlel na èísle tøináct. Psala jsem pro
nìj poezii a kreslila a on pro mì vymýšlel kouzelné vìty,
sbíral v buši papoušèí pírka, aby je mohl pøidávat do
dopisù a èarovat: "Dotkni se jím své tváøe a já se
objevím, kdykoliv si to budeš pøát." Pøehnanì mne
chválil za postupy v angliètinì, za poezii, za kresby, i
mne samotnou. Mùj manel tyto výroky kdysi ohodnotil
vìtou: „Ty kýchneš na papír a Alan øekne, krásné,
Boeno, krásné!“
Jednou mi Alan poslal gramofonovou desku s
písnìmi z Øeka Zorby. V prùvodním dopise stálo: "Pus
si tu melodii, je pro nás dva. V jejím rytmu pøicházím k
tobì pøes píseèné duny, s rukama vysoko nad hlavou,
abych tì objal. Takový bych chtìl být!"
Byl snílek, romantik, optimista, vìènì usmìvavý s
ostøe modrýma oèima. Zarputile popíral existenci Boha,
aèkoliv vìøil na duši i na to, e nás dva spojuje spoleèný
minulý ivot. V knihovnièce mám témìø všechny jeho
knihy. Jeho tvorbu ocenila i královna Albìta II. cenou
Order British Empire. Jako první z australských
spisovatelù dosáhl rùzných poct a titulu èestný doktor
literárních vìd. Jeho knihy byly pøeloeny do mnoha
jazykù i do èínštiny.
Kdy teskním moc, vzpomenu si, jak si kvùli mnì
oholil knírek, aby pøi setkání se mnou v Praze vypadal
mladší a mnì to bylo líto, protoe jsem pro jeho knírek
mìla slabost. Na poèátku všeho byla jeho skvìlá kniha
a má touha dotknout se tohoto fantastického èlovìka
aspoò slovem. Svùj vztah ke mnì zvìènil vìnováním v
knize Short Stories: „Pro Boenu z Èeskoslovenska,
která ví, e mé jméno je Alan.“
Obèas se pøistihuji, jak pozoruji ivot jeho oèima.
Díky tomu jsem dokázala pochopit jeho smrt a pozdìji
své vlastní berle.
Pøipravila Hana Juraèáková
Spisovatelka Boena Klímová (nar. 13. 12. 1948) debutovala
pozdì v roce 1990 básnickou sbírkou Diagnóza ivot. Od
roku 1986 je v plném invalidním dùchodu. Další sbírky:
Jabloòová panna, Pøíbìh pro optimisty, všichni jsou krásní
blázni. Pøeloila povídky A. Marschala, které jí daroval.

13. strana

SeniorTip èíslo II / 2006
ZDRAVÍ, RELAXACE

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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Víme kam zavolat v tísni?

INFORMUJEME

Kam se pøi vytoèení tísòového èísla dovoláte:

Mezinárodní tísòové èíslo 112 - je urèeno pøedevším
pro zahranièní návštìvníky, turisty, pro zahranièní
studenty, cizince, kteøí na území naší republiky pobývají
dlouhodobì. Systém pøíjmu tísòových volání je u nás ve
srovnání s evropskými zemìmi na vysoké úrovni. V
souèasné dobì je k dispozici 14 telefonních center pro
pøíjem tísòového volání 112, kde pracují vyškolení
dispeèeøi schopni vyhodnotit zprávu volajícího a
okamitì ji pøedat pøíslušným slokám integrovaného
záchranného systému (IZS). Hovory jsou pøijímány
zejména v èeštinì, nìmèinì a angliètinì. Pro èesky
hovoøícího obèana je ale nejvýhodnìjší, pokud podle
druhu mimoøádné události vyuije nìkterého z
národních èísel tísòového volání - 150, 155, 158, 156.

Linka 150
z pevného telefonu na operaèní a
informaèní støedisko hasièského záchranného sboru
do bývalých okresních mìst (Bruntál, Frýdek - Místek,
Karviná, Nový Jièín, Opava a CTV Ostrava). Z
mobilního telefonu se dovoláte z kteréhokoliv místa v
kraji na CTV Ostrava. Budete okamitì spojeni na
pøíslušné operaèní støedisko nebo dispeèer zajistí
vyslání pomoci na místo události.
Linka 155 - pevný telefon - dovoláte se na operaèní
støedisko zdravotnické záchranné sluby v Bruntálu,
Frýdku-Místku, Karviné, Novém Jièínì, Opavì a do
CTV Ostrava. Mobilní tel. CTV Ostrava (viz linka 150).
Linka 156 - pevný telefon - pøíslušná sluebna mìstské
policie ve mìstì, ze kterého je voláno, popø. ze
spádové oblasti. Mobilní telefon: CTV Ostrava pøijímá
volání z Ostravy, Havíøova, Karviné, Orlové, Bohumína
a Hluèína, Opava pøijímá volání z Opavy, Nový Jièín
pøijímá volání z Nového Jièína, Kopøivnice a Studénky,
Bruntál pøijímá volání z Bruntálu a nejbli-šího okolí,
Krnov pøijímá volání z Krnova a nejblišího okolí,
Frýdek Místek pøijímá volání z Frýdku Místku a z
okolních obcí, zejména z Frýdlantu nad O., Tøinec pøijímá volání z Tøince, z Èeského Tìšína a Jablunkova.
Linka 158 - z pevného i mobilního telefonu se dovoláte
na operaèní støedisko Policie ÈR v bývalých okresních
mìstech.

V Ostravì je od r. 1995 v plném provozu tzv. Centrum
tísòového volání (CTV), kde na jednom pracovišti sedí
pohromadì dispeèeøi všech tísòových linek. Na toto
pracovištì je smìøována i tísòová linka 112 z území
celého kraje. Tímto se doba mezi pøijetím tísòové zprávy a vysláním pomoci na místo události citelnì zkrátila.

dispeèerùm sdìlte co se stalo, vèetnì rozsahu, pøesné
místo události, vaše jméno a pøíjmení, èíslo telefonu, ze
kterého voláte a další informace podle pokynù
dispeèera. Linky tísòového volání jsou zøízeny pro
pøijetí nouzových hovorù. Jejich zneuití je trestné, ale
zejména - následkem mùe být oddálení pomoci lidem,
kteøí ji nutnì potøebují! Uivatelé mobilního telefonu
mnohdy nevìdí, e „volání SOS“, které se na
telefonech zobrazuje, je volání na linku 112 v tísni!
Nejedná se o volání mobilnímu operátorovi pøi
problémech s telefonem!
V souèasné dobì je v Ostravì budováno tzv.
Integrované bezpeènostní centrum. V pøípadì rozsáhlých událostí a krizových situací zde budou pøipraveny
prostory pro práci krizových štábù kraje a mìsta
Ostravy. Toto u nás i v zahranièí ojedinìlé pracovištì by
mìlo být uvedeno do provozu v roce 2008.
Pøíštì: Varování pøi hrozbì nebo vzniku mimoøádné
události

Stanete se úèastníky dopravní nehody, jste
svìdkem pøepadení, spatøíte poár. Rádi byste
pomohli… Jaké èíslo ale vytoèit?
V ÈR jsou èísla tísòových linek pevnì stanovena:
- 150 … hasièský záchranný sbor
- 155 … zdravotnická záchranná sluba
- 156 … mìstská policie
- 158 … Policie ÈR
- 112 … jednotné evropské èíslo tísòového volání

Zásady pøi volání na tísòovou linku:

NABÍDKA PRO SENIORY A HOUBAØE - od 24.9. do 30.9.2006

Termální láznì ORAVICE: Slovensko - Roháèe
2 990,-/dosp.osoba

2490,-/dítì do 12 let

cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem,
7x ubytování, plná penze, prùvodce, pobytovou taxu
E-mail:duhatour@seznam.cz www.duhatour.cz

1 290,-/dítì do 6let bez nároku na lùko
Cestovní kanceláø DUHA TOUR s.r.o.
Opavská 823, 708 00 Ostrava-Poruba
tel./fax:596 918 333, mobil:605 787 055
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NAPSALI JSTE NÁM...
Padá dùm,
respektive jeho èásti, v mém sousedství. Kusy omítky, ale i celé cihly a
ozdoby z balkonù se válejí po chodníku
a dopadají a na ulici, zvláš kdy
trochu víc zafouká vítr. Pod tím
barákem dennì chodí lidé, vèetnì
studentù z nedaleké støední školy. Kdy
se nic dlouho nedìlo a navíc ze støechy
neobývaného domu visely ohromné
pøevisy zmrzlého snìhu, zvedla jsem
telefon a zavolala Centrum tísòového
volání, zda by se nìco nedalo dìlat.
Øekla jsem své jméno, adresu svou i
toho zdevastovaného domu a byla
jsem trochu pøekvapena proè se zrovna
mne ptají na majitele inkriminovaného
domu (toho jsem neznala), leè nezaznìlo alespoò formální podìkování
za obèanskou starost. Hasièi pøijeli,
díky jim všem, sníh odstranili, leè barák
chátrá dál a já se stále bojím, e
balkony nebo jejich èásti spadnou na ty
študáky. Jen nevím, jestli by se trochu
nemìli koukat i nad sebe ty policejní
hlídky, které projídìjí, ale nìkdy i
procházejí kolem toho stavení. Nechci
být zlá, ale moná a na nì spadne
cihla…Nebo mám zase volat? Ale
komu…?
J. K., Ostrava

Máme trní hospodáøství,
osobnì za nì dìkuji. U neuplácím
øezníka o kus libového vance, neertuji
s prodavaèkou o podpultovou dovozovou halenku, ale koukám si vydìlat
penízek kde se dá, vdy jako seniorka
mám trochu výše do povìstného labu a
s obdivem zírám na ty, kteøí makají jak
šroubeèky a nekradou. O to víc mne
pøekvapí, e jsou místa, kde o výdìlek,
èili zisk, nestojí.
Mám na mysli koncerty a jiné akce v
Domì kultury mìsta Ostravy. Zaène
pøestávka, lidé si sdìlují záitky z
krásné hudby a vìtšina z nich se staví
do dlouhé fronty na decinku vína èi
chlebíèek. Ta øada je nedùstojná a
posluchaèe odradí. Jen dvì prodavaèky
nalévají poadované, na mnohé se
stejnì nedostane, protoe zvoní. A
tehdy pøemýšlím, proè management
dolejší restaurace (bývá poloprázdná)
nepošle na pøestávku posily, nebo si
nenajme pár studentù z okolí, kteøí za
mrzký peníz budou nabízet poadované
tøeba i na pøilehlých chodbách na
podnosech.
V bledìmodrém skoro toté platí i pro
pøestávky v Národním divadle moravskoslezském!
Zdena Málková, O.-Poruba

Bariéry ve hvìzdách
Praské planetárium v
Královské oboøe bylo postaveno
na pøelomu padesátých a šedesátých let minulého století a
nebylo projektováno jako bezbariérové. Nyní se však handicapovaní návštìvníci bezbariérového pøístupu do veøejných prostor doèkají. Svislá
plošina zde propojí sál Starvid, foyer, malou výstavu a sál
Cosmorama. Bude tak splnìna první èástí projektu
"bezbariérové planetárium". Tento projekt zajistí nejen
pohyb handicapovaných jednotlivcù, ale i celých skupin.
Významnou roli pøi výbìru zaøízení hrály pøepravní èasy.
Plošiny, které se instalují na schodištì nevyhovují a
instalace klasického výtahu také není moná, zejména
kvùli pøedepsané výšce nad kabinou v nejvyšším patøe.
Øešením bezbariérového pøístupu je tedy pouití vertikální
hydraulické plošiny "Domus Lift".
Kdy je tento ohleduplný pøístup k vozíèkáøùm moný v
Praze, zajímalo nás, jak je na tom v tomto smìru planetárium
ostravské. Zde je odpovìï vedoucího
Hvìzdárny a planetária Johanna Palisy RNDr. Tomáše
Gráfa: „Bohuel nejsme bez bariér, do patra vozíèkáøùm
rádi pomùeme, horší je to ale s WC. Myslíme na to ji øadu
let, zatím však tato investice nevyšla. Jsem ovšem
optimista a rovnì letos se o to znovu pokusíme.“
Poøady ostravského planetária jsou skuteènì
zajímavé a pouèné, jene v Ostravì stále nejsou peníze...
A tak zdejším vozíèkáøùm nezbývá, ne aby si o nich
pouze èetli na webových stránkách (planetarium.vsb.cz).

na zajímavé akce, pøipravené Koordinaèní radou seniorù a zdravotnì
postiených v Ostravì:
- setkání s Jaroslavem Jakubcem,
renomovaným hranickým malíøem,
krajináøem, jemu od mládí uèarovala
starobylá zákoutí rodných Hranic,
krajina Moravské brány a Beskydy. Pøi
pøíleitosti ivotního jubilea, 60ti let
vystaví své
poslední práce, sytì
barevné oleje, od 13. 7. do 31. 7. v
nádherných renesanèních prostorách
1. poschodí hranického zámku.
(vernisá 13.7. v 17 hod.)
- 23. 8. v 15 hod. v Klubu Atlantik v
Ostravì setkání s hejtmanem Ing.
Evenem Tošenovským na téma - Jak
se ije seniorùm v moravskoslezském kraji.
Na besedì vystoupí rovnì sociolog
PhDr. Juraj Hon, který seznámí s
prùzkumem anketního charakteru
provádìného mezi seniory.
Srdeènì zve Koordinaèní rada seniorù
a zdravotnì postiených mìsta Ostravy

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
Vydává Spoleènost senior, obè. sdru., za pøispìní grantu
Krajského úøadu Moravskoslezského kraje, Magistrátu
mìsta Ostravy a Mìst.obvodu Moravská Ostrava a Pøívoz.
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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KAM V LÉTÌ

SOVINECKÉ KULTURNÍ LÉTO 2006

ROK NA ZÁMKU

Tøináct kilometrù na jih od Rýmaøova na okraji
masivu Nízkého Jeseníku se nachází hrad Sovinec a
stejnojmenné mìsteèko. Pøi prohlídce starobylého
hradu moná narazíte na zdejší bílou paní, nebo vás
tøeba budou chtít oloupit loupeníci. Ale nebojte se,
nic se vám nestane, jen budete bohatší o pìknou
vzpomínku. A nejen, e zaijete dobrodruství, ale z
vìe Horního hradu se naskytne pøekrásný výhled do
krajiny sovineckého pøírodního parku. Rozsáhlý
hradní areál byl zaloen koncem 13.století a bìhem
staletí byl nìkolikrát pøestavován a rozšiøován. Pozdìji
byl v rukou Øádu nìmeckých rytíøù q slouil jako
øádový semináø, lesnická škola, muzeum a letní sídlo
velmistra. V roce 1939 byl Øád Nìmeckou øíší zrušen
a promìnìn na zajatecký tábor. Na samém konci války
byl hrad vydrancován a zapálen.

Podobnì jako vìtšina hradù a zámkù Èeské
republiky i zámek v Kunínì otevøel své brány
návštìvníkúm. V letošním roce pøipravil pro
návštìvníky mnoho zmìn. Do zámku se po více ne
50ti letech vrátila vzácná zámecká knihovna, èítající
3431 svazkù, náleející k nejzajímavìjším
zámeckým knihovnám na Moravì. Jednotlivých
zmìn doznaly také interiéry zámku, které budou
doplnìny o další sbírky zámku a pùvodní pøedmìty,
které v minulosti náleely majitelùm zdejšího zámku.
V prùbìhu roku bude pro zájemce otevøen také
kabinet pøírodnin, navazující na dnes ji znièené
zámecké muzeum, zaloené známou majitelkou
zámku hrabìnkou Marií Walburgou. Pro návštìvníky
zámku jsou pøipravovány rovnì prohlídka kostela
povýšení svatého Køíe a prohlídky hrobek majitelù
zámku na nedalekém
høbitovì. Zájemci o
historii a památky si
mohou koupit tištìného
prùvodce zámkem, kde
na 18ti stranách se
Zámek Kunín
spoustou barevných
fotografií se dozví více o minulosti zdejšího zámku,
jeho majitelù, architektuøe, sbírkách, zajímavostech
apod. Zámek je jeden z mála, u kterého se dochovalo
v úplnosti vnitøní uspoøádání vèetnì kleneb pøízemí a
prvního patra. Jistì zaujme i netradièní konec
prohlídky spoèívající v návštìvì pùdy. V unikátní
pùdní galerii zámku byla otevøena výstava "Z
knihovny do zahrady a zpìt", pøipravená pracovníky
oddìlení zámeckých knihoven Národního muzea v
Praze, pøibliující návštìvníkùm podobu zahrad
konce 18. a poèátku 19. století v knihách zámeckých
knihoven v Èeských zemích, kterou v záøí nahradí
výstava mapující osudy rodu hrabat Vetterù z Lilie a
zámku Nová Horka na Novojièínsku.
Pro návštìvníky zámku je podobnì jako v
loòském roce pøipravován bohatý kulturní program,
koncerty barokní hudby, sraz automobilových
veteránù, tradièní zámecké slavnosti, zámecká
gardenparty v duchu tøicátých let min. stol. se swingovou hudbou apod. Vrcholem sezony bude obnovená
svìtová premiéra oratoria slavného barokního
skladatele Antonia Caldary o svatém Janu Nepomuckém v podání uznávaného souboru Hofmusici.

Hradní areál Sovinec

"Za èest krále"
15. a 16. èervence 2006
Sovinec ve víru váleèném za tøicetileté války.
Ukázky dobývání hradu a ivota v obleeném hradì s
moností nahlédnout do polního leení. Výstava zbraní,
zbrojí a obléhací techniky. Sobotní veèerní program s bitvou
a ohòostrojem. ( Sobota 9 – 23 hod., nedìle 9 – 18 hod.)

- Po celý den v polním obléhacím leení pro veøejnost
støelba z mušket a kanónù.
- Støelnice z lukù a kuší. Soutìe pro dìti a výuka
bojových technik.
- Ukázka ivota v leení pøi obléhání.
- V 11,15 Útok císaøských sil na pozice Švédù - polní
bitva
- Po celý den mezi hradem a obléhacím leením
kyvadlová koèárová doprava, projíïky na koních.

Interiéry zámku - Zámek je otevøen od kvìtna do záøí dennì
(kromì pondìlí) od 9 do 17 hod.(poslední prohlídka v 16
hodin).

