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Moravskoslezský kraj Ostrava DNES
Najdete nás i na Facebooku
facebook.com/OstravaDnes

Dobrou náladu, vzá-
jemný respekt, ale i čis-
té ovzduší. A třeba
také dostatek zdravot-
ního personálu a pra-
covních příležitostí či
zájem o okolní dění.
To kraji, městům i své-
mu okolí přejí osob-
nosti Moravskoslezské-
ho kraje.

V novém roce přeji všem obyvate-
lůmMoravskoslezského kraje ze
srdce hlavně dobrou náladu. Ne-
chci hovořit o problémech, které
v současnosti zažíváme, ale o tom,
že máme na to je všechny překo-
nat. Už Abraham Lincoln říkal, že
nejlepší způsob, jak předpovědět
budoucnost, je sám si ji vytvořit.
Záleží na dobré vůli každého z nás,
kteří tu žijeme a máme Moravsko-
slezsko rádi. A věřím, že když
k tomu přidáme úsměv, půjde vše
s noblesou a lépe.

Velmi bych si přála, aby se podaři-
la architektonická soutěž na měst-
ská jatka v Ostravě. Tuto krásnou
stavbu, jež desetiletí chátrala, vy-
brala veřejnost v loňské anketě
MF DNES jako památku, která by si
jako první v našem kraji zasloužila
záchranu a obnovu. Jsem velmi
ráda, že nové vedení města jatka
odkoupilo a nyní plánuje vypsat ar-
chitektonickou soutěž. Doufejme,
že se nám přání splní a v architek-
tonické soutěži vyhraje nějaký svě-
ží a přesto k původní stavbě pokor-
ný návrh.

Moravskoslezskému kraji i všem
čtyřemměstům, k nimž mám vel-
mi blízký vztah, – Opavě, Karviné,
Ostravě a Havířovu – bych popřál
zejména ekonomickou prosperitu
a demografickou stabilitu. Vidím
mezi těmito dvěma oblastmi velmi
úzkou vazbu. Bude-li náš krásný re-
gion dlouhodobě prosperovat, pak
se nám s velkou pravděpodobností
podaří nejen zastavit odchod lidí
z kraje, ale přilákáme do něj i oby-
vatele nové. Přál bych si, aby se již
v příštím roce v kraji objevili noví
investoři, a to zejména v odvětvích
s vysokou přidanou hodnotou.

Především bych chtěl všem čtená-
řůmMF DNES a vůbec všem obyva-
telůmMoravskoslezského kraje po-
přát pevné zdraví, to je totiž základ
veškerého štěstí člověka, ale také
veselou mysl. Přál bych si, aby se
k sobě lidé chovali hezky, ohledupl-
ně, aby k sobě navzájem byli tole-
rantní. A mám-li být smělý, osobně
si přeji, aby náš linhartovský záme-
ček nadále přinášel návštěvníkům
hodně zajímavých expozic a také
pohodu, příjemné zážitky a vždy
dobrou náladu. CelémuMoravsko-
slezskému kraji bych pak ještě rád
popřál více čistého ovzduší než do-
posud.

Přeji si, aby se nám dařilo rozvíjet
ekonomiku v kraji, vytvářet mno-
ho nových pracovních příležitostí,
abychommladým ukázali, že stojí
za to tady žít, založit rodiny. S tím
souvisí kvalitní sociální politika
a snaha zajistit čisté ovzduší. Přál
bych nám hodně zdravých a šťast-
ných dětí a schopných lidí, aby-
chom si my starší v budoucnu moh-
li říci: „Něco jsme pro ně udělali
a teď si můžeme spokojeně užívat
důchodu.“ Také bych si přál dosta-
tečné množství lékařů a zdravotní-
ho personálu, tím dosáhneme kva-
litnější péče pro nás všechny.

Rád bych popřál všem obyvatelům
Moravskoslezského kraje i všem
mým blízkým zdraví, elán, pohodu
a úspěch ve studiu, v práci a také
v životě. Přál bych si, aby život
v našem kraji byl příjemný, nabídl
zajímavé příležitosti profesního
uplatnění a šťastného aktivního ži-
vota, a to především pro mladé
lidi, kteří by svou budoucnost spoji-
li s jeho rozvojem. Aby byl láka-
dlem i pro ty, kteří tu ještě vůbec
nebyli. Pokud tomu napomůže Vy-
soká škola báňská – Technická uni-
verzita Ostrava, bude to skvělé.

Především přeji našim lázním ko-
nec vleklého sporu o vydání majet-
ku a tolik potřebné investice do
oprav a rekonstrukcí lázeňských
budov. Mým přáním je, aby čin-
nost lázní lidé chápali jako zásadní
a aby byla více podporována.
V příštím roce budeme například
usilovat o převzetí pobočky České
pošty pro zachování této v lázeň-
skémmístě potřebné služby. Mým
přáním je mít stále nadšené zaměst-
nance i získávat nové, kteří zde
v překrásném horském prostředí
najdou své pracovní uplatnění
a možná dosáhnou i osobní a rodin-
né životní stability.

Člověk čte a vnímá, že lidé z Morav-
skoslezského kraje odcházejí, speci-
álně třeba z Ostravska a Karvinska,
a míří do Prahy. Přála bych si, aby
se odliv lidí zastavil. Aby zde byly
pracovní podmínky a příležitosti,
které by nejen mladým lidem doda-
ly chuť sem naopak přijíždět. Kéž
by lidé, co zde již žijí, nemuseli hle-
dat něco jinde a žilo se jim v našem
kraji dobře. Také městům bych po-
přála, ať se jim v tomto ohledu
daří. Ono je ale rovněž potřeba,
aby měli lidé o veřejný život zájem.
Tak ať ho mají a neschovávají se
jen doma.

Občas sleduji různé ankety, které
hodnotí například úroveň krajů
v České republice. Moravskoslez-
skému kraji bych popřála, aby se
v takových anketách vždy umisťo-
val na předních příčkách. Myslím
si totiž, že lidé, kteří tu žijí, ale
i zdejší příroda, památky a vůbec
celá místní krajina, stojí za to. Celý
kraj je podle mě dobrýmmístem
pro život a takové ocenění by si za-
sloužil. A ještě mám jedno přání
pro Ostravu. Budeme slavit 750 let
od první písemné zmínky. Tak ať
zde jsou lidé spokojení a aby tu zů-
stávali, ale i přicházeli noví.

Nechci být fádní, ale lidem přeji
štěstí a zdraví. A pak mám ještě jed-
no přání, které z absence těchto
dvou slov vychází. Mám ve svém
nejbližším okolí smutný a tragický
případ, kdy můj kamarád, a asi
jsem homotivoval já a to, co dělá-
me, začal aktivně sportovat. Měli
jsme z toho myslím všichni dobrý
pocit. Bohužel se ale před nějakou
dobou onen člověk těžce vyboural
na kole a zůstal ležákem. Přeji si,
aby se už nikdy nic podobného ni-
komu nestalo. Myslím, že zdraví
a štěstí se doplňuje a jeden bez dru-
hého nemohou fungovat. Tak bych
rád, aby se doplňovalo u všech.

Samozřejmě si přeji zdraví, štěstí
a pohodu. A to přeji nejen své rodi-
ně a všem blízkým v mém okolí,
ale také ostatním obyvatelůmMo-
ravskoslezského kraje. Všem pak
přeji také bezpečný domov a vě-
řím, že Evropa zvládne současný
atak z různých stran. Mám i nespl-
nitelné přání, aby se život zklidnil,
abychom se nehonili jenom za eko-
nomickými úspěchy, ale pečovali
více o svou duši, vnímali přírodu
a její krásy a měli k ní mnohem vět-
ší pokoru.

Lidem v Moravskoslezském kraji
bych popřála, aby žili v kraji se stá-
le čistějším ovzduším, aby se zdejší
ovzduší i nadále zlepšovalo, ač už
je lepší, než bývávalo. A co by se
mělo ještě změnit? To asi všichni
víme. Stále by se měla zlepšovat in-
frastruktura, měli bychom věnovat
více peněz a energie sportu a vů-
bec vyžití pro masy a hlavně by se
měla výrazně zefektivnit státní
správa, což bude mít dopad i na
všechny kraje a jejich obyvatele.
A pak bych všem popřála rovněž,
aby se jim v novém roce co nejvíce
dařilo.

Stačilo by, kdybychom se naučili je-
den druhého akceptovat a respek-
tovat, vzájemně se nepřetlačovat,
nezahánět do kouta. Uvítala bych
zklidnění vnější politické a spole-
čenské situace, která zákonitě
ovlivňuje i náš soukromý každo-
denní život. V Opavě, která je mým
domovem, bych se ráda dočkala
konečného vyřešení tahanic kolem
Slezanky a krytého bazénu. Raduň-
skému zámeckému areálu přeji za-
hájení dvou posledních rozsáhlých
projektů, a to obnovy hradební zdi
s terasami a revitalizace rybníka
v parku. Svým nejbližším i vůbec
všem pak vinšuji jediné – zdraví.

Velmi bych si přál, abych v novém
roce nepotkával lidi egoisticky za-
hleděné do sebe a myslící jenom
na své blízké, aby lidé měli větší zá-
jem o dění kolem sebe a o pozitivní
změny k lepšímu. A ve Frýdku-Míst-
ku, kde žiji, aby už nepřibyl žádný
hypermarket, aby se podařilo vybu-
dovat faunapark u bývalého ředitel-
ství Slezanu a aby přibývala hezká
a kulturní místa pro trávení volné-
ho času.

Moravskoslezskému kraji i městu,
kde působím, tedy Ostravě, přeji
odvahu přesáhnout své hranice,
velkorysost a zejména vědomí, že
na činy dnes uskutečněné bude po-
hlíženo příštími generacemi opti-
kou budoucí doby. Když budeme
zodpovědní a poctiví, tak budeme
šťastní a hrdí na náš prostor. Přeji
také všem obyvatelům Moravsko-
slezského kraje opravdu šťastný
příští rok.

Lidem přeji každopádně tolerant-
nost, protože ta v lidském jednání
mnohdy chybí a myslím si, že se
i čím dál více vytrácí. Přeji si, aby
lidé nebyli vůči svému okolí nevra-
živí, aby nenadávali na věci, které
nejsou podstatné a jde nad nimi
mávnout rukou. Celému Moravsko-
slezskému kraji pak přeji, aby tu
bylo dostatek práce a ať se tady
lidé mají stále lépe a lépe. Pořád na
nás totiž mnozí hledí skrz prsty.
Tak ať tu máme peníze, ať si tu
máme kde užívat a ten kolotoč vy-
dělávání a utrácení peněz nikdy ne-
skončí.

Mám krátké a jednoduché přání.
Nejdůležitější je, aby k sobě lidé
byli ohleduplní, laskaví, aby se na-
vzájem respektovali. Když takto za-
čneme každý z nás, když se tím bu-
deme řídit, tak pak bude život lepší
nejen v našich rodinách a našem
okolí, ale také ve městech a kraji,
kde žijeme. A doufám, že pak bude
lepší v celé republice a vůbec na ce-
lém světě. Důležitá je laskavost, po-
kora, tyto věci jako by se vytrácely.
A pokud budu konkrétní, tak mě
trápí stav Ostravice. Tak kéž by se
podařilo s jejím stavem něco udě-
lat.

Přál bych si, aby se zdárně rozběh-
ly všechny plány, které směřují k zá-
chraně ohrožených památek. Vel-
mi nadějně se situace vyvíjí v přípa-
dě městských jatek a Grossmanovy
vily v Ostravě a také Hückelových
vil v Novém Jičíně. Také s napětím
očekáváme, nakolik budou úspěš-
né projekty obnovy a nového využi-
tí památek, které by mohly podpo-
řit evropské dotační programy, tře-
ba krnovskou Karnolu či kostel ve
StarémMěstě na Bruntálsku. A co
by se mělo změnit? Myšlení těch,
kteří nahlížejí naše kulturní dědic-
tví výhradně optikou ekonomické-
ho profitu.

V posledním roce se velmi nesměle
uchytil život v centru Ostravy. Za-
tím jsou to jen křehké výhonky,
které vyrůstají z každodenních kon-
fliktů mezi mnoha přístupy a před-
stavami, ale mně se ty výhonky
líbí, jsou mi příjemné, a tak bych si
přála, aby prokázaly odolnost vůči
tupému konzumu a také vůči bez-
duché byrokracii. Právě konzum
a byrokracie, jak je známo, s vel-
kou chutí vše živé spolehlivě zabíje-
jí. Ostravské centrum zápasí o pře-
žití a já si moc přeji, aby přežilo
a aby v něm nastal nefalšovaný „Os-
trava boom“. A co by se podle mě
mělo změnit? Přístup každého
z nás k sobě samému. Mám pocit,
že v nás narůstá slepota vůči vlast-
ním nedostatkům a že o to více kři-
číme, když zahlédneme nedosta-
tek u jiných. V současnosti eskaluje
po celém světě násilí, neměli by-
chom přikládat do tohoto ohně dal-
ší polínka. Příroda nás obdařila
myslí, a tak, i když myšlení často
bolí, měli bychom víc myslet
a méně propadat únikům. V sou-
časnosti je nám vlastní spíše ten-
dence stále unikat a raději nemys-
let. A těch úniků, co nám dnešek
nabízí! To by se mělo změnit.

Je nepodstatné, zda se jedná o přá-
ní mé rodině, mým blízkým, či li-
dem, které neznám. Všem bych po-
přála zdraví, i když to zní jako
klišé, zdraví je to nejdůležitější.
Spousta lidí si ho navíc neváží. Po-
kud budeme zdraví, budeme šťast-
ní a spokojení. Pokud se zamyslím
konkrétně, myslím, že Ostrava
i celý kraj se hodně spravily. A to
i po stránce sportovní. Lidé mají
předsudky, ale když přijedou, zjis-
tí, že je tu fajn. Máme například jed-
nu z nejlepších atletických hal ve
střední Evropě. Pořád se ale musí
mnoho dodělat, tak ať se podaří!

Zdejším lidem bych popřál, aby se
jim tu pod novým krajským vede-
ním žilo ještě lépe a aby ono nové
vedení dokázalo naplnit předvoleb-
ní sliby hlavně co se dopravy
a ovzduší týče. A pokud bych si
měl přát něco osobnějšího, tak
bych nejen naší agentuře práce,
ale i těm ostatním přál, aby se po-
kud možno nepřijímaly nové záko-
ny, které dopadají na agentury le-
gální, ale aby se řešily agentury ne-
legální. A mám i takové jednodu-
ché heslo, do nového roku přeji
dobrou práci všem, kteří ji chtějí.

Rád bych, aby se podařilo zastavit
odliv lidí z regionu. Ten závisí i na
nabídce zajímavých pracovních
míst a vytváření příjemného pro-
středí k životu. O to se snaží i Ost-
ravská univerzita, ať už tvorbou no-
vých studijních oborů, aktivní spo-
luprací na rozvoji města i kraje, či
pořádáním kulturních a vědeckých
akcí pro veřejnost. Díky stále velké-
mu zájmu o studium na naší univer-
zitě jsme schopni přitáhnout do Os-
travy mnoho studentů i z jiných re-
gionů a rád bych věřil, že většina
z nich tu zůstane i po ukončení stu-
dia. Také bych si přál, aby se naše
univerzita i nadále rozvíjela.

Jaroslav Hrubý
kastelán zámku
v Linhartovech

Jiří Jůza
ředitel Galerie
výtvarného umění
v Ostravě

Jiřina Kábrtová
ředitelka
Ostravskéhomuzea

Eva Kolářová
kastelánka zámku
v Raduni

Jan Lata
rektor Ostravské
univerzity

Radomír Maráček
ředitel Horských
lázní Karlova Stu-
dánka

Petr Noskievič
rektor Vysoké školy
báňské – Technické
univerzity Ostrava

Petr Orel
senátor a ředitel
Záchranné stanice
v Bartošovicích

Jaromír Polášek
historik Muzea
Beskyd

Pavel Tuleja
rektor
Slezské univerzity

Libor Uher
horolezec

Ivo Vondrák
hejtmanMoravsko-
slezského kraje

Michal Zezula
ředitel Národního
památkového ústavu
v Ostravě

Ilona Rozehnalová
majitelka antikvariá-
tu Fiducia

Kraj lákadlemDostatek pracovních příležitostí a především nadšenýchmladých lidí, kteří by se sempřistěhovali.
To přejí osobnostiMoravskoslezskému kraji. Foto: Adolf Horsinka

Radovan Burkovič
majitel Job-centra

Eva Dřízgová
operní pěvkyně

Ludmila Mrkvicová
psycholožka

Táňa Netoličková
atletka

Marta Nováková
prezidentka Svazu
obchodu a cestovní-
ho ruchu ČR

Hugo Přibyl
lékař

Jaroslav Vrzgula
vedoucí Ski areálu
Bílá

Eva Tvrdá
spisovatelka

Dvaadvacet přání pro rok 2017
Anketa MF DNES Co přejí osobnosti Moravskoslezskému kraji, svýmměstům nebo okolí?


