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Náš tip - navštivte stálou expozici citer

Dùm è.p. 37 na Masarykovì
námìstí 20 v Ostravì je pozoruhodný
tím, e je v nìm k vidìní úasná sbírka
citer. Sídlí zde toti Èeské citerové
kulturní centrum (Citerarium), které je
provozováno Ostravským citerovým
klubem Radegast. Jedná se o zcela
unikátní kulturní zaøízení, nemající ve
støední Evropì obdoby. Jednou z
náplní Citeraria je muzejní èinnost a tak
zde lze shlédnout stálou expozici citer,
nazývající se „Citera v Èechách, na
Moravì a ve Slezsku“.

Nástrojová dokumentace zaèíná u
starých lidových valašských citer - kobz
a dokládá pøerod tohoto trsacího typu
citery (uívaného po celé Evropì a tedy
i u nás od nepamìti) do podoby drnkacího nástroje koncertního typu.
Expozice obsahuje pøes stovku
tìchto zajímavých hudebních nástrojù,
vyrobených u nás v devatenáctém a
dvacátém století. Kromì samotných
citer je zde k vidìní i vše, co s provozováním hry na citeru souvisí, tj. jak
veškeré pøíslušenství - struny, ladièky,
prstýnky, stìrky, klíèe, stojánky na noty,
deèky, stolky), tak obrazové a vìcné
doklady uití citer u nás (èeské odborné
èasopisy, kroniky èeských citerových
klubù, bohatá fotodokumentace, školy
hry na citeru, programy koncertù,
katalogy nástrojù, personalie èeských
citerových skladatelù a samozøejmì
ukázky z bohaté notové literatury.
To, co èiní expozici unikátní je systematiènost sbírky prezentovaných
exponátù. Soubor dokládá skuteènosti
o bohaté minulosti citer v Èeských
zemích a to zejména z období pøelomu
19. a 20. století. Je nesporné, e
výstava dokumentuje samostatný a
kontinuální vývoj citer v Èeských
zemích, který zde probíhal v kvalitì i
kvantitì, o ní jsme dosud nemìli zdání.

Právì velký poèet vystavených
nástrojù je jedním z dokladù, jak byly u
nás citery rozšíøeny a kolik výborných
výrobcù je vyrábìlo.

Výstava ukazuje také dùvody, proè
u nás citery upadly do takového zapomnìní, a e je potøeba je takto znovu
pøipomínat.
Pokraèování na str. 2

NAŠE POZVÁNKA
Prezentují se zde dìti i dospìlí,
amatéøi, profesionálové i mistøi lidových øemesel. Domácí i zahranièní
tvùrci pøedvedou výrobu vánoèních
ozdob, keramiky, lidových šperkù,
kovových, koených a øezbáøských
výrobkù…
Mezinárodní festival Souznìní je
pøidrueným èlenem prestiní celosvìtové organizace CIOFF.

Letošní "Mezinárodní festival
adventních a vánoèních zvykù,
koled a øemesel" je poprvé
Festival SOUZNÌNÍ je osmým roèníkem zapoèaté tradice od roku 1999, i v
ètyødenní. Novinkou bude program
souvislosti s pøedáváním vánoèního stromu Èeskou republikou Vatikánu.
na Stodolní ulici v Ostravì, který
Mùete se tìšit na poøady s adventní hudbou, vánoèními zvyky, koledou, s
zaène ve ètvrtek 14. prosince 2006.
ukázkou a pøedvádìním zvykosloví a øemesel. Pøedstavuje zejména
mizející svìt lidových tradic èásti Karpatského oblouku na území ÈR Nabídku celého zajímavého programu si prohlédnìte na str. 8.
(severní Moravy a Slezska), Slovenska, Polska i Maïarska.
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Hledám ztracený smysl pro humor
U jste nìkdy v ivotì
dostali úkol o jeho
splnitelnosti jste pochybovali, ale to bylo tak
všechno, co jste s tím
mohli udìlat?
Mnì se na sklonku podzimu kupøíkladu dostalo
té výsady, e mi redakèní rada dala za úkol naplnit vás
optimismem, chutí do ivota a smyslem pro humor, co
se jen do vás vejde. Chce to prý pouze trochu vánoèní
romantiky, lehce sentimentu a naopak mnoho laskavých slov. To vše, zhruba na ètyøiceti øádcích, protoe
kdy u je to pøání do Nového roku, tak místem v
novinách šetøit nebudeme!
Zatváøil jsem se, jako by mnì právì rozbolel zub. V
krouku zamìstnaných vitálních seniorù jsem se toti
cítil, jako jejich ivotem unavený praotec. V kapse mi
naskakovaly na mobilu textové zprávy s úkoly z
domova, myšlenkami jsem byl u závìreèných
mìsíèních výkazù pro úèetní a pojišovny a vìdìl jsem,
e si druhý den vyslechnu jedovatou poznámku mojí
spolupracovnice Romany, protoe do ordinace opìt
nedorazil údrbáø, který se mìl postarat o ucpaný odtok
umyvadla... „Jo optimismus? A èo si tak predstavujete
pod takým slovom optimismus,“ zmohl jsem se v duchu
jen na parafrázi klasika.
Místo zamítavé odpovìdi jsem se snail získat èas.
Ve snaze udret si povìst filozofa, zahledìl jsem se
pøemýšlivì z okna. Jakápak romantická vánoèní
nálada. Venku bylo nìco pøes dvacet stupòù, sluníèko
se tváøilo, e o zimì nemá tušení, navzdory tomu, e v
jistém brnìnském nákupním centru u v øíjnu rozvìsili
baòky a do výkladních skøíní naaranovali hudební
nosièe s tématikou koled. U jen pøi té vzpomínce mi
naskoèila husí kùe! Ve vánoènì vyzdobených
hypermarketech toti pravidelnì dostávám kopøivku.

Popravdì øeèeno, vdy já se na ty svátky vlastnì ani
netìším, nato abych je maloval narùovo ještì i vám.
No nic. Úkol je úkol...
„Hledám ztracený smysl pro humor, zn. Nálezce
odmìním!“, napsal jsem veèer vzdorovitì první vìtu
posledního letošního Slova geriatra. „Pèik,“ ozvalo se z
pelíšku naší malé psí princezny Nelinky. Tahle mròavá
krasavice má jednu úasnou vlastnost. Dovedla si
získat srdce i èlovìka pùvodnì pøesvìdèeného o
nadbyteènosti domácích zvíøat ve mìstì. Tedy mnì.
Dlouho jsem vzdoroval prosbám dcery, abych nakonec
zjistil, e je to právì Nelinka, která se mnou „mluví“ i ve
chvílích, kdy si to podle mínìní mých holek doma vùbec
nezaslouím. Kouzlo neviòátek...
U jste si nìkdy všimli, jak bìhem okamiku dokáí
zmìnit atmosféru v místnosti mláïata lidská i zvíøecí?
Jen málokdo se dokáe ubránit zvláštnì høejivému
pocitu kolem osrdí, pøi pohledu na bezbranného
tvoreèka koukajícího na svìt pohledem údivu,
zvídavosti a dùvìry ve všeobjímající lásku. Je škoda, e
s postupným dozráváním a následným rádoby
moudøením ztrácíme ten dar dùvìry v dobré konce.
„Tak pojï Nelinko, jako èestný
nálezce si zaslouíš nìco
hodnì dobrého...“
A co mám pro vás, váení
ètenáøi? Recept na pohodu.
Vykašlete se na umìle vytváøenou kulisu „šastných a
veselých“, a kdy u jste to se
mnou celý rok vydreli, tak i
tentokrát poslechnìte svého
geriatra: Zcela upøímnì vám radím, koukejte se pozornì
kolem sebe, abyste se kadý den v tom roce pøíštím
potìšili pohledem na nejménì jedno kouzelné
neviòátko...
MUDr. Hugo Pøibyl,Ph.D.

...pokraèování ze str. 1 "Náš tip"
Ukazuje, jak nacionalizmus je v jakékoliv podobì
škodlivý, nebo z nìj pramenilo nejen náhlé zavrení
citer èeským etnikem po rozpadu Rakousko-Uherska
jako nástroje „rakušáckého“ , ale i z toho pramenící
dùsledek, e po druhé svìtové válce opìt mu pøipomínaly „sudetonìmeckou zradu“, èi obecnì váleèné
útrapy z nìmeckého fašismu vyplývající. Nìmecké
etnikum u nás toti na ty citery pochopitelnì hrálo dále.
Zkrátka citery se, jako snad ádný jiný hudební nástroj,
zcela nezaslouenì pøipletly do toho nacionálnìpolitického kvasu, který v Evropì ve dvacátém století
rozpoutal dvì svìtové války a doplatily na to.
To vše a mnoho dalšího lze shlédnout ve
výstavních prostorách Citeraria. Kromì prohlídky
expozice, spojené s odborným, mimoøádnì zajímavým
výkladem, mají návštìvníci monost poslechu vybrané
skladby, ánru èi interpreta a pøípadnì i poslechu
praktické ukázky hry na citeru.

Muzeum spravuje i jednu z nejvìtších kolekcí
citerové notové literatury na svìtì a poskytuje všem
zájemcùm rady i praktickou pomoc. Jeliko se jedná o
soukromé muzeum, není ale jeho provoz snadný.
Ostravští citeristé zatím nacházejí podporu na
Krajském úøadu s jeho grantovou podporou je mono
mj. zajistit, aby tøikrát týdnì (po:9 -13 hod., út:13-16
hod.,stø:13 -17 hod.) byla expozice pøístupna veøejnosti.
To, co prezentuje expozice, se podaøilo vydat i
kninì a nedávno byla v Ostravì pokøtìna pozoruhodná odborná a rozsáhlá monografie „Citery v
Èechách, na Moravì a ve Slezsku“, její autor, Jan
Folprecht, je pøedsedou ostravských citeristù.
Protoe je expozice ji ètvrtým rokem pøístupna
veøejnosti, ti zvídaví si sem cestu našli. I vy se mùete
pøesvìdèit, jak tato aktivita obohacuje nejen ivot nás
Ostravákù, ale i pøispívá ke kulturnímu renomé Ostravy
a to nejen v rámci státu, ale i Evropy a celého svìta.
Jan Folprecht
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ZOO má své kouzlo i v zimì
Pøestoe v zimì chodí do
zoologické zahrady ve srovnání s
jarními nebo letními mìsíci o
poznání ménì návštìvníkù, neznamená to, e by nebylo co vidìt.
Zvláštì kdy napadne sníh a všude
se rozhostí ticho a klid, je prohlídka
zoologické zahrady velmi pøíjemným záitkem.

Pavilon slonù

Celá øada zvíøat se na zimu
“pøevléká“ do zimního odìvu, který
je mnohdy hezèí ne ten letní.
Výrazný rozdíl mezi zimní a letní
srstí je vidìt kupøíkladu u jelenù,
velbloudù èi rysù kanadských.
Zatímco pro druhy z teplých
oblastí planety je pøes zimu hlavním
útoèištìm vytápìný pavilon, pro
takového ledního medvìda, snìného levharta nebo ussurijského
tygra nastává ta pøíjemnìjší èást
roku. Návštìvníci se rozhodnì ale
nemusejí obávat, e by v zimì
nevidìli napø. oblíbené irafy,
hrochy nebo slony. Ty mohou
pozorovat v pavilonech, které se
zavírají hodinu pøed uzavøením
zoologické zahrady.
Mezi nejnovìjší pøírùstky patøí
napø. dva tygøíci ussurijští, mládì
velblouda nebo mladý høebeèek
zebry Grévyho.

Zimní akce:
Kadou prosincovou, lednovou
a únorovou sobotu - jsou
poøádány veèerní komentované
prohlídky pavilonu slonù - zaèátek
v prosinci a lednu vdy v 16 hodin,
v únoru pak v 17 hodin v pavilonu
slonù. V nasvícené podveèerní
atmosféøe sloního pavilonu si
mohou návštìvníci poslechnout
zajímavé povídání o slonech z úst
jejich ošetøovatelù
16. prosinec - Strojení stromeèku v zoo - program pro rodiny s
dìtmi.
Sraz v 10 hodin ve výukovém
støedisku, strojit se budou stromky
v areálu zoo a jako ozdoby budou
slouit na provázcích navázané
kousky chleba, jablek èi mrkve, na
kterých si poté pochutnají zvíøata
ijící volnì v areálu zoo jako napø.
srnky èi rùzné druhy ptákù

24. prosince - 31. prosince - Malování lemurù - dìti do 15ti let, které v
tomto období pøinesou vlastnoruènì
namalovaný obrázek nìkterého z
druhù lemurù chovaných v
ostravské zoo, budou mít vstup
zdarma.
V pøípadì vhodných snìhových
podmínek bude v zoo opìt pøístupná
bìkaøská stopa v délce zhruba 5 km,
která návštìvníky zavede do jinak
nepøístupných èástí zoo.
Doporuèujeme, aby se na aktuální
snìhové podmínky zájemci pøedem
informovali na tel. èísle 596241269.

Ostravská zoo se tìší na Vaši
návštìvu.
Zoologická zahrada je v prosinci a
lednu otevøena od 9 - 16ti hodin,
v únoru od 9 - 17ti hodin.
Pavilony se zavírají o hodinu
døíve.

Budete-li mít dlouhou chvíli a
chcete rozšíøit své znalosti máme
pro vás zajímavý tip na výlet do
mìsta Frýdlantu nad Ostravicí,
kde mimo jiné mùete navštívit
PAMÁTNÍK FERDIŠE DUŠI
Galerie a zahrada Památníku vám
nabídne prohlídku ateliéru významného èeského malíøe a grafika
Ferdiše Duši a stálý program
doprovodných výstav a akcí v
domku, kde umìlec léta bydlel a
mìl svoji keramickou dílnu a
pozdìji ateliér.
Otevøeno :
Støeda 13,00 - 17,00
Sobota 10,00 - 17,00
Nedìle 10,00 -17,00

Návštìvu je mono domluvit i mimo
tyto hodiny na tel.è.: 558 439 653
nebo 737 058 586
Památník najdete snadno. Nachází
se nedaleko vlakového a autobusového nádraí na ulici Hukvaldské,
asi 300 m za podchodem pod tratí
smìr Ondøejník. Na vlakovém nádraí té najdete plánek mìsta s
informacemi o místní historii i
turistických zajímavostech.
O tom, kdo byl Ferdiš Duša se
doètete na str. 9.
(hol)

Budova "Památníku" F. Duši
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Tentokrát s rodákem z Bartovic, který se zasadil (jistì
ne sám) o to, e Vysoká škola báòská existuje u od
roku 1945 v našem mìstì. Pøedtím mìla sídlo v
Pøíbrami. Pøedstavujeme Ing. Ladislava Béma.
Letos koncem prosince oslavíte 88.narozeniny, jste
tedy dosud nejstarším hostem našeho seriálu
významných Ostravákù. Jak se máte?
Dìkuji za optání, dobøe. Za chvíli spìchám na
kadomìsíèní schùzi Spolku pøátel Hornického muzea
Landek, pøed tím jsem si sám uvaøil a uklidil.
(Ing. Bém je vysoký, štíhlý mu, elegantnì obleèený,
galantní a „pálí“ mu to skvìle). Vypadáte na svùj vìk
obdivuhodnì, mohu se zeptat na bìh ivota?
Jsem z typické havíøské rodiny i kdy táta na rozdíl od
strýèkù a dìdeèkù nefáral, nýbr pracoval jako stolaø na
Hedvice. Vdycky vyprávìl o dobì, kdy horníci ještì
nemìli umývárny a museli chodit úplnì èerní a domù,
kde teprve smývali mour. A protoe jsem se narodil
vlastnì pod šachetní vìí, chtìl jsem být od malièka
havíøem, by studovaným. Na mìšance mì uèil èeštinu spisovatel Ladislav Tøenecký a ten zaøídil, e jsem
se dostal na ostravskou reálku. Otec byl v té dobì
nezamìstnaný a byl tedy problém se školným. Vzpomínám na profesora francouzštiny Vokøínka, který si mne
tenkrát zavolal a øekl:“ Synku, bez penìz do hospody
nelez!“, ale pak zajistil, e jsem tehdy, a pak po celý
ivot ádné školné neplatil. Chodil jsem douèovat bohatší kolegy, v jejich rodinách se uèil spoleèenské
etiketì a o prázdninách s nimi projel krásné kouty vlasti.
Ve Zlínì jsem se seznámil s mladým Tomášem Baou.
V dobì mobilizace jste maturoval a následovala
cesta do Pøíbrami, kde tenkrát pùsobila VŠB?
Lákala mne báòská kariéra, jenome praská Hlávkova
kolej pro nemajetné studenty rozhodla jinak, šel jsem
studovat strojní fakultu na ÈVUT.
Došel jste k období, které pro tehdy ijící Èechy
vùbec nebylo dobré a pro Vás. Vyprávìjte….
Pøed oèima mám hrùzu, zaaté pìsti a slzy 15. bøezna,
dobøe to dokumentují filmy, pak 28. øíjen 1939, kdy
nejen naše škola, ale študáci vùbec, zahájili stávku.
Mìli jsme na hlavách masarykovské èepice, dle
rozhodnutí jsme nejezdili tramvajemi a odpoledne jsme
byli na Václaváku. Nejdøív proti nám poslali èeské
èetníky na koních, ale k veèeru u Nìmci na nás støíleli.
Vrátili jsme se do koleje a u tenkrát poèítali chybìjící.
Jana Opletala jsem znal, jeho pohøeb 15. listopadu
organizovala Hlávkova kolej. Byl jsem tam, zpívali jsme
hymnu, pøestoe jsme pùvodnì slíbili okupantùm, e
nebudeme zpìvem provokovat. Ale nešlo jinak!
Bylo 17. listopadu - ovšem roku 1939.
Èekali jsme reakci fašistù, a ta pøišla v noci, kdy vtrhli do
kolejí. Nejdøív nás vyzvali, abychom oznaèili iniciátory
demonstrací, nikdo se neozval, a tak nás ulièkou hanby
za bití a øvaní hnali, leckteré jen v pyamech, do
Ruzyòských kasáren. Jen z Hlávkových kolejí nás bylo
tøi sta, ale brzy pøibyli další studenti.

Nakonec po dvou dnech bez jídla nás naloili na krytá
auta, pak na vlak a skonèili jsme v Sachsenhausenu. O
studentské recesi i v této situaci snad svìdèí výkøik
kteréhosi spoluáka pøi pohledu na Appelplatz:“Jé, tady
je krásné høištì pro fotbal!“ Nezahráli jsme si, museli
jsme dost pracovat pøi troše špatného jídla. V lednu 42
mne pustili, vrátil jsem se nejdøív do Prahy a tam si uil
péèe manelského páru. Málo se ví o tom, e existovala
podzemní buòka, která pomáhala vracejícím se
vìzòùm. A pak u Ostrava, kde jsem se snail o takovou
práci, abych nemusel do totálního nasazení.

Ing. Ladislav Bém se svou rodinou

Podaøilo se, válka skonèila a Vy jste si splnil
pùvodní sen - studium VŠB.
Zaèalo se pøednášet u v kvìtnu v Pøíbrami, pod vedením rektora Èechury, a hned tenkrát øada z nás usilovala
o pøemístìní školy do Ostravy, centra hornictví a
hutního prùmyslu. Zdaleka to nechtìli všichni, pøestoe
tak rozhodl dekret prezidenta Beneše. Mne dokonce
naøkli, e jsem špiónem ministra Nejedlého, ale dodnes
si myslím, e škola je v dobrém, správném mìstì.
U za studia jste se oenil, stal se otcem, dostal díky
zamìstnání u dolù první byt a mohl se vìnovat dobývání uhelných loisek. Také jste se vìnoval sportùm a práci v Èeském svazu bojovníkù za svobodu.
Pracoval jsem v OKD a do roku 1976, kdy jsem šel do
penze. K první dceøi pøibyly dvì další. Musím pøiznat, e
jsem moc chtìl syna, který by pokraèoval v mé práci. S
tøetí dcerou u jsem byl smíøený. Dnes jsem vdovec,
chlubím se pìti vnuky a tøemi pravnuky.
U jste pøiznal, e si umíte uvaøit, vyprat i uklidit. Co
dìláte ještì?
Jezdím po svìtì. Letos jsem byl také v lázních. Ke své
nìmèinì a francouzštinì se chci douèit anglicky a
italsky, abych se domluvil s vnuèkou a pravnuèkou.Rád
bych se znovu podíval do Øecka a také do Španìlska,
na Ameriku si u pøece jenom netroufám. Konec koncù
jsem nadšeným èlenem Evropské unie!
Èím byste chtìl být, kdybyste se po druhé narodil?
To je jasné, opìt havíøem a šel bych do Venezuely
hledat nerostné bohatství.
Pane inenýre, hodnì zdraví a stále tak bystrou mysl
pøeje i za SeniorTip Pavla Pešatová.
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Jak se lze dopracovat a ke krvi katalánské
S manelem mají dohromady 165 let. Aèkoli mìla
velmi dobrodruný ivot, na nic si nestìuje a k úsmìvu
nemá nikdy daleko. Kromì toho, èinorodost mohou
Magdì Horsákové závidìt moná i vèelièky. Je
profesorkou èeštiny a filozofie, navíc má doktorát ze
sémantiky. V seniorském vìku se jí všechno skloubilo k
tomu, aby zaèala pracovat na obsáhlém rodokmenu.
„Nìkdy v jedenapadesátém mi zavolala teta Vlasta
Fialová, historièka, abych udìlala náš rodokmen,“ øíká
drobná seniorka. „Ale dostala jsem se k tomu a v roce
1998, kdy jsem vìdìla, e o dva roky pozdìji bude mít
mùj bratranec devadesát let a øekla jsem si, e by to byl
pro nìho pìkný dárek. A taky mì napadlo, e kdy u
máme rodinu rozbìhanou po celém svìtì - generace
našich dìtí jsou v
Americe, Kanadì,
Itálii a Švýcarsku,
mìl by kadý vìdìt, kam vlastnì
patøí.“Zaèala rodem z otcovy
strany, rodem Filgasù. Do detektivní, ale také úmorné
Manelé Horsákovi pøi práci
a systematické
práce zapojila rovnì svého manela Jiøího. Záhy však
poznala, e se ve svých osmdesáti letech bude muset
skamarádit i s poèítaèem. „Tìch dat je strašnì moc.
Desítky hodin jsme strávili na matrikách v Brnì, Opavì,
Kromìøíi a Olomouci. Nejstarší vìci jsou psány
latinou, se kterou jsem nemìla problém. Ale potrápil mì
nìmecký švabach a porovnávání rùzných zmínek,
pøezdívek i zápisù, co byla kapitola sama pro sebe.
Rùzní faráøi zapsali stejný fakt kadý po svém, take
nejednou jsme museli - jako v Saturninovi uvádìt
historické vìci na pravou míru.“
Obecnì se archiválie zachovaly v dobrém stavu
a po tøicetileté válce (1618 - 1648), pøesnìji po
rekatolizaci od roku 1680, èili s nejstaršími zápisy je
docela potí. Naproti tomu otec paní Magdy, který byl za
války úøedníkem, si musel nechat udìlat rodový pùvod
ètyøi generace nazpìt. Tyto dokumenty v práci na
rodokmenu hodnì pomohly. „Zaèali jsme, jak já øíkám,
hrát pasiáns, skládaèku a doplòovaèku,“ uvádí paní
Magda. „Tak jsme se dostali a na poèátek našeho
rodokmenu do sedmnáctého století, k Mikuláši
Filgasovi, nemanelskému dítìti hrabìte Forgáèe. Byl
fojtem, dostal Lunou, pøikoupil Lideèko a za enu mìl
Katalánku. Ta je prý ochráncem našeho rodu, ovšem
dává mi pìknì zabrat, protoe zápisy o ní jsou velmi
sporadické. U jsem se kvùli ní spojila i s archivem ve
Vídni.“
O výjimeèném koníèku Magdy FilgasovéHorsákové celá rodina dobøe ví, a kdy mùe, pomáhá.
Napøíklad synovec Svaa ák z Bystøièky jí v dopise
napsal: Ještì mi staøenka Františka øíkala, e máme po
Katalánce kruhy pod oèima, dìvèata od pupíku dole
tmavý pásek a chlapci tmavý pytlík. Jsme k jiným citliví
a k sobì krutí…

„Do roku 1860 jsou dokumenty psány švabachem,
ale koncem devatenáctého století u jsou zápisy v
matrikách èitelné normálnì. Navíc jsou k dispozici i
vzpomínky pamìtníkù,“ vysvìtluje paní Magda. „Take
údajù na zpracování je dost a dost. Proto víme, e jsme
v rodu mìli i zbojnickou nevìstu, e spousta manelek
pomohla chlapùm od majetku, a e co se poètu dìtí
týèe, rekord drí Jura Filgas, mìl jich sedmnáct. Na
omluvu dodejme, e se dvìma enami.“
Pøi svém putování za fakty a dokumenty pro tvorbu
rodokmenu se manelé Horsákovi potkali s mnoha
zajímavými lidmi, ale i s pøíhodami, nad kterými jim
rozum zùstal stát. Napøíklad pøi modernizaci jedné fary
vyhazovali dìlníci do sutin i mnoství starých dokumentù a spisù. „Co jsem mohl, to jsem zachránil,“ øíká Jiøí
Horsák. „Mùj kamarád Jaroslav Olšák, knihaø, pak
svázal misál z roku 1734 do velké a krásné knihy.
Povaoval ji za své nejvìtší celoivotní dílo. Jiné
materiály jsme pøedali archivu v Opavì.“
A jaký by mìl být postup, kdyby se nìkdo rozhodl
kráèet ve stopách manelù Horsákových? Paní Magda
má jasno:„Musí zaèít od nejbliších pøedkù, navštívit
matriky narození, sòatkù i úmrtí,musí vyhledat pøíbuzné
a pamìtníky a všechny poznatky peèlivì protøídit.
Rozhled v historii a schopnost dávat vìci do souvislostí
urèitì pomùe, ovšem nikdo se neobejde bez základù
latiny a znalosti švabachu. Pak to chce boskou trpìlivost, dostatek èasu a také penìz na cestování po rùzných kotárech. Jinými slovy, ze všeho nejdøíve by si to
mìl èlovìk poøádnì rozmyslet.“
Jiøí Muladi
Umíme poradit! Mùete konzultovat
všechny vaše problémy, týkající se
pojistných smluv. Finanèní poradce
vám dokáe analýzou všech vašich
smluv sdìlit, zda-li vaše uzavøené
smlouvy jsou efektivní, zda-li nìkteré
pojištìní neplatíte zbyteènì.
!PENZIJNÍ PØIPOJIŠTÌNÍ - Víte e:
- na penzijní pøipojištìní pøispívá stát a to a 1800
Kè/roènì?
- lze z penzijního pøipojištìní vyèerpat bez jakýchkoliv
postihù a 50% naspoøených penìz?
- existuje penzijní fond, kde mùete vkládat a vybírat
mimoøádné vklady?
!STAVEBNÍ SPOØENÍ - Víte e:
- mùete mít více smluv na stavební spoøení?
- ještì mùete navýšit cílovou èástku u starých smluv
se zachováním státní podpory 25% ?

! MAJETKOVÉ POJIŠTÌNÍ

Neplatíte nìkterá rizika zbyteènì (povodeò, záplava)?
Víte kolik vám pojišovna vyplatí v pøípadì škody?
Je vaše spoluúèast pøimìøená?

! INVESTICE - garantovaný úrok
Na poádání bezplatnì provìøíme vaši smlouvu.
Pøipravíme vám dle vašich návrhù a pøání nabídku!
Spoleènost senior, Na Jízdárnì 18, Ostrava 1
(za Krajským úøadem), 1. patro èíslo dveøí 34
Kadou støedu od 14 do 16 hod.
E-mail: pojisteni@seniortip.cz
tel.: 775 220 067; 775 220 068

6. strana
Hornické památky do Seznamu UNESCO
Je všeobecnì známo, e nejvýznamnìjší památky
svìta chrání OSN prostøednictvím UNESCO. Seznam
svìtového kulturního dìdictví UNESCO obsahuje více
ne 800 unikátních objektù, které se mají chránit pro
budoucí generace. Naše republika má v Seznamu
následujících 12 významných lokalit: Èeský Krumlov
zámecký komplex, Praha památkové areály, Telè
mìsto a poutní kostel, Zelená Hora- kostel, Kutná Hora
chrám sv. Barbory, Lednice/Valtice - kulturní krajina a
parky, Holašovice - venkovská rezervace, Kromìøí
zámek a park, Litomyšl - zámecký areál, Olomouc
sousoší sv. Trojice, Brno - vila Tugendhat a Tøebíè idovská ètvrt a gotická bazilika.
S ohledem na velké mnoství pøihlášek do Seznamu
UNESCO mùe naše republika navrhnou roènì pouze
jednu lokalitu. Pro zapsání se pøipravují následující
lokality: Tøeboòské rybáøství, Renesanèní domy ve
Slavonicích u Telèe, Papírna ve Velkých Losinách,
Láznì Luhaèovice, Pevnost Terezín a Industriální
soubory v Ostravì. U pøihlášek k zapsání nových lokalit
není urèen èasový harmonogram, dùleitá je
pøedevším svìtová výjimeènost památky. V Národním
památkovém ústavu v Ostravì jsou shromaïovány
podklady k následujícím ètyøem technickým projektùm
kulturních památek na Ostravsku:
Pøírodní archeologicko - prùmyslová lokalita
Landek
Navrhovaná lokalita obsahuje zachovalý areál
nejstaršího štolového dolu zaloeného v roce 1782 v
úboèí Landeku. Jedenáct stavebních objektù památkového areálu je prohlášeno za kulturní památku
Èeské republiky. V podzemí dolu je pro veøejnost
otevøeno pùvodní štolové patro ve slojích Albert a
František. Vrch Landek - významné archeologické
nalezištì z údobí starší doby kamenné byl v roce 1992
prohlášen Národní pøírodní památkou ÈR.

Areály Dolu Hlubina, koksovny a vysokých pecí
VÍTKOVIC - Navrhovaná lokalita je svìtovì unikátním
prùmyslovým areálem se zachovalou ukázkou od tìby
uhlí pøes úpravnu, výrobu koksu, a k výrobì surového
eleza.

SeniorTip èíslo IV/2006
VÝZNAMNÉ PAMÁTKY
Rudolfova hu (pøedchùdce Vítkovických elezáren), byla zaloena v roce 1828. První vysoká pec
byla uvedena do provozu v roce 1836. Provoz vysokých
pecí a koksovny byl zastaven v roce 1998.
Dùl Hlubina byl
zaloen v roce
1852 v tìsné
blízkosti vysokých pecí.
Velkou rekonstrukcí prošel v
létech 1920 a
1925, kdy byla
vyhloubena jáma è.2, postavena ocelová tìní vì a
instalován parní tìní stroj, v té dobì jeden z nejvìtších
v Evropì. Tìní vì, která je vysoká 49,80 m je kulturní
památkou Èeské republiky. Silueta tìní vìe, komínù,
uhelných mostù a vysokých pecí tvoøí výjimeèné
panorama a èást dominanty mìsta Ostravy. Vzhledem
k mimoøádné památkové hodnotì byl celý areál v roce
2002 prohlášen Národní kulturní památkou ÈR.
Areál Dolu Petr Cingr (Michal)
Dùl byl zaloen v roce 1843 rakouskou c.k. státní
kutací komisi. O pìt let pozdìji koupila dùl Severní
dráha Ferdinandova.
Ten pak prošel
nìkolika rekonstrukcemi a v létech 1913
a1915 byla provedena úplná elektrifikace stacionárních strojù. Dnes má
areál mimoøádnou
historickou hodnotu a v roce 2002 byl prohlášen
Národní kulturní památkou ÈR.
Areál vìtrní jámy Vrbice
Hloubení vìtrní
jámy bylo zahájeno v
roce 1911 a jáma
slouila pro odvìtrání
silnì plynujícího dùlního pole Dolu Hubert. Vìtrní jáma byla
postavena tìsnì
vedle eleznièní tratì
z Vídnì do Krakova a
proto vlastník mìl zájem, aby areál byl architektonicky
representativní. Pro svùj pùsobivý architektonický ráz
je lokalita chránìna státem jako kulturní památka ÈR.
Pøihlášky památkových lokalit do Seznamu UNESCO s
nominaèním projektem pøedkládá ministerstvu kultury
pøedstavitel mìsta. Na základì podkladù zpracovává
pøihlášky za mìsto Národní památkový ústav Praha.
Pokud by se uvedené areály dostaly do "Seznamu"
mìlo by to mimoøádný vliv na turistický ruch Ostravska.
Vítìzslav Hettenberger
Kresby: Stanislav Vopasek
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Mozek se musí stále zamìstnávat
"To je holt stáøí," øíkáme, kdy si stìujeme, e
zaèínáme zapomínat. Nevíme, kam jsme pøed pár
minutami poloili brýle, nemùeme si vzpomenout na
jméno dobrého známého, a pokud si nenapíšeme do
kalendáøe kdy máme kontrolu u lékaøe, pak na ni jisto jistì
zapomeneme.
Ve vyšším vìku bývá prostì èlovìk s pamìtí více èi
ménì na štíru. Pøíèinou tohoto stavu jsou mozkové buòky.
Nejsou dostateènì zásobovány všemi látkami, které ke
své èinnosti potøebují aby pøeily, a proto omezují své
aktivity. Prvním varovným signálem je napøíklad i
zhoršená schopnost koncentrace a niší výkonnost
mozku.
Nové výzkumy prokázaly, e i zaèátek sníování
výkonu mozku lze regulovat. Øešením jsou speciální
cvièení. Vìdci zjistili, e kadodenním pravidelným
tréninkem je mono iniciovat tvorbu takových substancí v
mozku, které jsou schopny odumírání mozkových bunìk
zpomalit.
Na trénování pamìti existují speciální kurzy. Jaká je
celková kapacita lidské pamìti, to si nikdo netroufá ani
urèit. Jisté však je, e bìný èlovìk vyuívá jen zlomku
svých moností. A víte, jak zlepšit své schopnosti?
"Pokud jde o zdokonalování pamìti, nikdo nemusí házet
flintu do ita. Zlepšovat se mùe opravdu témìø kadý,

ádné specifické nadání na to není potøeba," øíká
MUDr. Blanka Malá,
pøedsedkynì obèanského
sdruení Spoleènost senior a èlenka Èeské
spoleènosti pro trénování pamìti a mozkový jogging.
"Trénink pro seniory má jedno velké omezení - nesmí
tu být èasové limity. Pro starší lidi je èasový tlak
stresující a velmi negativnì ovlivòuje jejich výkon,"
øíká dále doktorka Malá, která vede kurzy tréninku
pamìti.

Trénink pamìti pro seniory
5 dvouhodinových lekcí
Kurz je jedním z aktivizaèních programù
pro seniory a je zamìøen na
procvièování pamìti. Je cestou ke
zvýšení sebevìdomí. Není zaloen na
memorování, cvièení není na èas.
Nejbliší volné termíny kurzù jsou: 15. února 2007 a
22.bøezna 2007. Další termíny uvedeme v
bøeznovém èísle. Místo konání KZ Jízdárna (klub
seniorù), Na Jízdárnì 18, Moravská Ostrava (za
Krajským úøadem)
Zaèátek kurzu je v 10 hodin. Cena kurzu: 200Kè
Pøihlášky a inf. na tel.: 728 466 105; 723 098 623
Pøihlásit se také mùete dopisem èi meilem (viz tirá)

Maïarský elixír Vaše domácí bohatství
Nabízíme pøípravky z léèivých vod maïarských termálních lázní:
aromaterapeutická kúra z léèivé vody
sprchový gel pro eny
sprchový gel pro mue
intim péèe
tìlové mléko
koupelová sùl na nohy
koupelová sùl (krabièka 500 g)
koupelová sùl (balení 2,5 kg)
Natur Fitness Creme
Pøíjemná lázeòská léèba v pohodì vašeho domova.
ERLI Klimkovice s.r.o.
Nádraní 16, 702 00 Ostrava
tel.: 596 111 871, mobil: 603 820 208, 603 761 472
e-mail: kosmetika@erli.cz http://www.kosmetika.erli.cz

Vaše zdraví je v MAÏARSKU !!! … a kde jste VY ???
Autobusové zájezdy do maïarských termálních lázní HAJDÚSZOBOSZLÓ cena od 3.640,- Kè/os./7 nocí
SLEVY pro SENIORY, cesta BUSEM bez pøestupu nejkratší trasou
Pøijïte si vybrat z naší bohaté nabídky - prodlouené víkendy, minidovolená, poznávací zájezdy, rybaøení u
Balatonu, zájezdy s dáreèkem a pøekvapením !
BUDAPEŠ, HARKÁNY, BÜK, SÁRVÁR, EGER, BALATON

Cestovní kanceláø ERLI Nádraní 16, Ostrava (v centru, naproti Stodolní ulice)
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PROGRAM
8. roèníku SOUZNÌNÍ 2006
14.12. Ostrava, Stodolní ulice
18.00 hod. Obchùzka s koledou po Stodolních klubech.
Vystoupí: Valašský vojvoda - „junior“, soubor Jastrabèan z
Šariše, SPV Kozlovice (Lucky, Snìhové vloèky…).
20.00 hod. Klub TEMPL - Koncert duchovní hudby
Rusínské a šarišské Vianoce - vystoupí: Gréckokatolícky bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca
z Prešova, ¼H Ondreja Kandráèa, zpìvaèky Mária
Maèošková, Monika Kandráèová, dìtská folklórna
skupina Jastrabèan ze Šarišského Jastrabia, støíbrný
Slávik Marianna Vasilenková z Krajneho Èierneho
(Slovensko).
15.12. Ostrava, kostel sv. Václava.
19.00 hod. - HLE, PØIJDE PÁN (Barokní adventní a
vánoèní hudba). Komorní orchestr Collegium Marianum s
umìleckou vedoucí Janou Semerádovou.
Sváteèní slovo Pavel Ryjáèek (Èeský rozhlas 3 - Vltava).
16.12. Kozlovice (Beskydy) www.kozlovice.cz
8.00 hod. - Vánoèní jarmark s lidovými øemesly pøedvádìní, prodej…
9.00 hod. - Obchùzky s koledou, volná vystoupení
pódium „na Placu“. Vystoupí: ¼H Ondreja Kandráèa,
DFS Jastrabèan ze Šarišského Jastrabia, dudák Josef
Kuneš z Domalic, áci speciální Školy ivota (F-M),
soubor Hurèánek z Palkovic, SPV Kozlovice, Slavík
Moravia-Slávek Vašenda, Pìvecký sbor ZŠ Kozlovice,
Schola kostela sv. Michaela, soubor Valášek, Valašský
vojvoda…
9.00 hod. - Volná vystoupení sál OÚ Kozlovice (všechny
soubory, viz výše).
10.00 hod. - Otevøení Obecné školy na Fojtství (pro
zvané). Pan uè. Štìpán Pustka, hraje CM Valášek interiér).
11.00 hod. - Repríza pro veøejnost. Moderuje Dagmar
Misaøová, Èeský rozhlas Ostrava.
Koledování na Fojtství - všechny soubory.
15.00 hod. - Koncert duchovní hudby a písní v kostele sv.
Michaela archandìla. Vystoupí: Gréckokatolícky bohoslovecký zbor sv. Romana Sladkopevca z Prešova a
¼H Ondreja Kandráèa se sólisty (Slovensko).
17.00 hod. Setkání vedoucích souborù a zvaných hostí u
starosty na Obecním úøadu Kozlovice.
18.00 hod. - Adventnì - vánoèní poøad domácích souborù Koledování a hostù - Rusínské a šarišské Vianoce
Koli jasna zvizda (Kdy jasná hvìzda).
Vystoupí: ¼H Ondreja Kandráèa, zpìvaèky Mária Maèošková, Monika Kandráèová, dìtská folklórna skupina
Jastrabèan, Marianna Vasilenková z Krajneho Èierneho
(Slovensko), soubory Valášek, Valašský vojvoda,
Zpìváèci 2006, dudák Josef Kuneš z Domalic.
17.12. Ostrava
10.00 hod. - Slavnostní Mše svatá, v chrámu Panny Marie
Královny v Ostravì Mariánských Horách
16.30 hod. - Setkání s lidovými tvùrci a øemesly - vestibul
Domu kultury mìsta Ostravy. Pøedvádìní, prodej. Zahraje
¼H Ondreja Kandráèa, dìtské CM Kovalièek, soubor
Valášek a soubor Jastrabèan…
18.00 hod. GALAKONCERT "Souznìní" v divadelním sále
Domu kultury Mìsta Ostravy.

Soubor lidových písní a tancù
Valašský vojvoda, Kozlovice
Soubor Valašský vojvoda z Kozlovic byl zaloen v
kvìtnu 1970. Navazuje na tradice taneèních skupin a
hudeckých i cimbálových muzik, které v minulosti pùsobily ve
vesnicích okolo hory Ondøejník, na severním pøedhùøí
Moravských Beskyd. Nejstarší zmínka o ivých a bohatých
tradicích je však z roku 1895, kdy kozloviètí taneèníci
vystoupili s Válkovou muzikou z Kunèic pod Ondøejníkem na
slavné "Národopisné výstavì èeskoslovanské" v Praze.
Soubor dnes zpracovává zvyky, tance a písnì vycházející z
regionu severního Valašska, lašsko-valašského i moravskoslovenského pomezí. Ve spojení s cimbálovou muzikou
nalézají autoøi taneèních pásem a hudebních úprav spoleènì
s interprety nové a svìí obrazy s ohledem na nejlepší domácí
tradice.
Soubor vystupuje v krojích rekonstruovaných na základì
studia dobových materiálù z 2.pol. 19. století. Spolupracuje s
Èeskou televizí, kde natoèil poøady Zpívánky, Vonièku z
domova a další.

Soubor Valašský vojvoda

Èlenové souboru se také podíleli na natáèení
celoveèerních filmù Tajemství hradu v Karpatech a Lev s bílou
høívou. Výraznì se podíleli na realizaci dokumentárních filmù
Hukvaldské studánky - Leoš Janáèek a lidová píseò, a
Vítìzslav Novák a lidová píseò a také pøi natáèení pohádky z
našeho regionu Døevìná Marika.
Soubor velice úzce spolupracuje s Èeským rozhlasem
Ostrava, kde byly natoèeny všechny snímky na CD - Písnì a
tance z lašsko-valašského pomezí, Koleda je ve Vánoce,
Sluneèko vychodi, Gajdovali gajdoši z Moravy a Slezska a
Sedm divù Slezska. Zaujal posluchaèe a diváky v mnoha
zemích Evropy: Nìmecko, Bulharsko, Jugoslávie, Holandsko,
Øecko, Polsko, Turecko, Francie, Španìlsko, Maïarsko,
Vatikán, Ukrajina, Slovensko a Japonsko.
Soubor vystupuje na folklorních festivalech a koncertech
v Èeské republice. K nejvýznamnìjším patøil slavnostní
koncert v Praze na ofínì (1995) - v rámci oslav 100.výroèí
Národopisné výstavy èeskoslovanské. Dále poøad "Ó radost
má" byl souèástí cyklu èeského a moravského folklóru v rámci
známého mezinárodního festivalu Praské jaro 1997,
galakoncerty v Praze a Chrudimi v rámci projektu Prahaevropské mìsto kultury roku 2000. Dále to byly festivaly ve
Stránici, Plzeòi, Strakonicích, Karlových Varech, FrýdkuMístku, Souznìní v Ostravì, Ronovské slavnosti, Slezské
dny v Dolní Lomné, festival Scéna Brno, Slezské dny v Dolní
Lomné, Ronovské slavnosti, Sochovy národopisné slavnosti
ve Lhotce, festival Setkání muzik Valašského království ve
Frenštátì pod Radhoštìm a další…
Soubor Valašský vojvoda www.valasskyvojvoda.cz získal za
své koncertní poøady a vystoupení významná ocenìní.
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Ferdiš Duša
Malíø, grafik a ilustrátor, keramik,
malíø porcelánu se narodil 13. ledna
1888 ve Frýdlantì nad Ostravicí a
zemøel 1. prosince1958 tamté.
Nemìl ádné výtvarné vzdìlání.
Rád cestoval, navštívil Nìmecko,
Švýcarsko, Itálii, Ukrajinu a Slovensko,
vstøebával zdejší atmosféru a uèil se
malovat. V roce 1910 zaèal pracovat v
keramické manufaktuøe bratrù Jaroòkù
v Ronovì pod Radhoštìm, posléze
se v tomto oboru osamostatnil, ale v
podnikání nebyl úspìšný.

Kolem roku 1927 odešel do Prahy,
kde se stal èlenem výtvarného
sdruení Hollar, s ním nìkolikrát
vystavoval. V roce 1955 se vrátil do
rodného Frýdlantu nad Ostravicí.
Nejvíce je cenìn jako grafik a ilustrátor.
Základ jeho díla tvoøí cykly døevorytù tématicky èerpající z Tìšínska a
Ostravska. Èasté jsou u nìj námìty se
sociálním podtextem, inspirované
politickou a hospodáøskou situací 20. a
30. let minulého století. Ilustroval díla
Petra Bezruèe a Vojtìcha Martínka.
Rád fotografoval a psal verše.
(bal)

Spoleèenský dùm v Bruntále
zazáøí novotou
Po letech chátrání spoleèenský dùm v
Bruntále pøíští rok znovu oije. Jeho
rekonstrukce bude stát více ne
osmdesát milionù korun.
Souèástí generální opravy jsou také
úpravy vnitøních prostor, kde by mìly
vzniknout dva sály, galerie, fitcentrum,
bowling, zázemí pro kosmetiku a
masáe, bar a restaurace.
Spoleèenský dùm postavený na konci
19. století je jednou z dominant mìsta.
Jeho nejlepší léta vystøídala doba
úpadku a od poèátku devadesátých let
zaèal po privatizaci chátrat.
Podle odborníkù je Spoleèenský dùm
velmi zajímavý pøedevším z architektonického hlediska a objekt je na
seznamu kulturních památek.
(di)

„Støípky minulosti“
archeologické nálezy ze sbírek Mìstského muzea Krnov

Ukázka expozice muzea v Krnovì
Mìstské muzeum v Krnovì
pøipravilo pro své návštìvníky otevøení
nové stálé expozice pod názvem
„Støípky minulosti“. Nová expozice je
souèástí širšího projektu „Šelenburk
vèera a dnes“ realizovaného Mìstským
muzeem Krnov za finanèní pomoci
Moravskoslezského kraje, jeho cílem
je pøedstavit široké veøejnosti prostøednictvím stálé expozice nálezy z archeologických výzkumù v oblasti Krnovska a
ve virtuální i písemné podobì pøiblíit
bohatou historii mìsta a jeho okolí.
Krnovsko je z archeologického
hlediska velmi zajímavou oblastí.
Nejstarší osídlení území je doloeno ji
ze starší doby kamenné a existují
doklady o existenci následných kultur
jak ze samotného území Krnovska, tak
celého regionu. Archeologické výzkumy
známých lokalit (Šelenburk, Cvilín,
Úvalno, Brumovice, Tøemešná, Heømanovice apod.) byly provádìny ji od
19. století. Bohatý materiál pøinesly
prùzkumy profesionálních i amatérských archeologù ve 20. století a lokality
vydávají své ukryté poklady dodnes.

Vánoce v muzeu
Pøedvánoèní a vánoèní období v
závìru letošního roku se Mìstské
muzeum v Krnovì rozhodlo zpestøit
nìkolika zajímavými akcemi, které
dokáí, e muzeum není jen budova
urèená k vystavování historických exponátù, ale, e pøedstavuje i prostor k
setkávání a získávání zajímavých
záitkù.
Pøedznamenáním sváteèního adventu
se stala prodejní výstava adventních
vìncù (27.11.- 3.12). Na výstavì se
svými pracemi prezentovali studenti
Støední školy zemìdìlství a slueb
Mìsto Albrechtice a studentský spolek
Helko. Ke spolupráci byly pøizvány
také soukromé subjekty, které nabídku
prodejních exponátù zpestøí.

Expozice se tématicky dìlí do
dvou celkù. V první èásti se návštìvník
seznámí s nejstarší historií oblasti
Krnovska, poèínaje nálezy ze starší
doby kamenné a konèe pøedmìty doby
bronzové.Ve druhé èásti se pracovníci
muzea zamìøili pøedevším na støedovìké nálezy z okolí hradu Šelenburk
jedná se o støepový materiál, doplnìný
fragmenty støedovìkých sklenìných
pohárù, keramických dbánù, pohárù a
hrnkù. Expozici doplòují dobové
fotografie a kresby hradu.
Expozice je veøejnosti zpøístupnìna od 14. kvìtna 2006 ve
výstavních prostorách Mìstského
muzea Krnov.

V rámci projektu „Šelenburk
vèera a dnes“ bude vydána odborná
publikace, vìnující se pravìku
Krnovska, jejím autorem je Mgr.
Svatopluk Bøíza - místní archeolog.
Muzeum plánuje rovnì nìkolik
pøednáškových blokù pro školy i širší
veøejnost. První pøednáška s názvem
„Pravìké památky Krnovska“ se
uskuteènila 21. èervna 2006 v prostorách muzea Krnov.
Mgr. Ivana Zajícová
vedoucí muzea
V mìsíci prosinci se uskuteèní
výstava betlémù, která bude doprovázená rovnì prodejní výstavou
prací ákù Základních umìleckých
škol, tématicky se vztahujících k
období vánoc v termínu 15. - 22.
prosince.
Mìstské muzeum v Krnovì všechny
srdeènì zve na pøedvánoèní návštìvu
muzea a dìkuje za projevenou pøízeò
v roce 2006!
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Zateplením ušetøíte tøetinu nákladù na topení
Stále více starších panelových domù dnes prochází
ozdravnou kùrou, která spoèívá
v jejich zateplení a celkové revitalizaci. Problémy s vysokým
procentem tepelných ztrát se
dnes nepotýkají jen majitelé
panelových domù, ale i obyvaIng. Miroslav Balnar
telé starších rodinných domù.
Na první pohled pak tyto stavby v novém kabátì hýøí
barvami. Jen málo majitelù domù dnes napadne takový
hazard, e by si takovou rekonstrukci objektu provádìli
vlastními silami. Vìtšinou jsou tyto vysoce odborné práce
svìøovány specializovaným firmám, které jsou øádnì
proškoleny a nesou záruky za provedenou práci.
V pøípadì, e se
rozhodnete zateplovat musíte si pøedem
zodpovìdìt nìkolik
otázek.
Napøíklad jakým
materiálem budete
zateplovat, v jakém
stavu je støecha,
balkony a okna. V
neposlední øadì v
návaznosti na zvolenou tepelnou izolaci (nejèastìji polystyren nebo minerální
vlna) se musíme rozhodnout pro správný typ povrchové
úpravy. Vìtšinou to bývá nìkterá z mnoha druhù
strukturálních omítek (silikátová, silikonová). Kadá z tìchto
omítek však má jiné fyzikální a technické vlastnosti, které
musíme vzít v úvahu. Dalším dùleitým momentem je návrh
tloušky izolantu tak, aby vyhovoval tepelným normám a
zajistil nám, e zateplený objekt odstraní a vylouèí pøípadné
plísnì. Tloušku tepelné izolace doporuèuji zjistit výpoètem
tepelných ztrát stávajícího obvodového pláštì.
Jak vyplývá z výše uvedených skuteèností, které je
nutné vdy øešit pøed vlastním zahájením stavby, jedná se o
odborné záleitosti, které je potøeba øešit ve spolupráci s
odborníky (projektanti, realizaèní firmy). Taková konzultace
se rozhodnì vyplatí, nebo zateplením se sníí náklady na
vytápìní a prodluuje se celková ivotnost stavby. Mùeme
volit nová barevná øešení a zejména pak u panelových domù
odstraníme tepelné mosty a získáme zcela nový atraktivní
vzhled budovy.
Pøi rozhodování o pouitém zateplovacím systému je
dùleité dbát na to ,aby systém byl jako celek certifikován.
Toto je podstatné z hlediska poskytovaných záruk na systém

areál Prùmyslového centra, Vratimovská 624/11
Ostrava - Kunèièky
mobilní telefon: 777 729 127
www.renomixplus.cz
e-mail:miroslav.balnar@renomixplus.cz

a rovnì z hlediska technologického. Firmy , které nám mají
práce provádìt musí být na pouitý systém øádnì
proškoleny. Bývá pravidlem, e zástupci firem, jejich
systém aplikujeme dìlají na stavbách nezávislý technický
dozor a dbají, aby realizaèní firma provedla práce øádnì a v
souladu s technickými normami a pøedpisy.
Pro vlastní realizaci je nutno vzít v úvahu i roèní období.
Aplikace stavebních prací by mìla probìhnout nejlépe pøi
teplotách od +5 C do 25 C. Z toho vyplývá, e nejpøíznivìjším
obdobím jsou jarní a podzimní mìsíce, kdy nebývají velké
výkyvy teplot.
Správným výbìrem zateplovacího sytému a odborné
firmy se mùeme vyhnout spoustì nepøíjemnostem, které
pak následnì vyplývají z nekvalitnì provedené práce,
nedodorení záruk a problémy s reklamací. Finanèní
náklady na zateplení nejsou zanedbatelné, zpravidla se
pohybují v rozmezí od 850Kè do 1 100 Kè/m2 v závislosti na
pouitém materiálu, proto se vám tato peèlivá pøíprava a
výbìr vyplatí.
Zateplení domu je nutno øešit vdy komplexnì.
Rozhodnì je nesystémové øešení napø. letos zateplit pláš
budovy a pøíští rok se dát do výmìny oken èi oprav balkónù.
V našem rozhodování o tom, kdy zaèít se zateplením je tøeba
také vìdìt, e do konce roku 2007 platí pøíznivìjší sazba
DPH na rekonstrukce a výstavbu bytových domù, co vám
mùe pøinést významné úspory.
Ing. Miroslav Balnar
jednatel spoleènosti RENOMIX plus CZ s.r.o.

Stavba roku 2004
Na snímku je dùm po komplexni revitalizaci, kteoru provedla firma
Renomix plus CZ. Mìsto Hranice tento objekt ocenilo titulem
"Stavba roku 2004" .

Rádi vám pøi rozhodování poradíme:
Ve dnech 14.-17.února 2007 se koná na Výstavišti
Èerná louka v Ostravì výstava „Stavba Ostrava
2007“.
Pøi pøedloení tohoto kuponu vám na poádání
zpracujeme bezplatnì cenovou nabídku na
zateplení vašeho panelového domu a zdarma
poskytneme kompletní poradenský servis vèetnì
zajištìní energetického auditu, projektové
dokumentace, stavebního povolení a dotací z
"Programu panel“.
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Nemoc se sladkým jménem
O úplavici cukrové (diabetes
mellitus), hovorovì cukrovka, se
doèítáme v rùzných statistikách nejen
to, e jí trpí u nás a pùl milionu lidí, ale
také, e ještì více obèanù zde ije s
dosud nediagnostikovanou cukrovkou,
a to pøevánì osob vyššího vìku, tedy
seniorù. Tato skuteènost by mìla být pro
nás alarmující! Hrozí snad cukrovka
také mnì? Známe pøíèinu jejího vzniku?
V èem spoèívá její podstata, je vyléèitelná, je snad dìdièná? Jak se dá
zjistit a dá se jí pøedejít?
Takové a podobné myšlenky nám
obèas pøichází na mysl, jene bez
odpovìdí také mizí, co není zcela
správné. Mìli bychom se alespoò
èásteènì orientovat ve spleti problémù
„sladké nemoci“ a ujasnit si svou
zdravotní situaci vzhledem k ní.
Úplavice cukrová má dva druhy: V
prvém pøípadì postihuje dìti a velmi
mladé lidi (diabetes I.typu), ve druhém
pøípadì postihuje lidi ve støedním a
vyšším vìku (diabetes II. typu). V obou
pøípadech je charakteristickým znakem
zvýšené mnoství krevního cukru, které
dlou-hodobì zatìuje organizmus a
bez léèby nevyhnutelnì vede k jeho
tìké-mu poškození a nìkdy a k smrti.
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Pøíèinou diabetu I. typu
je
neschopnost bunìk slinivky bøišní,
sdruených v tzv. Langerhanzových
ostrùvcích, produkovat hormon inzulín,
který v tìle øídí metabolizmus cukrù.
Tento typ cukrovky se musí kompenzovat injekcemi inzulínu. Vìtšina
populace je však postiena diabetem
II. typu (osoby støedního a vyššího
vìku). Ve slinivce takto postiených
osob se sice inzulín vytváøí, ale buï v
nedostateèném mnoství nebo jejich
organizmus není na nìj dost citlivý,
take i zde se udruje v krvi nadbytek
cukru. Tento druh dia-betu je léèen v
lehèích pøípadech jen dietou, v tìších
podáváním lékù zvy-šujících citlivost
organizmu na inzulín.
Také u diabetu II. typu platí, e èím
døíve je nemoc odhalena, tím snadnìji
lze pøedejít váným komplikacím. Trvale zvýšená hladina krevního cukruhyperglykémie, poškozuje pøedevším
drobné cévy, co vede k poškození nervových tkání, ledvin èi oèní sítnice. A
20% novì diagnostikovaných diabetikù
II. typu jsou pacienti, kteøí navštívili
lékaøe pro zhoršující se vidìní. Poškození sítnice, jako dùsledek neléèené
cukrovky je nejèastìjší pøíèinou slepoty
lidí v produktívním vìku.

U muù mùe hyperglykémie vést
k poruše erektibility a nápadné mohou
být té špatnì se hojící drobná poranìní kùe. ivotu nebezpeèné je pak
selhání ledvin.
Pozdní diagnoza cukrovky II. typu
spoèívá pøedevším v tom, e tato
nemoc nebolí a obvykle dlouho nepøekáí. Má ovšem své varovné pøíznaky
a lidé s nimi jsou vedeni jako „riziková
skupina“. Do ní patøí i osoby z rodin, v
nich se diabetes vyskytl (cukrovka
není dìdièná pøímo, dìdí se však
dispozice k ní). Dále zde patøí
pøedevším osoby s nadváhou, (známý
endokrinolog prof. Rajko Doleèek rád
øíkává, e diabetes je trest za obezitu),
dále pak osoby s vyšším krevním
tlakem a vyššími hladinami
cholesterolu a triglyceridù v krvi. Patøíte
li do této rizikové skupiny, mìli byste
vyhledat lékaøskou konzultaci i tehdy,
kdy se cítíte nepøimìøenì unaveni
nebo vás pøepadají pocity slabosti bez
zjevného dùvodu. Pøímé ohroení
zdraví diabetem signalizují té pøíznaky, které ji nejsou bezvýznamné a
to takové, jako je neuhasitelná ízeò s
nadmìrným moèením, dále pak náhlý a
nevysvìtlitelný váhový úbytek, provázený pocitem hladu.
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ZDRAVÍ RELAXACE
Jiným varovným pøíznakem mùe být i svìdìní genitálií
a ji zmiòovaný pokles erektibility u muù. Jasným, alarmujícím pøíznakem je té pomalé a obtíné hojení ran, drobných odøenin i koních zánìtù. Zcela nepøehlédnutelné je
pak sníení zrakové ostrosti. V tìchto situacích bychom ji
nemìli s návštìvou lékaøe otálet!
Samo odhalení zvýšené hladiny cukru v krvi je
jednoduché. Spoèívá v laboratorním vyšetøení, které
doporuèí váš ošetøující lékaø. Èím døíve bude zahájena
léèba, tím snadnìji se vyvarujete závaných komplikací.
Cukrovka II. typu není ani tak trestem za mlsání
sladkostí, postihuje spíše milovníky tuèných jídel a je té
chorobou, zpùsobenou do znaèné míry špatnou
ivotosprávou. Nezbytná je tedy v prevenci i léèbì zmìna
jídelníèku ve prospìch vìtšího mnoství zeleniny a ovoce,
výrazné omezení pøíjmu tuku a vajec, ádné cigarety a
hlavnì dostatek pohybu, který výraznì sniuje riziko
manifestace diabetu II.typu. Toto èlovìk obecný ani diabetik
neposlouchá moc nadšenì, má pøece právo na své libùstky
a trochu toho pohodlí!
Rozhodne-li však váš ošetøující lékaø, e jde skuteènì
o diabetes, je nezbytné ji trvalé sledování a léèení v ordinaci
odborného diabetologa. Zde se dovíme, e normální hladina
krevního cukru je v rozmezí od 3,5 do 6,1 mmol/l, a e my ji
máme pøíliš vysokou. e sama cukrovka se dá úspìšnì léèit,
ale pøedevším se dozvíme, e základem léèby i prevence
komplikací je naše sebekázeò a nikoli medikamenty. Pokud
jde tedy o cukrovku, máme situaci do znaèné míry ve svých
rukou. Lékaø nám jistì poradí, doporuèí potøebné, ale rozhodnout se a konat, musíme sami!
MUDr. Blanka Malá

Institut komunitního rozvoje Moravskoslezského kraje (Stodolní 9,
Ostrava 1) a obè.sdruení Na louce vyhlásili pro seniory starší 60ti let
literární soutì s tématem DÌTSTVÍ. Literární pøíspìvek zašlete do
30.3.2007 na uvedenou adresu. Rozsah do 2 stran A4, pøilote fotografii,
uveïte jméno, adresu, datum narození a telefon. Vítìzné práce budou
zveøejnìny na webových stránkách http://www.sweb.cz/na-louce/

STØÍPKY

O svatbì, která se hned tak nevidí
Na rozdíl od chlapù, kteøí mívají problém vzpomenout
si, kdy se vlastnì enili, pan Josef Reinlein je tìchto
trapných okamikù v manelství ušetøen. Jeho den
svatby je stejný jako den, kdy se narodila jeho ena
Hedvika a on sám slaví narozeniny o tøi dny pozdìji.
Akorát jedno v den svatby nejspíš oba netušili: e ji
oslaví i za pìtašedesát let. Stalo se tak v obøadní síni
radnice Ostrava-Jih a nejen svatební hosté, ale i
ceremoniáøka Šárka Zubková z toho byla celá na
mìkko. „Jsem hrozná trémistka,“ svìøila se pozdìji. „U
od od rána jsem nervózní a dojatá zároveò. Neustále
pøitom vzpomínám na svoji babièku a dìdeèka.“
Pan Josef Reinlein (narozen 1914) se vyuèil zámeèníkem ve Vítkovicích. Dodnes nezapomnìl, jak z Hošálkovic chodil bos a teprve ve Vítkovicích si obul boty,
aby šetøil podráky. Jeho o osm let mladší ena Hedvika
pocházela rovnì ze skromných pomìrù. Narodila se v
Porúøí, kam byl pan Reinlein nasazen za války na nucené práce. V roce 1941 se vzali a mìli dvì dìti, k nim
postupem èasu pøibyla i vnouèata a pravnouèata.
„Na datum naší svatby si nemohu stìovat,“ nechal se
slyšet pan Reinlein, „vdycky jsem dostal dárek i já.“
Paní Hedvika, vyèesaná a s kyticí oblíbených lilií, s
úsmìvem pøitakala.
„Podáváte lidem dùkaz, e tam, kde je láska, kde si
manelé vzájemnì pomáhají a mají k sobì úctu, tam je i
harmonické rodinné prostøedí,“ øekl oddávající místostarosta Lubomír Košík. „Pøeji vám, abyste v dobrém
zdraví, spokojenosti a štìstí ili ještì dlouhá léta.“
Bìhem melodie Lásko, Boe, lásko, následoval podpis
do knihy a slavnostní pøípitek s tradièním ivijó. Nakonec vytvoøili svatební hosté jubilantùm špalír a za
potlesku pøítomných i bleskù novináøských fotoaparátù
vyšli oslavenci ze sálu.
„Premiéru kamenné svatby jsem mìl pøed dvìma lety,“
prozradil pak Lubomír Košík, „toto byla druhá a protoe
mám maminku v jejich vìku, o to více mì ten pìkný
vztah dojímá.“

Je smutné, e statistika rozvodovosti u nás pøesahuje
padesát procent. „Manelé Reinleinovi mohou být
vzorem,“ dodává pan Košík s melancholickým úsmìvem, „ale o délce manelského souití nemohu nic moc
vykládat, jsem enat teprve šestatøicet let…“
(dim)
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Modrozelené mostarské snìní
Moná jste Mostar navštívili a máte ho ještì v ivé pamìti. Nabízíme vám k
pøipomenutí malou vizitku, a tìm, kteøí tam nebyli zajímavé informace. Tøeba vás
to bude inspirovat k letní dovolené.
Mìsto leí na øece Neretvì v hornaté jihozápadní èásti republiky Bosna a
Hercegovina. Turisté jej navštìvovali pro jeho zachovalý orientální kolorit,
zejména pro památky z doby tureckého panství. Jak ije hercegovské mìsto,
kde ještì pøed léty svištìly kulky a létaly granáty? Na první pohled tu panuje
nièím nerušený klid, pod povrchem však stále døímají nebezpeèné vášnì. Pokud
budete v Dalmácii, výlet do tohoto tìce zkoušeného mìsta s nádechem
pohádek tisíce a jedné noci rozhodnì stojí za to.
Jakmile se z rozpáleného asfaltu ocitnete na lesklé kamenné dlabì,
okamitì vás pohltí jedineèná atmosféra køivolakých ulièek, lemovaných
titìrnými krámky, pøecpanými bohatým spektrem suvenýrù: od rukodìlných
výrobkù, jako napø. koberce, èi døevoøezby, a po údìsné kýèe. V dílnách se
ozývají kladívka kovotepcù, kolem restaurací a kaváren se line smìsice lákavých vùní. Právì tady si mùete vychutnat rozdíl mezi èeským "turkem" a pravou
tureckou, respektive bosenskou kávou, servírovanou v tradièní dezvì.
Aèkoli na místním trhu je bìnì k dostání domácí rakije, nìkteré zdejší podniky
nenabízejí alkoholické nápoje. A pokud trefíte správnou dobu, tak vøavu trištì
zèistajasna pøehluší hlas muezzinù z pøilehlých minaretù. Øada mešit otevøela
své interiéry i "nevìøícím" , staèí pouze zaplatit pøíslušný vstupní poplatek.

Kdy se naši dìdové snaili
bìhem první svìtové války vybojovat pro císaøe pána a jeho rodinu
Hercegovinu, ili v této, nám
nejbliší muslimské zemi, u desítky
let Èeši, Moravané i Slezané.
Nìkteøí sem odešli za prací, jiné do
této èásti Balkánu pøivedly sòatky,
dobrodruství èi zde zùstali, kdy
u nehodlali øešit za "starého
Procházku" sarajevský problém.
V letošním roce uplynulo u 128
rokù od chvíle, kdy bylo zaloeno
Sdruení èeských obèanù Èeská
beseda Sarajevo. Po Mostaru mì
provázela slièná muslimská blondýnka s modrýma oèima a nikomu
nevadilo, e mìla uplé satanské
díny, prùsvitnou halenku a rudé
rtíky od diorské rtìnky. A nikdo mì
té nechtìl ukamenovat, e jsem jí
podal ruku, hovoøil s ní a udìlal si
pár jejích snímkù. "Jsme hrdí na
islámskou tradici, ale víru v Boha
povaujeme za pøísnì osobní vìc
kadého, z ní se nesmí dìlat
politika,” dodala. Most, který dal
jméno mìstu jeliko ho kdysi hlídali
,,mostaré”, byl v r. 1566 na pøíkaz
sultána Sulejmana Nádherného dostavìn slavným osmánským
architektem Mimarem Hajruddinem
Má dvì vìe-té na západní stranì
se øíká Halebija a slouila jako vìzení a vojenská ubytovna, východní
stranu zdobí vì Tara bez jediného
okýnka, asi aby nikdo nevidìl, kolik
se tam skrývalo støelného prachu.

Jdeme po hlavní tøídì Mostaru,
abychom si nechali na poštì
orazítkovat pohlednici unikátním
mostarským razítkem. Ulice se ještì
nedávno jmenovala po maršálu
Josipu Broze Titovi. Dnes u má jiný
název, který si ale nikdo z místních
pøíliš k srdci nebere. Tito zkrátka stále vítìzí mezi bosenskými muslimy i
u chorvatských køesanù. Obì
znesváøené strany témìø shodnì
tvrdí, e všechno nedávné zlo zpùsobila ztráta jeho pevné ruky.
Dnes jsou nejvìtšími ivými
hrdiny Mostaru èlenové Klubu
skokanù z Mostu míru. Do prùzraèné
azurové vody øeky Neretvy støemhlav skáèí místní odvání mladíci.
Turisté se namaèkají na mostì i
kolem nìho a borec se po hlavì
vrhne do dvacetimetrové hloubky. V
Mostar - nefalšovaný Orient kousek od
dobì mého focení mi však borec jen
Jadranu
Most sice není nejvìtší, ani zapózoval na kamenném zábradlí v
nejvyšší, ale jeho historie je drama- nejvyšším místì skoro tøicet metrù
tická. Napøed po nìm po staletí vysoké mostní konstrukce.
rázovali Turci, køesané, i vìøící v
Alláha, ani by z nìj upadl støípek
kamínku, pak o nìj bojovali bosenští
muslimové a chorvatští køesané
bok po boku proti Srbùm. Kdy je
vyhnali a most spoleènì zachránili,
pustili se do sebe. Teèku za touto
tragédií udìlala 9. listopadu 1993
série dìlostøeleckých granátù a
slavný most se v 10 hodin 15 minut
Pak mì zláká reklamní tabule
zmìnil v ruiny.
Hned po této katastrofì byly ,,Akoholna pièa” a nápis: „Je ti
vytaeny z Neretvy všechny jeho treba!“ Tak si dám štamprli travarice
zbytky, èást z nich šla do muzeí a a moje ena „èašu crna vina“ a u
ostatní byly vyuity pøi stavbì nové pekaøe mi koupí rohlík. Øeknu „chvamostní klenby, kterou tvoøí 456 la“, slièná muslimka v minisukni a
holým bøíškem nám popøeje „dobro
ètyøtunových blokù.
Most byl otevøen v èervenci došli“ a vùbec nemám pocit, e jsem
roku 2004, pøi èem došlo alespoò k v islámské zemi. Po mých tristních
symbolickému smíøení chor- zkušenostech z Blízkého východu
vatských køesanù i bosenských jsem za toto poznání vdìèný. Ani
muslimù z Mostaru a dostal jméno nevíte jak!
Text a foto: Bøetislav Olšer
„Most míru“.
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O Bosorce, která neuvìøitelnì èaruje
Soutì Miss Èeské republiky je prestiní nejen pro
zúèastnìné dívky, ale tøeba i pro vizáistky, které je
pøipravují. Z osmašedesáti velmi dobrých bylo vybráno
pìt nejlepších a byla mezi nimi i vizáistka z Ostravy.
„Na malém finále v Písku jsem líèila všechny
úèastnice, bohuel velké finále jsem proleela v
nemocnici,“ vzpomíná Anna Kührová. „Ale jak jsem
dívky poznala, pøíjemnì mì pøekvapilo, e mezi nimi
nebyla ani stopa nevraivosti a naopak se snaily
navzájem si pomáhat.“

Paní Anièka, tak jí dìvèata øíkají,
zaèíná èarovat. Jak se jí to
èarování daøí posuïte sami...

Vizáistkou je u jedenáctým rokem a tvrdí, e stav
pleti je odleskem celého organismu i ivotního stylu
èlovìka. Jinými slovy, kromì zevnìjšku je zapotøebí
pracovat i na svém nitru, a u se to týká uváeného
stravování, nebo duševních aktivit.
Pokud jste bytost, která
má chu na sobì pracovat
a máte pocit, e nastal ten
pravý èas ke zmìnì vaší
image, pak jste se rozhodla správnì !!!
Proijte si také svou
promìnu, svìøte se do rukou odborníkù a nechte se
hýèkat. Nechte o sebe
peèovat profesionální
vizáistky. Výsledek se
urèitì dostaví!
Dopøejte si osobní typové poradenství, které
vám dodá na atraktivnosti vzhledu a zvýší
sebevìdomí. Zdokonalí
vaši krásu jako mávnutím kouzelného proutku. Získáte inspiraci k
zpøíjemnìní svého ivota. Mùete vyuít i
poradenskou slubu, a
nechat si sestavit
individuální program
péèe o ple.

„Na støední škole mi øíkali Bosorka, poøád jsem
chodila s kartami a kyvadélkem,“ doplòuje paní
Kührová. „Mám známé astroloky, zajímá mì
numerologie a další vìci, takzvanì mezi nebem a zemí.
V nemocnici jsem napøíklad uklidòovala vystresované
pacientky Andìlskými kartami. I o takových vìcech si
mé klientky velice rády povídají. Kromì toho
pochopitelnì chtìjí znát svoji typologii nebo jaké
obleèení, kabelky a boty jsou pro nì nejvhodnìjší.“
Ve spolupráci s kadeønicí dokáe vykouzlit na
enách a neuvìøitelné promìny. Pøišel jí to oznámit
manel jedné zákaznice, který si stìoval na to, e
ena, která od ní veèer pøišla domù byla úplnì jiná, ne
ta, vedle které se ráno probudil… Naopak pochvalu
získala od eny, kterou pøipravila na první rande pøes
inzerát. Dodnes jsou oba spolu.„Snaím se své klientky
líèit tak, aby to pøíštì dokázaly samy. Pøesto se ke mnì
vìtší èást z nich vrací, protoe se o nì ráda starám a
seznamuji je s novinkami,“ dodává vizáistka, která má
kadou zákaznici zaloenu v šanonu
Do svého klubu ji pozvaly i èlenky obèanského
sdruení Spoleènost senior a ty byly z jejího pøedvádìní
i výsledkù práce nadšené. „Cítíme se opravdu jaksi
povznesenì a s lepším sebevìdomím, hotové modelky,“ pochvalovaly si seniorky a hned poádaly o další
spolupráci. Anna Kührová ji samozøejmì neodmítla.
„Nejde jenom o peníze,“ øíká, „mnohem lepší je rozdávat
radost. Peníze pak pøijdou.“
Jiøí Muladi

WEB HOSTING

MÍSTO PRO VAŠE WWW STRÁNKY

4 000 MB prostoru
Podpora PHP
Databáze MySQL

4 000MB místa

a 74 K è
jen zmìs
íènì

Neomezený poèet e-mailù
Neomezený poèet domén 3. øádu
Antivirová ochrana e-mailù
Antispam pro pøíchozí e-maily

www.SvetHostingu.cz
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NEPØEHLÉDNÌTE
V minulém dílu seriálu, který pøipravuje Hasièský záchranný
sbor Moravskoslezského kraje, jsme si povídali o varování
pøi hrozbì nebo vzniku mimoøádné události.

Dnes si povíme co dìlat, kdy...

Naše èinnost po varovném signálu sirény
Jedním z prvoøadých opatøení ke sníení následkù
mimoøádných událostí, je vèas varovat obyvatelstvo
pøed hrozícím nebezpeèím.
Pro zabezpeèení varování byl na celém území státu
zaveden jediný varovný signál „Všeobecná výstraha“.
Vyhlašuje se kolísavým tónem sirény po dobu 140
vteøin v pøípadech, kdy mùe dojít nebo došlo k
ohroení ivotù a zdraví obyvatel v dùsledku vzniku
mimoøádných událostí.
Co dìlat, kdy uslyšíte varovný signál?
Kdy uslyšíte kolísavý tón sirény neprodlenì se
ukryjte kdekoliv to bude moné (tato zásada neplatí,
kdy se zjevnì jedná o povodeò). Nehledejte tìké
betonové úkryty ani sklepy pod úrovní. V prvním
okamiku plnì postaèí k úèinné ochranì zdìná
budova, kterou lze uzavøít. Poádejte o poskytnutí
ochrany a o pomoc v objektech a budovách, a jste
kdekoliv na nákupech, na procházce, v zamìstnání, pøi
jednání na úøadech, ve škole, atd. Zvuk sirény
nepøikazuje okamitì se vrátit domù, ale pøikazuje
neprodlenì se ukrýt co nejblíe místa, kde se
nacházíte. Provedením tohoto opatøení si dost moná
zachráníte své zdraví a ivot.
Dìti, které jsou pøítomny ve škole, je nutné ponechat
ve škole a neposílat je domù nebo se snait je ze školy
vyzvednout. Škola se o zajištìní jejich bezpeèí na
nezbytnou dobu postará a sdìlí jim, co mají dìlat dál.
Pokud cestujete automobilem a uslyšíte varování, je
nejlepší okamitì automobil zaparkovat a vyhledat
úkryt v nejbliší budovì.
Co tedy znamená rada „Neprodlenì se ukryjte”?
Vyhledejte úkryt v nejbliší budovì. Tou mùe být výrobní závod, úøad, kanceláøe, obchody, veøejné budovy
i soukromé domy. Kdy lidé poádají o pomoc u vašich
dveøí,dejte jim pøíleitost se ukrýt.Pokud uvidíte, e nìkteøí zvuk sirény asi nezaslechli, varujte je, sdìlte jim,
e hrozí nebezpeèí a poskytnìte jim pøípadnou pomoc.
Uslyšíte-li zvuk sirény, nikam netelefonujte. Váš pokus
o získání telefonických informací jenom zatíí telefonní
sí. Je to zbyteèné!

RENOVACE VAN

akrylátové vloky do plechových a litinových van

Radek Šmíd
mobil: 603 360 341
www.renovace-van.cz

Kdy se ukryjete v budovì, musíte zavøít dveøe a okna
kvùli bezpeènosti osob uvnitø. Siréna mùe s velkou
pravdìpodobností signalizovat zrovna únik toxických
látek, plynù, radiaèních zplodin nebo jedù. Uzavøením
prostoru snííte pravdìpodobnost vniknutí látek do
prostoru, ve kterém se nacházíte. Informace o tom co se
stalo a jak se zachovat, se dozvíme ze zpráv a informací
z regionálního vysílání rozhlasu a televize, ale i z obecního rozhlasu.
Tam kde jsou ji
nainstalovány
elektronické sirény, budou tyto
vysílat po varovném signálu i
krátkou slovní
informaci o vzniklé
situaci. Další podrobnosti o prùbìhu mimoøádné události a postupu záchranných prací
uslyšíte v pravidelných relacích a zpravodajských
vstupech regionálních rozhlasových stanic a televize.
Kdy zazní varovný signál - kolísavý tón sirény,
nezapomeòte na tøi základní kroky vedoucí k vaší
záchranì: 1. Neprodlenì se ukryjte
2. Zavøete dveøe a okna.
3. Zapnìte rádio a televizi.
Pøíštì : Jak se zachovat pøi vzniku povodnì

Poèítaèe? Internet? To nikdy nepochopím!
Není lehké se vyrovnat s novými
poznatky a informaèními technologiemi. Vede to však k
rozvíjení tvùrèích schopností a
pøispívá k zvládání nárokù moderní spoleènosti.
Dùleité a také 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

nejen pro seniory a osoby se zdravotním postiením
Z široké nabídky to jsou napø.:
Základy práce na PC - Operaèní systém Windows:
princip a struktura, manipulace se soubory, ovládání PC
Délka kurzu: 10 vyuèovacích hodin (5týdnù po 2 hod.)
Cena kurzu: 300 Kè
Všichni zúèastnìní mají k dispozici bezplatnou poradnu
a konzultaèní pomoc.
Nabídka dalších kurzù
Uivatelské programy: Word, Excel, Power Point,
Internet a elektronická pošta a další...
Inf. tel. è.: 606 411 643, 603 930 321, 732 344 014
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VÁŠ PØÍBÌH

Pamìtníci, vzpomínejte! - Vzpomínky, které si nosíme v
hlavì, mají jednu nevýhodu, dokud je nenapíšeme na
papír nebo nevyprávíme, nemùe do nich nikdo nahlédnout. Je velká škoda odcházejí-li do nekoneèna s námi,
ani by zkušenosti, pouèení, radost byly odevzdány
jiným. V rubrice „Váš pøíbìh“ se snaíme zabránit této
ztrátì. Spolu s vámi chceme popisovat dìjiny všedního
dne obyèejných lidí od dìtství, pøes poznávání svìta k
podmínkám ivota a práce, a po pøekáky, které bylo
potøeba pøekonávat. Tìšíme se na obálky, oznaèené
heslem „Váš pøíbìh“. Do jednoho „pøíbìhu“ se teï s
námi pøeneste…

SPIRO - ERGO SUM...
Manel zabouchnul dveøe a cupitavým krokem
obešel auto. Pak mi dvornì nabídl rámì a u jsme si to
vyšlapovali smìrem k nedalekému parku. Pod nohama
nám šustilo první nazlátlé listí. Ostatní barvilo vzrostlé
stromy do palety tak nádherné, e by ji snad ádný z nás
nevymyslil. Inu pøíroda si pøed zimním odpoèinkem
pokadé zahýøí a èlovìk asne. Prùèelí barokního
zámku u bylo na dosah a
zapadalo do scenérie
dokonale. Obdivovala jsem
organizaèní výbor, který
nemohl lépe naèasovat a
umístit náš sraz.
Manela jsem nechala
na lavièce. Mával na mne a
pøipomínal, abych se tam
nezdrovala déle, ne bude
nezbytnì nutné. V tom mne
pøedbìhl bìlovlasý mladík.
Schody, kryté èerveným
kobercem, jsem vyšla stateènì a ještì staèila vypnout
povadlou hruï. To u se ke mnì blíila stará „vyzáblá“
osoba se záøícími rusými vlasy sèesanými do drdolu.
Ten odstín mne pøenesl o øadu let zpìt. Vidím rùolící
rusovlásku Manèu, jak se toèí v kole s fešným
mládencem. Byla to myslím první váná známost mezi
námi dìvèaty. Jene nakonec Manèin úsmìv ustrnul
nad haldami vìdomostí ve studijních knihovnách. A
dnešní paní doktorka a èlenka vìdeckých sympozií ije
sama, opuštìná v hmotném blahobytu.
Kolem stolu bylo rušno. Sešlo se nás zøejmì hodnì. Jak prozíravé bylo u kdysi, e se budeme scházet
všechny tøi oktávy dohromady! Pøi nedobrovolných
odchodech do nenávratna nás zùstává stále dost.
Alenka sedí vedle mne a usmívá se. Koneènì se
její syn oenil a ona se stala babièkou. Tato nová pozdní
funkce ji naprosto promìnila. Zatímco pøed pìti lety tu
sedìla upjatá intelektuálka v elegantním kostýmu,
komunikovala jen s tìmi spoluáky, které zdobilo nejvíc
akademických titulù – teï tu byla šastná a rozesmátá
bábinka v témìø domácím obleèení s vlasy volnì
sepnutými bez zásahu kadeønice. Upøímnì øeèeno,
slušelo jí to teï mnohem více.

Lenka sedìla za pøedsednickým stolem vedle
svého bratrance, který srazy svolával. Bývalá kráska
tøídy dokázala vkusnì zestárnout. Její kdysi havraní
vlasy zbìlely, ale mladistvý úsmìv ji zdobil i nadále.
Zakotvila jako magistra v lékárnì kdesi v severních
Èechách. Zatímco za mlada bývala spíš „buchtièka“ –
teï z ní vyzaøoval elán. Právì se vrátila z Austrálie. Let
byl podle ní pøíjemný a trval prý „jen“ 33 hodin!
Kunsthistorik Leon vynikal odjakiva vrozenou
elegancí a uhlazeností. Byl zapáleným dezmenem,
právì tak jako kamarád - blonïatý a neohrabaný Jura.
Ten ale ivot neunesl a záhy po maturitì odešel do
vìèných loviš. Leon to z nás všech dotáhl snad nejvýš.
Byl øeditelem jedné velké kulturní instituce. V soukromí
u tolik štìstí nemìl. Dvì jeho manelky zemøely záhy
a bez dìtí. Bez potomkù zùstala i èernovlasá dcera
známého lékaøe. Aè jí uèení zvláš nešlo, vystudovala
medicínu a pùsobila v øadì ordinací. Nevím co je na
tom pravdy, ale traduje se, e ze šachty ji vypískali
havíøi pro její sprosté øeèi. Potkaly jsme se pøed lety, já
tehdy mìla dvì malé dìti, ona široký slamìný klobouk,
ple osmahlou jak to dokáe slunce u moøe. Právì se
vrátila z Malorky – tehdy to vùbec nebylo bìné – a
prohlásila: "Já si alespoò uívám, tebe nakonec dìcka
opustí a budeš sama, stará a u se nikam nepodíváš.“
Prorocká slova!
Arne byl šlechticem našeho roèníku. Nezapøel k
jaké vrstvì patøí on, ani jeho dva bratøi. Nebyli trojèata,
ale vypadali jako jednobunìèní. Arne byl nejen
premiant, ale mìl i pøirozenou autoritu. Mysleli jsme, e
pùjde v otcových šlépìjích a bude lékaøem. Jene se
na fakultu nedostal a tak vystudoval techniku. Klasiku
však stále velebí. Po smrti milované eny i dcery zùstal
sám, ale stateèný:„Spiro, ergo sum!“
Za našeho mládí byly módní
spíše lepé dívèí tvary, ale
spoluáci u tenkrát mohli
nechat oèi na Soni. Její
krásné a klenuté poprsí jí
dìvèata mohla jen závidìt.
Kupodivu si tyto atributy
zachovala i po tìch mnoha
letech, pøestoe u i její tváøe
brázdí èetné vrásky. Jediná
pøišla na vysokých podpatcích!
Vstáváme a zvedáme èíši na poèest tìch, kteøí u
s námi nejsou. Spoluák vedle mne sedící pøestal se
vzpomínáním a najednou se mne ptá: “ Nevíš kdo to je
v té bílé hazuce a s bílou høívou?“ „Nevím“ pravím na to
rezignovanì. „V našem vìku je to vlastnì u jedno,
jestli je to kluk nebo holka“.
Ohlásili, e se bude nosit svíèková a pak se bude
fotografovat...
Nastal èas, kdy jsem si vzpomnìla na manela,
sedícího na lavièce v parku. Vypaøila jsem se po
anglicku. Padesát pìt let po maturitì!
Saša Tomaštíková-Pìnièková
P.S.: Spiro-ergo sum. Dýchám-tedy jsem (ještì)
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Bezpeènost seniorù
V záøijovém èísle jsme vám
nabídli nìkolik uiteèných rad,
jak chránit svou bezpeènost a
majetek ve vašem bydlišti. Dnes
bychom vám rádi pøipomnìli
nebezpeèí, která vám mùou
hrozit na ulici, v dopravních
prostøedcích, v nákupních støediscích apod.
Mùeme vám pomoci, poradit, mùeme vás chránit,
ale zcela eliminovat nebezpeèí není v našich silách.
Záleí také na vás.
Na ulici…
Jak u víte, snadným terèem rùzných zlodìjù a
kriminálních ivlù se stáváte právì vy. Venku na ulici
pùsobí starší lidé ještì bezbrannìji, ne doma, kde jsou
pøece jen více chránìni. Zlepšení bezpeènostní situace
v našem mìstì Ostrava nastalo zavedením Mìstského
kamerového systému, který obsluhují stráníci Mìstské
policie Ostrava. Kamerový systém se osvìdèil jako
velmi efektivní prevence poulièní kriminality. Pøesto
stále dochází ke kapesním krádeím na ulici, ale i k
loupeným pøepadením.
Kadému, kdo ji nìkdy
pocítil fyzické ohroení,
nabízí osobní pøenosný
alarm skvìlou osobní
ochranu pøed napadením. Pøístroj se vejde do
kadé kapsy, je úèinný a
legální. Osobní alarm si
mùete sebou vzít vdy,
kdy odcházíte z domova, aby jste byli chránìni pøed
útoky neznámých osob. Mùe být pouit i k ochranì
penìenek, tašek s cennými pøedmìty nebo batohù.
Pøístroj se upevní zvenku na kabelu a spouštìcí tkanice
se pøiváe k poutku kalhot èi suknì nebo je mono
omotat tkanici kolem zápìstí. Pøi pokusu o kráde dojde
ke spuštìní sirény (a 130 dB) alarmu. Útoèníka to jistì
pøekvapí nebo odradí a vám poskytne èas na pøivolání
pomoci.
Dalším prostøedkem
osobní ochrany jsou rùzné
obranné spreje slzotvorné, pepøové apod. Sprej,
støíknutý do oèí oslepí
útoèníka na rùznì dlouhou
dobu podle druhu spreje.
Tady bychom mìli zdùraznit, kdy je jejich pouití nebezpeèné i pro vás
samotné. Nedoporuèujeme je pouít napøíklad venku
proti vìtru nebo v malých uzavøených prostorách.
Velice oblíbená mezi seniory je intenzívní svítilna tzv.
baterka. Svìtelný zdroj zpùsobuje nìkolikaminutové
oslepení. Na trhu je také klíèenka se supersvítivou
diodou. Je vhodná tam, kde vás mùe pøekvapit tma,
napøíklad pøi odemykání dveøí v tmavé chodbì.

MONÁ NEVÍTE, E
Pokud se vracíte domù pozdìji, vyhýbejte se tmavým
místùm, choïte tam, kde je veøejné osvìtlení, nejlepší
je si zajistit doprovod. Kdy máte pocit, e vás nìkdo
sleduje, ihned se snate upoutat pozornost lidí na ulici
nebo zazvonit na zvonek nejblišího domu apod. Pøi
napadení jde vdy o to útoèníka pøekvapit a šokovat a
nebýt pasivní obìtí. Musíme také poèítat s tím, e vám
kolemjdoucí nepomohou. Tou nejhorší variantou je
nevšímavost a lhostejnost spoluobèanù. Tváøí se, e
se jich to netýká, nebo se bojí èi si nevìøí, e by
napadenému mohli efektivnì pomoci. Pøitom nìkdy
staèí pøivolat pomoc linkou tísòového volání, která je
zdarma i z mobilních telefonù. Potìšující je, e senioøi
sami bývají nápomocni policii tím, e se pohybují èasto
na veøejných místech a poskytují policii cenná
svìdectví pøi pátrání po pachatelích trestné èinnosti.
Mùe se stát, a u je pøíèina jakákoli, e budete na ulici
zranìni. Je vhodné, abyste u sebe mìli obèanský
prùkaz. Mùete být pøevezeni na ošetøení do
nemocnice, lékaø z dokladù zjistí vaši totonost a podá
zprávu pøíbuzným. Také vloený lístek do dokladù s
poznámkou o vašem onemocnìní napø. cukrovka,
epilepsie apod. pomùe lékaøi vèas poskytnout
potøebné léky.
Tak jako my všichni se i senioøi rádi seznamují s novými
pøáteli napø. za úèelem spoleèných koníèkù. Kdy si
domluvíte s nìkým cizím první setkání, vdy by to mìlo
být na veøejném místì a nìkomu známému èi
pøíbuznému sdìlte, kdy a kam jste se vydali a kdy se asi
vrátíte.
Vladimíra Baronová
Oddíl prevence a dohledu Mìstské policie Ostrava
Pøíštì si povíme o bezpeènosti v dopravních
prostøedcích a pøi nakupování v obchodech...

Od roku 2003 se stránice oddílu prevence a dohledu
vìnují také seniorùm. Pøipravují besedy, které probíhají v
klubech a zájmových organizacích pro seniory. Cílem
tìchto besed je lepší informovanost seniorù v právní
oblasti, zdùraznìní pravidel osobní bezpeènosti a
seznámení s náplní práce mìstských stráníku.
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Armáda na váleèné veterány a vojenské dùchodce
nezapomíná
Bìhem letošního roku se naše veøejnost louèila s dvìma
legendárními piloty, kteøí odešli z našeho svìta - s generálem
Františkem Peøinou a generálem Františkem Fajtlem. Opustili nás hrdinové naši zemì, váleèní veteráni, kteøí do
posledního písmene splnili slova své vojenské pøísahy. Kdy
bylo tøeba bránit naši zem, tak to udìlali. Patøili k nejznámìjším. Ale takových stateèných vojákù jsou tisíce.
Èasto, nepovšimnutí, ili a ijí okolo nás.
Váleèných veteránù, pøímých úèastníkù bojù z druhé
svìtové války, je rok od roku ménì. Je povinností státu
vìnovat péèi váleèným veteránùm. Podíl zde sehrává resort
obrany se svou sociální politikou.
Armáda na nì
nezapomíná. Brnìnská Univerzita obrany spolupracuje s
organizacemi sdruující váleèné veterány, napø. Èeským
svazem bojovníkù za svobodu a Èeskoslovenskou obcí
legionáøskou jejich èlenskou základnu tvoøí pøevánì
úèastníci národního boje za osvobození. Pracovník oddìlení
vnìjších vztahù Univerzity obrany Pavel Pazdera k tomu v
mìsíèníku školy uvedl: „Poøádáme akce, kterými chceme
vzpomenout na ty, je se dnešních dnù nedoili, a kterými
chceme podìkovat tìm, je se dnešních chvil doili…“ S
pøíklady podobné èinnosti se setkáme napø. v naši nejvìtší
vojenské posádce ve Vyškovì, ale i v Hranicích na Moravì èi
Olomouci.
V Moravskoslezském kraji byly všechny vojenské útvary,
které zde v minulosti byly dislokovány zrušeny. Jedinou
posádkou v kraji je dnes Hluèín na Opavsku, kde pùsobí
157.záchranný prapor. V regionech veškerá péèe o váleèné
veterány a vojenské dùchodce byla, po zrušení okresních
vojenských správ, svìøena krajským vojenským velitelstvím.
Ostravské velitelství eviduje 1275 vojenských dùchodcù z
celého kraje, kteøí jsou sdrueni v deseti klubech a které
rozvíjejí pestrou, zajímavou a pøitalivou èinnost.
Ministerstvo obrany ve vzdálených okresech našeho kraje
-v okresech Bruntál, Frýdek-Místek, Nový Jièín, Opava a
Pøíbor, kde ije vìtší poèet vojenských dùchodcù, zøídilo
funkci regionálního pomocníka krajského vojenského
velitelství z øad vojenských dùchodcù. Regionální pomocníci
zajišují kontakt krajského velitelství s dùchodci ve svém
okrese. Navštìvují ty, kterým zdravotní stav nedovoluje
aktivnì se na práci klubu vojenských dùchodcù podílet. Jejich
úkolem je také shromaïovat poadavky vojenských seniorù
a pøedkládat je krajskému vojenskému velitelství.
Spolupráce øeditele krajského vojenského velitelství s
kluby vojenských dùchodcù se uskuteèòuje prostøednictvím
jejich pøedsedù, kteøí jsou v Krajské radì Klubu vojenských
dùchodcù Moravskoslezského kraje. Tuto radu svolává
øeditel dvakrát roènì.
Všechny kluby poøádají výlety, èerpají finanèní prostøedky
na kulturu, permanentky do sportovních zaøízení. V Ostravì
se stalo tradicí, e se øeditel Krajského vojenského velitelství
setkává s váleènými veterány a vojenskými dùchodci kadý
rok. Poslední takové setkání se uskuteènilo 9. listopadu.
Vojáci-senioøi se informovali o èinnosti sekcí vojenských
dùchodcù, které zde pùsobí a sdruují bývalé pøíslušníky
armády nejen z krajského mìsta, ale i z bývalého okresu
Karviná. Ostravský klub vojenských dùchodcù je rozdìlen do
tøí sekcí. Jednu tvoøí bývalí pøíslušníci PVOS, druhou bývalí
pracovníci vojenských správ a tøetí rehabilitovaní vojáci.
A tak se tady, ve vzájemném porozumnìní, setkávají pøi
spoleèné èinnosti váleèní veteráni, kteøí bojovali za 2.svìtové
války s dùchodci, kteøí slouili v armádì a po válce.
Jaroslav Hlaváèek, Karviná

Studium University 3.vìku na VŠB - TU Ostrava
Èasopis „SeniorTip“ je zdrojem informací o tom, co se v
Ostravì dìje a poøádá pro seniory. U øadu let probíhá
vzdìlávání U3V na Hornicko-geologické fakultì VŠB. Ale
protoe se jedná o technické zamìøení, je povìdomí
veøejnosti o tomto vzdìlávání menší. Pøitom jeho obsahem
nejsou jen témata z geologie, ale i témata pøímo èi nepøímo
související. Náš obor se nazývá - "Geologie a ivotní
prostøedí". Samotná historie školy, s ní jsme se bìhem
pøednášek seznámili je velice zajímavá.
Poèet posluchaèù naší uèební skupiny se blíí ke 40ti a
letos byla poprvé otevøena také výuka pro skupinu zájemcù o
výpoèetní techniku. Je pøirozené, e nìkteré pøednášky jsou
nám bliší a zaujmou nás více ne jiné, ale vdy si z kadé z
nich nìco odnášíme. Setkávání je tedy pro nás pøínosem jak
v poznatcích, tak i spoleèensky. Vdy se zde setkávají lidé s
podobnými zájmy a podobné vìkové skupiny.
Je na místì zmínit organizaèní práci a péèi paní ing.
Martiny Poláškové, která se nám vìnuje s opravdovým
zájmem, porozumìním a zodpovìdností. Nemalou zásluhu
o dobrý prùbìh èinnosti U3V má té ing. Miloš Duraj, Ph.D. a
také doc. Marián Marschalko Ph.D., který se úèastní pøíprav
exkurzí a poutavì nás seznamuje i se svými expedicemi.
Náplòí letošního semestru je mineralogie, geomorfologie
a technické estetiky. Návštìvujeme planetárium s doprovodnými pøednáškami. Další pøedností je pro nás monost
pouívání internetu, návštìvy knihovny a pøístup do
mineralogických sbírek. Sbírky jsou pøehledné, s peèlivými
popisy, které i pro laika pøedstavují skvìlý pøehled o loiscích,
vlastnostech i kráse minerálù.
Vyvrcholením kadoroèního studia jsou odborné
exkurze. Bývají jednodenní nebo dvoudenní, pøièem
autobus poskytuje vedení fakulty. Trasa bývá volena tak,
abychom se seznámili s geomorfologií krajiny, sesuvy pùdy.
dùlní èinností, jeskynními systémy, s nálezy minerálù,
vyuívanými lomy a všemi zajímavostmi i památkami toho
kterého kraje.
Zakonèení dvousemestrálního studia bývá kadoroèní
slavností, kdy akademiètí pøedstavitelé slavnostnì pøedávají
posluchaèùm osvìdèení o ukonèení roèníku. Potom obvykle
následuje pøíjemné posezení a zábava v naší posluchárnì.
Vzhledem k historii školy, k vybavení pavilonu, moností
návštìv sbírek a dalších pavilonù, dnes u i toho novì
otevøeného nám úèast na studiu Univerzity tøetího vìku
pøináší velké bohatství. A takovéhoto pøínosu a obohacení
ivota si velice váíme!
Za posluchaèe U3V VŠB TU-Ostrava
Helena Šamánková
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Hejtman Even Tošenovský
V polovinì roku bylo v ostravském klubu Atlantik ivo. Na
další pravidelnou besedu byl pozván hejtman našeho kraje
Ing. Even Tošenovský. Od té doby uplynulo bezmála pùl
roku a pøed blíícím se koncem roku se s panem hejtmanem
sešla Pavla Pešatová ke krátkému povídání...
Od doby, kdy jste se z primátora stal hejtmanem
uplynulo hodnì vody. Pøibylo Vám práce?
Myslím, e nepøibylo, jen je ta práce dost odlišná, sám jsem
tím byl pøekvapený. Jako primátor jsem stihl fyzicky projít
všechny nové
stavby, které
mìsto investovalo, znal
jsem osobnì
všechny øeditele velkých
ostravských
podnikù a organizací. To u
teï není moné.
Even Tošenovský na Lysé hoøe
Kraj je velký a
teï víc cestuji sluebnì i do zahranièí. Leccos dnes, s
urèitým zpodìním vidím jjinak ne z primátorské idle. Ale
práce je to hodnì zajímavá.
Co Vám nejvíc tíí hlavu? Je to nezamìstnanost, kriminalita nebo ivotní prostøedí ?
Nezamìstnanost je efektem všeho co je s ní spojeno.
Kriminalita i ivotní prostøedí vycházejí z ekonomické
situace. Znamená to, e nejvíc mne zajímá jak bude vypadat
ekonomická struktura kraje. Od ní se odvíjí kvalita ivota. V
menším jsem to u proíval, kdy se rušily šachty, redukoval
tìký prùmysl. Nìco jsem se nauèil, ale uèím se dál,
tentokrát pro region.
ivot v kraji vytváøejí také vztahy mezi lidmi. Vztahy v
rodinì nejbliší i širší, a také, v neposlední øadì vztahy
pracovní. Prý jsme tady poøádní „tvrïáci“?
Tohle øíkají lidé, kteøí to tady neznají. Pravda je, e jsme
povìtšinou trochu zocelenìjší, protoe prostøedí bylo a je
tvrdší. Havíøi pod zemí to nikdy nemìli lehké a hutnická
práce také není nejlehèí. Lidé jsou tady velmi otevøení.
Klidnì veøejnì poví: “Co nám teï øíkáte je blbost!“ To není
tvrdost, to je upøímnost lidí ijících v prostøedí nejen šachet a
hutí, ale tøeba i v drsném prostøedí Beskyd a Jeseníkù. Naši
lidé ví, e se musí jeden na druhého spoléhat, ale vyadují,
aby to, co se slíbí, bylo splnìno. Dodnes se mimokrajoví
politikové bojí sem jezdit, leckdy toti leccos naslibovali,
nesplnili to, a pak se pøi dalších návštìvách divili reakcím
obèanù, které pak povaují za tu "tvrdost."
V létì jste besedoval s ostravskými seniory a nìkteøí si
prý posteskli, e jste mnohé jejich problémy, napø.
vztahy lékaøù k seniorùm a vùbec sluby pro nì øešil jen
v ekonomické rovinì…
Ale tohle se opravdu nedá øešit institucionárnì. Pokud je
napøíklad lékaø protivný na pacienty, je nutno zmìnit lékaøe.
Mnohému by mìla napomáhat „Lékaøská komora“, tu èasto
navštìvuji a zlobím se na ni. Nepracuje jak by mìla,
neodebírá tøeba licence tìm špatným.
Ze stáøí vyrobil minulý systém instituci, a to se bohuel
nezmìnilo dodnes vinou politikù. Stáøí je pøece
pøedvídatelné a musíme se na nì sami dost pøipravit. Tøeba
tak, e do Domova seniorù nepùjdu jako prosebník, ale jako
klient, který poaduje kvalitní, profesionální slubu. Stejnì to
platí o vztazích k seniorùm jinde.

S pøedchozím souvisí i má další otázka. Jak si
pøedstavujete ideální ivot seniorù?
Mé mamince je 82 let. Je výtvarnice a pøestoe u nestíhá tolik
jako døíve je nejšastnìjší, kdy mùe dál pracovat ve svém
domácím prostøedí, kde proila svá nejkrásnìjší léta.
Já jsem opravdu
pøesvìdèen, e
starý èlovìk má
zùstat tam, kde je
zvyklý, obklopený
pøedmìty, které
má rád. Rodièe
mé manelky jsou
typickými aktivními dùchodci.
kteøí cestují a uívají ivota plnými
doušky.
Nu a ten ideální
Even Tošenovský s manelkou
ivot seniorù?
pøi návštìvì Havíøova
Podle mne je ten bez váných nemocí, v kruhu rodiny, která
drí pospolu, v radostech i strastech.
Moc bych si pøál, aby tìch strastí bylo co nejménì!
"Všem ètenáøùm SeniorTipu pøeji
krásné, bohaté (teï to nemyslím jen
ekonomicky) Vánoce a hlavnì
hodnì zdraví do dalšího roku 2007!"
Ing. Even Tošenovský
Hejtman Moravskoslezského kraje

