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Jak odlišný obrázek od sebe-
vědomých seniorů západní Ev-
ropy. Ti si dokáží naplno užívat
svého podzimu života. Jinak se
chovají, jinak oblékají, jsou ak-
tivní a naplno se věnují svým
koníčkům. Potkáváme je v Al-
pách na lyžařských svazích 
i u moře na rekreaci. Mohou si
dovolit cestovat po celém světě,
navštěvovat fitnescentra i kos-
metické salony, vychutnávat
koncerty, divadla - zkrátka žít
naplno. 

Co myslíte? Jsme schopni při-
blížit se alespoň na dosah mode-
lu našich západních sousedů?

Nechci hodnotit celostátní
sociální politiku, ale... Uplynulo
18 let od sametové revoluce 
a naši političtí představitelé ani
nezahájili diskusi o potřebné

Jak se žije seniorům v českých končinách? Všeobecně rozší-
řený názor je, že není o co stát. Důchodci bývají u nás větši-
nou vnímáni jako chudí, nemocní a nesoběstační lidé, kteří
jsou odsunuti na vedlejší kolej. Bývají často odkázáni na cizí
pomoc a svou nízkou penzi, jež jim dovolí jen tak tak přežít 
z měsíce na měsíc. 

Jaké je bohumínské »babí léto«?

důchodové reformě. Jenže fi-
nanční zajištění je nezbytnou
podmínkou důstojného stáří.

Poj�me se podívat k nám, do
Bohumína. Jaké perspektivy na-
bízí naše město
svým starším
spoluobčanům?
V prvé řadě
chci zdůraznit, že si jich oprav-
du vážíme. Máme velkou úctu 
a respekt k těm, kteří celý život
pracovali, k jejich zkušenostem,
moudrosti i ochotě pomoci 
a přispět svým dílem, když je to
nutné.

Ti mladší a aktivnější se mo-
hou zapojit do celé řady zajíma-
vých činností. Velmi akční je
Klub seniorů, který za finanční
podpory města organizuje po-
znávací zájezdy, návštěvy diva-

del i dalších kulturních akcí. Je-
ho členové se setkávají v nově
zřízeném klubu na Okružní uli-
ci. Sportovně zaměření jedinci
mohou využít finančně zvýhod-
něného plavání v našem aqua-
centru. Ti, kteří chtějí udržet
krok s dobou, rozumět rychle se
měnícímu světu, vyzkoušet si,
nač jim ještě síly stačí, mají
možnost přihlásit se ke studiu
na univerzitě 3. věku. Ta byla 
otevřena letos poprvé v historii

Bohumína a je
spolufinancova-
ná městem.

Další možnosti nabízí městská
kulturní organizace K3. V kni-
hovně internet zdarma, v kině
speciální představení a progra-
my pro seniory.

A co město nabízí těm, kteří
už potřebují asistenci druhé 
osoby? V prvé řadě fungující pe-
čovatelskou službu jak v terénu,
tak ve speciálních domech. A co
domov důchodců? Ten bohu-
mínský zatím patří moravsko-
slezskému kraji. Město má zá-
jem ho převzít do své správy,

přeměnit ho na moderní zaříze-
ní, které by bohumínským obča-
nům poskytovalo nejen potřeb-
né soukromí v malých pokojích,
ale i rehabilitační a zdravotní
péči a kulturní vyžití ve společ-
nosti vrstevníků. Ale to je náš
úkol pro příští léta. 

Každopádně v Bohumíně na
naše seniory nezapomínáme.
Myslíme na ně, máme je rádi. 
A tak děláme vše pro to, aby se
v našem městě necítili opomíje-
ni, aby si to »babí léto« užívali
naplno a podle svých představ.

Věra PALKOVÁ, MO ČSSD

pol i t ika

Ilustrační foto:  redakce


