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Tip na výlet
Na místì vyhoøelého, pìt set let starého døevìného kostela v OstravìHrabové vyrostl nový, unikátní døevìný kostel svaté Kateøiny
Alexandrijské. Opìt slouí vìøícím a v dobì vánoèní bude urèitì i
pøíjemným místem k rozjímání.

Pùvodní kostel sv. Kateøiny

Mnoho lidí si chodí prohlédnout
novì postavený døevìný kostel
svaté Kateøiny Alexandrijské v
Ostravì-Hrabové. Tato jedineèná
sakrální stavba z roku 1543 shoøela
v dubnu roku 2002. Hrabovský
døevìný kostelík patøil mezi vzácné
dochované památky na severní
Moravì. Pøedstavoval architekturu,
v ní se prolínaly stavební prvky z
období pozdní gotiky s prvky
renesanèními.
Z jedné z nejstarších památek
na Moravì zùstalo po poáru pouze
ohoøelé torzo presbytáøe a sakristie.
Zvon z roku 1660 se poárem
roztavil a pøi pádu vìe rozbil na
kusy. Kostel však povstal z popela a
na jeho pùvodním místì dnes stojí
pøesná replika.

Vyhoøelý døevìný kostel svaté
Kateøiny ze šestnáctého století byl
dokladem lidové architektury a
jednou z nejstarších památek na
Ostravsku. Kostel pøeil bez vìtší
úhony tøicetiletou, první i druhou
svìtovou válku. V kostele se
pravidelnì konaly mše, køtiny,
svatby a pohøby.
Øemeslníci ze Vsetínska pøi
stavìní repliky pouili stejnou
techniku jako pøi vzniku originálu v
16. století a spotøebovali 500 kubíkù
døeva, které zdarma poskytly Lesy
Èeské republiky. Na základ vìe
kostela pouili døevo ze ètyø
150letých dubù. Trámy jsou ruènì
opracované a originální jsou i
tesaøské spoje.

Replika kostela sv. Kateøiny

Zvonaøská dílna akademického
sochaøe Josefa Kadlece v Halenkovì odlila dva zvony rovnì podle
pùvodní dokumentace. Od shoøelého kostela se novostavba liší jen
interiérem a novým sociálním
zaøízením, které v kostele ze 16.
století nebylo.
Kostel byl na konci listopadu
vysvìcen. Budete-li o vánoèním
èase hledat inspiraci, kam se vydat
na výlet, je právì toto místo pro nìj
jako stvoøené!
Doprava: MHD Ostrava, autobus
linka èíslo 39 a 41. Výstup na
zastávce Hrabová - kostelík.
NEPØEHLÉDNÌTE

Senioøi srovnávají krok s moderní spoleèností
Unikátní dítì - aneb ve dlani svìt...
Pomyslné køtiny slavilo „dítì“ obèanského
sdruení Spoleènost senior v Domì kultury mìsta
Ostravy. 9. listopadu 2004 se zde slavnostnì
zahajoval provoz "Poèítaèového centra" pro
seniory a osoby se zdravotním postiením.
Porod tohoto dítìte byl financován z prostøedkù grantu Evropské unie,
ovšem stovkami hodin práce se na nìm podíleli i samotní èlenové
Spoleènosti senior. Tento projekt patøí urèitì mezi jedineèné v rámci celé
republiky.
O tom, jak poèítaèové centrum hodnotili ti, kteøí byli slavnostnímu
okamiku pøítomni si pøeètetì na str. 13
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SLOVO OSTRAVSKÉ RADNICE
Ostravský magistrát respektuje evropské trendy
Jak se pozná spoleènost?
Víte, co je E - government? Struènì øeèeno, jde o systém elektronické komunikace obèana s
úøadem. Na magistrátu mìsta Ostravy se tento projekt zaèíná realizovat a v koneèném kroku by
mìl i seniorùm pomoci pøi vyøizování nejrùznìjších úøedních záleitostí. O podrobnostech jsme
hovoøili s námìstkem primátora Ing. Vítem Ruprichem.

„Zejména z poèátku to asi
nebude nijak havé, vdy podle
souèasných zákonù si nelze
elektronicky vyøídit napøíklad pas
MUDr. Blanka Malá
nebo øidièák. Také musíme
poèítat s tím, e ne kadá
Ing. Vít Ruprich
babièka bude ovládat internet.
Ale i ona bude moci zavolat pouze na jedno èíslo, tzv. call centrum, kde ji pøepojí na správný kontakt. Samozøejmì, kdo
bude mít pøístup na internet, bude si moci najít správný
formuláø, vyplnit jej, vytisknout, pouívat e-mail, SMS a
podobnì.“
V jakém stavu jsou pøípravy celého projektu?
„Do konce roku probìhne výbìrové øízení na firmu
zajišující software a zaèátkem pøíštího roku by mìl být znám
vítìz. Na veøejných místech se plánují informaèní kiosky s
pøístupem na internet. E-government bude najídìt
postupnì, bude pøibírat další a další agendy. Jeho základ by
mìl být hotov v polovinì roku 2006. Zatím ještì není
rozhodnuto, jestli souèástí bude èi nebude výstavba støediska
správních èinností, asi za pùl miliardy korun. Ale call - centrum
u zaèíná fungovat.“
Mùete sdìlit územní rozsah projektu?
„Poèítá se, e bude platit v Ostravì a dvanácti pøilehlých

obcích, ovšem podle zájmu se to mùe rozšiøovat. Je jasné,
e vyøizovat úøední záleitosti bez fyzického kontaktu je dnes
evropským trendem. A taky je jasné, e u zanedlouho bude
dorùstat generace seniorù, která bude internet bez obtíí
ovládat.“
To mohu potvrdit, i Spoleènost senior se v tomto
smìru angauje.
„Víme o tom. Je to zásluné a taky vás na magistrátu
podporujeme, o èem zase víte vy. Ostatnì, asi nebude
ádným problémem udìlat v uèebnì v Domì kultury
prezentaci, týkající se právì E - governmentu.“
Máte pravdu. A v souvislosti s podporou magistrátu
mi nedá, abych se nezeptal: Jak Vy osobnì vnímáte
problematiku seniorù?
„Dá se pøedpokládat, e kadý z nás bude jednou
seniorem. Existuje dokonce prognóza, e v roce 2030 bude
polovina populace ostravska v dùchodovém vìku. Doufám,
e se toto pochopení pro seniory bude pøedávat jako štafeta.
Víte, peníze jsou sice dùleité, ale citové a lidské vazby jsou
dùleitìjší. Markantnì to lze pozorovat na dìtech, ale i na
seniorech. Øíká se, e vyspìlost spoleènosti se pozná podle
pøístupu k seniorùm. Já s tím souhlasím.“
(di)

SLOVO GERIATRA
Co je nejhorší?
"Ani ty depky u nejsou, co bývaly,“ posteskla
si nedávno známá, pøi
debatì o èasech minulých.
Deprese jsou skuteènì skloòovány nejen v
hovorech pøátel a pøi
stescích unavených pracovníkù, ale pøedevším
MUDr. Hugo Pøibyl
média, ta informují o
depresích témìø ze všech stran. Dozvíte se tak statistiky,
které národy trpí chmurnými myšlenkami èastìji, o vlivu svitu
sluneèního svìtla i dìdièných zátìích. Pøeètete si
doporuèení, kdy je lépe se vìnovat sportu a kdy zase
vyhledat odborníka, vèetnì tak zobecòující rady, e duševní
bolest musí trvat alespoò dva týdny, aby se jednalo o depresi
a bylo tøeba vyhledat pomoc.
Všichni víme, e bolest prostì k ivotu patøí. A u je
duševní èi fyzická. Jene její vnímání je tak individuální, jak
individuální proívání má kadý z nás, nemluvì o
skuteènosti, e v kadém okamiku kolísá naše stresová
odolnost. Tím také kolísá i schopnost ustát si kadou ránu,
kterou nám osud uštìdøí.

Marnì se neøíká, e i ti nejsilnìjší mají slabé chvilky. Co
se tím snaím naznaèit? e ádnou radu, tedy ani tu
mediální, nelze brát doslova. Trápit se v samotì a smutku bez
pøátel a bez pomoci, jen proto, e v novinách psali: „Smutek
musí trvat alespoò dva týdny,“ by mohlo být chybou doslova
osudnou.
Se smutkem je tøeba bojovat a je nutné mu pøedcházet.
ijeme v dobì, kdy nám nemilosrdnì vládnou telefony a
diáøe. Spìcháme a pøitom si jen málokdy uvìdomíme, e v
práci je kadý nahraditelný. Nejvìtší hodnotou, kterou v
ivotì mùeme mít, jsou láskyplné vztahy s našimi nejblišími
a s pøáteli. ivot pro jiné, pro blízké a pøátele, mùe být tou
nejjistìjší zásobárnou pøíjemných pocitù v okamicích
smutku, marnosti a osamìní.
A jak dopadl mùj rozhovor o špatných náladách se
známou v úvodu? Výbornì! Kdy se mi se slovy: „A víte, co je
nejhorší?“ chystala povyprávìt všechna pøíkoøí, která jí zlý
osud zpùsobil, náhle se zarazila a zoufale zaúpìla: „Tak a teï
jsem zapomnìla, co je vlastnì nejhorší!“ a pak se smíchem
dodala: „No, vdy jsem vám to øíkala, doktore, u ani ty
deprese si èlovìk neuije jako zamlada!“
MUDr. Hugo Pøibyl

Zpravodaj SeniorTip vychází za podpory tìchto institucí:

Poruba

Ostrava-Jih

Vítkovice

Slezská Ostrava
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Tip pro zdraví - Podhajská
S pøibývajícím vìkem èlovìk zjišuje, e tam ho
bolí, tam ho píchá a dostavují se neduhy. Pak dojdeme
k názoru, e je potøeba s tím nìco udìlat, e to chce
odpoèinek a relaxaci. Ke stejným závìrùm jsme došli i
my a hledali jsme, jak si s tím poradit. Jednou z
moností byly termální láznì. Po dva roky jsme jezdili
do Harkán ( Maïarsko ). S ohledem na znaènou
vzdálenost jsme letos zvolili Podhajskou (Slovensko).
Dobøe jsme udìlali a dovoluji si to doporuèit i vám.
Na jihu Slovenska je tichá vesnièka, Podhajská.
Leí nedaleko Nových Zámkù. Je situovaná na jiních
výbìcích Pohronské pahorkatiny v nadmoøské výšce
170m n.m. Pro lidi, kteøí chtìjí navštívit Podhajskou
pøedevším z dùvodù léèebných je doporuèován pobyt v
podzimních, zimních a jarních mìsících, kdy voda není
øedìna (t.j.ochlazovaná mícháním se studenou vodou
uitkovou) a její léèebné úèinky jsou tak nejvìtší.

Podhajská,

Najdete tu nìkolik bazénù s obsahem této termální
léèivé vody, která má teplotu 33 - 36 C, co umoòuje
koupání bìhem celého roku.
V roce 1973 byl navrtán geotermální pramen silnì
mineralizované vody o teplotì 80 stupòù a vydatnosti
50l za sekundu. Voda s podobnými léèivými úèinky jako
voda z Mrtvého moøe pøíznivì pùsobí na dýchací cesty,
dnu, štítnou lázu, revmatizmus, bolesti zad a kloubù,
cévní onemocnìní, osteoporózu, artrózu, artritidu a
ekzémová onemocnìní. Pøíjemné a tiché prostøedí
nabízí 2 plavecké bazény, horký léèivý bazén, teplý
sedací bazén, 2 dìtské bazény s tobogánem a
relaxaèní bazén. To vše je v jednom areálu, spolu s
dalšími slubami (perlièka, víøivka, masáe,solárium)..
Mìsteèko je charakteristické svou pøíjemnou atmosférou, pohodou a klidem - vdy i ticho pomáhá léèit!.
V celé oblasti se nenachází ádný prùmysl, který by
zneèisoval ovzduší, a proto se tu dobøe cítí i lidé s
problémy dýchacích cest. Krásné lesy v okolí
Podhajské nám nabídly i zajímavé procházky po okolí.
Irena Zbranková

CK DUHA TOURS Ostrava - Poruba

malá vesnièka na jihu
Slovenska

SPECIALISTA NA ORGANIZOVÁNÍ LÉÈEBNÝCH A
REKREAÈNÍCH POBYTÙ PRO SENIORY

TERMÁLNÍ LÁZNÌ BEŠEÒOVÁ
RUOMBEROK
7-denní autobusové zájezdy do Nízkých Tater pod
Chopok Cena: 3.500 Kè/osoba
Termíny : 16.04.- 23.04.2005
23.04.- 30.04.2005
22.10.- 29.10.2005

V cenì : doprava autobusem, 7 x ubytování v horském
hotelu s plnou penzí, pobytová taxa,sluby delegáta, sluby
kulturnì-sport. referenta, spotøeba energií.
Ubytování : 2-lùkové pokoje s umyvadlem, spoleèné
sociální zaøízení, restaurace s výhledem na Chopok. V
místì pobytu zùstává autobus CK DUHA TOURS denní
nabídka fakultativních výletù do okolí.

Nìkolik bazénù nabízí
zábavu dìtem i dospìlým

TERMÁLNÍ LÁZNÌ PODHAJSKÁ
6-denní autobusové zájezdy k jedinému moøi na
Slovensku v blízkosti Nitry. Cena: 3.900 Kè/ osoba
Termíny : 28.03.- 03. 04.2005
04.04.- 10. 04.2005
14.11.- 20. 11.2005
21.11.- 27.11.2005

Krásné lesy v okolí

V cenì : ubytování v luxusnì zaøízených zdìných chatkách pro 4 osoby, doprava autobusem, pobytová taxa,
sluby delegáta, spotøeba energií. Monost polopenze
250,-Sk/osoba/den hradí se v místì pobytu.
Koupání i v zimì
pøináší potìšení

Bliší informace a objednávky:
CK DUHA TOURS, nákupní støedisko DUHA,
Ostrava-Poruba, tel.: 596 957 700, 777 237 041
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Zastavení u Mutinù
Není to tak dávno co Èeská televize slavila
abrahamoviny. Do Ostravy pøijeli i praští kolegové, aby
s námi zavzpomínali, mimo jiné i na nejslavnìjší seriály
Dìvèátko z kolonie a Kamenný øád.
Velká èást seriálu Kamenný øád se odehrávala na
statku „Poštulkových“, jak praví román Vojtìcha
Martínka. Vybrat místo pro natáèení se podaøilo
náhodou a dokonce kousek od Ostravy. Pøi cestì z
Pøíbora na Nový Jièín je za mìstem les a na jeho okraji
stojí budovy Mutinova statku.
Chlouba rodu
Pøijeli jsme tam jednoho nevlídného jarního dne v
roce 1975. ena na zápraí se na nás dívala s velkou
nedùvìrou. Na otázku, komue patøí statek,
odpovìdìla: „Jemu, Mutinovi. Je na poli“. Vyšli jsme
pøed bránu spolu s ní a ona øekla: „Mutina u jede“.
Pozdìji jsme si na jejich zvláštní oslovování zvykli. Pan
Mutina nás provázel po velikém statku, který byl kdysi
chloubou jeho rodu. Budovy byly postaveny do tvaru
písmene U. Pravé stranì vévodila selská budova, na ni
navazovaly chlévy, v èele jednopatrový výmìnek a na
levé stranì velké stodoly, kùlny a pøístøešky.

Ilustraèní foto

Vše bylo prázdné, v hospodáøských budovách
hospodaøil u jen èas. V jedné z kùlen stály pod
nánosem prachu a pavuèin krásné sánì. Pan Mutina
sundal na stìnì visící rolnièky a zaèal jimi rytmicky
pohybovat tak, jako kdyby jel na saních. Rolnièky se
rozezvuèely. „Zavøete oèi“, øíkal do jejich zvonìní „ a
pøedstavte si tu krásu. Silnice se v zimì nikdy nièím
nesypaly, byly bílé a my jsme kadou nedìli jezdili na
saních do pøíborského kostela a nebo jen tak, na
vyjíïku“. Poddala jsem se na malý okamik snìní a v
duchu jsem se kousek cesty projela s ním.
Bylo to úchvatné a ten okamik mi vrátil kousek
dìtství.
Na tøi mìsíce jsme se stali skoro obyvateli Mutinova
statku. Èlenové televizních štábù se dokáí rychle
pøizpùsobit prostøedí, protoe dnes jsou tady a zítra
jinde. Všude jsou hned doma. A u Mutinù tomu tak bylo
doopravdy. Mìli nás rádi. Kdy jsme se vraceli po
pøestávce, v ní jsme natáèeli v jiné lokalitì, vítali nás,
jako bychom se vraceli z veliké cesty.

Televize u kachlákù
Doma jsme teï mìli u Mutinù. Prostorná kuchyò s
velikým kachlovým sporákem nám slouila jako
místnost štábu, jedli jsme tam, chystaly se tam
rekvizity, herci se pøevlékali do kostýmù, líèili a èekali
na své výstupy. Paní Mutinová nám dìlala vajeèinu z
krásnì lutých vajec a sem tam nìco uvaøila. Paní
Mutinová ráda sedávala s úèinkujícími. Pohupovala
nohama jako malé dítì a kladla hercùm otázky
jako:„Jste enatý nebo rozvedený“?“Herci se rádi
rozvádìjí, e?“ Neèekala na odpovìï a pokraèovala;
"A zuby, zuby máte svoje? To to herci musejí mít
pìkné zuby, e?“ Nikdy se na ni nikdo nezlobil, protoe
vìdìli, e to s kadým myslela dobøe. Byla
dobrosrdeèná a laskavá. Také se mi pochlubila, e má
maturitu na pøíborské reálce a spustila francouzsky.
Jednou jsem se pøi prohlídce statku zatoulala na
výmìnek. Našla jsem tam zaloutlé úèetní záznamy,
které vedla maminka pana Mutiny ještì pøed první
svìtovou válkou. Byly psány úhledným švabachem a
finanèní èástky byly oznaèeny zlatkami a krejcary.
Tenkrát (bylo to v roce 1975) jsem si uvìdomila, jaké to
bylo døíve hospodáøství! Kolik se tam prodalo mléka,
másla a vajec, kolik zrna se odvezlo do mlýna. A kolik
tìchto výrobkù se muselo prodat, aby se na
pøíborském námìstí mohl zakoupit dùm za dva tisíce
zlatých! Podívala jsem se z okna a snaila jsem se
alespoò v duchu pøevést obsah zaloutlých knih do
souèasnosti: na velikém dvoøe bylo hnojištì s malinkou
kupkou hnoje od jediné krávy a sem tam pobíhalo pár
slepic. Sláva statku vzala za své vstupem do JZD, kde
pan Mutina pracoval. JZD zabralo i rozsáhlé lány polí
okolo Jako pøipomínka minulosti tam zùstal osamìlý
køí. Nedej boe, aby se nám dostal do zábìru!

Pokraèování rodu
Je zaèátek roku 2004 a my se brodíme mokrým
snìhem od hlavní silnice k Mutinovu statku. Jsme u
jenom tøi, Jarda Zaoral, Petr Gleich a já. Ten ètvrtý
Lojza Müller - nám chybí. Toèí se seriál o seriálech s
názvem „Pokraèování pøíštì“ a my se po mnoha letech
vracíme tam, kde jsme byli kdysi tak trochu doma.
Kadý krok vyvolá nìjakou vzpomínku. Blííme se
pomalu ke statku a vítá nás první pøipomínka minulosti.
Vrata a za nimi dvùr. Vítá nás mladý mu a zve dál.
Nenese jméno Mutina, ale Buzek. Pøed dvìma lety
tento statek pøevzal, aby na nìm budoval pokraèování
selského rodu Mutinù. V klenuté síni nás pøivítalo teplo
ústøedního topení a v kuchyni u jenom veliká kachlová
kamna nám pøipomínala dobu dávno minulou. Zaøízení
moderní a vkusné, doplnìné tìmi drobnostmi, které
vytváøejí domov. Pøijeli jsme tam abychom vzpomínali, jake to tenkrát pøed léty bylo. Ale pøítomnost
pøívìtivých mladých manelù, kteøí se za èas rozrostou
o potomka, byla snad darem, který nám Mutinovi
poslali. Èeká je mnoho práce a nepøestavitelné døiny.
Jsou mladí a dokáí to!
Nejvìtší radostí pro nás bylo to, e Mutinùv statek
má opìt obyvatele a pokraèovatele rodu.
Hana Juraèáková
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Jsou místa, kde se senioøi nenudí
V Èeském Tìšínì si mùe vybrat kadý senior

S úsmìvem a srdcem...
Širokou paletou slueb a
skuteènì velmi pestrým
programem se mùe poRoèník V
chlubit Centrum pro seniory v
Èeském Tìšínì - Svibici.
Od pondìlí do pátku se zde setkávají senioøi se zájmem
o internet, vaøení, kutilství, jako i výtvarnou èinnost,
muzikoterapii, relaxaèní terapii a podobnì. Do „nabídkového koše“ však patøí i výlety, semináøe, organizace
kulturních akcí, spoleèenských her a soutìí vèetnì
nabídky na stravování za velmi pøijatelné ceny.
Mgr. Natalia Ronchetti, vedoucí zaøízení: „Cílem
všech našich èinností je motivovat seniory k uplatòování svých zájmù, ke zmírnìní nebo úplnému odstranìní negativních myšlenek na samotu èi depresi, které
leckdy vyplývají i z nudy. Snaíme se vytváøet podmínky
pro rovnoprávný a aktivní ivot seniorù na Tìšínsku.“
To nejsou malé cíle. Kdo za nimi stojí?
„Zøizovatelem Centra pro seniory je Charita Èeský
Tìšín, která má dùleité zkušenosti se zajišováním
sociálních slueb i dùvìru v oblasti péèe o seniory. Celý
projekt však byl podpoøen prostøedky z Evropské unie.
Další prostøedky, zejména na kulturní a spoleèenské
akce, získáváme formou sponzorských darù.

Slezská diakonie rozšiøuje sluby
na Ostravsku
Na základì udìlení grantu od Nadace rozvoje
obèanské spoleènosti vznikne ještì v letošním
roce v Ostravì na ulici 28. øíjna 86 Internetová
kavárna pro seniory a Seniorklub.
Lidé se zájmem aktivnì trávit volný èas tak
budou mít monost v pøíjemném prostøedí
vyzkoušet poèítaèovou techniku a internet.
V rámci Seniorklubu budou probíhat pøednášky
s rùznými zajímavými tématy, výstavy fotografií
a vernisáe umìlcù.
Pøesné datum otevøení Internetové kavárny
bude veøejnosti sdìleno prostøednictvím tisku a
reklamních letáèkù.
Mgr. Irena Pavlasová
Slezská diakonie, Centrum sociální péèe

PØEDSTAVUJEME KLUBY
Kromì toho máme dobrou spolupráci s rùznými institucemi, ale tím hlavním je naše chu nìco dokázat.“
Jak jste se k této práci dostala Vy osobnì?
„Rozhodnì to nebyla náhoda. Vystudovala jsem
pedagogiku se zamìøením na sociální práci a u bìhem
studií jsem poznala rùzná sociální zaøízení i problematiku rùzných skupin lidí. Senioøi a jejich postavení ve
spoleènosti mì však zaujali nejvíce a dokonce se stali
inspirací pro mou diplomovou práci. Take dìlám to, co
jsem dìlat chtìla a dìlám to ráda. Mimo jiné se v praxi
zabývám vysvìtlováním a øešením sociálních problémù
seniorù vèetnì individuálního naplòování jejich potøeb.
Víte, záitky pøitom nejsou vdy kladné, ale snaím se
pracovat s úsmìvem a srdcem, senioøi si to zaslouí.“
Co tøeba radíte lidem, kterým je tìko na duši?
„Zapojit se do spolupráce a do spoleèenského
ivota. Vìøte, e je to osvìdèený recept. Týdenní nabídka našeho zaøízení je tak bohatá, e si opravdu mùe
vybrat kadý. Vdy organizujeme odpoledne s hudbou,
„Ostatky“, Vajeèinu, Pieèokovou párty, Folklórní
odpoledne, Miniolympiádu seniorù s vnouèaty atd.
Dokonce si vzpomínám, e po jedné takové akci pøišla
do Centra paní s dotazem, jestli si poøád ještì mùe u
nás koupit zelí a jelítko nebo tlaèenku. To nás dost
pobavilo.“
Jakou hodnotu v oblasti mezilidských vztahù
povaujete za nejvìtší?
„Dùvìru. Empatii. Toleranci. Ale také úsmìv na tváøi,
radost a spokojenost.“
(di)
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Doba pøedvánoèní
Studovat katalogy dovolených u v listopadu,
nejpozdìji v prosinci jsem si zvykla. Nakonec stejnì
jedu na dovolenou v LAST MINUTE. Stejnì tak kadý
rok po vánoèním maratónu si øíkám, e dárky zaènu
kupovat ji v srpnu, velký úklid budu dìlat na jaøe, kdy
je teplo a dlouho svìtlo a vánoèní cukroví si pøíští
vánoce nechám upéct u vyhlášené cukráøky, stejnì to
umí lépe ne já.
Pøicházejí vánoce - vydrím odolávat pomìrnì
dlouho. Zatímco kolegynì, kamarádky a sousedky ji
mají napeèeno pìt druhù cukroví a vymìòují si rady jak
odstavit sporák, lednièku èi praèku, aby vymetly i tato
normálnímu oku nedostupná místa, já se v duchu
usmívám, jak to mám letos zmáknuto!
JÁ nebudu sledovat vánoèní pohádky zcela vyèerpaná! JÁ nebudu letos dolovat z posledních zbytkù
svých sil chu míchat bramborový salát! Já ne! Kdy u
kolem mají napeèeno skoro deset druhù, odhodlám se
zavolat cukráøce, která tak výbornì peèe!
Pozdì! Ostatní mnì pøedbìhli! No nic, cukroví snad
zvládnu i kdy ne 10 druhù!
Dárky, které shromaïuji opravdu od srpna však
mizí z mých skrýší u v prùbìhu záøí a øíjna. Pøijedou
vnouèata a já v euforii jejich milé návštìvy vytahuji ze
skøíní hraèky, abych jim udìlala radost. Taky obleèení,
které pro nì mám, nutnì potøebují teï, ne a v prosinci!
Manelovi také podstrèím nový holící strojek, který byl
plánovaným vánoèním dárkem v momentì, kdy u
nemohu jeho boj ze starým strojkem psychicky unést.
Potutelnì tedy vytáhnu krabièku a udìlám mu radost
hned. Je pøece rozumný, øíkám si.
Divnì mi zaèíná být kolem patnáctého prosince.
enské kolem mne u peèou nìkolikerý druh cukroví.
Okna mají umyta, záclony vyprané, koberce vyèištìné.
Pøinutily muské èleny rodiny odstavit všechny skøínì,
které posléze vyprázdnily, vytøely a znovu do komínkù
peèlivì naskládaly všechny textilie. Dolaïují poslední
pøípravy a já zaèínám panikaøit.
19. prosince si øíkám, no trošku bych to tu mìla
proèistit, jen tak. Sundám záclony, první chyba.
Vyèistím okna, chyba èíslo dvì. Svìtelný nápor zimního
slunce (jak naschvál svítí zrovna dneska!)odhalí další
nedostatky a já se vrhám do úklidu. Jeliko èas kvapí,
musím si vzít dovolenou, kterou jsem si pùvodnì
nechávala na dny vánoèní, abych si v klidu uila rodiny.
Mám pouze vanilkové rohlíèky a kokosky…
22. prosince zjišuji, e zabalit manelovi u v øíjnu
darovaný holicí strojek asi nebude nejlepší nápad a
vnouèata u dávno zapomnìla, e nìjaké dárky
dostala. Vrhám se do supermarketù a hypermarketù,
abych zjistila, e vše je pøebrané, vybrané a tak kupuji
neuvìøitelné hlouposti a zbyteènosti. Aby tedy pod tím
stromkem bylo aspoò nìco!
Sbírám síly ze dna své duše a mísím bramborový
salát, obaluji kapra a nadávám si.

Pod stromeèek dostanu od dìtí i manela urèitì zase
obálku se slovy: „Mami, kup si, co chceš, kdy ty vlastnì
stejnì všechno máš…!“
Napadá mne myšlenka: „e bych zaèala kupovat
dárky u v lednu? Stejnì vlastnì všechno mám a nic
nepotøebuji! A navíc, všude jsou v lednu takové slevy!
Velký úklid budu dìlat na jaøe! Cukráøce zavolám u v
kvìtnu a na dovolenou pojedu pøíští rok. Vyberu si v
klidu a pohodì a hlavnì v pøedstihu u v listopadu!“
Hádejte, jak to dopadne letos? Dárky jsou toti
opìtovnì v rukou tìch, co je mìli vybalit a na vánoce,
cukráøce jsem ještì nestaèila zavolat, poslouchám
pøípravné akce na super úklid ve všech domácnostech
kolem mne a zachovávám klid. Zatím.
Dagmar Jarošová

Malá Markytánka
Øíkají, e kdy zaènì èlovìk hodnì vzpomínat,
stárne. Tak u je to tady, jsem stará. S tím se ale nedá
nic dìlat a proto mi dovolte, abych spolu s vámi trochu
vzpomínala.
Bylo mi 2,5 roku, kdy konèila válka. Bydleli jsme
tenkrát v nájemním domì v okrajové ètvrti OstravyRadvanicích. Spolu s námi tam ilo nìkolik rodin, mezi
jinými dva chlapci šest a osm let. Pro mne to byli "velcí
kluci".
V té dobì proívala naše rodina hodnì tìké
chvíle. Ostravou šla fronta a Nìmci se mstili. Zajali
všechny mue z jedné strany naší ulice a zavøeli v
blízké škole. Pùvodnì je chtìli postøílet, ale mému strýci
se podaøilo vyjednat, e za cigarety je propustili.
Nebylo to však vše tak jednoduché, byl všude
kolem velký zmatek, a já toho zmatku vyuila a
nenápadnì jsem se s kluky vytratila ven. Nedaleko
našeho domu rostla velká vrba, kluci mì na ní vysadili,
vylezli za mnou a my jsme se shora dívali jak se všude
støílelo, jak Nìmci utíkali a Rusové pøicházeli. Ale, víte,
co si z této doby pamatuji nejvíce já? Jenom ty vojáky a
potom, jak kolem mne na stromì "lítaly vèelièky" pravdìpodobnì kulky.
Další znám jen z vyprávìní. Kluci mì sundali se
stromu, sedìla jsem pøed domem na schodech a hlasitì
vykøikovala øíkanku, kterou mì nauèil dìdeèek:
Charašo, da,da,da,...." Musela ta ruština znít komicky z
úst dvaapùlletého dìcka. Ale kolemjdoucím ruským
vojákùm se to tak líbilo, e mne jeden z nich vzal na
ramena a odnášel ssebou.
Pak maminka zjistila, e nejsem doma, vybìhla
ven, volala, plakala a všude mne hledala. A po delší
dobì jí nìkdo øekl, e vidìl ruského vojáka s dítìtem na
ramenou pochodovat k Ostravì. Utíkala do blízkých
kasáren a tam mne našla. Co myslíte? Dostala bych se
s nimi a do Berlína?
Mohla jsem tøeba být slavná - mìla bych prvenství
nejmladší markytánky v dìjinách!
Vìra Gajdošíková
Havíøov
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Antonín Jaøabáè:
Døevo mì provází celý ivot
...kuchyò mu celá léta slouí jako dílna a na vìtší desce na stole pak
peèlivými øezy oivuje figurky v betlémech, jejich poèet má pøesnì
evidován v kalendáøíku a dne 19. øíjna 2004 odevzdal dvìstìpìtapadesátý
a další ètyøi má pro zákazníky, kterých je poøád velmi mnoho.

...je to mùj celoivotní údìl, moje
láska, øíká pan Antonín Jaøabáè,
který se narodil v Klokoèovì u
Pøíbora a dodnes tam ije. Mùe
svùj ivot mìøit pìknì dlouhým
metrem, letos v prosinci mu je 94
let.
„Pravda, není u to takové, jak to
bývalo“, øíká, kdy se ho ptám na
jeho denní program. „Ráno vstanu,
upravím se, udìlám si snídani a v
deset hodin si pak zajdu pro obìd.
Pak se podívám na vèely, ale jenom
v létì, máme jich patnáctery. A hned
po desáté se dávám do práce a
pracuji a do veèera. Nìkdy,
zpravidla v zimì si po obìdì lehnu,
ale nespím, jenom odpoèívám.“
Jeho „práce“ je pøipravena na
stole. Kdysi to byl kus lipového
døeva, který se pod rukama
skuteèného mistra zmìnil v enu, v
jejím sklonu je mnoho smutku.
Drobné ruce pana Jaøabáèe se
neustále pohybují, jsou zvyklé po
celý ivot nejen pracovat, ale i tvoøit
pøekrásná díla. Øezbáøské zaèátky
jsou v daleké minulosti.
"Zaèal jsem vyøezávat hned, jak
jsem šel do uèení na stolaøe. A do
dneška pracuji se stejnými dlátky,
která jsem si tenkrát poøídil. Pravda,
mám i lepší, ze Švédska a ze
Švýcarska. O ty staré jsem se
podìlil s vnukem.“
Pan Jaøabáè se uèil v Pøíboøe
stolaøem, pøi tom navštìvoval
Odbornou pokraèovací školu
døevaøskou. Bìné pøedmìty je
vyuèovali profesoøi, ale tu odbornost, vše co se týkalo døeva,
nástrojù a technologie, jim pøedával
nezapomenutelný Viktor Kalua. Po
vyuèení sloil tovaryšské zkoušky a
absolvoval Mistrovskou døevaøskou
školu ve Valašském Meziøíèí.

Bylo to nejvyšší vzdìlání
døevaøské, které v té dobì bylo
moné. „Já mám døevo moc rád,
vdy mì provází po celý ivot. Jen
u mi pøestalo vonìt. U ho necítím,
ale kdy nìkdo ke mnì pøijde,
øíkává, e mi tady døevo pìknì
voní.“
K øezbáøskému umìní se v mládí
pøidala ještì jedna umìlecká
profese - hudba. Pøíbor proslavilo
jméno „Pukovci"“. Ještì jsem se uèil
a u jsem hrál u Pukovce na trubku.
Na kornet, to je taková lehká trubka.
V roce 1935 se oenil, narodily
se jim dcery, které jim dohromady
daly pìt vnukù, pravnukù u má
hodnì a dokonce v Kopøivnici i
prapravnuky. Manelka ho ji
navdy opustila a od té doby ije
sám. Dcery mu vdycky jednou za
èas uklidí a má v bytì skuteènì èisto
a útulno jako v klícce i v kuchyni,
která mu celá léta slouí jako dílna.
Pøi své práci probírá svùj bohatý
ivot a protoe mu pamì slouí víc
ne výbornì, má v ní dobøe
zapsanou i nezamìstnanost v
tøicátých letech, práci v Kopøivnici,
ve stolárnì, ve Vagónce ve
Studénce, kde uplatòoval své
odborné døevaøské znalosti.
Kdy odešel do dùchodu, vìnoval
se jenom øezbaøinì. Vyøezává a
vzpomíná na své spoluáky, je to
neuvìøitelné, ale tøicetjedna
chlapcù z první tøídy dovede
vyjmenovat, stejnì tak dvacet ètyøi
spoluákù z Valašského Meziøíèí.

V pamìti má usazenou celou historii
mìsta Pøíbora. Jsou v ní usazeny i
všechny domy, které stavìl a dìlal
krovy, barokní rámy z tøešòového
døeva. Má v ní i všechna svá díla,
která vyøezal a která u zdobí
pøíbytky jiných osob. Jeden pokoj
jeho bytu je jakýmsi malým
muzeem. Je tam jeho nejmilejší dílo,
s ním se nedokázal rozlouèit:
vodník, vyøezaný z jednoho kusu v
roce 1970, kdy odešel do dùchodu.
Jsou tam i betlémy nejrùznìjších
velikostí a nádherná hlava nìmeckého ovèáka, "tìch jsem vyøezal hromadu",øíká, socha Radegasta, patron hasièù Floriánek, krásné
korbely vyøezané opìt z jedno kusu,
ena u studánky, mìstský znak
Pøíbora, Hukvaldy, Panenka Maria,
v jednoduchém øezu této plastiky je
ukryta nìha i bolest matky.

Ve všech je skryta práce
drobných rukou pana Antonína
Jaøabáèe. A v polièce je mnoho
umìlecké literatury, z ní stále
èerpá a nassává inspiraci. Také se
rád smìje, „jene je dùleité, s kým
se smìjete“, øíká.
Do stovky pan Jaøabáè nepoèítá,
ale poèítají jiní.Tak panu Jaøabáèovi
pøejeme skuteènì tu stovku! A jeho
pilné ruce vykonají ještì mnoho
práce, která jiným lidem udìlá
radost a budou se s ním i smát.
Hana Juraèáková
Foto: Josef Juraèák
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Jedno vím jistì, ještì jednou se tam chci vrátit
Za tìch nìkolik dnù, které jsem
tam strávila mnì Londýn poodkryl
svou tváø a navdy tak zùstane
jedním z mìst, do kterého se chci
rozhodnì vracet. Dnes své povídání
ukonèím. Asi jediným negativem
byla dlouhá a únavná cesta. Ovšem
jinak výlet nemìl chybu a obsahoval vše: prohlídku památek,
návštìvu muzeí a divadla; obchodù
a hospùdek, ale hlavnì setkání s
mým synem, který vylétl z hnízda a
usadil se na èas v Anglii. Poèasí bylo
nevlídné a tak pøišel na øadu i
deštník jako nedílná souèást denní
výbavy. Nebudu u dále jmenovat
všechny památky, co jsem vidìla.
Byly krásné, ale také jsem se
zajímala, jak Britové slaví vánoce.
Pøi vánoèních oslavách si kadá
zemì zachovává své tradice. Ne
všude nadìluje dárky Jeíšek a také
nemají na štìdroveèerním stole
naše tradièní jídla, jako je rybí
polévka, smaený kapr, bramborový salát a vánoèní cukroví. Mají
pro vánoèní svátky své osobité dobroty a tradièní recepty. O jednom,
pro Anglii typickém jídle se doètete
dále.

UHAT
CESTOVNÍ KANCELÁØ

Nikdo z Londýòanù si asi dnes
ji nedokáe pøedstavit vánoèní
svátky bez ozdobeného stromu
uprostøed Trafalgarského námìstí.
Byl podobný stromùm, které zdobí
dnes vìtšinu našich námìstí.

V prùbìhu veèeøe pak do
pudingu ukrývají mince, prý, aby se
jich drely peníze nebo malou drobnùstku s pøáním. Štìdroveèerní
menu se skládá z peèeného krocana
s oøechovou nádivkou, který se
podává s opeèenými bramborami,
dušenou mrkví a hráškem. Pak u
èeká èleny rodiny vánoèní puding.
Potom si zapráskají papírovými
trubièkami, takzvanými "crackery".
Trubièka je na koncích smotaná a
vykukují z ní dvì šòùrky. Kdy se za
nì zatáhne souèasnì, vydá cracker
praskavý zvuk a obsah, v podobì
biuterie èi plastikové hraèky se
vysype na podlahu.

V centru Londýna je v èase adventním vztyèován od roku 1947.
Je to ji tradièní dárek hlavního
mìsta Norska, Osla Londýòanùm
za pomoc Britù bìhem druhé
svìtové války. Kdy v roce 1940
Nìmci napadli a posléze okupovali
Norsko, norský král Haakon VII.
uprchl do Británie a tam vznikla také
norská exilová vláda.
Vánoèní výzdoba se dle mého
názoru nelišila od té naší. I u nás
dnes ji záøí všude plno svìtel
árovek a neónù s vánoèní
tématikou. Stromky v bytech zdobí
záøivkami, bøeèanem, cesmínou èi
jmelím (pod kterým se povìrèivì
políbí pro štìstí). Ve chvíli, kdy si
doma postaví vánoèní stromeèek,
mohou svolat vánoèní párty, další
tradièní událost, pøi ní sezvaní
pøátelé popíjejí litry svaøeného vína.
Oproti nám ale Britové slaví Štìdrý
veèer o den pozdìji.
Jedno z typických vánoèních
jídel je ovocný puding. Je tradiènì
pokrmem štìdroveèerního chodu.
Pøipravuje se dopøedu, ji v dobì
adventu. Jako souèást tradice
(prý?!) chodí uvaøený puding
bìhem adventu míchat kadý èlen
rodiny a pøitom si pøeje pøání.

Pak ale najednou všichni zvání
a usednou pøed televizi. Neèeká je
ádná zábavná show, nýbr sama
královna. Ta ke svému lidu promlouvá o vánocích kadý rok a její
vánoèní proslov patøí ke koloritu
vánoc tak neodmyslitelnì, jako v
Èeské republice na Nový rok projev
pana prezidenta.
Pùvodnì bylo vánoèní veselí v
této ostrovní øíši jedním velkým
karnevalem, dnes se promìnily ve
svátky rodiny.

Ale i tady, co si budeme povídat,
se zvyky mìní. Mladá generace ji
netráví hodiny pøíprav v kuchyni. Na
veèeøi míøí zpravidla do restaurace.
Svìdèí o tom i to, e rezervace do
vìtšiny restaurací v Londýnì jsou na
Štìdrý veèer dlouho dopøedu
rezervovány.
Miluše Enenklová
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,,Jak na chøipku a nachlazení?“
Nastalo období, kdy je
potøeba úèinnì pøedcházet
vzniku virových a následnì
bakteriálních onemocnìní,
pøípadnì ji vzniknuvší onemocnìní léèit.
Pro organismus, zejména
stárnoucí, je samozøejmì
nejdùleitìjší prevence.
Kromì nejjednoduššího a nejlevnìjšího zpùsobu otuování, existuje rovnì medikamentózní prevence.
Všichni urèitì dobøe známe klasický vitamín C. V
období zvýšeného výskytu chøipkových onemocnìní
nestaèí denní pøísun vitamínu C z ovoce a zeleniny, je
vhodné tento vitamín tìlu dodávat ve formì doplòkù.
Nejvhodnìjší jsou formy s postupným uvolòováním
vitamínu C. Pøípravky obsahující kombinaci vitamínu
C a zinku jsou vhodné k posílení imunity. V pøípadì, e
pacient trpí zejména bakteriálními infekcemi (napø.
katary horních a dolních cest dýchacích), existuje
monost posílení imunitního systému pomocí pøípravkù,
které obsahují tzv. bakteriální lyzát
usmrcené
bakterie (napø. GS Imunostim), nesmíme opomenout
také pøípravky s výtaky z Echinacey, i zde byla
zjištìna stimulace obranyschopnosti organismu.
V pøípadì, e onemocnìní pøece jenom propukne,
pak je nutno volit pøípravek dle aktuálního stavu pacienta. Lékárník má v takové situaci povinnost zjistit, co je
pro toho kterého pacienta nejvhodnìjší. Pøi výbìru a
konzultaci volnì prodejného pøípravku by mìl lékárník
posoudit, zda stav pacienta není natolik váný a zda
nevyaduje návštìvu lékaøe, obzvláštì pøi déletrvajících
potíích. V následujících øádcích jsou uvedeny
informace o volnì prodejných pøípravcích k léèbì potíí,
které nachlazení a chøipku vìtšinou doprovázejí.
RÝMA:
Vìtšina volnì prodejných nosních kapek a sprejù
pouze zmíròuje obtíe s rýmou spojené. Pacient má na
výbìr celou škálu pøípravkù k splasknutí zduøelé sliznice
( Nasivin, Olynth, Otrivin, Oxamet, Sanorin). Hlavním
pøínosem takových pøípravkù je ulehèení dýchání. Vìtšina výrobcù nabízí jak formu kapek, tak formu spreje.
Výhoda sprejù je zejména v jednodušší aplikaci a také v
zamezení nepøíjemného stékání roztoku do krku. Tato
léková forma je finanènì nároènìjší. Pøi dlouhodobém
pouívání tìchto pøípravkù dochází paradoxnì k
poškození nosní sliznice, ta je pak vysušená a
náchylnìjší k dalším zánìtùm. Proto by tyto pøípravky
nemìly být bez pøerušení pouívány déle ne sedm dní.
Druhou skupinou jsou pøípravky k prevenci a léèbì
rýmou poškozené sliznice. Obsahují buï minerální
nebo moøskou vodu (napø. Stérimar, Vincentka spr.)
pøípadnì olej obohacený vitamíny (napø. Coldastop).
Nadstandardní hojivé úèinky má i panthenol, který bývá
v tìchto pøípravcích také obsaen (napø. Mar plus).

TEPLOTAA BOLEST HLAVY:
Chøipkové stavy bývají
doprovázeny teplotou a
bolestmi hlavy. V pøípadì zvýšené teploty (nad 37 °C)
postaèí klasické léèivé pøípravky buï s obsahem
paracetamolu, kys. acetylosalicylové nebo
ibuprofenu (napø. Acylpirin, Aspirin, Brufen, Ibalgin,
Nurofen, Panadol, Paralen aj.). Pøi výbìru úèinné látky
by se mìlo pøihlíet k celkovému stavu organismu a
také na pøípadné interakce s dlouhodobì uívanými
léky. K léèbì bolesti hlavy se pak uívají pøípravky,
které obsahují kombinaci nìkteré z výše uvedených
látek s kofeinem, guaifenezinem anebo
propyphenazonem (napø. Ataralgin, Ibufein, Panadol
Extra, Paralen Extra, Saridon).
BOLEST V KRKU:
Tento nepøíjemný pocit mùe doprovázet jak banální
nachlazení, tak i vánìjší onemocnìní. Proto je potøeba
zváit, zda investovat do pøípravkù proti bolesti v krku
nebo radìji navštívit lékaøe a mít jistotu, e
nepøechodíme nìjaký zánìt. Pokud se pacient
rozhodne k samoléèbì, mùe si v lékárnì vybrat buï
cucavé pastilky nebo roztok. Pastilky vìtšinou obsahují
desinfekèní sloku, pøípadnì jsou obohaceny i o lokální
anestetikum, které sliznici v krku znecitliví a uleví tak od
bolesti (napø. Angidin, Coldrex LaryPlus, Drill, NeoAngin, Orofar, Septisan, Septofort, Septolete, Strepsils,
aj.). Pro oèekávaný efekt je dùleité pastilku nechat
rozpustit v ústech a pak minimálnì hodinu nejíst a
nepít, aby úèinná látka mohla pùsobit. V pøípadì, e
pacientovi z nìjakého dùvodu pastilky nevyhovují,
mùe si vybrat buï roztok ke kloktání nebo sprej (napø.
Jox, Neo-Angin, Orofar, Stopangin). Rovnì po aplikaci
roztoku èi spreje by pacient nemìl nìjakou dobu jíst a
pít.
KAŠEL:
Je obranný mechanismus, kterým se organismus brání
vniknutí cizorodých látek do plic. Pro pacienta je
nejdùleitìjší odlišení kašle suchého a drádivého od
kašle vlhkého s vykašláváním hlenù. V pøípadì
suchého kašle nám lékárník doporuèí pøípravek s
úèinnou látkou, která dávivý kašel tlumí (napø. Coldrex
Nite, Ditustat, Humex, Robitussin antitussikum,
Silomat, Sinecod, Stoptussin, Tussin aj). Jsou ve formì
tekuté (kapky, sirup) i ve formì tablet. Tyto pøípravky
tlumí kašel jako takový, ale neléèí jeho pøíèinu. Jak u je
zmínìno výše, organismus odstraòuje pomocí
kašlacího reflexu cizí tìlesa z dýchacích cest, napø. i
hlen. Tím se dostáváme k vlhkému kašli. I zde se nabízí
celá øada léèivých pøípravkù, které obsahují látky
usnadòující vykašlávání. Mohou to být látky, které hlen
ztekucují nebo zvyšují pohyb øasinkového epitelu v
prùduškách a tím napomáhají k jeho odstraòování aj.
(napø. ACC, Ambrobene, Ambrosan, Bromhexin, Bronchosan, Coldrex Broncho, Mucosin, Mucosolvan,
Robitussin expectorans aj.). Jako doprovodná léèba
jsou vhodné rùzné prùduškové èajové smìsi nebo
bylinné sirupy. Dùleitý je rovnì pitný reim.
Mgr. Petra Topolánková
a kolektiv lékárny u Jednoroce, Ostrava
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Postøehy z Holandska
O èem to bude dnes?
No pøece o tom, jak se
v Nizozemí øeší problém s Romy a jim
podobnými obyvateli
naší Zemìkoule.
Neobejde se to bez
trochy historie. e o
pùvodu Romù existuje mnoho teorií ví kadý, kdo se o to zajímá. Podle
jedné, zaloené na linguistických studiích, ili jejich
pøedkové roku 160 pøed Kristem u Aralského jezera.
Odtud se pomalu pøesouvali k afghánsko-perské
hranici, aby se posléze usadili v oblasti dnešního
severního Pákistanu a v Indii. Øíkali si synové Rama,
odtud název Rom. Znamená to prostì èlovìk.
Mnozí z Romù bojovali,prý velice stateènì, ve vojsku
Rajputana, který vedl válku s Mahmúdem z Ghazny.
Odtud pochází zase romské oznaèení neromského
obèana:gada. Po prohrané bitvì u Dillí v roce 1192 se
vydali na cestu na západ. V desátém století jsou
zaznamenáni v Persii, odkud šla jedna skupina do
Egypta a severní Afriky, druhá došla ve 14. a 16. stol.
do Èech. Zde je zase pùvod francouzského názvu
bohémien: lehkomyslný, romantický umìlec. Zpoèátku
pøesvìdèovali Romové úspìšnì rùzné panovníky, ba i
papee, e jsou na poutní cestì a podaøilo se jim dokonce na tomto základì dostat mnoho prùvodních listù
(1417 od císaøe Zikmunda, 1422 od papee Martina V.).
Poèetné skupiny utíkaly pøed válkou s Turky na Balkánì
do støední a západní Evropy. Vytváøení národních státù
v 16. a 17. stol. znamenalo i menší toleranci vùèi menšinám. V r. 1497 byli cikáni naøèeni ze špionáe a zrady
køesanských zemí. Úplnì nevinnì v tom asi nebyli. To
dalo základ pro první nìmecký zákon proti cikánùm.
Nizozemí pøinesla osvobozenecká válka proti Španìlùm nezávislost a Republika sedmi provincií znamenala
blahobyt pro aristokracii a široké vrstvy mìšanù. Ti
chtìli svoje majetky chránit. Princ Willem van Oranje a
parlament republiky potvrdili naøízení, vydané r.1595
proti cikánùm a tìm, kteøí se jako oni chovají. Zøejmì to
zapùsobilo, protoe v 17. stol., známém v Nizozemí
jako století zlaté, nemáme skoro ádné zprávy o
pronásledování cikánù. A pozdìji existují záznamy o
honièkách na nì, pøipisovala se jim vina za politický a
ekonomický úpadek.
Zde vám musím popsat specifickou nizozemskou
variaci. Nizozemí mìlo a má ještì velký problém s tzv.
„woonwagenbewooners“, èili obyvateli maringotek. V
18. a 19. století pøicházeli do Nizozemí chudí nádeníci
ze severního Nìmecka za prací. Na vozech taených
konìm, èi na malých vozících taených psy, mìli všechen svùj majetek a celou rodinu. Nechávali se najímat
na sezónní práce u sedlákù, brousili noe, letovali hrnce
a prodávali košíky. Pøebývali ve svých vozech na hranici
obcí, kde zùstávali podle pracovních moností.

Èasem si opatøovali lepší vozy, se kterými táhli od
jednoho pro nì vyhrazeného místa k druhému. V roce
1879 bylo takových vozù jen 16, ale o dvacet let pozdìji
ji 433 a v r. 1930 šlo ji o 2226 vozù s 10 795 obyvateli.
V roce 1984 to bylo 6000 vozù s 20 000 obyvatel. Tito
lidé nemají kromì koèovného zpùsobu ivota etnicky,
kulturnì a národnostnì s cikány nic spoleèného.
Nizozemské zákony, usmìròující ivot koèovníkù jsou
nicménì stejné jak pro cikány, tak pro tyto
„woonwagenbewooners“.
V roce 1901 byl v Nizozemí vydán zákon o povinné
školní docházce. Pro dìti cikánù a koèovníkù se uèinila
výjimka: dìti museli posílat do školy jen tehdy, kdy
zùstali na jednom místì 28 dnù. Pozdìji se tato doba
sníila na 8 dní a v roce 1942 na 2 dny.
U v roce 1903 omezila státní komise bydlení v maringotkách, protoe tuto formu ivota pokládala za negativní pro celou spoleènost. V r. 1918 byl vydán „zákon
o maringotkách“, jeho cílem bylo ochránit spoleènost
pøed rizikem, které vzniká existencí tìchto koèovníkù,
je tvoøí nebezpeèí pro veøejný poøádek a zdraví. Stát
urèil normy pro kvalitu bydlení v maringotkách a
povolení k tomuto ivotu bylo mono získat jen tehdy,
kdy ili spoøádaným ivotem, mìli monost obivy a
jejich dìti chodily do školy. Obce byly povinny vyhradit
jim místo na obecní pùdì a kontrolovat stav tábora.
Za nìmecké okupace v roce 1944 bylo vydáno
naøízení, podle kterého museli v urèitých místech
koèovníci bydlet trvale. Mnozí šli tehdy ze strachu
bydlet do domù. Cikáni neušli internaci, vìtšina z nich
byla zatèena a pøes sbìrný tábor Westerbrook poslána
nacistickými okupanty do Osvìtimi. Z 245
deportovaných se jich do Nizozemí vrátilo jen 30.
Nizozemská vláda se
touto problematikou zabývala i po válce. Zákon z
r.1952 zakazoval koèovnictví a soustøedil je do
regionálních kempù. Pozemek zde musel být vydládìn, zavedena elektøina a plyn a postaráno o
dostateèné sanitární vybavení.Táboru byl urèen
sociální pracovník a v pøípadì potøeby jej kontrolovala i policie. V moderní spoleènosti ztratili
monost obivy svými tradièními øemesly. Hledání práce bylo omezeno diskriminací ze strany zdejšího
obyvatelstva, ale pøedevším vlastní kulturou a zvyky.
Koèovníci nechtìli ztratit svou volnost a tìko se
pøizpùsobovali ivotu zamìstnaných lidí. Vìtšina z nich
se soustøedila na sbìr kovového šrotu a prodej
náhradních dílù ze starých autovrakù. V r. 1968 byl vydán nový zákon, který sice koèování nezakazoval, ale
omezoval je na minimum. Cílem bylo koèovníky pøizpùsobit bìným obyvatelùm a pokusit se je èasem pøimìt
k pøijetí bìného, trvalého zpùsobu ivota v domech .
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ODJINUD
Byla urèena místa, kam byli rozmístìni, mnohdy bez
ohledu na jejich pøání, co vedlo k rùzným konfliktùm s
úøedními místy a policií. V r. 1973 se politika vùèi nim
opìt trochu zmìnila. Byli rozmístìni po celém Nizozemí do malých táborù pro nejvýše 15 vozù. Vzpomínám,
jak v té dobì protestovala v našem mìsteèku jedna
rodina a pokoušela se dosáhnout toho, aby mohli zùstat
ve velkém kempu, ale bezvýslednì. V roce 1975
sestavilo
ministerstvo plán, jak postupovat vùèi
cikánùm a koèovníkùm. Cílem bylo, aby se tito lidé mohli
rovnoprávnì podílet na ivotì spoleènosti, pøi
zachování pozitivních aspektù skupinového ivota.
V posledních desetiletích se jim Nizozemí snailo
zabránit ve vstupu do zemì. Stejnì jako mnoho jiných
evropských zemí zaèalo od roku 1970 praktikovat
politiku omezení imigrace. Povolení k pobytu dostávají
jen cizinci, kteøí se chtìjí slouèit s rodinou bydlící v
Nizozemí (nejbliší rodinní pøíslušníci, rodina musí mít
dostateèné pøíjmy ze zamìstnání).
Nyní zde ije 2700 nizozemských Sinti (jméno Sinti
pochází také z Indie, znamená ti, kteøí bydlí na bøehu
Sindhu) v maringotkách a asi 800 cikánù cizího pùvodu.
Všichni patøí k sociálnì slabým obèanùm, asi 90% jich
ije ze sociální podpory. Jejich pojem svobody je
bohuel absolutní, chtìjí mít stálou volnost a ít, kde se
jim zachce. Neplánují a neznají organizaci èasu. To
vede pochopitelnì ke konfliktùm s úøady. Jsou vìtšinou
analfabeti, pøesto, e chodili do školy a èíst se nauèili,
zase to prostì zapomnìli.
Jak vidíte, problém stále existuje, ale je na 90%
vyøešen, protoe Romové a ostatní, a u se nazývají
jakkoliv, jsou zachyceni sociální sítí, která v Nizozemí
spolehlivì funguje. Protoe existuje dùsledná kontrola,
nevidíte nikde poflakující se a ebrající cikány. Kempy
jsou ve vzorném poøádku, zmìnily se v poslední dobì
vlastnì v malé chatové kolonie, srovnané v øadì a celkem unikající oku kolemjdoucích. V našem mìsteèku je
jeden takový kemp z døevìných domkù, zakoupených v
bývalé ÈSSR. Zvykají si prý na bydlení v domech a
zatím zaèali tedy v døevìných, podle svého pøání.
Ovšem sen o tom, e budou nìkdy zcela integrováni do
normální spoleènosti, je nesplnitelný. Vlastnì lze v
nizozemských dìjinách pozorovat dlouhodobou snahu
o vyøešení problému, ale úøady se nikdy násilím
nepokoušely o integraci cikánù a „woonwagenbewooners“ do spoleènosti. Vìtšinou jsou si toti
vìdomy toho, e je to nemoné. Soustavnou péèí vlády,
pøedevším soustavným zájmem se podaøilo dosáhnout
toho, e tito lidé slušnì ijí a nevytváøejí skupiny, které
by ostatní obyvatele iritovaly. Dùleitá je kontrola
sociálních zaøízení a celkové hygieny. Zde jde ovšem
vìtšina Holanïanù dobrým pøíkladem vstøíc.
Vìra Pokorná, Holandsko
www.KatalogTip.cz

Janáèkova
filharmonie Ostrava,
která letos hraje u
51.koncertní sezónu,
vás zve na koncerty.
V ivotì kadého
èlovìka má hudba
svou roli, v rùzných
ivotních etapách ji
Petr Vronský - dirigent
mùeme chápat jako
vílu nebo prostì jen spoleènici. Návštìva koncertu
nás vytrhne ze stereotypu všedního ivota, umoní
setkání s pøáteli a navíc nám, seniorùm, umoòuje
filharmonie vyuít 50% slevy na vstupném. Z Velkého
symfonického cyklu si lze vybrat ètvrteèní premiéru
nebo páteèní reprízu koncertu, popøípadì mùete
zajít ve ètvrteèních dopoledních hodinách bezplatnì
na generální zkoušku. Pokud dáte pøednost
domácímu pohodlí, nabízí filharmonie k zakoupení za
pøíznivé ceny nìkolik desítek kompaktních diskù s
vynikajícími sólisty.
Tìšíme se na setkání s vámi.
PhDr. Marie Kaštovská, koncertní odd.
Janáèkovy filharmonie Ostrava, tel. 604 918 044

Poèítaèe? Internet?
To nikdy nepochopím!
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.)
Cena kurzu: 300 Kè
Všichni zúèastnìní budou mít 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 elektronické pošty
Inf.o kurzech: tel.è. 596 936 020, 731 221 291
603 930 321, 606 411 643

SEVEROMORAVSKÁ ENERGETIKA
SKUPINA ÈEZ
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Pan prezident Václav Klaus seniory
nepaušalizuje
Rozhovor mezi slivovicí a frgálem

„Získat èestný doktorát v
Uzbekistánu se mi jeví snazší,
ne získat titul èestného
obèana mìsta v naší zemi.
Jednoduše proto, e doma
není nikdo prorokem,“ uvedl
prezident Èeské republiky
Václav Klaus pøi pøevzetí
dekretu o jmenování èestným
obèanem mìsta Kopøivnice.
Slavnostní program na námìstí zahájilo vystoupení
dechového orchestru s maoretkami, které doplnil Miss
Music Band. Tomu však pøedcházelo setkání s
pøedstaviteli mìsta, návštìva technického muzea a
mimo jiné i výstup na rozhlednu na Bílé hoøe. Právì tady,
po uvítacím „panáku“ dva roky staré originál
trnkové, jsem pana prezidenta poádal o malý
rozhovor pro Seniortip.
„Senioøi? Jak jste si urèitì všiml, sám u jsem v
seniorském vìku, zaèínám tìmto vìcem rozumìt.
Navíc, moje maminka co nevidìt oslaví devadesáté
narozeniny, take souvislosti s tím spojené vnímám a
sleduji kadodennì.“
Kdy je vám to tak blízké, co si myslíte o výroku,
e na stáøí èlovìk dìtinští?
„To je silnì individuální. Já si naopak váím, kdy
vidím, jak senioøi ijí aktivním ivotem a takových je
spousta. Zrovna nedávno mì v Lánském parku takøíkajíc
pøepadla asi tøicetièlenná skupina bývalých sokolù a
sokolek, bylo z toho moc pìkné setkání a povídání.“

Máte nìjaký osobní recept proti pøibývajícím
rokùm?
„Právì teï jsem to øekl, èlovìk by mìl být aktivní.
Mám-li mluvit za sebe, opravdu se snaím vìk nijak
moc nevnímat. A sport dìlá taky své. Tøeba minulý
týden jsem byl ètyøikrát na tenisu.“
Nìjaký klasik prohlásil, e stáøí má øadu výhod,
akorát si nemùe na ádnou vzpomenout…
Nicménì, mohl byste uvést pár slov na téma
seniorská moudrost?
„Obávám se, e ne. Ani na takové vìci já paušálnì
nevìøím. Moudrost není výsadou seniorù, je to opìt
individuální. V Rakousku, v jednom hotelu, jsem èetl
nápis, který mi utkvìl v hlavì: Moudrost mì
pronásleduje, ale já jsem rychlejší. Dokonce bych øekl,
e to platí pro všechny lidi a v kadém vìku.“
Podìkoval jsem za rozhovor a nechal pana
prezidenta dojíst hruškový frgál. „To je dobrý, to je fakt
dobrý,“ liboval si.
Jiøí Muladi

VYHODNOCENÍ SOUTÌE !
Ptali jsme se vás, kolikáté výroèí svého
zaloení letos slaví Slezské muzeum, a ve kterém
mìstì se nachází. Z došlých odpovìdí jsme
vylosovali výherce.
Je jim paní Jiøina Rokowská z Ostravy Muglinova. Blahopøejeme!

NOVÁ SOUTÌNÍ OTÁZKA

Hodnì zdraví, štìstí a pohody pøeje v
roce 2005 všem ètenáøùm SeniorTip

Komu je zasvìcen pùvabný døevìný kostelík v
mìstské ètvrti Ostravì - Hrabové, a ve kterém roce byla
postavena jeho pøesná
replika.
Správné odpovìdi na
soutìní otázku zasílejte písemnì anebo e-mailem na
adresu redakce.
Výherce èeká vìcná cena !
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Pokraèování ze strany 1
Ing. Jan Vogl, øeditel Domu kultury: „Od prvních
kontaktù jsem mìl pocit, e jsme partneøi, kteøí si rozumí. Ve vlastním strategickém zámìru a plánu a do roku
2008 pøipravujeme seniorské aktivity. Rádi jsme seniorùm navrhli nìkolik praktických variant a doufám, e ta,
kterou si vybrali, se bude líbit. Naše akciová spoleènost
má pøedevším tvoøit zisk, ovšem na druhé stranì existují vyšší hodnoty ne peníze a v takových pøípadech se
chceme chovat takøíkajíc vlídnì. Chápeme to jako náš
pøíspìvek Ostravì a lidem, kteøí si zaslouí pomoc.“
MUDr. Blanka Malá, pøedsedkynì rady Spoleènosti
senior: „U pøíleitosti tohoto svátku bych ráda øekla, e
podle sociologického prùzkumu je v Ostravì 18 procent
lidí starších šedesáti let, s prùmìrnou vyhlídkou dalšího
dvacetiletého ivota. Zároveò je pravdou, e stárnout
neznamená být starý. Stárnutí je aktivní proces, pøi
Nová uèebna v obraze

nìm mùe èlovìk asnout, pozorovat a vzdìlávat se.
Skrze toto poèítaèové centrum se nepochybnì zkvalitní
ivot seniorù a my tak vplujeme do moderní
spoleènosti, která jinak sviští kolem nás.“
Ing. Vít Ruprich, námìstek primátora mìsta
Ostravy: „Povedla se opravdu dobrá vìc, dùleitá i jako
sluba pro mìsto. Pøipravovaný projekt elektronické
komunikace obèanù s úøady pøedpokládá, e lidé budou umìt poèítaèe pouívat. V kurzech poèítaèového
centra se to mohou nauèit a nové poznatky zde rovnì
uplatnit v praxi.“
MUDr. Hugo Pøibyl, vedoucí poradního sboru
seniorù primátora mìsta Ostravy: „Kdyby všichni
senioøi byli tak aktivní, lékaøi by byli bez práce a prùmìrný lidský vìk by se pøekulil pøes sto let. Z lékaøského
hlediska je skuteènì dùleitá jak fyzická, tak i mentální
aktivita. Kromì toho, internet také zvýší seniorùm sebevìdomí a stárnutí se jim nepochybnì stane veselejší.“
(di)

ART-REALITY s.r.o., Nový Jièín
Vladimír Bláha, IÈO: 73315559
Sokolovská 617 / 9, Nový Jièín
Tel:556 701 035 mobil: 608 806 026

ZAJISTÍME PRO VÁS :
PRODEJ nebo PRONÁJEM
r o d i n n é h o d o m u , b y t u, ch a t y,
k o m e r è n í h o o b j e k t u, p o z e m k u
VYHLEDÁME
bydlení dle Vašeho pøání
VYØIDÍME ÚVÌR NEBO HYPOTÉKU
!! U NÁS SE PØESVÌDÈÍTE , E NA TO MÁTE!!
Kde nás najdete ?
Sokolovská 9, 741 01, Nový Jièín, tel: 556 701 035
Nevíte kde inzerujeme?
! internetové stránky: www.nemovitosti.cz
www.sreality.cz
www.realityhned.com
www.art-reality.cz
! inzertní èasopisy : REAL CITY,
AVÍZO, AVÍZO REALITY
! dennì potkáváte naše firemní vozidla
Kontaktujte nás:
tel.:556 701 035 , mobil: 608 806 026
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Zelená pro ekologii Stav ivotního prostøedí v celosvìtovém mìøítku bohuel není ideální. Mezi
nebezpeèí, pøed kterým ekologové dùraznì varují, patøí stále postupující
zneèišování moøí a oceánù. Svìtový prùmysl vyprodukuje roènì a 500
miliónù tun tìkých kovù, odpadních chemických látek a kalù. V rozvojových zemích je pak 70 % všech tìchto prùmyslových odpadù vypouštìno
zpìt do vod bez èištìní. Výsledkem je silné zneèištìní poloviny z pìti set
nejvìtších svìtových øek se všemi nepøíznivými dopady na vodní ivot i
regeneraèní schopnost krajiny. Situace v Èeské republice je z tohoto
hlediska pomìrnì pøíznivá, a tøebae ještì zdaleka nejsou všechny problémy spojené s èištìním odpadních vod uspokojivì vyøešeny, v posledních
Zimní snímek èistírny odpadních vod letech se èistota našich vodních tokù zlepšuje a i v našem kraji, v minulosti
zatíeném zejména tìkým prùmyslem, se do øek a potokù vracejí ryby a
v Jablunkovì
další vodní ivoèichové citliví na zneèištìní vody.
Na zlepšujícím se ivotním prostøedí našeho regionu se podílí nevyhovující úèinností, jsou dnes všechna vybavena
také ekologický program vodárenské spoleènosti Severo- èistírnami odpadních vod na odpovídající úrovni. K tìm
moravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., který v rámci nejvìtším, které byly vybudovány, rekonstruovány nebo
své pùsobnosti ji více ne deset let uplatòuje na Frýdecko- intenzifikovány patøí napø. èistírny odpadních vod pro mìsta
Místecku, Karvinsku, Novojièínsku a Opavsku. Hranièní Havíøov a Tøinec (1994), Frýdek - Místek (1995), v dalších
charakter nejdùleitìjších øek na tomto území pak koneèný letech pak èistírenská zaøízení pro Opavu, Bohumín, Èeský
efekt násobí, protoe se projevuje nejen v regionálním mìøít- Tìšín, Jablunkov. Nejvìtší ekologickou investicí v historii
ku, ale významným zpùsobem pøispívá i ke spolupráci pøi spoleènosti, dokonèenou v roce 2001, je èistírna odpadních
ochranì evropských moøí.
vod v Karviné.
SmVaK Ostrava a.s. jsou nejvìtším zpracovatelem odpad- V souèasné dobì se proto spoleènost v souladu s pøijatými
ních vod od obyvatelstva v Moravskoslezském kraji. Vloni podmínkami vstupu do EU zamìøuje na odkanalizování a
vyèistily èistírny odpadních vod této spoleènosti 50 milionù èištìní odpadních vod v obcích od 2 do 10 tisíc obyvatel, v
krychlových metrù odpadních vod. Témìø 94 % z toho bylo øadì pøípadù ve spolupráci s obcemi.
zpracováno s úèinností vyhovující aktuálním kvalitativním Podle dlouhodobého rozvojového plánu poèítají Severopoadavkùm a díky pokraèujícím rekonstrukcím a moder- moravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. s dalšími
nizacím èistírenských zaøízení se tento podíl dále zvyšuje.
investicemi do této oblasti, která významnì ovlivòuje ivot
Zatímco ještì pøed deseti lety nemìla nìkterá vìtší mìsta v kadého obyvatele.
uvedeném regionu èištìní odpadních vod vùbec, nebo zde
SmVaK Ostrava a.s.
byly stávající èistírny odpadních vod pøetíené a pracovaly s
www.smvak.cz
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Vyhlášky, zákony, naøízení a my

Èím více lidí ije na menším a
menším prostoru, tím se stává
souití dramatiètìjší a komplikovanìjší. Abychom mohli
spolu èi vedle sebe existovat
jsou urèena pravidla hry, co
lze, co nelze, a co se u vùbec
nesmí! Byla stanovena u v
prvobytnì pospolné spoleènosti, nepsaná, pokud si je
nevyryli pazourkem do skály.
Stejnì je to dnes se zákony a
a vyhláškami.Mìli bychom je znát, však víme,neznalost
zákona neomlouvá! Znát všechny zákony, naøízení to
není v lidských silách. Zkusme se seznámit alespoò s
nìkterými vyhláškami, které platí napø.v mìstì Ostravì,
a ne všichni je znají, èetli, nebo o nich vùbec vìdí.
Najít taková pravidla, aby vyhovovala všem, asi není
moné a udìlat poøadí jejich dùleitosti také ne.
Dùleité jsou všechny, ale na jedno z prvních míst patøí
urèitì souití lidí a psù. Jak najít tu správnou rovnováhu
v pravidlech tohoto souití, abychom se vyhnuli sporùm
a našli pravidla hry:
Máme psa - pes, i kdy je podle zákona „vìc“,je tvor
ivý a potøebuje pohyb. Vìtšinou nevykonává svou
potøebu do krabice jako koèièky, ani do klece, jako
ptáèci. Majitelé opeøencù, rybièek, koèièek, ale i koòù,
krav, slepic to mají jednodušší v porovnání s majiteli
psù, kteøí chtìjí chodit se svým pejskem nìkolikrát
dennì ven. Chtìjí mu dopøát dostatek pohybu..
Nemáme psa - chceme chodit po èistých chodnících.
Rozèiluje nás, kdy na ulici, na kadém kroku narazíme
na zneèištìné prostranství. Máme strach ze
sousedových psù, kteøí jsou velcí, ostøí a útoèní, protoe
nikdy nevíme, který z tìch mírumilovnì vypadajících
tvorù náhle zmìní svùj postoj a zaútoèí. Ve snaze najít
shodu se vydávají vyhlášky.
Existuje obecnì závazná vyhláška è. 1/2002 o
zabezpeèení veøejného poøádku a èistoty pøi chovu a
drení zvíøat na území statutárního mìsta Ostravy.
Najít pravidla není jednoduché. Ve støehu jsou ochránci
zvíøat, ve støehu jsou lidé, kteøí by nejradìji chov psù v
bytech zakázali úplnì. Skupina jiných lidí se doaduje,
aby psi byli rozdìlení na tzv. psy malé a velké. Ale kde je
hranice mezi velkým a malým psem? Je nebezpeènìjší
obrovský pes, øádnì vychovaný, poslušný, pøátelský,
nebo malý teriér, který trhá nohavice všech, co se
mihnou v okolí jeho tlamièky?
A tak vyhláška praví:
Chovatel nebo dritel zvíøete je povinen pøi jejich chovu
a drení (èl. 3 vyhlášky):
a)vdy si poèínat tak, aby dbal pravidel pro
nenarušování veøejného poøádku ve mìstì, pravidel
pøedcházejících rozporùm s dobrými mravy, jako i
pravidel stanovených na ochranu bezpeènosti, zdraví
a majetku osob,
b)dbát pravidel èistoty a hygieny, jako i dalších
pravidel, souvisejících s veterinární péèí a ochranou
zvíøat proti týrání.

Chovatel je povinen opatøit psa obojkem a evidenèní
známkou, vydanou pøísl. úøadem mìstského obvodu.
Aha! Tolik tedy èlánek 3. Ten by byl celkem jasný.
Ale ètìme dál:
Chovatel nebo dritel zvíøete je povinen:
a) zabezpeèit zvíøe tak, aby na veøejných prostranstvích, s výjimkou míst k tomu urèených, volnì
nepobíhalo nebo se nepohybovalo,a ani jinak
neohroovalo nebo neobtìovalo obèany, zejména
vést psa na vodítku, v pøípadì potøeby nasadit psovi
náhubek, usmìròovat chování psa povely,
b) neumonit zvíøatùm pøístup na dìtská a sportovní
høištì a pískovištì a na další místa, kde pøítomnost
zvíøat není dovolena obecnì závaznými právními
pøedpisy a na místa, která jsou pro tento úèel
oznaèena výstranou tabulkou,
c) zamezit zvíøeti volný pøístup do veøejnì pøístupných
prostor, atd.
Ké by všichni pejskaøi dodrovali tyto tøi body! A co
teprve èlánek 5 ! Ten je jasnìjší, ne slunce samo!
Chovatel nebo dritel zvíøete je povinen zajistit, aby
zvíøe svými exkrementy nezneèišovalo veøejná
prostranství, veøejnì pøístupné prostory a veøejná
zaøízení. Pokud k zneèištìní dojde, je povinen bezodkladnì tuhé zvíøecí exkrementy z tìchto míst
odstranit ve vhodném obalu do sbìrných nádob urèených a oznaèených mìstskými obvody.
Tak to je pøesnì to, co nám asi vadí nejvíce!
Lidé mající pejska, který jim pøináší radost, lásku,
vìrnost a oddanost, by mìli mít ohledy k druhým lidem.
Se vší láskou, kterou pejskovi vìnují, si musí být vìdomi
toho, e kolem ijí další lidé a další psi! Bez vzájemné
tolerance, bez slušnosti, bez ohleduplnosti nám nepomohou ani vyhlášky. Nakonec, vzít z domu tøeba igelitový sáèek do kapsy snad není problém, kdy vím, e pes
asi vykoná svou potøebu! V poslední dobì jsou umísovány krabice se sáèky na tzv. tuhé psí exkrementy.
Zvíøata se chovají tak, jak jim to umoníme, co jim
dovolíme, jak je vychováme. Èíst je ale nenauèíme, a
proto nemohou znát vyhlášky. Ty bychom mìli znát my!
Vyhláška obsahuje i opatøení a s tím spojené sankce.
Jaké jsou a jsou-li pøísné, o poplatcích, o výjimkách, o
tom, kde se ve mìstì Ostravì mohou psi beztrestnì
prohánìt si povíme pøíštì. Rádi pøivítáme vaše názory,
zkušenosti, pøípadnì otázky.
Dagmar Jarošová
Ètvrtletní informaèní zpravodaj vydává Spoleènost senior,
obèanské sdruení, za pøispìní grantu Krajského úøadu
Moravskoslezského kraje.
Zodpovìdný redaktor: Ing. Ludmila Holubová
Redakèní rada: MUDr. Blanka Malá, Mgr. Pavla Pešatová,
Ing. Lubomír Pásek, MUDr. Hugo Pøibyl, Marie Kalinová,
Jiøí Hrubý, Hana Juraèáková.
Registraèní znaèka MK ÈR E 14221
Adresa redakce: Spoleènost senior, Na Jízdárnì 18,
702 00, Ostrava 1 IÈO 265 95 982
Tel.: 596 138 350, 728 466 105, 606 475 522
e-mail: info@seniortip.cz
www.seniortip.cz
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Kulturnìjší prostøedí vítají rodiny
s dìtmi i senioøi
Medaile pro Porubu

Øadu zajímavostí, ovšem také dùleitých
objektù, mùete najít v mìstském obvodu Ostrava
Poruba. Moderní zimní stadion (dokonèený pøed
šesti lety), krytý plavecký bazén, jen splòuje
mezinárodní kritéria pro plavecké disciplíny a
rovnì koupalištì s nejvìtší vodní plochou v ÈR
(4,5ha). Kromì toho, pro obyvatele celého
Moravskoslezského kraje zde funguje Fakultní
nemocnice s poliklinikou i VŠB - Technická univerzita Ostrava, s šesti fakultami a více ne 12 000
studentù. „Celou Porubu máme rozdìlenou na osm
stavebních obvodù,“ øíká starosta Miroslav Novák.
„Pøitom první a druhý stavební obvod byl pøed rokem
vyhlášen jako mìstská památková zóna. Jedná se o
zástavbu z padesátých a šedesátých let. Její
osobitou architekturu v takové koncentraci nikde jinde
v republice nenajdete.“
Jakými stavbami ije Poruba nyní?
„Obnovujeme komunikace i chodníky vèetnì bezbariérových pøístupù a slepecky znaèených pøechodù.
Také jsme letos provedli takzvanou humanizaci
pátého stavebního obvodu. V odpoèinkových zónách
jsou tam nyní pískovištì, høištì i altánky, co vítají
zejména rodiny s dìtmi, ale i senioøi. Zároveò se
pøitom potvrzuje stará pravda, e prostøedí vychovává.
Musím zaklepat, dosud se v tìchto zkulturnìných
místech neobjevily prvky vandalismu.“
Zmínil jste se o seniorech. Jaké monosti váš
obvod nabízí této vìkové kategorii obyvatel?
„V roce 2000 jsme otevøeli Dùm s peèovatelskou
slubou a nyní projektujeme další. Také zde fungují
kluby dùchodcù, jejich èinnost úøad dotuje, na
základì jejich ádostí. Spolupracujeme rovnì se
Svazem dùchodcù ÈR a dále také øeší rùzné aktivity v
tomto smìru pøímo náš odbor Péèe o obèany.“
A co olympiáda?
„Ano, abych nezapomnìl, v roce 2002 se stala
Poruba zakládajícím èlenem sportovní akce, nazvané
Mezinárodní olympiáda seniorù. První roèník se
uskuteènil v Košicích a zúèastnili se jej senioøi z Košic,
Budapešti, Vídnì a Poruby. Loni se tato olympiáda
konala v Budapešti a letos v èervenci jsme byli
poøadateli olympiády my.“
Mìlo domácí prostøedí vliv na výkony?
„Víte, nejde tady o vítìzství. Jednotlivé disciplíny
byly - stolní tenis, tenis, volejbal, plavání, kuelky a
šachy. Ale nemyslete si, e je to výsledek nìjaké hurá
akce. Zájem o reprezentaci je obrovský a k výbìru
reprezentantù se provádí kvalifikace..."
Celkem se letošní olympiády seniorù v Porubì
zúèastnilo 150 sportovcù plus doprovod. Souèástí
byly pochopitelnì i spoleèenské veèery, na
kterých se pak bez nadsázky rozvíjely mezinárodní pøátelské vztahy seniorù.
( di)
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NA SLOVÍÈKO
V krátkých vizitkách vám pøedstavujeme nìkolik
mìstských obvodù. Tentokrát obvod, který má
2

rozlohu 13,18 km a ije v nìm 76 000 obyvatel.
Dnešní mìstský obvod
Poruba má dlouholetou historii. Samotný
název Poruba souvisí
s kácením - rubáním
stromù a vznikem
porubù. První zmínka
o Porubì se váe k
roku 1393, kdy se v
historických materiálech uvádí Stach z Poruby jako man olomouckého
biskupství. Ves Poruba byla tehdy souèástí
tøebovického statku a patøila k opavskému kníectví,
manství olomouckého biskupství se na ni proto
nevztahovalo.
V roce 1553 porubskou tvrz, ves i dvùr zdìdil
Ondøej Bzenec z Markvartovic. Po nich byli po dlouhá
staletí majiteli Skrbenští, Oppesdorfové a pøedevším
rod Vlèkù (Wilczkù), kteøí pøipojili Porubu ke svému
klimkovickému panství.
Jednou z nejstarších dochovaných památek
Poruby je kostel svatého Mikuláše. Jeho historie
sahá a do XV. století; tehdy poskytoval duchovní
sluby obyvatelùm obcí Poruba, Vøesina, Svinov a
Tøebovice. Ze XVI. století pochází porubský zámek.
Toto sídlo Markvartovicù bylo vystavìno v
renesanèním slohu okolo roku 1573. V roce 1993 jej
pøed úplným zchátráním zachránila rekonstrukce.
Na zachování zelených ploch bylo pamatováno
ve všech etapách výstavby Poruby. Dnes je v tomto
smìru srovnatelná s mnohými lázeòskými mìsty,
kterým se podobá i tím, e zùstala bez velkého
prùmyslu, s minimálnì zneèištìným ovzduším.

www.moporuba.cz
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