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Moravskoslezský kraj Ostrava DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/OstravaDnes
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V našem kraji žije přes všechny těž-
kosti dost kreativních a aktivních
lidí, a tak bych přála jim i těm, kteří
třeba na čas odejdou a vrátí se, aby
žili ve zdravém a inspirujícím pro-
středí aměli dost informací pro svo-
bodné rozhodování. K tomu by jim
mohla svými službami pomoci
nová vědecká knihovna. Pevně vě-
řím, že tento rok se o její stavbě roz-
hodne. Všem přeji zdraví, úspěchy
v práci a radost v osobním životě.

Tak jako celé republice, i kraji se
daří – nezaměstnanost je o 50 pro-
cent lepší oproti lednu 2016 a o 25
procent oproti lednu 2017 a dýchá
se nám zase o něco lépe. Centrum
Ostravy ožívá, ostravské univerzity
získaly v prestižní výzvě pro exce-
lentní týmy polovinu prostředků
pro celou republiku, z toho velkou
část naše Ostravská univerzita, kte-
rá byla nejúspěšnější ve své historii
i z hlediska podpory Grantové agen-
tury ČR. Pro letošní rok ať tyto tren-
dy pokračují, ať dopadnou dobře
volby a přání nejen blízkým lidem,
ale všem: Ať jsme zdrávi.

Ráda bych obyvatelům kraje popřá-
la šťastný vstup do roku 2018 a pev-
né zdraví. S uplynulým rokem za
námi vidím spoustu práce přede-
vším v rehabilitaci prostřednictvím
moderních přístrojů. Velice kladně
hodnotím enormní zájem klientů
z blízkého okolí o rehabilitaci v na-
šich lázních. Karviné přeji, aby se
rozvíjela a nastartovala cestu k bu-
dování univerzitního města nové
generace.

Rok 2017? Nic moc: vypálený kos-
tel, opět nedostavěná Rudná, mno-
ho let zvlněná dálnice, a to jsme jen
u dopravy. Klademmalá nezaměst-
nanost a dost práce pro všechny,
kteří ji chtěli. Záporem veškeré kro-
ky vlády, nejen EET, končící restau-
race a živnostníci, ale třeba agentur
práce zaniklo kvůli legislativnímu
paskvilu 544, mnoho právě u nás
v kraji. Městu, kraji a svému okolí
tak přeji, aby se politici hádali ještě
dlouho o koryta, a dali tak pokoj
nám všem.

Je jisté, že nejen kraj prožívá dobré
časy. Přál bych si, aby se dobrá eko-
nomická situace odrazila i v naplňo-
vání plánů směřujících k vyřešení
situace dlouhodobě chátrajících pa-
mátek. Farnosti ve Stříteži, pod kte-
rou spadá kostel Božího Těla v Gu-
tech, přeji, ať jeho prázdné místo
co nejdříve zaplní replika původní
stavby. A jsem přesvědčen, jakko-
liv je to v tuto chvíli těžko představi-
telné, že také v Krnově se podaří
opravit požárempoškozenou budo-
vu zdejší unikátní vzorkovny a udr-
žet myšlenku muzea textilu.

Náš region je mnohými považován
za neatraktivní. Všem říkám: Přijeď-
te a přesvědčte se o opaku, zamilu-
jete si to tu. Najdete zde krásnou
přírodu, spoustu nesmírně šikov-
ných, pracovitých a vzdělaných
lidí. S takovými se denně setkávám,
a to nejen v naší nemocnici. To mě
naplňuje do budoucna obrovským
optimismem, že nejen nemocnice,
ale i celý náš region jde správnou
cestou, na jejímž konci budou spo-
kojení a usměvaví lidé. Do nového
roku přeji všem mnoho zdraví
a hodně štěstí. Najděte si chvilku,
posaďte se, vzpomeňte si, kdy jste
byli opravdu šťastní, popřemýšlej-
te, zda děláte vše pro to, aby se tyto
pocity štěstí denně vracely, zda se
neženete za zbytečnostmi a to pod-
statné vám neuniká. Dělejte dobré
věci, važte si drobností. Pak bude
rok 2018 pro nás všechny dobrý.
A kdybych měl zhodnotit region
Bruntálska a Rýmařovska, kde pů-
sobí Podhorská nemocnice? Jsme
sicemenší nemocnice, ale svoji prá-
ci děláme velmi kvalitně. O tom
svědčí letošní výsledek nezávislého
šetření HCI, kdy nás pacienti vyhod-
notili jako třetí nejlepší nemocnici
v hospitalizační i ambulantní péči
v rámci kraje. Investujeme, zavádí-
me nové vyšetřovací a léčebné me-
tody, velký důraz klademe na vzdě-
lávání našeho personálu.

Až na pár kopečků vcelku rovinatá
Ostrava by si zasloužila možnost
cyklistického pohybu dle holand-
ského či dánského vzoru. Nepo-
chybně se v Česku máme jako ni-
kdy v historii, což ale nemusí trvat
věčně. Ti, již jsou opačného názo-
ru, ať sledují, pokud se tam rovnou
nemohou jet podívat, dění za hrani-
cemi EU. A co se povedlo? Mnoho
dobrého. Nepovedlo se ale zastavit
odliv obyvatel z Moravskoslezské-
ho kraje, dokončit prodlouženou
Rudnou... To by se mělo změnit.

Chtěl bych obyvatelům Moravsko-
slezského kraje popřát všechno
dobré v novém roce. Pevně věřím,
že k vaší pohodě přispěje i kraj. I na
tento rok máme spoustu konkrét-
ních plánů. Chystáme dohodu s vel-
kými průmyslovými podniky o dal-
ším snížení znečišťování, plánuje-
me levnější jízdné pro studenty,
také opět meziročně výrazně navý-
šíme podporu kultury. Jsme pyšní
na práci, kterou jsme odvedli bě-
hem uplynulého roku. Otevřeli
jsmeMoravskoslezské inovační cen-
trum, které pomáhá novému typu
podnikání. Jako vůbec první kraj
jsme zavedli duální vzdělávání, ve
kterém do každodenní výuky zapo-
jujeme podniky. Máme také kon-
krétní výstupy z chytrých řešení,
do jejichž tvorby se nám podařilo
zapojit i veřejnost. Těším se na vše,
co v roce 2018 společně zažijeme,
a kdo ví, třeba se někde potkáme
a všechno to probereme osobně.

Ohlédnu-li se za uplynulým rokem,
pak v případě Moravskoslezského
kraje vidím řadu pozitiv, která jsou
z velké části výsledkem dobré eko-
nomické kondice, v níž se nachází
celá Česká republika. V kraji opět
výrazněji poklesl podíl nezaměstna-
ných osob na obyvatelstvu ve věku
15 až 64 let, částečně vzrostly prů-
měrné hrubémzdy a zvýšila se hod-
nota HDP. Na druhé straně i v roce
2017 pokračoval trend spojený s od-
chodem zejménamladých lidí z kra-
je. Podívám-li se tedy na letošní rok
z této perspektivy, pak bych rád do
roku 2018 Moravskoslezskému kra-
ji popřál, aby se podařilo zastavit či
ještě lépe obrátit výše uvedený ne-
gativní trend a aby z regionu mladí
lidé neodcházeli, ale naopak se do
něj začali vracet. Jen tak budeme
moci v následujícím roce, ale i v dal-
ších letech naplno využít všech
možností, které nám prosperující
ekonomika kraje nabízí.

Mám za to, že se kraj snad již koneč-
ně zbavil nálepky špinavého a čpící-
ho regionu, kam není proč zajet.
Opavu, kde žiji, vnímám sice jako
město přecpané auty a rozkopané,
kam se podíváš, s nekonečnými do-
hady o proměně městského centra
a s ostudnou ruinou kdysi elegant-
ního obchodního domu Breda, ale
jako jiní se těším na nový bazén
i kulturní projekty z obvyklé, úcty-
hodné nabídky akcí pro veřejnost.
V raduňském zámeckém areálu,
kterémumám čest „velet“, doufám
v úspěšné dokončení obnovy nej-
starší části zámku v jižním suteré-
nu, završení revitalizace další histo-
rické zahrady s léčivými a kuchyň-
skými bylinami a v zahájení vytou-
žené a nyní již finančně reálné re-
konstrukce hradební zdi pod zám-
kem. A konečně, všem známým
i neznámým přeji do nového roku
především zdraví, lásku nejbližších
a střechu nad hlavou. Víc asi nepo-
třebujeme.

Mám radost, že byla vypsána mezi-
národní architektonická soutěž na
rekonstrukci ostravských měst-
ských jatek. V anketě Mladé fronty
DNES věnované tomu, která chátra-
jící památka v regionu by si zaslou-
žila opravu nejdříve, vybrali lidé
právě městská jatka. Přála bych na-
šemu kraji, aby se tento rok s opra-
vou začalo amy jsme se dočkali pro-
měny jatek naměstskou galerii. Na-
děje opět svitla i krajské vědecké
knihovně – Černé kostce. Doufej-
me, že nové vedení kraje splní svůj
slib a Černou kostku postaví. Dů-
stojný prostor pro vědeckou
knihovnu našemu regionu dlouho-
době chybí a její postavení může
být pro kraj zásadním iniciačním
krokem.

Přístup lékaře se nezapře ani v pří-
padě novoročního přání, všem chci
proto přát především pevné zdra-
ví, protože to je to, co nejvíc potře-
bujeme, a když se nám ho nedostá-
vá, je důležitá kvalitní lékařská
péče a moderní nemocniční zaříze-
ní. Městská nemocnice Ostrava
bude v roce 2018 slavit 170 let od
svého založení, čekají nás nejen
oslavy, ale hlavně modernizace bu-
dov i přístrojového vybavení, na
které je ve speciálně zřízeném fon-
du městem Ostravou vyčleněno
téměř půl miliardy korun. Protože
naše nemocnice neslouží jen Ostra-
vanům, ale lidem z celého kraje, do-
volím si vyjádřit naději, že se jim
v případě potřeby bude u nás v příš-
tím roce líbit zase o něco víc.

Loňský rok bude z mého pohledu
patřit k těm velmi úspěšným. Eko-
nomika rostla dle mého nejrychleji
za posledních 10 let a dařilo se fir-
mám a spotřebitelům nejen v Mo-
ravskoslezském kraji, ale i v celé
České republice. Míra nezaměstna-
nosti se nachází na historickém mi-
nimu, což umocňuje nedostatek
pracovní síly v celé republice, čímž
dochází k nárůstu mezd, zejména
vMoravskoslezském kraji. Firmy se
snaží minimalizovat svůj dopad na
životní prostředí a díky tomu se stá-
vají odpovědnými vůči svému okolí
a všem obyvatelům. Nedostatek
pracovní síly, měnící se legislativa
a nesmyslné až obtěžující kontroly
ale brzdí další vývoj firem ve všech
odvětvích. Takže co popřát do roku
nového? Přeji nám všem mnoho
zdraví, lásky, štěstí, osobních i pra-
covních úspěchů a abychom se
nejen v našich městech, ale v celé
zemi k sobě navzájem chovali
s úctou, respektem, pokorou, aby
nám nezmizely ze životů hodnoty
jako tolerance, upřímnost, otevře-
nost, velkorysost, zájem pomáhat
a sdílet.

Obyvatelům kraje přeji hlavně zdra-
ví, osobní spokojenost a každoden-
ní pohodu. Vždyť se všichni, kteří
jsme zdraví a chodíme do práce,
máme dobře. V kraji se udělalo
mnoho dobrého. To je vidět už
v těch nejmenších obcích. Co je ale
všude špatné, je politikaření a vyvo-
lávání špatné nálady. Všichni před
volbami slibují, že budou pracovat
pro obyvatele, ale když nejsou zvo-
leni, tak to těm druhým co nejvíc
znepříjemňují. Hodila by se ohledu-
plnost a tolerance. Přece když má
někdo jiný názor, neznamená to,
že je úhlavní nepřítel.

Jsem toho soudu, že uplynulý rok
byl pro náš region a celou republi-
ku relativně příznivý, nepotkala
nás žádná přírodní katastrofa, a po-
mineme-li politické turbulence, tak
žijeme v době, kdy se máme nejlé-
pe vůbec. Osobně mám zřejmě ne-
splnitelné přání: zklidnit život obec-
ně, nehonit se za mamonem a začít
brát vážně nedávnou výzvu vědců,
kteří shrnují zásadní fakta o ohrože-
ní naší planety a konstatují, že si po-
malu, ale jistě podřezáváme větev,
na které sedíme. Všem přeji vše
dobré v roce 2018, zdraví a štěstí.

Mám radost, že naše univerzita při-
tahuje firmy, pro které se stává Mo-
ravskoslezský kraj místem pro pod-
nikání díky kvalitní pracovní síle.
A nejen pro podnikání, ale také pro
vývoj. Určitě se tedy povedlo na-
startovat ekonomiku a čísla neza-
městnanosti jsou toho důkazem.
Do nového roku bych popřál všem
hlavně zdraví a podporu od rodiny
a přátel. Každý z nás se občas potře-
buje o někoho opřít a být pochvá-
len, na to bychom mezi blízkými
a ani v práci neměli zapomínat.

V roce 2017 jsme udělali hodně dob-
rého, mnoho by se dalo také zlep-
šit. Ale to je o vizi, nasazení, sebere-
flexi, kompetencích a míře zodpo-
vědnosti. Chtěl bych poděkovat
svým kolegům za důvěru, za to, že
mi jsou nápomocni dělat ze jména
Kleinwächter dobrou značku. Přeji
nám všem, občanům naší krásné
země, abychom v každémdni nové-
ho roku prožili alespoň střípek Vá-
noc, abychom uměli rozpoznat
dobro od zla, pravdu od lži, lásku
od nenávisti a měli vůli chtít něco
na sobě zlepšit.

Je toho hodně, co se v roce 2017
v kraji povedlo. Kraj zvítězil v sou-
těži elektronizace veřejné správy,
zakoupil unikátní skener do Gale-
rie výtvarného umění v Ostravě,
naše krajská digitalizační jednotka
vybavila pracoviště kvalitnějším
skenerem i softwarem. Věřím, že
osmička přinese vědecké knihov-
ně štěstí a zahájí se výstavba nové
budovy. Ať už to bude Černá kost-
ka, nebo se najde jiné řešení, čtená-
ři i zaměstnanci knihovny ocení
volné výběry a komfortní prosto-
ry, na které čekají desítky let. Přeji
nám všem, ať je nový rok šťastným
a úspěšným.

Věra Škurková
jednatelka Havlík
Opal

Vítězslav Dostál
cestovatel
a farmář

Posun v projektu vědecké knihovny, zamezení odchodu mladých lidí, ale třeba také
vzájemný respekt a toleranci. To si přejí osobnosti Moravskoslezského kraje, které
v anketě MF DNES zároveň zhodnotily uplynulý rok 2017.

Jaromír Soušek
ředitel Podhorské
nemocnice

Jan Lata
rektor Ostravské
univerzity

Pavlína Filipi
generální ředitelka
Lázní Darkov

Radovan Burkovič
prezident Asociace
pracovních agentur

Jaroslav Hrubý
kastelán zámku
Linhartovy

Petr Orel
řed. Záchranné sta-
nice v Bartošovicích

Václav Snášel
rektor Vysoké školy
báňské

Josef Kleinwächter
majitel tiskárny
a sběratel betlémů

Libuše Foberová
ředitelka vědecké
knihovny

Michal Zezula
řed. Nár. památkové-
ho ústavu Ostrava

Ivo Vondrák
hejtmanMoravsko-
slezského kraje

Eva Kolářová
kastelánka zámku
Raduň

Petr Uhlig
ředitel Městské
nemocnice Ostrava

Pavel Tuleja
rektor Slezské
univerzity

Ilona Rozehnalová
provozovatelka
antikvariátu Fiducia

Miroslava Sabelová
ředitelka Knihovny
města Ostravy
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