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Ètvrtletní zpravodaj obèanského sdruení

záøí 2005

Gerontologické dny Ostrava a Dny seniorù 12. - 14. øíjna 2005
v Domì kultury mìsta Ostravy
Zdravý zpùsob ivota, prevence
nemoci seniorù, domácí a komunitní
péèe, vzdìláváním ke zdravému
zpùsobu ivota - to jsou ústøední
témata letošního kongresu Gerontologické dny Ostrava, které
organizuje, vèetnì všech doprovodných programù, Dùm techniky
Ostrava. Plánováno je pøes 50
odborných vystoupení za úèasti
více ne 800 odborníkù z celé ÈR i
zahranièí, vèetnì témìø 20ti
doprovodných programù.
Pamatováno je i na laickou
veøejnost, která se mùe úèastnit
doprovodných aktivit, které dostaly
oznaèení Dny seniorù.
Odborníci budou jednat jak na
kongresu, tak se mohou úèastnit
semináøù k následné péèi o seniory
nebo k metodice komunitního
plánování sociálních slueb.
Lékaøi, sestry i sociální pracovníci navštíví v rámci organizovaných
exkurzí domovy dùchodcù, léèebny,
rehabilitaèní støediska a budou
pøímo na místì diskutovat a
vymìòovat si praktické poznatky z
práce v terénu.

Ji poètvrté se kongres stane
pøíleitostí k pøedání Ceny za
mimoøádný pøínos v oboru gerontologie, udìlované významným
osobnostem a poprvé k vyhlášení
vítìze soutìe "Domov plný ivota",
která byla letos novì zahájena pro
domovy dùchodcù.

Rok od roku stoupá poèet úèastníkù
kongresu. V loòském roce se ho zúèastnilo více ne 600 odborníkù.

Pro seniorskou veøejnost jsou
urèeny pøednášky, které jsou
spojené s poradenstvím - napø. jak
pøedcházet problémùm ve stáøí, jak
zùstat aktivní i v pokroèilém vìku, èi
o domácím ošetøování seniorù.
Program pamatoval i na studenty,
pro nì je pøipraven semináø na
téma zdravé mládí - dùstojné stáøí.
Po celou dobu bude otevøena
výstava farmaceutických produktù,
zdravotnických pomùcek pro seniory a vybavení pro zdravotnická a
sociální zaøízení a dalších.

Podrobný program pro laickou
veøejnost kongresu v rámci Dnù
seniorù je uveøejnìn na str. 13

O exkurze do zaøízení zdravotní a
sociální péèe o seniory je vdy velký
zájem. Tuto pøíleitost budou mít i
úèastníci letošního kongresu.

KULTURA V KRAJI

Svatováclavský hudební festival
2. roèník Svatováclavského hudebního festivalu probíhá ve dnech 28.
záøí - 28. øíjna 2005 v Moravskoslezském kraji. Pøipravil také v letošním
roce umìlecky hodnotnou a atraktivní nabídku koncertù a dalších
netradièních duchovních projektù. Odehrává se ve 24 mìstech regionu.
Záštitu nad ním i letos pøevzal
František Václav Lobkowicz,
biskup ostravsko-opavské diecéze,
Vladislav Volný biskup Slezské
církve evangelické a.v. a hejtman
Moravskoslezského kraje Ing.
Even Tošenovský.
Milovníci hudby si mohou vybrat
ze široké nabídky pøedkládaných
koncertù a strávit tak ve spoleènosti
umìní krásné chvíle.

Festival probíhá také v rùzných
mìstech Moravskoslezského kraje.
Zahajovací koncert je v Ostravì, v
kostele sv. Václava.
Katedrála
Pozn.:
TermínyBoského
koncertùspasitele
v Ostravì
v Ostravì
jsou uvedeny na str. 5

2 strana

SeniorTip èíslo III / 2005
SLOVO POLITIKA

enský prim havíøovské primátorky
Má nabitý program, nesnáší nálepkování lidí a do historie nejmladšího mìsta v
republice je u nesmazatelnì zapsána: PaedDr. Milada Halíková, primátorka mìsta
Havíøova.
„Je logické, e po radnici lidé nechtìjí politikaøení, ale výkony,“ øíká. „Já jsem ve funkci
primátorky jako bezpartijní, na kandidátce KSÈM. Osobnì zastávám názor, e
nejdemokratiètìjší je pomìrné zastoupení ve všech institucích a orgánech, bohuel, na
mnoha místech, i u nás na radnici, to politické strany vnímají skrz ideologické filtry. Proto
zde nesou zodpovìdnost za rozhodování KSÈM s ÈSSD, pøestoe jsme nabízeli
vícebarevnost. Vím, e by byla pøínosem, ovšem nutit nikoho nelze.“
Jak takové kolegium probíhá?
Na èem stojí vaše spolupráce s ÈSSD?
„Jde o dvoudenní setkání postupnì v jednotlivých
„Pøedevším na tom, e volební programy máme
blízké, a shodné. Ostatnì, mìsto se musí vìnovat statutárních mìstech a øeší se otázky kolem návrhù
všem spoluobèanùm a to naprosto nestranicky. Navíc, o zákonù, rozpoètù, daní, dopravy, zdrojù Evropské unie
velkých vìcech pochopitelnì rozhoduje zastupitelstvo, a podobnì. Pøijme-li se stanovisko, musí o nìm
sloené také ze zástupcù ODS, KDU-ÈSL, Hnutí pro panovat všeobecná shoda.“
Má toto stanovisko nìjakou váhu?
Havíøov a Nezávislých.“
„Jistì,kolegium je jedním z orgánù Svazu mìst a
Máte pøehled o tom, kolik primátorù v republice je
obcí a sdruuje tøi ètvrtiny obyvatel ÈR. Je mimo jiné
za KSÈM?
povinným pøipomínkovým místem pro tvorbu zákonù.“
„Z dvaceti jen dva, pøièem já jsem jediná ena.“
Mùete popsat atmosféru tìchto jednání?
Promiòte jsou ti chlapi vùèi vám galantní?
„Je kolegiální, rozhodnì není nepøíjemná. Vynecha(Úsmìv.) „Jak kdo. Tøikrát roènì se scházíme na
kolegiu primátorù v rámci Svazu mìst a obcí a hned na la jsem pouze jedno kolegium, pøestoe èlenství v nìm
poèátku jsme se dohodli, e budeme øešit pouze vìcné, je dobrovolné. Kadé setkání s moudrými lidmi vás
pøece obohatí, ne?“
nikoli politické problémy.“
Jiøí Muladi

SLOVO GERIATRA
Nejen o létì zvaném „babí“
Kadý rok si dávám
pøedsevzetí, e budu lépe hospodaøit s èasem a
kadý rok zjišuji, e k
velké nelibosti mojí sestry v ordinaci i mojí rodiny
a pøátel, stále obtínìji
hledám skulinku v diáøi.
A tak, kdy jsem si právì nedávno opìt chystal s
tukou v ruce nìjakou tu skulinku vyrobit, zaujalo mnì
èasové rozloení nìkterých událostí. Den seniorù,
Gerontologické dny…, to vše v mìsíci, který hraje
barvami a èasto, navzdory pøedpovìdím meteorologù,
pøekvapí teplem, jedineènou koøenìnou vùní listí a
odcházející síly zrání. Je to náhoda?
Mám rád ivot, tudí i kadé z roèních období, ale na
pøelomu léta a podzimu, a zvláštì pak v øíjnu, kdy
mùeme zachytit skuteènì poslední paprsek letošního
slunce obzvláštì lituji kadého dne, kdy nemám èas
sednout si na zahradu nebo vyrazit ven do lesa,
naèerpat energii z ticha, ale tøeba i z drobných,
náhodných setkání…

Vím, e poslouchat cizí hovory se nemá, ale sami
jistì znáte tu situaci, kdy nìco vyøèeného jednoduše
pøeslechnout nelze.
Kochal jsem se pohledem z okna autobusu témìø
impresionistickým zbarvením lesa a pøemýšlel, proè
právì "babí" se jmenuje tato èást léta, kdy ke mnì
dolehl zarputilý hlásek dívenky sedící po boku
sportovnì vyhlíející zralé eny.
„No to mi neøíkej babi, e televize byla jako rádio a
jenom èernobílá, nemìla jsi mobil, dývýdýèko, poèítaè
ani diskmena! Tak co jste teda s kámoškama celé dny
dìlaly?“
Zcela nespoleèensky jsem se otoèil a s napìtím
oèekával výsledek milého slovního souboje generací.
Odpovìï:„ili jsme, dítì moje...“ mne vrátila zpìt k
zázraku okolní pøírody.
Nic nemùe trefnìji vystihnout atmosféru
sluneèního dne na pøelomu léta a podzimu, plného
barev a pohody, ne právì oznaèení „babí léto“. Je tolik
podobné zralé kráse rámované vtipem a nadhledem
láskyplných babièek...
MUDr. Hugo Pøibyl

Zpravodaj SeniorTip vychází za podpory tìchto institucí:
Mìsto Ostrava

Mìsto Studénka
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Tip na výlet
Dnešní výlet opìt míøí do hor. V
minulém povídání jsme vás zvali na
nejvyšší vrchol Beskyd. Tentokrát
máme tip, který je urèitì také
zajímavý. Kopce nad Komorní
Lhotkou nabízejí pøíleitost pro
turistiku v kterémkoliv roèním
období. Jsou vhodné nejen pro pìší
turisty, ale dají se nyní projet i na
kole a v zimì je to pøíjemná trasa pro
turisty - bìkaøe. K výhodám, kromì
øady moností obèerstvení, patøí i
snadný sestup do okolních údolí na
více místech, napøíklad i do Vyšních
Lhot, Prama, Morávky nebo
Dobratic.
Na turistickou vycházku se
vydáme z Komorní Lhotky, a tam se
také vrátíme. Na námìstí obce (u
hotelu Godula) se dozvíte, e vydat
se musíte po luté znaèce. Cesta
vede kolem bylinných lázní (také
jsou zajímavé). Zde se mùete
zastavit na první obèerstvení a na
zpáteèní cestì pøípadnì vyuít
odpoèinek v saunì. Pak u cesta
zaène trochu stoupat, ale tak to
obvykle na horských tùrách bývá.
Zaènete toti stoupat na høeben
Prašivé, kam dnes smìøuje náš tip.
Po vystoupání kopce se dostanete
k chatì a døevìnému kostelíku na
Prašivé.

Chata Klubu èeských turistù
kromì obèerstvení nabízí také
monost ubytování. U vchodu do
výèepu stále hlídá vycpaný
medvìd, který byl vdy v minulosti
pro naše dìti lákavým orientaèním
bodem.

Ale to ji doporuèujeme opìt sejít
dlouhým sestupem do Komorní
Lhotky. Cesta stále nabízí pøekrásné
pohledy do dalšího údolí, tentokrát
do údolí stejnojmenné øíèky a
vesnice Øeka. Vede po zelené
znaèce, která z rozcestí na Ropièníku klesá pøímo do Komorní Lhotky.
Po ní pak dojdeme k místu odkud
jsme vyšli.

Lidová architektura

Horská chata na Prašivé

Chata byla postavena v roce
1921, sousedící kostelík svatého
Antonína tady u stojí mnohem
déle, více ne dvìstì let. Z tohoto
poutního místa jsou pìkné pohledy
na ermanickou a Tìrlickou pøehradu nebo na opaènou stranu do
údolí Morávky. Po høebenu pak
zdatnìjší turisté mohou pokraèovat
dál, napøíklad po èervené znaèce k
chatì Na Kotaøi. Odmìnou budou
další pøekrásné pohledy jak do
údolí Morávky, tak i do okolí
Komorní Lhotky. Cesta sice místy
stoupá, ale není pøíliš nároèná.
Obejdete vrchol Kotaø a za
chvíli jste pøed dalším kopcem
Lipí, dále následuje Ropièka a další
høebeny.

V oblasti Beskyd najdete nìkolik
døevìných kostelù, které jsou dokladem pøekrásné lidové architektury na území Moravy a Slezska.
Právì mezi nì patøí i kostel
svatého Antonína Paduánského na
Prašivé. Pochází z roku 1640 a je
jednolodní stavbou. Pùvodnì byl
zasvìcen sv. Ignáci z Loyoly.
Po vystavìní kostela na Borové
pod Lysou horou v roce 1673, který
byl zasvìcen také sv. Ignáci, došlo u
kostela na Prašivé v tomté roce k
pøesvìcení a novým patronem se
stal sv. Antonín Paduánský.

Kostelík na Prašivé

V dobì druhé svìtové války se
nacházel kostel v ochranném
pásmu hranice mezi tzv. Protektorátem a Øíší a byl v podstatì
nepøístupný. Na konci války byl
vánì poškozen. Pøesto nabyl opìt
svého pùvodního vzhledu.
Kostel je filiálním kostelem
farnosti Dobrá a konají se k nìmu v
polovinì èervna, (ke svátku sv.
Antonína 13. 6.), tradièní poutì.
Pøipravila Ludmila Holubová

Nápis na kostele sv. Antonína Paduánského na Prašivé

Pozn. redakce: Krásných míst je v
našem regionu urèitì hodnì. Moná
o nich málokdo ví a proto je
nabídnìte i vy. Rádi o nich povíme
ostatním.
Zasílat je mùete na adresu
redakce.
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Vším jsem byl rád,
ale nejradìji rozhlasákem øíká Ivan Šedivý.
Kdy ho obèas potkávám
ve slušivé uniformì strání sluby, neøekla bych, e
v letošním roce oslaví
sedmdesáté páté narozeniny. Je stále švihák a
doma urèitì stále vaøí
výborná jídla tak, jako
kdysi dávno pøi natáèení
prvního filmu o pøírodì
Trasa X. Zkrátka, Ivan
vypadá skoro stejnì jako v roce, kdy nastoupil do
Èeskoslovenského rozhlasu v Ostravì. Kdy to bylo?
V roce 1956 byl vyhlášen konkurz na hlasatele.
Pracoval jsem ve Slezských cementárnách a
vápenicích. er-manická pøehrada dodnes stojí z
vápna a cementu, jejich dodávku jsem podepisoval.
Šel jsem tedy do rozhlasu na konkurz. Bylo tam moc
lidí a já jsem velký trémista. Kdy jsem vidìl ty
suverény, tak jsem se chtìl potichu vytratit ale pak jsem
pøece jen vkroèil do tìch tìkých ponorkových dveøí a
u jsem byl tam. První otázku jsem dostal „Vodní
stavby v Èeskoslovensku“ – díky své profesi jsem je
vyjmenoval všechny. Pak pøišla na øadu hudba. Tam
mìli v zadání chybu, já jsem si ji dovolil opravit a tím
jsem si získal Aloise Kachla. Pak pøišel dopis - zveme
vás k natáèení rozhlasových novin a tak zaèala má
práce v rozhlase.

Reportání zaèátky

Do dvou hodin jsem pracoval v cementárnì, pak sedl
na motorku a fièel do rádia, protoe natáèení zaèínalo
ve 14,15 hod. Jezdil jsem na ní i v zimì a Josef
Przebinda, šéf výroby naøídil vedoucí hlasatelny, Evì
Kunertové, aby natáèení zaèínalo v 15 hod., to u jsem
pak stíhal tramvají.
V dobì, kdy jsi nastoupil do rozhlasu se právì
zaèínala rozjídìt televize. Jak to bylo s tebou?
Televize sídlila ve ètvrtém poschodí rozhlasové
budovy. Jednou jsem potkal vedoucího zpravodajství
Evena Saidoka a on mi nabídl spolupráci.

Obstál jsem hned napoprvé. Maminka, ta mi øíkala. „Je
to, jako bys byl tady se mnou a vyprávìl mi.“ V roce 1956
se televize rozbíhala opravdu nesmìlými krùèky a já
jsem se snail dret krok. Èetl jsem zprávy a komentáøe
k filmùm. Potom se stalo, e nìkdo v rozhlase
onemocnìl a já jsem musel dìlat sluby v hlasatelnì a v
r. 1957 mne do rozhlasu pøijali natrvalo. Hlásil jsem, èetl
zprávy, zvali mne na natáèení. Jednou, právì jsem
pøeèetl polední zprávy a do hlasatelny vpadli televizní
reisér František Mudra, šéf výroby Jaroslav Vondra a
šéf programu Jan Neuls. „Ty nás musíš zachránit.
Odpoledne vysíláme pøímý pøenos z nemocnice a Lubor
Tokoš, který to má nazkoušeno, nepøijel !“ Proboha, proè
já, a nemám co na sebe. Svlékli své obleèení, Neuls mi
pùjèil boty a podle
scénáøe jsem si na dveøe
nemocnièního pokoje napsal tukou nápo-vìdu.
Odpoledne se šlo na vìc. Kolena se mi roztøepala a
kdy poøad skonèil. Mìlo to výhodu, vysílání bylo ivé a
bylo fuè i s chybami. Pan primáø nemocnice, kde jsme
natáèeli mi pak sdìlil, e naøídil uklizeèkám: „Bude
vysílat televize, a se to tady pìknì blejská!“ No a
uklízeèky všechny mé poznámky ze dveøí peèlivì
odstranily a to byla nejlepší reportérská škola!
Pøišlo ti na mysl, e je to zaèátek tvé reportérské
kariéry?
Ne, na to jsem nepomyslel, ale dostal jsem knihu od
øeditele Vítìzslava Mokroše, v ní bylo podìkování s
poznámkou, e se mnou budou do budoucna poèítat.
Tato vìta mì potìšila víc, ne honoráø.
Tvoje úèinkování bylo tak pùl na pùl. Byl jsi
zamìstnanec rozhlasu a stálý host televize.
Pracoval jsem asi dvaapùl roku v televizi jako sporák.
Jene to nebyl jenom sport a sportovní pøenosy, byla to
také armáda, hasièi, doprava, zemìdìlství! Pak se
zaèínaly vysílat Lovy beze zbraní a Franta Mudra mi
nabídl jejich moderování. To mi ale vedení nepovolilo.
Vrátil jsem se do rozhlasu a televizi jsem dìlal externì.
Krásnou práci mi nabídl dr. Ivo Stolaøík, prùvodce
výchovnými koncerty Státní filharmonie Ostrava. Mìl
jsem to rád. Za sebou muzikanty a pøed sebou dìti,
kterým jsem zprostøedkovával hudební záitek, aby jej
lépe procítily i pochopily. Byly to nádherné èasy.
Ty jsi také zpíval!
Velký hudebník Jaromír Dadák se jednou posadil ke
klavíru a øekl zpívej! Tak jsem mu zazpíval a on byl
spokojen. Já pak nazpíval asi ètyøicet písnièek se skupinou Ondráš. To bych v televizi nemohl natoèit. Mùj den
vypadal: ráno rozhlas, veèer televize, pak filharmonie,
sem tam Divadlo hudby, potom myslivost, dále jsem
jedenáct rokù chytal v bránì za drustvo novináøù.
Byla to velmi krásná etapa tvého ivota, ale v jistém
roce znenadání skonèila.
Hned po roce 1968 pøišlo na lámání chleba a já jsem z
rozhlasu vyletìl. Letìlo nás tenkrát snad padesát nebo
šedesát. Dodnes se scházíme, øíkáme si „Praské jaro“,
jene bohuel, kadý rok je nás míò. Poslední televizní
reportá jsem dìlal s Pecháèkem – „Plochá dráha v
Kopøivnici“, ale já jsem nesmìl do obrazu! Tak skonèila
moje práce i v televizi.
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Ivane, co ti zùstalo. Myslím kromì rodiny?
Práci, která mì nejvíc bavila jsem ztratil. Zùstal mi
jeden koníèek, myslivost. K myslivosti mne pøivedl mùj
otec a ten také k ní pøivedl i reiséra Františka Mudru,
té dramaturga Jaroslava Müllera, kameramana
Heømana Ohnheisera, všechny jsem je pøipravil na
myslivecké zkoušky. Nejhorší moment byl, kdy mi
oznámili, e musím odevzdat zbranì. Ne jsem tu
flintu odevzdal, naposled jsem se podíval jejím dalekohledem na kostelní vì. Bylo pùl ètvrté a pìt minut.
Poloil jsem pušku na pult, nechal jsem tam i øemen po
tátovi i svùj støíbrný monogram a šel jsem domù. Od
hospody k hospodì a všude jsem si dal jednoho
myslivce. Symbolicky. Pøiznám se, e jsem breèel.

Republiku jsi poznal dokonale.
Bohuel jenom nádraí a nádraní restaurace. V roce
1990 jsem odešel do dùchodu. Já i moje ena máme
volnou jízdenku, a to bych v televizi, ani v rozhlase
nedostal.
Stal jsi se dùchodcem a po té døinì odpoèíval?
Kdepak. Nastoupil jsem do televize a rok jsem dìlal
šéfredaktora zpravodajství. Potom jsem odešel na
chalupu, ale neodpoèíval jsem tam. Ve Slezance
potøebovali kulturního referenta. To byl krásný èas.
Kadý týden jsem musel kromì jiné práce s rekreanty
vyšlapat na Pradìd. A to není všechno. Kdy jsem se
vrátil, volali mi z radia Morava ve Frýdku-Místku, abych
se pøišel podívat. A zùstal jsem tam tøi roky. Byla to zcela
jiná práce ne kdysi v rozhlase, protoe tam jsme museli
dìlat všechno i odmetat sníh. Kdy jsem skonèil, našel
mi kamarád místo topièe, no a teï dìlám strání slubu.
Moji synové nemohli jít na ádnou školu. Jeden se vyuèil
zámeèníkem a druhý provozním elektrikáøem. Jednoho
jsem pøevìdèil, šel ke dráze a dnes dìlá vlakvedoucího.
Druhý je dùlním záchranáøem. Jsem rád, e to se mnou
vydrela i má ena Vìra. Nemìla to snadné!
Ivane, kdy se ohlédneš do minulosti, která etapa tì
nejvíc vzrušovala? Musel jsi se sice starat, abys
uivil rodinu, ale pøece…
Nejkrásnìjší byl ten èas, kdy jsem se vrátil z televize do
rozhlasu. To je nekrásnìjší etapa v mém ivotì!
Hana Juraèáková

Svatováclavský hudební festival 2005
Ivan Šedivý s manelkou Vìrou

Jak dlouho jsi hledal další práci?
V Kopøivnici, kde jsem vlastnì skonèil, jsem mìl
mnoho známých a ti mi pøihodili hospodu na koupališti.
Já vùbec nemìl pøedstavu co to obnáší. Myslel jsem si,
e kdy umím navaøit pro své kamarády, tak to nebude
ádný problém. Ale pøišlo tøeba pìt set hostù. Byli jsme
na to s manelkou sami, jen jeden èlovìk nám myl
nádobí. Kluci byli malí. Petr šel do první tøídy a Pavel
byl mladší. Pracovali jsme tam asi tøi mìsíce.
Mìl jsem øidièský prùkaz a tak jsem šel na inzerát do
Martinova prý hledáte øidièe. „Výbornì, potøebujeme
je nutnì!“ Pøedstavil jsem se, kádrovaèka se podívala
do obèanky, a e mi dají vìdìt od nového roku.
Pak mi zavolal novináø Jirka Šmýd a zprostøedkoval mi
místo øidièe nákladního auta u Povodí Odry. Asi po
osmi mìsících jsem pøestoupil do Technických slueb
v Porubì. Pak jsem se stal taièem trubek za studena,
byl jsem souèástí stroje vydrel jsem to rok a pùl a byla
to strašná práce. Zepøedu veliké horko a kdy otevøeli
vrata a vjel vlak, tak zase velikánská zima a rovnou na
zpocená záda. Ještì pøed tím jsem pracoval krátce u
eleznièního stavitelství. Øíkal jsem si, pøece
nezùstanu poøád u té døiny. Udìlal jsem si zkoušky na
prùvodèího osobních vlakù. Jezdil jsem Frýdek,
Frenštát a pak jsem udìlal další zkoušky na
vlakvedoucího a jezdil jsem po celé republice.

28.záøí 2005 17:00 Ostrava - Kostel sv.Václava
Svatováclavské nešpory - Zahajovací koncert
Èeští svìtci v nebeském Jeruzalémì
2.øíjna 2005 18:00 Ostrava Pøívoz - Kostel
Neposkvrnìného poèetí Panny Marie
Cronica Domus Sarensis - jazzová suita
7.øíjna 2005 19:00 Ostrava Svinov - Kostel Krista
Krále
Jehan Alain: Trois Mouvements
Bedøich Smetana - Klièka: Vyšehrad
a další
8.øíjna 2005 19:00 Ostrava - Kostel sv.Václava
Johann Sebastian Bach - pøíbìh stvoøení a pádu èlovìka
12.øíjna 2005 19:00 O. - Plesná - Kostel sv.Jakuba st.
Angelo Berardi: Canzone sesta (1670)
Jakob van Eyck: Engels Nachtegaeltje (C./Z. Der Fluyten
Lust-hof)
a další
16.øíjna 2005 17:00 Ostrava Mariánské Hory
Kostel Panny Marie Královny
Johann Sebastian Bach: Mše h moll BWV 232
23.øíjna 2005 17:00 Ostrava - Husitský kostel
Josef Suk: Meditace na Svatováclavský chorál
Johann Sebastian Bach: Koncert d moll pro 2 housle a
orchestr
a další
28.øíjna 2005 19:30 Ostrava - Katedrála Boského
Spasitele
Antonín Dvoøák: Requiem - Závìreèný koncert
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ZDRAVÍ, RELAXACE
Víme toho dost o vitamínu C ?

Pøi hodnocení významu vitamínu C
a jeho vlivu na zdravotní stav èlovìka
je zøejmé, e pozornost, která se mu
vìnuje, je zcela zaslouená. Kromì
ochrany pøed projevy jeho zásadního
nedostatku kurdìjemi, byl prokázán i
jeho veliký význam v prevenci a také v
léèení mnohých dalších chorobných
stavù.
Výzkumy o vitamínu C byly ji v roce
1937 odmìnìny dvìma Nobelovými cenami, v medicinì a
chemii, ale výzkumy a studie v této oblasti, snad ještì ve vìtší
intenzitì, pokraèují nadále i v souèasné dobì. Z bohatých
vìdeckých publikací nás pochopitelnì budou zajímat
pøedevším ty, které se vztahují k seniorskému vìku.
Pøedevším poukazují na roli vitamínu v prevenci i léèení
infekcí. Tento vitamín není specifickým protiinfekèním lékem,
jeho pùsobení spoèívá v pøíznivém vlivu na všeobecnou
odolnost, a to pøíznivým pùsobením na imunitní systém. S
pøibývajícím vìkem imunita organizmu klesá, je jí tedy tøeba
vìnovat pozornost a to i proto, e udrování zdravého imunitního systému sniuje i výskyt nádorového bujení. Zde má vitamín C významnou funkci jako antioxidant. Antioxidanty jsou
látky, které zabraòují oxidacím a dalším chemickým reakcím s
úèastí kyslíku, pøi nich vznikají v tìle jedovaté odpadní, èasto
kancerogenní látky. A právì antioxidant vitamín C té
významnì zpomaluje procesy stárnutí v lidském organizmu.
O cholesterolu vìtšina nás, starších, má podstatné informace. Víme, e náš organizmus cholesterol sice potøebuje,
ale vyskytuje-li se jej v krvi mnoho, pøedstavuje zdravotní
riziko. Víme, e existuje „zlý“ LDL cholesterol, který se usazuje
ve stìnách krevních cév a zakládá pùdu pro vznik arteriosklerozy a „ hodný“ HDL cholesterol, který cévy chrání, nebo
odvádí cholesterol z krve do jater, odkud se formou luèových
kyselin z tìla vyluèuje. Vitamín C významnì sniuje hladinu
cholesterolu v krvi tím, e umoòuje v játrech jeho pøemìnu na
ony luèové kyseliny. Pøi jeho déletrvajícím nedostatku, co
není, bohuel, u seniorù výjimkou, se pøemìna cholesterolu
na luèové kyseliny velmi zpomalí a jeho hladina v krvi
stoupá, zatímco jeho dostatek naopak pøemìnu cholesterolu
a jeho vyluèování urychluje a zabraòuje vzniku chorobných
zmìn v cévním systému, zejména omezuje riziko srdeèních
infarktù i mozkových pøíhod.
Kromì tìchto dvou zásadních úèinkù vitamínu C,
poukazují výzkumy a studie na jeho další pozitivní pùsobení :
vitamín C na pøíklad zvyšuje vstøebávání eleza a vápníku,
usnadòuje biologické vyuití kyseliny listové a tak spolu s
vitamínem B 12 pomáhá proti chudokrevnosti, napomáhá
udret elasticitu kùe ( nedostatek se projevuje vráskami ),
posiluje cévy, kapiláry a zabraòuje tak jejich prasknutí,
zrychluje hojení ran, zejména pooperaèních. U starých lidí je
systolický ( horní ) i diastolický ( dolní ) tlak krve nepøímo
úmìrný hladinì vitamínu C v plazmì. Jeho pøítomnost v krevní
plazmì ovlivòuje pøíznivì ještì mnohé další metabolické
procesy v tìle a tak jistì stojí za to, pro podporu zdraví,
vìnovat jeho pøíjmu více péèe, ne je u nás zvykem.

Vitamín C potøebujeme nejen obèas, tøeba i
v dostateèném mnoství, dùleitý je jeho
pravidelný pøíjem. Protoe je rozpustný ve vodì,
nemùe se ve významné míøe v organizmu
ukládat (pøi velkém pøíjmu se z tìla vylouèí),
musí být proto prùbìnì, nejlépe dennì,
doplòován. Zvláštì bohaté zdroje vitamínu C
jsou nejenom citrusové plody, ale i jahody, èerný
rybíz, paprika, kiwi, rajèata, brokolice, špenát,
zelí a šípky. Brambory mají sice menší obsah
vitamínu C ne zelenina a ovoce, ale jsou v
potravì jeho dùleitým zdrojem, protoe je jejich
konzumace vyšší.
Se zdroji vitamínu C je ale tøeba zacházet
šetrnì, a to jak pøi skladování a manipulaci, tak i
pøi pøípravì pokrmù jejich podávání a
uchovávání. Vitamín C je toti velmi citlivý na
teplo, kyslík a kovy. Nesmíme tedy suroviny ani
potraviny zbyteènì namáèet, blanírovat èi
zbyteènì dlouho vaøit. Pøi vaøení je vhodné krájet
zeleninu, ovoce a brambory na vìtší kousky,
vkládat je do vroucí vody a vaøit je v co
nejmenším mnoství vody. Hotová jídla je pak
nejšetrnìjší uchovávat ve tmì a chladu lednièek.
Za urèitých podmínek, situací a na urèitý èas je
opodstatnìné doplnit naši výivu farmaceutickými výrobky obsahujícími vitamín C. V
ádném pøípadì to však nelze povaovat za
trvalé opatøení. Pøirozené zdroje vitamínu C
musí být upøednostòovány, protoe lidský
organizmus z nich zároveò èerpá další,
nevyhnutelnì potøebné látky, které jsou v daných
potravinách obsaeny ve správném mnoství a
pomìru.
MUDr. Blanka Malá
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DOPORUÈUJEME

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.
Sací
Název / velikost

Rozmìr schopnost
v cm

v ml

ks

Prod. cena

v

za bal.

bal

v lékárnì

8x18

75

28

76

ABRI LIGHT MINI

10x22

200

20

62

ABRI LIGHT MINI PLUS

10x28

220

16

51,5

ABRI LIGHT NORMAL

14x27

350

12

44

ABRI LIGHT EXTRA

16x33

500

10

44

ABRI LIGHT SUPER

20x44

800

30

155,5

ABRI LIGHT ULTRA MINI

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
www.abena.cz
vloek ABRI Light.
Tyto moderní pomùcky poskytují dokonalou ochranu pøi
rùzných stupních inkontinence a splòují veškeré
hygienické poadavky kladené na tyto výrobky. 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
Svojšovická 3159
Praha 4

Pro zdravý ivotní styl
! rakouský výrobek fy Instantina
!
!
!
!

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

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

NOVINKA !
Clio - práškové sladidlo

!

mono uít k vaøení, peèení, i ve studené kuchyni
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Atmosféra bez otravných dìdkù a babek
Druhý domov seniorù
Ze všeho nejdøíve se
muselo odvézt ètyøicet
náklaïákù hlíny. To bylo
pøed dvaceti lety. Dnes je na
tomto místì krásná
zahrada, uïáèek, chatka.
Mìstský klub dùchodcù v
Havíøovì je prostì v takovém prostøedí, které by
mu mohl závidìt leckterý
rekreaèní objekt. A nejcennìjší je fakt, e senioøi zde o vše peèují sami.
Jaromír Mûnster (84 let), pøedseda samosprávy
Mìstského klubu dùchodcù: „Kdy jsme s tím zaèali,
pøestal jsem jezdit na vlastní chatu, byl jsem tady vaøený,
peèený a mìl hlavu plnou stavebních starostí.
Samozøejmì, kamarádi pomáhali, bez nich by to nešlo, a
taky magistrát významnì pøispìl penìzi.“
Snaha pøinesla ovoce. V Mìstském klubu dùchodcù
schází kadé úterý a ètvrtek kolem devadesáti seniorù,
na karty, kanastu, šachy, kafe a „pokec“, jak øíká pan
Mûnster, povykládají, kdo má jaké léky, kdo má jaké
spaní.
Budova má kapacitu a 160 lidí. Je v ní zákaz pití
alkoholu i zákaz kouøení. Èasto zde senioøi navazují i
partnerské vztahy. Jeden dokonce pøišel s tím, e hledá
enu, nebo si neumí uvaøit ani èaj. A našel.
Navzdory nejrùznìjším problémùm, (klub byl u
napøíklad pìtkrát vykraden), to tady skuteènì ije a
leckterý senior má klub za druhý domov. Oslava Dne
matek, Mikulášská zábava, ukonèení roku, zájezdy a
setkání s jubilanty, to jsou pravidelné akce pestrého
klubového ivota. Poøádají se zde olympiády havíøovských klubù seniorù - hod na plechovky, navlékání
korálkù, kuelky, skládání slov a podobnì. Své o tom ví i
pracovnice sociálního odboru havíøovského magistrátu
Petra Pospíšilová, o které pan Mûnster prohlašuje, e
kdyby byla starší, dostala by titul „naše mamina“.
Na Petru Pospíšilovou nedá dopustit ani pøedseda
klubu seniorù v Havíøovì - Dolní Datyni, František
Procházka. „Zajišuje velmi dobrou vazbu s magistrátem, který nám pøispívá na èinnost, dárky a autobusovou
dopravu pøi výletech,“ øíká. „Napøíklad v záøí nás èeká
zájezd po stopách Ostravské operace.“
Také zde senioøi dokazují, e nepatøí „do starého
eleza“. Smaení vajeèiny, pøednášky, ale tøeba i akce
„Uka, co umíš“ ilustrují aktivní pøístup k ivotu. „Robky
pøitom nachystají èaj, kafe, zákusky i vlastní koláèe a je
veselo,“ dodává pan Procházka. Jednatelem a kronikáøem je Ing. Miroslav Szop, který do kroniky ještì nemusel zanést jediného „otravného dìdka èi babku“.
Senioøi se scházejí v ovzduší vzájemného respektování
a soudrnosti, tedy v ovzduší dobrých vztahù a pøíjemné
nálady.
Jiøí Muladi

Jak i jinde ijí senioøi
Senioøi ve Studénce
V minulém èísle seznámil
seniorskou veøejnost starosta
Studénky pan Šobich s úspìchy,
problémy, historií a okolím
mìsta. Mimo to se starosta té
zmínil o Studénce, jako o
bývalém mìstì vagonáøù.
Pøed privatizací v Moravskoslezské vagónce a.s.
pracovalo více ne 4 500 pracovníkù z mìsta a
širokého okolí. Dnes tam díky neznalosti a
neprozíravosti vládních politikù a nìkterých dalších
èinitelù pracuje necelá desetina bývalého osazenstva.
Pøes tento
handicap mìsto ije a my, bývalí
zamìstnanci vagónky - senioøi s ním.
Velká èást je jich zapojena do Klubu dùchodcù, který
je zaštítìn OS KOVO. Radu klubu vede 18-ti èlenný
výbor v èele s obìtavou a pracovitou pøedsedkyní paní
Marií Macháèovou. Ve svých øadách máme bezmála 1
200 èlenù, co jistì není malièkost. Tolik èlenù má dnes
asi málo klubù dùchodcù v republice.
Poøádáme pro své èleny, pøíbuzné a známé v
prùbìhu roku 6 tzv. Klubových veèerù. Pøi jejich
zahájení obyèejnì vystupují pìvecké, taneèní, hudební
soubory z mìsta a okolí nebo zajímaví lidé jako jsou
pøedstavitelé mìsta, zmínìných podnikù. Nìkdy jsou
souèástí programu pøednášky na rùzná zajímavá
zdravotní i zájmová témata. Klubové veèery pokraèují
hudební produkcí a spoleèenským tancem. Veèerù se
zúèastòuje 50-60 osob a nejvíce se všichni tìšíme na
prosincový veèer, který je spojen s Mikulášskou
nadílkou, kde je moc veselo.
U pøíleitosti ivotního jubilea našich èlenù je jim
zasíláno blahopøání. Velkou oblibu mají kodoroèní
Setkání dùchodcù, kterého se úèastní okolo 400 èlenù.
Jsou zváni té pøedstavitelé mìsta, podnikù a
pøedstavitelé odborù. A jak jinak, vzpomíná se!
Nemenší zájem je o kulturnì-poznávací, turistické
a divadelní zájezdy. Navštìvujeme hrady, zámky, zajímavá náboenská místa, muzea, mìsta, vinné sklípky
a poøádáme té i zahranièní zájezdy. Velký zájem je i o
turistické zájezdy.
V letošním roce ještì navštívíme vinný sklípek,
Moravský kras, Darkov-Petøkovice, Èeský-Polský
Tìšín, Wieliczku,Krakov, v turistice hrad Helfštýn,
tøídenní (dva autobusy)na Králický Snìník, Sulovské
skály a Tìšínské Beskydy.
Máme zato, e pro svou , co do poètu èlenù velkou
organizaci dìláme díky znaènému úsilí èlenù výboru
dost. Chceme podìkovat za pochopení pro naši práci ,
úsilí a za pomoc Závodnímu výboru OS KOVO
Studénka, pøedstavitelùm mìsta Studénky,
a
podnikùm ÈKD Vagonka, a.s. a Thrall Vagonka
Studénka, a.s.
Výbor Rady klubu dùchodcù
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Dlouhodobé ubytování pro seniory
O zajišování slueb pro naše starší spoluobèany
se a do minulosti s vìtšími èi menšími úspìchy staral
výhradnì stát. V poslední dobì se však i v této oblasti
zaèínají objevovat soukromé subjekty, které nabízejí
obdobné sluby. Jednou z prvních spoleèností v této
oblasti je opavská firma Pouba Koruna s.r.o. O co
pøesnì se jedná a s jakou nabídkou pøichází, jsme se
zeptali jejího øeditele, Ing. Zdeòka Pouby. Jak Vás
vùbec napadlo nabízet sluby v oblasti ubytování pro
seniory?
Pøímo v naší rodinì jsme v nedávné dobì øešili
problém s umístìním rodinného pøíslušníka. Bohuel
jsme pøi hledání vhodného zaøízení neustále naráeli
pouze na taková, ve kterých jsme se nemohli zbavit
dojmu, e se jedná v lepším pøípadì o nemocnièní
zaøízení a která tak neodpovídala naší pøedstavì
kvalitního a pøíjemného prostøedí.
Tehdy nás napadla myšlenka nabízet takovéto sluby
pøímo v nìkterém z našich hotelových zaøízení a
umonit seniorùm dùstojné proití podzimu ivota.
Naším interním mottem se tak stala úvaha, e
ubytované osoby se u nás musí cítit jako na dovolené.
A to se nám myslím maximálnì podaøilo.
Kde pøesnì nabízíte toto ubytování?
Tìch slueb je celá øada.
Od ji zmiòované atraktivní polohy u zámeckého
parku a kvalitního vybavení hotelových pokojù to
jsou napø. nepøetritý
Hotel Belaria provoz recepce zajištucí nejnutnìjší sluby vèetnì pøivolání lékaøe i v
noèních hodinách, celodenní stravování, úklid a
výmìnu loního prádla, praní, ehlení, mandlování a
drobné opravy osobního prádla, peèovatelské sluby
zajišované agenturou, vyuití bazénu a sauny hotelu
Belaria***, venkovní posezení na terase hotelu a
individuální reim respektující zvyklosti a diety klienta,
atd. Šíøe nabízených slueb je plnì v souladu s
krédem našeho zámìru, e ubytovaný host musí mít
stále pocit, e je vlastnì na dovolené a je o nìj
postaráno s maximální péèí.
Jaké pøedpoklady musí splòovat zájemci o
ubytování?
Omezení z naší strany jsou minimální. V podstatì se
jedná pouze o to, e ubytovaná osoba musí být
sobìstaèná. Samozøejmì, e jsme schopni poskytnout prostøednictvím a ji zamìstnancù hotelu,
tak i prostøednictvím agentury urèitou peèovatelskou
slubu, nicménì tato je pouze v omezeném rozsahu.
Nabízíte také monost respitních pobytù?
Ano, i tuto slubu nabízíme a zejména v období letních
prázdnin byla velmi poptávanou. Respitní pobyty jsou
vyhledávány zejména osobami v situacích, kdy si
rodina potøebuje odpoèinout, kdy onemocní nebo odcestuje na dovolenou èi dlouhodobý pobyt ten, který
zajišuje péèi, popø. kdy je potøeba zrekonstruovat
obývané prostory.
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Nabízíte také monost respitních pobytù?
Ano, i tuto slubu nabízíme a zejména v období letních
prázdnin byla velmi poptávanou. Respitní pobyty jsou
vyhledávány zejména osobami v situacích, kdy si rodina
potøebuje odpoèinout, kdy onemocní nebo odcestuje
na dovolenou èi dlouhodobý pobyt ten, který zajišuje
péèi, popø. kdy je potøeba zrekonstruovat obývané
prostory.
Je mono vyuít Vašich slueb také pro skupinovou
turistiku, napø. pro zájezdy osob z Domovù
dùchodcù èi rùzných jiných spolkù?
Ano i tìmto skupinám osob jsme schopni nabídnout
kvalitní sluby za pøijatelné ceny, a ji se jedná o
ubytovací sluby, nebo v pøípadì jednodenního zájezdu
na zámek i sluby stravovací. Jsem pøesvìdèen, e jsme
schopni nabídnout pro kadého takové sluby, které
maximálnì odpovídají jeho pøedstavì a monostem.
Co tedy musí udìlat pøípadný zájemce o Vámi
nabízené sluby?
Nejlepší bude, pokud bude kontaktovat pøímo mì, a to
buï na tel. 608 970 703 nebo na e-mailové adrese
zdenek@pouba.cz. Spolu si pak ji domluvíme veškeré
podrobnosti plánovaného pobytu.
Dìkuji Vám za rozhovor a pøeji mnoho úspìchù ve
Vaší další èinnosti.rodina potøebuje odpoèinout, kdy
onemocní nebo odcestuje na dovolenou èi dlouhodobý
pobyt ten, který zajišuje péèi, popø. kdy je potøeba
zrekonstruovat obývané prostory.
Jana Mocková

SLOVENSKO - NÍZKÉ TATRY
hotel Koiár - pod Chopkom
Bešeòová - termální láznì

22.10. - 29.10. 2005
Ubytování je zajištìno ve 2-lùkových pokojích
horského hotelu Koiár v Nízkých Tatrách pod
Chopkom. Souèástí pobytu je návštìva termálních lázní Bešeòová (min. 4x), popø. výlet do
aquaparku Tatralandia. Pro klienty je zajištìn
kulturní a sportovní program - taneèní veèery,
denní fakultativní výlety do okolí autobusem.

3.500 Kè / osoba
3.000 Kè / dìti do 12 let
Cena zahrnuje:
ubytování v hotelu, doprava autobusem,
plná penze, sluby delegáta
Cena nezahrnuje:
vstup do termálních lázní, pojištìní do zahranièí
CESTOVNÍ KANCELÁØ CK DUHA TOURS s.r.o.
NÁKUP. STØED.DUHA - PORUBA
596 957 700, 731 414 201
VESTIBUL POLIKLINIKY HRABÙVKA
595 703 257, 731 414 203
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Leopold Sulovský: Tak uvidíme

Hora hor je na vrchol nepustila
Zaèátky mìla Czech
Mountaineering expedition
2005 K2 velmi slibné. Ve
skupinì osmi výškových
horolezcù, které šéfoval
Leopold Sulovský (první
Èech na Mount Everestu),
mìli všichni zkušenosti z
vrcholù okolo sedmi tisíc
metrù.
Sto dvacet kilometrù po
ledovci, z pákistánské vesnice Ascoli do základního
tábora pro K2 (5200 metrù nad moøem), absolvovali
všichni bìhem tøí dnù celkem hladce. Asi tunu materiálu
neslo 125 domorodých nosièù a protoe se po cestì
setkali s podobnì vybavenou norskou expedicí, šlo o
pìknou karavanu.
Leopold Sulovský: „Ve výšce 6300 metrù jsme zøídili
druhý tábor a v sedmi tisících tábor tøetí. Výškové
nosièe jsme nemìli, take dva a pùl kilometrù lan,
karabiny, stany a další vìci jsme museli natahat sami.
Tábory byly stavìné jako orlí hnízda - ze stanu napø.
nevypadneš, ale u kdy jdeš èùrat, musíš dávat pozor.“
Hranici 7000 metrù dosáhla expedice ještì v relativní
pohodì. Akorát jeden èlen odjel domù, protoe pøed
výpravou absolvoval operaci dásní a vlivem zmìnìné
nadmoøské výšky i klimatu se objevily komplikace.
„Kolegovi se vùbec nedivím. Kdy je tøicet pod nulou,
opírá se do tebe padesáti a stokilometrový vítr v hodinì
a ten zvedá sníh, take nic nevidíš, má co dìlat i èlovìk,
který je zdravotnì naprosto v poøádku.“
Pak se poèasí zaèalo horšit. Dvanáct dnù snìilo,
den museli nechat horolezci „Ká dvojce“ na vypadání
lavin, i tak jednoho z nich lavina zèásti strhla.

Ovšem, jak se nakonec ukázalo, byla to pouze
pøedehra. Dlouhé dny èekání nepøinesly ádný obrat k
lepšímu.
„Byli jsme naštvaní, pøestoe o „ponorce“ nebo
"potíistech" se vùbec mluvit nedalo. Zèásti to bylo
zpùsobeno psychickou odolností èlenù výpravy, zèásti
dostateènými zásobami jídla. Mìli jsme salámy, rùzná
masa, sušený chleba, polívky… V základním táboøe je
voda z ledovcových potokù a ve vìtších výškách se vaøí
ze snìhu. Mìli jsme i malý agregát na výrobu elektøiny,
take jsme pøes satelitní mobil pøímo vstupovali do
vysílání rozhlasu a televize.“
Odborníci mluví o „Ká dvojce“ jako o „Hoøe hor“.
Takzvaná Èesenova cesta, která zaèíná ve výšce asi
5100 a konèí na vrcholu ve výšce 8611 metrù, tentokrát
èeské výpravì odolala. Pøipomeòme, e návrat byl bez
vánìjších zranìní. A co dál?
Leopold Sulovský: „Chybìlo nám zhruba pìt set
metrù na rameno, které otevírá cestu k vrcholu. Kdy se
zaèneš cítit ublíenecky, je zle. Já mám zásadu, e
èlovìk se nesmí nechat, s prominutím, nasrat. Fixy na
lana, které jsme do ledovcù zatloukli, pùjdou ještì pøíští
rok pouít. Tak uvidíme.“
Jiøí Muladi
Pozn. redakce: Horolezce Leopolda Sulovského –
prvního Èecha, který stanul na vrcholu Mount Everestu,
u ádný krajan nepokoøí. Vyšší hora na svìtì není.
Rodák z Nového Jièína ije dnes v Ostravì a vlastní
obchod s horolezeckým a sportovním vybavením. I kdy
pøekroèil padesátku, horolezectví na høebík zatím
nepovìsil.

Pro objednání inzerce kontaktujte tel. èíslo 732902712, 72846610 5, 603386072
www.katalogtip.cz
UHAT
CESTOVNÍ KANCELÁØ
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NA NÁVŠTÌVÌ
Bunkrolog Jan Polášek má hodnì pevného koníèka

Spokojený vlastenec

O pevnostech, které nás za první republiky mìly
chránit pøed okupanty ze severu, se dnes stará hrstka
nadšencù. Pøedevším jejich zásluhou se v HluèínìDarkovièkách nachází ucelený a funkèní komplex, který
za rok navštíví desítky tisíc návštìvníkù. Kadoroènì se
zde ve spolupráci s Armádou ÈR poøádá ukázka bojù o
pevnosti. Nestorem všech bunkrologù v naší republice
je ètyøiaosmdesátiletý Jan Polášek. Povídám si s ním v
pro nìj typickém prostøedí,vojenské palandy, svícen z
dìlové nábojnice, oprýskaná lampa a všude beton.

Ètyøiaosmdesátiletý Jan Polášek
má k úsmìvu poøád blízko

„Základy pevnosti MO-18 Obora jsou a v hloubce
pìti metrù,“ øíká. „A plnì funkèní studna má hloubku
padesát metrù.“
Promiòte, co vás pøivedlo k tak netradiènímu
koníèku, jako jsou vojenské pevnosti?
„Mám tìch koníèkù víc auto, moto, kino, rádio, foto,
ale to všechno s bunkry souvisí. Co mì pøivedlo?
Vlastenectví. Vím, e dnes u tento pojem øada lidí ani
nechápe, ale já mìl otce, matku, knìze i uèitele
opravdové vlastence. Vštípili mi, e kde se èlovìk zrodí,
tam se hodí a musí se starat. Stavby bunkrù jsem
vnímal jako kluk, protoe náš rodinný pøítel pan Josef
Procházka byl jejich stavbyvedoucím od Bohumína a
po Kozmice a spolupracoval s vojáky. Pak pøišel
Mnichov, spojenci nás vypláchli… Málokdo si dnes
uvìdomuje, e našimi skuteènými spojenci byli jen
Rumunsko a Jugoslávie, ty zemì odolaly jak Hitlerovi,
tak Stalinovi.“
Pomìrnì èastá otázka historikùm zní: myslíte,
e bychom se ubránili?
„Nebýt zrady spojencù… kdo ví? Naše strategická,
technická, kulturní i morální úroveò patøila mezi nejvyšší
v Evropì. Profesor Bechynì urèil postupy
technologické a stavební postupy, mìli jsme
cementárny, elezárny, odhodlané lidi. Navzdory zradì
jsme mìli nadìji.“
Jaký byl stav pevností po válce?
„Nìmci nejdøíve roztrhali zvony na pevnostech,
demolovali je a vykradli. V roce 1944 se pak paradoxnì
bránili v bunkrech pøed sovìtskou a naší armádou.

S nìkolika pøáteli jsme se po válce rozhodli, e aspoò
nìco dáme do pùvodního stavu. Pracoval jsem tehdy
jako technik u Státního filmu, pozdìji u krajského
Filmového podniku. Mimochodem, Severomoravský
kraj mìl v té dobì 400 kin. Mìl jsem hodnì sluebních
cest, pøi kterých jsem si stav všech bunkrù mohl
zmapovat, a zároveò pevnosti v Darkovièkách
doplòovat pùvodní technikou.“
Co vám v této èinnosti dalo nejvíce zabrat?
„Napøíklad turecké hospodáøství a pøesvìdèovaní
potentátù, aby pomáhali myšlence vlastenectví.
Tenkrát byla opravdu jiná doba, Vlastence generála
Píku popravili vlastní lidé. Knìz Dr. Ladislav Kubíèek,
který ve Svinovì postavil kostel Krista krále, byl vìznìn
a pronásledován. Naproti tomu, vdy se našli lidé, kteøí
pomohli. Tøeba bez
tehdejšího øeditele Muzea
osvobození v Ostravì Alfonse Bøeziny bychom areál v
Darkovièkách stìí dali dohromady. V roce 1987 se
nám podaøil „majstrštyk“, kdy jsme pøestìhovali
ètyøiadvacetitunovou a témìø padesátitunovou kopuli z
Orlických hor. S velmi dobrými kolegy Janem Guøanem
a Petrem Kuchaøem jsme je hned usadili podle
pùvodních plánù. Dnes nám ve všem pomáhá Slezské
zemské muzeum v Opavì vèele s øeditelem dr.
Kalusem.
Mùete zhodnotit, co vám neobvyklý koníèek
dal a vzal?
„Dal mi revma prostory v bunkrech jsou studené a
vlhké. Obèas jsem se musel pohádat, ale to patøí k vìci.
Ovšem dal mi také sebeuspokojení a pocit, e dalším
generacím pøedáváme hmatatelnou památku. Moná
se budete divit, ale já jsem v bunkrech strávil i svatební
cestu. Jednu sobotu jsme se s Miluškou vzali a v nedìli
u jsme cestovali po pevnostech, i do Osoblahy a
Jindøichova
Poslední otázka zní: èím to je, e k úsmìvu máte
poøád blízko a vyzaøuje z vás èinorodost?

„Jsem spokojený. Bùh mi mnohokrát drel palce.
Opravdu, kdybych se mìl znovu narodit, chtìl bych
proít právì takový ivot, jaký jsem proil.
A moc se tìším na manelku. A dostanu
„povolávací rozkaz“, ona se mì urèitì zeptá: kdes byl
tak dlouho?“
Jiøí Muladi
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Ústøední knihovna Knihovny
mìsta Ostravy novì?
Kdy jsme koncem roku 2003
uzavírali ústøední knihovnu mìsta
Ostravy u Sýkorova mostu a budovu
pøedávali stavebním firmám, zdála
se doba, kterou strávíme v provizorních prostorách nekoneèná.
V prùbìhu stavby jsme vidìli naši
knihovnu zcela „odstrojenou a v
nedbalkách“, a zdálo se, e není
moné vše uvést do pùvodního
stavu. V èase, který plynul, jsme si
zaili chvíle nadšení i zklamání,
pøekvapení pøíjemná i ménì pøíjemná. Pøes všechny pøekáky, které s
sebou tak nároèná rekonstrukce
pøináší, stojíme na prahu nové etapy
a pøipravujeme otevøení zrekonstruované ústøední knihovny KMO.
V prùbìhu mìsíce záøí budeme
z pavilonu C na Výstavišti Èerná
louka stìhovat vše co pro nás drahé
a cenné jest, tedy pøedevším knihy,
gramodesky a CD, èasopisy i noty.
Do nové ústøední knihovny se také
pøestìhuje dìtské oddìlení z
Tyršovy ulice a koncem záøí
Zvuková knihovna pro nevidomé a
slabozraké z Hrabùvky.

V oddìleních slueb budou k
dispozici fondy ve volném výbìru,
elektronické katalogy, poèítaèe s
veøejným internetem, poslechová
místa v hudebním oddìlení,
náslechy v britském centru.

Velkou promìnou prošla pasá,
která prochází støedem budovy a
která zùstane nadále prùchozí pro
veøejnost. Z pasáe se bude vcházet do prostor Komorní scény
Aréna, která najde v této budovì
své nové sídlo.
V zadní èásti pasáe zùstává
umístìna veøejná èítárna novin a
èasopisù, do které budou v budoucnu ve spolupráci s MMO umístìny
kiosky veøejné správy urèené pro
komunikaci obèan-úøad. V zadní
èásti budovy jsou interní provozy a
dvì podzemní podlaí slouí jako
sklady dokumentù a technické
zázemí knihovny. Celá budova je
bezbariérová. Své sluby tu bude
opìt nabízet èajovna, plánujeme
mnoho výstav a naváeme na
tradici odpoledních akcí pro veøejnost, které si našly své pøíznivce.
Novinkou budou i vzdìlávací akce.

Knihovna u Sýkorova mostu bude
pro veøejnost otevøena 3. øíjna 2005

Jaké všechny zmìny na naše
ètenáøe a návštìvníky èekají?
Hlavní vstup do knihovny je novì
pøímo z ul. 28. øíjna. Tímto vchodem
se návštìvníci dostanou k pùjèovnì
pro dospìlé, studovnì, dìtskému
oddìlení, hudebnímu oddìlení,
britskému centru KMO. Ve stejné
èásti budovy se také nachází spoleèenský sál knihovny a multimediální uèebny. Do prostor pùjèovny
pro dospìlé v pøízemí bylo vestavìno mezipatro, na které jsme umístili
studijní místa, a ze kterého je
opravdu krásný výhled na øeku
Ostravici.

Protoe vím, e ètenáøi Senior
Tipu jsou lidé aktivní a zdravì
zvìdaví, vìøím, e s mnohými se ve
staronových prostorách knihovny
potkám a u dnes se na setkání s
nimi a jejich postøehy tìším.
Miroslava Sabelová
øeditelka Knihovny mìsta Ostravy

Námìstek hejtmana ing. Jiøí
Carbol:"V minulých dnech jsem
se
se zúèastnil zasedání Komise
pro kulturu asociace krajù. Tato
jednání slouí k
vzájemnému informování o
problematice, se kterou se v oblasti kultury a památkové péèe
støetáváme. Vìtšinou øešíme
monosti, jak získat více zdrojù do
kultury, ale kromì toho i vìci
organizaèní a legislativní. Nyní
jsme se zabývali otázkou, proè
nám stát doposud nepøevedl
všechny kulturní majetky v krajích.
Dohodli jsme se na výzvì k
doøešení reformy veøejné správy a
to konkrétnì, pøevedením detašovaných pracoviš Státního
památkového ústavu na kraje.
Takový krok logicky zjednoduší
správu národních památek v
krajích a ušetøí místa státních
úøedníkù na ministerstvu v Praze.
My bychom napø. pøevzali zámek
v Hradci nad Moravicí a další.“

Naše tipy

Hrad Hukvaldy
24.9. a 25. 9. Hukvaldské preclíky a
koláèe
27.11. Ondøejská pou se mší v kapli
na hradì, kterou slouí zást. ol. biskupství dìkan Místecký, je spojena s
veselicí na hradì a pod hradem.
Hrad Sovinec
3. 9. - 4. 9. O prsten èerné vdovygotický mumraj na støedovìké tvrzi.
ivot a etiketa na hradech 15. století
pøi námluvách udatných rytíøù a
krásných dam.
24. 9. - 25. 9. Kašpárek na skalním
hradì - loutkáøská a divadelní pou
29. 10. Zavíráme hrad aneb to nejlepší z letošní sezóny.
Zámek Kunín: Zámek otevøen do
31.10. Út - Ne a svátky 9:00 - 17:00
So dopoledne - v pøípadì konání
svatebních obøadù návštìvnický
provoz omezen. Mimo návštìvní
dobu po dohodì se správou zámku.
Návštìvníci si mohou prohlédnout
napøíklad Pohostinské pokoje,
lonice a uèebny zámecké školy se
zaøízením a empírovou nástìnnou
malbou, obrazárnu, Lovecký pokoj,
Dámský pokoj a další.
(di)
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Peèovatel/ka roku 2005
Diakonie ÈCE - Støedisko køesanské pomoci v Praze
spolu s Èeskou asociací peèovatelské sluby
vyhlašuje IV. roèník celostátního ocenìní
„Peèovatel/ka roku “

Koho chceme ocenit?

Peèovatelky a peèovatele, kteøí poskytují péèi lidem
oslabeným, dlouhodobì nemocným, postieným
úrazem èi lidem s celoivotním handicapem.
Peèovatelky a peèovatelé pomáhají klientùm s
nákupy, úklidem, osobní hygienou a další nezbytnou
péèí, zprostøedkovávají také kontakt se svìtem a
veškeré úsilí smìrují ke zkvalitnìní ivota svých
klientù.

Proè vyhlašujeme výzvu pro ocenìní?

Chceme upozornit na potøebnost tohoto povolání,
chápaného zpravidla jako ivotní poslání. Chceme
ocenit práci peèovatelek a peèovatelù a získat
tomuto povolání vánost a respekt, který mu po právu
náleí.

Jaká jsou pravidla pro nominaci?

!Návrh na ocenìní „Peèovatel/ka roku “ mohou zaslat
klienti peèovatelských slueb, rodiny a pøátelé
klientù, spolupracovníci
a vedoucí peèovatelek/peèovatelù, lidé z jejich okolí.
! Na ocenìní mohou být navreni mimoøádnì
kvalitnì, obìtavì a zodpovìdnì pracující
peèovatelé/peèovatelky zamìstnaní ve státních,
nestátních neziskových a soukromých organizacích
i samostatnì pracující peèovatelé/peèovatelky.
Podmínkou nominace je vykonávání pøímé péèe o
klienty po dobu nejménì tøí let.
!Písemné návrhy musí obsahovat jméno peèovatele/peèovatelky/, jméno a adresu organizace ve
které pracuje, dùvod, proè je na ocenìní navrhován/a (v èem je spatøován jeho/její pøínos pro
klienty, o které peèuje).
!Komise odborníkù zkontaktuje nominovaného a
zamìstnavatele k doplnìní údajù potøebných k
hodnocení.
Kam a do kdy zaslat návrhy?
Návrhy zasílejte na adresu Diakonie ÈCE-Støedisko
køesanské pomoci v Praze, Mgr.Libuše Roytová,
Belgická 22, 120 00 Praha 2 nebo na e-mail
skp@diakoniecce.cz.
Uzávìrka pro podání návrhù je 15. záøí 2005.
Kdy a kde budou vyhlášena ocenìní?
Z vašich návrhù vybere komise sloená z odborníkù v
oblasti sociální práce „Peèovatele /peèovatelku roku
“. Vyhlášení výsledkù a pøedání cen se uskuteèní na
spoleèenském setkání na Novomìstské radnici,
Karlovo nám. 23, Praha 2, dne 30. listopadu 2005.
Podrobnìjší informace poskytne Mgr. Libuše
Roytová, øeditelka Diakonie ÈCE - tel. 222 520 589
nebo 7777 341 70, e-mail: skp@diakoniecce.cz, více
na web stránkách skp.diakoniecce.cz.

Je tady opìt Akademie III. vìku
Kulturní zaøízení Ostrava-Jih pøipravilo na letošní
podzim další pokraèování úspìšného vzdìlávacího cyklu STUDIUM PRO SENIORY.
Jedná se o cyklus 12ti pøednášek na rùzná témata
(psychologie, zdravý ivotní styl, historie a další).
Pøednášky probíhají vdy ve støedu od 14,15 hod.
v Kulturním domì Výškovice.
Zahájení 21. 9. 2005
Mìsto Havíøov v øíjnu 2005 ve spolupráci s Institutem celoivotního vzdìlávání Havíøov otevøe ètyø
semestrální studium seniorù Akademii III. vìku.
Posluchaèi se mohou vzdìlávat v pøedmìtech:
výpoèetní technika, angliètina, psychologie, zdravý
ivotní styl, práce s internetem, sociální politika,
komunální politika, vìda, kultura, Evropská unie,
historie a politologie, zemìpis a geografie, vesmír a
astronomie a novì v obèanském a trestním právu.
Podmínkou pro zaøazení je øádné vyplnìní
pøihlášky, úhrada kurzovného 350,- Kè na semestr,
uchazeè musí být obèanem mìsta Havíøova ve
starobním nebo invalidním dùchodu. Nové ètyø
semestrální studium není urèeno pro absolventy
pøedešlých akademií.

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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NAPSALI JSTE NÁM
Váená redakce,
váš SeniorTip jsem získala náhodou a
jeho obsahem jsem byla mile pøekvapena. Potìšil mì rozhovor s prof. Ing.
Èermákem. Jeho matka byla i mou
tøídní. Inspiraci jsem našla i v dalších
èláncích a budu se tìšit na další èísla.
Chci vám napsat o svém prázdninovém
putování nejen za kulturou. Zaèalo
neslavnì, hned zpoèátku jsme mìli
vstupenky na Buchlov, na pøedstavení
Slováckého divadla. Mìli hrát Cyrana z
Bergeraku, poèasí tomu ale zabránilo.
Navštívili jsme také Velehrad a stali se
pøímými úèastníky Koncertu lidí dobré
vùle. I kdy jsme celý koncert prostáli, v
tak bájeèné atmosféøe nás nohy ani
bolet nemohly.
Jeli jsme také se zájezdem do Verony.
Poøádala jej ostravská cest. kanceláø a
vìtšinu úèastníkù zájezdu tvoøili senioøi. Ve Veronì je hodnì památek, ale
naším hlavním cílem bylo pøedstavení
Verdiho Nabucca v antické arénì.
Velkolepá podívaná, kterou dotváøelo
vzdálené znìní hromù však skonèila
pro vytrvalý déš po druhém jednání,
ale i tak to stálo zato.
Také Ostrava mi umonila pìkné kulturní záitky. Navštívila jsem výstavu
Josefa Veselého v Galerii Mlejn.

Malíøský cyklus inspirovaný Janáèkovou hudbou vystavuje umìlec
narozený v roce 1912! Veèer jsem pak
stihla Michálkovice, kde se v cechovnì
Dolu Michal konala vernisá výstavy
tentokrát velmi mladých umìlkyò
Pavlíny Fichty Èerné a Lenky Klodové.
Nenechám si také ujít i výstavu malíøe
Karla Harudy. Nezbývá ne vám popøát
hodnì úspìchù ve vaší tak potøebné
èinnosti a poslat vám i ètenáøùm moc
pìkných pozdravù.
Ing. Boena Fojtová
Ostrava - Hrabùvka

Aby stáøí mìlo lidskou tváø
Bývalí vyskopecaøi ani v dùchodu
nezahálejí. Jejich Klub dùchodcù u 35
let peèuje o dvì stovky èlenù. O
dùchodcích se øíká, e mají dostatek
èasu, ivot jim ubíhá v klidu a
nicnedìlání. U èlenù našeho klubu je to
však jiné. Našim receptem proti stáøí je
vlastní aktivita. Dìláme vše pro to,
abychom stáøí èinorodì proívali. I
letos to nebylo jiné. Pro své èleny jsme
pøipravili bohatý program.
Vedle ji tradièních setkání se zástupci
podniku, besedami na závodì, návštìv
pøedstavení ND Moravskoslezského
jsme se také vypravili na zájezdy.

Mimo jiné jsme navštívili i Trenèín a
Trenèanské Teplice. A na podzim nás
èeká tradièní relaxaèní pobyt v
Luhaèovicích. Navštívíme Zlín a podíváme se i na zámek Lešná. Posledním
poznávacím zájezdem letošního roku
pak budou mìsto Peišany a vinná
oblast Malých Karpat.
Nejde nám však jen o ty šastnìjší
chvíle ivota, nezapomínáme navštìvovat nemocné a louèit se se svými
èleny pøi poslední cestì. Výbor klubu
spolupracuje i s Koordinaèní radou
seniorù a zdravotnì postiených mìsta
Ostravy, Asociací dùchodcù odboráøù a
s jednotlivými výbory klubu na
závodech Mittal. Prostì èlenové ani
letos nezahálejí a dokazují, e stáøí
není jen smutek, nemoc a beznadìj, ale
i radost ze ivota. Naplòují tak slova
jednatelky klubu, 80tileté Aneky
Lesniakové: "Hlavním cílem nás všech
je, aby stáøí mìlo lidskou tváø, my mìli
blíe jeden k druhému, vzájemnì si
pomáhali. Musíme mít nejen otevøené
oèi, ale i srdce".
Ing. Lubomír Pásek
Pøedseda klubu dùchodcù
vysokých pecí Ostrava
pøi ZO OS Kovo

NAŠE POZVÁNKA

Senioøi pøijïte mezi nás
Pokud chcete být
informováni o záleitostech prospìšných
pro ivot seniorù a
zdravotnì postiených,
a u pro jednotlivce
nebo celé organizace,
navštivte nás.
V ivotì nechceme být izolování ale vymìòovat si
zkušenosti, podílet se na organizování spoleèných
akcí. Tak se snaíme zajišovat projekt Národního
programu pøípravy populace na stárnutí, vyhlášený
vládním usnesením a v praxi realizovat èinnost rady
seniorù, která ji vznikla na celostátní úrovni.
Schùzky koordinaèní rady se konají ji pátý rok.
Najdete nás v Kulturním zaøízení Jízdárna v Ostravì
(za krajským úøadem) a to kadý mìsíc.

Termíny dalších schùzek jsou: 19. 9.; 17. 10.; 14.
11. a 19. 12. 2005. Tel. kontakt - 596 632 772
Nezùstávejte izolováni, spolupracovat se sluší, to
omlazuje duši, a není to marné, nebo se pomaleji
stárne.
Ing. Lubomír Pásek
Pøedseda Koordinaèní rady seniorù a zdravotnì
postiených, Ostrava

Podzim seniorù v roce 2005
17. 9. Den seniorù v Zoo Ostrava. Tento den budou mít senioøi
vstup do Zoo zdarma.

1. 10. Pochod, nejen seniorù. Organizuje Zdravotní ústav.
Prùbìný start je od Domova sester v Ostravì-Porubì od 10
hod. - do 11,30 hod. V cíli budou probíhat preventivní zdrav.
aktivity (mìøení TK apod.)
5.10. Prohlídka rekonstruované knihovny u Sýkorova
mostu v Ostravì s následným hudebním programem.
Zahájení prohlídky je v 15,30. Ke shlédnutí budou veøejné
místnosti, ale také pro obèany nedostupné zázemí.
19.10. Poetické odpoledne Jiøího Wolkera. Ve známých
prostorách galerie Chagall v Ostravì naváeme na tradici
tìchto akcí. Sejdeme se v 16 hod., abychom se s básníkem
vrátili do školních let.
Ètvrtletní informaèní zpravodaj vydává Spoleènost senior,
obèanské sdruení, za pøispìní grantu Krajského úøadu
Moravskoslezského kraje a Magistrátu mìsta Ostravy.
Zodpovìdný redaktor: Ing. Ludmila Holubová
Redakèní rada: MUDr. Blanka Malá, Mgr. Pavla Pešatová,
Ing. Lubomír Pásek, MUDr. Hugo Pøibyl, Marie Kalinová,
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
www.seniortip.cz
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NA SLOVÍÈKO

Mìsto - jubilant
Jak hledá vlastní štìstí primátorka Havíøova?
Je nejmladším mìstem v republice a právì letos se
doívá padesáti let. Na jeho pojmenování byla tehdejším KNV vyhlášena veøejná soutì, ve které se objevovaly i názvy jako Horníkovo, Úderník, nebo Èestpracov. Øeè je o mìstì Havíøovì.
„Vzniklo na katastru šesti obcí, jejich znaky jsou v
insignii mìsta,“ øíká primátorka PaedDr. Milada
Halíková. „Máme zde i zámek, pùvodnì selskou tvrz z
15.stol., v nìm se dnes nachází hotel, restaurace a
obøadní síò. Ovšem pouze z historie ít nelze, proto
vìnujeme hodnì investic do revitalizace centra, konkrétnì 120 mil. Kè za poslední tøi roky. Té postupnì
revitalizujeme další èásti mìsta, zvláštì Šumbark.“
Mùete uvést pøíklady vyuití investic?
Námìstí bude dominovat monumentální umìlecké dílo, vybrané na základì soutìe. Jde o bránu s
kyvadlem, kde se kombinuje kámen, kov a voda. Po
etapách probíhá zateplování domù, úpravy meziblokù, høíš u škol, která jsou otevøena veøejnosti a do
veèerních hodin. Do letního koupalištì jsme investovali loni 60 mil. korun. Je zaøízeno na zpùsob aquaparku a tvoøí základ budoucího areálu volného èasu.
Vìnujeme se i seniorùm - ještì letos zaène výstavba
domova dùchodcù s kapacitou sedmdesáti lùek.“
Celkovì vzato, obèané ÈR mají èím dál vyšší
vìkový prùmìr. Týká se to i mladého Havíøova?
„Bohuel ano. Zatímco v sedmdesátých letech se
v zákl. školách muselo uèit na smìny, nyní jich je osm
a pùl tisíce. Proto u dvì ZS slouí jiným úèelùm,
podnikatelskému centru a støední škole. Tím vìtší
rozvoj však zaznamenává pøíspìvková organizace
Sociální sluby mìsta Havíøova a Ústav sociální péèe
s chránìnými dílnami a bydlením. Tøetím rokem u nás
také funguje Domovinka (nìco jako školka pro
seniory), s kapacitou 24 míst a je velmi oblíbená.
Máme také domy s peèovatelskou slubou.“
Jsou senioøi Havíøova aktivní?
„Bezesporu. Sdruují se v jedenácti klubech
dùchodcù, z nich nejvìtší, mìstský klub, má 1500
èlenù. Zástupci všech tìchto klubù zároveò tvoøí radu
seniorù, tedy poradní orgán pro zastupitele mìsta. A
my jejich èinnost jak morálnì, tak i finanènì podporujeme. Mimo jiné vìnujeme kadý rok dva miliony
korun z rozpoètu mìsta na rekreace dùchodcù a dìtí
ze sociálnì slabších rodin. Pøíští rok se tak podívají do
chorvatského Omniše, co je jedno z šesti evropských
partnerských mìst Havíøova.“
Jak jste na tom Vy sama a volný èas?
„Není to nic valného. Mám èasovì velmi nároènou
práci, take cítím dluh v návštìvì kin a divadel.
Zúèastòuji se aspoò koncertù Janáèkovy filharmonie
Ostrava, dokonce jsme u nás zavedli tradici novoroèních koncertù JFO. Ale snaím se i øídit citátem:
Starajíce se o štìstí druhých, nacházíme štìstí vlastní.
Ten zápøah je pak mnohem snesitelnìjší.“
Jiøí Muladi

„Havíøov vznikl na katastru šesti obcí, jejich
znaky jsou v insignii mìsta,“ øíká primátorka
PaedDr. Milada Halíková.
Mìsto Havíøov leí v nadmoøské výšce kolem 260
metrù a je rozbrázdìno nìkolika údolími podél øíèek
a potokù. Jiní èástí protéká øeka Luèina.
V souèasné dobì má 89 000 obyvatel a od roku 1990
je statutárním mìstem.
Nìkteré zajímavosti mìsta
Empírový zámek s parkem - historie zámku sahá
zøejmì a do 15. stol., kdy na jeho místì stála tvrz.
V 18.stol. zde byl zbudován barokní zámek se
zahradou. Po poáru v roce 1823 byl pøebudován v
empírovém stylu. Od roku 1845 pøestal slouit
zámek jako panské sídlo a plnil funkci
administrativní budovy k pøilehlému statku.
Kotulova døevìnka patøí
k nejstarším roubeným
lidovým stavbám na
Tìšínsku. Chalupa obdélníkového pùdorysu
na omítané cihlové
podezdívce se støechou
krytou došky, byla poKotulova døevìnka
stavena v roce 1781.
Nejvìtší výstavba ve mìstì probíhala v padesátých
a šedesátých letech. Dnes pøedstavuje památkovì
chránìný obytný soubor SORELA, stavební sloh socialistického realismu (podobnì je tomu v Porubì).

Kulturní dùm Petra Bezruèe je souèástí chránìné
památkové zóny Sorela. Byl kolaudován v r. 1961 a
bez vìtších oprav a úprav slouil svému úèelu do r.
2001, kdy byl celkovì rekonstruován. Sídlí zde
minigalerie,Mìstské kulturní støedisko.
Meandry Luèiny byly
vyhlášeny pøírodní
památkou v r. 1992. Je
zde neregulovaný
øíèní tok Luèiny, který
se vine èetnými
øíèními zákruty
v
nìkolikametrových
hlinìných naplaveninách. Nespoutaná øeka nabízí
spoustu krásných zákoutí a pohledù.
(LH)
zdroj:www.havirov-city.cz

