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Tuto přílohu připravil Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj se již
podesáté prezentoval na veletrhu
Regiontour a GO 2011 v Brně
Nabídku turistických možností na
největším veletrhu cestovního ruchu
ve střední Evropě Regiontour a GO
2011 v Brně prezentoval už podesáté
Moravskoslezský kraj. Expozice byla
vytvořena v rámci projektu „Kraj plný
zážitků I“, spoluﬁnancovaného z ROP.
Už tradičně se u společného stánku
prezentovali také partneři Moravskoslezského kraje. Oblast Jeseníků před-

stavily města Bruntál, Krnov, Vrbno
pod Pradědem, Rýmařov a Euroregion Praděd. Moravské Kravařsko
lákalo potenciální turisty do Poodří,
Ostravsko reprezentovaly subjekty −
Karviná, Lázně Darkov a Regionální
rada Třinec. O krásách Beskyd informovala Agentura Beskydy, za Valašsko zde byli zástupci měst Nový Jičín,
Frenštát pod Radhoštěm, Štramberk,

ZAHÁJENÍ SE zúčastnil také hejtman Jaroslav Palas.

Kopřivnice, obce Hukvaldy a mnoho
dalších subjektů včetně Beskydského
informačního centra. Opavské Slezsko prezentovaly Opava a Městské
informační centrum Opava, dále Region Hlučínsko a další subjekty v této
turistické oblasti. Partnerem bylo také
Letiště Leoše Janáčka Ostrava. Podnikatelskou sféru zastupoval KLACR,
jehož úkolem bylo nabízet konkrétní

balíčky a produkty Moravskoslezského kraje. „Prezentovali jsme zde také
nabídku muzeí a galerií. V naší expozici měli prostor zahraniční partneři
– Žilinský samosprávný kraj a Slezské vojvodství z Polska, který nabídl
a bohatě doplnil nabídku z polského
příhraničí společně s městem Zabrze,“
řekl náměstek hejtmana Jiří Vzientek
(ČSSD), který se veletrhu zúčastnil.

EXPOZICE kraje přilákala spoustu lidí.

„Důležitým prvkem expozice MSK
bylo pódium, kde mohli návštěvníci
zhlédnout zajímavý doprovodný program: ochutnávky místních specialit,
ukázky zvyků a tradic našeho kraje.
Návštěvník byl vtažen do děje a všemi smysly vnímal náš kraj,“ doplnil
náměstek Vzientek.
Více se dozvíte na straně 2

Úvodní slovo hejtmana
V „novoročním“ úvodníku
jsem se prakticky
věnoval
pouze jedinému
tématu – zdravotnictví. Přesto
si dovolím doufat, vážení čtenáři,
že vám nebude
vadit, když se k tomuto problému ještě
několika větami vrátím…
Nevíme sice přesně, jak rozsáhlé
důsledky protest lékařů způsobí, ale již
dnes musím konstatovat, že tato akce
podstatně urychlila realizaci některých
dlouhodobě zvažovaných opatření. Konkrétně mám například na mysli celkem
radikální změnu v organizační struktuře
krajských nemocnic, kterou právě v těchto dnech připravujeme. Chceme totiž
sloučit všechny tyto nemocnice do jediné příspěvkové organizace a vytvořit tak
předpoklady pro podstatně efektivnější
způsob hospodaření a řešení mnohých
letitých problémů. Jsme přesvědčeni, že
tímto způsobem ušetříme ﬁnanční prostředky v řádech stovek milionů korun.
Paralelně s tímto procesem samozřejmě
intenzivně probíhá příprava na situaci,
kdyby se naplnily ty nejčernější scénáře
a odchod lékařů se deﬁnitivně stal skutečností…
Veřejnost zcela jistě zaznamenala, že
také krajské školství projde v relativně
krátkém časovém horizontu významnými změnami. Optimalizace sítě našich
škol je v kontextu demograﬁckého
vývoje prostě nevyhnutelná. Obecně
tento fakt každý jistě chápe. Nicméně
je mi jasné, že konkrétní kroky s velkou
pravděpodobností vyvolají bouřlivou reakci dotčených subjektů (od představitelů
samosprávy přes vedení škol až po rodiče
a studenty). Přiznávám se bez mučení, že
už se na tento „pochod slzavým údolím“
duševně připravuji…
Rád bych ovšem ukončil svůj úvodník v příjemnějším tónu. Musím se však
ve vzpomínkách vrátit na počátek roku,
kdy v Národním divadle moravskoslezském proběhlo slavnostní vyhlášení
vítězů Ceny hejtmana za společenskou
odpovědnost. Jsem opravdu velmi rád,
že se tato soutěž stává již tradiční a že
se jí opět zúčastnila řada ﬁrem. V jednotlivých kategoriích byli oceněni jen
ti nejlepší. Upřímné poděkování však
patří všem, kterým není lhostejné životní
a pracovní prostředí občanů našeho kraje.
Jaroslav Palas, hejtman
Moravskoslezského kraje

Kraj podepsal s největšími znečišťovateli balíček Nový průvodce
cyklistickými trasami
zpřísňujících opatření při smogových situacích
přináší podrobné tipy
Problematikou životního prostředí
se na kraji zabývá náměstek hejtmana
Miroslav Novák (ČSSD), který už v listopadu informoval veřejnost, že začne
jednat s osmi největšími znečišťovateli
ovzduší v našem kraji o balíčku zpřísňujících opatření, která provozovatelé
začnou realizovat ještě před vyhlášením smogové situace. Výsledkem je
deklarace mezi krajem a podniky, kterou podepsaly ArcelorMittal Ostrava
a. s.; ČEZ, a. s.; Dalkia Česká republika,
a. s.; EVRAZ VÍTKOVICE STEEL,
a. s.; OKK Koksovny, a. s.; ŽDB
GROUP a. s. s výjimkou dvou podniků
− TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.,
a ENERGETIKA TŘINEC a. s.

„Zjednodušeně se dá říci, že mým
návrhem je posunutí doby regulace už
do takzvané fáze upozornění, což je
deﬁnice z platného regulačního řádu.
V podstatě jde o to, že se ﬁrmy dobrovolně zavázaly, že začnou regulovat
dříve, než jim to ukládá zákon a platný a schválený regulační řád. Jedná
se především o omezení sekundární
prašnosti, které bezprostředně působí
na zvýšenou koncentraci polétavého
prachu v dýchací vrstvě atmosféry.
K dobrovolnému omezení výroby přistoupí podniky, jen pokud to provozní
podmínky dovolí a nedojde k ohrožení
bezpečnosti zaměstnanců nebo škodám na technologickém zařízení

provozu, případně ohrožení plnění
smluvních závazků,“ uvedl náměstek
hejtmana Miroslav Novák (ČSSD).

Kraj startuje
kampaň Za čistý
vzduch
Náměstek Novák zdůraznil, že průmyslové znečištění ovzduší v regionu
není jediné. Zhruba stejnou měrou se
vedle dopravy podílejí i lokální zdroje – kotle na tuhá paliva v rodinných
domech. „Naměřené hodnoty koncentrací prachových částic z venkovských
oblastí, kde je vliv průmyslu minimál-

ní, jsou alarmující. Proto po neúspěšném předložení návrhu novely zákona o ovzduší Poslanecké sněmovně
jsme alespoň připravili kampaň pod
názvem Za čistý vzduch. Jejím cílem
je informovat obyvatele, jaká rizika
nese spalování odpadků a nekvalitního paliva v domácích kotlích, a dát
návod, jak správně topit s co nejmenším množstvím produkovaných škodlivin,“ sdělil dále náměstek hejtmana
Miroslav Novák. Kampaň už v současné době probíhá a bude ukončena v dubnu letošního roku. Náklady
ve výši 990 tisíc korun jsou hrazeny
z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Cyklisté se mohou radovat, pro- kontakty na turistická informační
tože mají nově k dispozici dokona- centra a zdravotnická zařízení, cyklý servis informací. Nový průvodce loservisy a občerstvení. Vše je doplněno barevnými
komplexně
fotografiemi
popisuje
a odkazy na
24 nejzajíwebové stránky.
mavějších
Cykloprůvodcyklistických
ce je vydán ve
tras vedoutřech
jazykocích Moravých mutacích
vou a Slez– v češtině, polskem. Jeho
štině a němčině.
vydání je spoVedle distribuce
lečným prov České republijektem všech
ce se totiž počím o r a v tá s jeho použiských krajů
tím v Polsku,
– ZlínskéRakousku,
ho, JihomoNěmecku a na
ravského,
Slovensku.
MoravskoKonkrétní trasy
slezskévybrali zástupho a Oloci jednotlivých
mouckého.
krajů ve spoPoprvé byl
lupráci s Cenpředstatrem
dopravven v rámci
ního výzkumu
veletrhu GO
a
Nadací
a Regionpartnerství.
tour
2011
Z každého krav Brně. Každá z vybra- NOVÝ PRŮVODCE cyklistickými stezkami je je v brožuře
popsáno šest tras.
ných tras je doporučuje 24 tras.
Cyklistické trasy
znázorněna
na mapce, cyklisté zde najdou údaje jsou rozděleny tematicky podle druo její délce, výškovém proﬁlu, čle- hu zaměření na gastronomii, poznánění a také její náročnosti. Nechybí ní, rodinný výlet, cíle pro aktivní
informace o dojezdu a parkování, cyklisty a adrenalinové zážitky.
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Středním školám ubývají žáci, kraj
zahájil optimalizaci
Demografický pokles 15- až 18letých obyvatel v MSK

Střední školství v Moravskoslezském slučováním škol, jednak také oborovou
kraji projde velkou změnou. Čísla totiž racionalizací,“ řekla náměstkyně Věra
hovoří za vše. Ze statistických údajů Palková (ČSSD). Moravskoslezský
skutečně narozených dětí a podle odhadu kraj, který je zřizovatelem 106 středních
Ministerstva školství, mládeže a tělový- škol, připravuje v současné době mapu
škol, z níž
chovy ČR
vyplynou
dosáhne
nutné kroočekávaný
V
Moravskoslezském
kraji
ky vedoucí
počet osob
k redukci
ve věku 15
je 151 středních škol. Z toho
stávající
až 19 let
106
škol
s
více
než
51
tisíci
sítě škol.
v MoravVycháskoslezmísty zřizuje kraj. Už v roce
zí
nejen
ském kraji
2014 by mělo být
z odhadu
v roce 2018
až o 15 škol méně.
počtu žáků
pouze 71
v návazprocent
nosti
na
stavu roku
2009. Podle stávajících výpočtů by pak nabídku volných míst ve školách všech
některé školy v našem regionu mohly zřizovatelů v kraji, ale bere i v úvahu
mít za dva roky přibližně dvacet procent širší souvislosti. K nim patří zejména
nadbytečných míst. „Jsme kraj, který má dopravní dostupnost, technický stav
nejvíce středních škol, ale bohužel je budov a jejich provozní náklady, další
u nás také největší úbytek obyvatelstva možnosti využití případného nadbytečvčetně středoškolské mládeže v rámci ného majetku. „Konkrétní záměry optirepubliky. Proto se kraj chystá během malizace by už mohlo projednat krajské
čtyř let snížit kapacitu škol až o patnáct zastupitelstvo 23. března,“ řekl vedoucí
procent. Dosáhnout toho chceme jednak odboru školství Libor Lenčo. Náměst-

kyně Palková připomněla, že hejtmani
a rady krajů mají plnou podporu ministra
školství ve svých postupech a analýzách
vedoucích k zeštíhlení sítě středních škol.

Mapa škol se bude korigovat průběžně
podle skutečného vývoje počtu žáků,
a případně i podle parametrů Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje

Ve Frýdku-Místku se sloučily
dvě školy s dlouholetou tradicí
Od letošního roku byly ve Frýdku-Místku dvě dosud samostatné
střední školy sloučeny v jednu příspěvkovou organizaci. Střední škola
strojírenská a dopravní, s více než
sedmdesátiletou tradicí, se sloučila
se Střední školou zemědělskou a lesnickou, která si koncem minulého
roku připomněla významné jubileum – 130. výročí založení. Nový
název sloučené organizace je Střední
odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace. „České odborné školství prochází v posledních
letech krizí, která se odráží hlavně
v počtu žáků vstupujících do prvních
ročníků, jejichž počet dramaticky
klesá již od roku 2003. Tím narůstají i obavy zaměstnavatelů, neboť
jim v blízké budoucnosti hrozí nedostatek kvaliﬁkované pracovní síly.
Nejen tyto důvody vedly ke spojení
škol s dlouholetou tradicí. Vznikl

tujících střední vzdělání s výučním
listem i maturitní zkouškou, včetně
nástavbového studia, a to v denní,
večerní i dálkové formě vzdělávání, nýbrž disponuje také moderními
prostory a poskytuje kvalitní teoretické i praktické vzdělávání, zejména však perspektivu pro jejich další
život i profesní růst. Velmi cenné je
rovněž partnerství školy se širokým
spektrem regionálních podniků či
živnostníků, u nichž budoucí absolventi nachází své uplatnění.

tak silný subjekt, jenž se dokáže
efektivně vyrovnávat s měnícími
se potřebami trhu práce,“ vysvětlil pedagog školy David Hovjacký.
Střední odborná škola ve Frýdku-Místku uchazečům nabízí nejen
opravdu širokou škálu oborů posky-

Stručný pohled
do historie
Zemědělské školství ve Frýdku-Místku prošlo složitým vývojem
od prvních nesmělých krůčků až
po moderní vzdělávací instituci,
která je vybavena multimediálními učebnami, jazykovou laboratoří

i laboratoří pro přírodovědné předměty, a nechybí ani moderní areál
pro praktické vyučování. Mezi další
výhody patří odloučené pracoviště
v Bílé, využívané také pro vzdělávací akce a k rekreaci. O kvalitě vzdělávání nejlépe vypovídají úspěchy
žáků, kteří se pravidelně umisťují
na předních příčkách v celorepublikových i mezinárodních soutěžích.
Střední škola zemědělská a lesnická
byla aktivní i při získávání ﬁnančních prostředků z fondů Evropské
unie, jež pomáhají zkvalitňovat
výuku. Mimoto spolupracovala
i s dalšími vzdělávacími institucemi
v rámci projektu Zkusme to společně znovu a s úřady práce. Věřme, že
stejně úspěšná bude i nově sloučená
příspěvková organizace, která navazuje na dobrou práci a aktivity obou
původně samostatných škol.

vzdělávací soustavy České republiky na
léta 2011 − 2015, který je v současné
době připravován ke schválení vládou
ČR, a který nastaví také kritéria rozvoje

regionálního školství pro krajské dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje
vzdělávací soustavy na období let 2012
až 2016.

Zapojte se do prestižní
soutěže a hlasujte
o stavbu MSK 2010

Pátý ročník prestižní soutěže „Stavba Moravskoslezského kraje 2010“ se
koná pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase. Dalšími vyhlašovateli jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR, Česká komora
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Obec architektů.
Soutěž zviditelňuje projekční, dodavatelské a investorské subjekty, které
tyto stavby v kraji realizují a soutěží v pěti kategoriích:

O plánech v oblasti cestovního ruchu, možnostech jeho ﬁnancování
v letošním roce a nejatraktivnějších lokalitách pro turisty

1. kategorie – stavby občanské vybavenosti

Rozhovor s Jiřím Vzientkem (ČSSD), náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje

3. kategorie – rodinné domy

• Na co nového se mohou těšit
návštěvníci
Moravskoslezského
kraje?
Já bych chtěl především zdůraznit, že na našich webových stránkách www.msregion.cz je nově
přístupná prezentace beskydské
běžecké magistrály, kde návštěvník
Beskyd najde aktuální stav upravovaných běžeckých tras. Obdobný
projekt chystáme také pro návštěvníky Jeseníků. Věříme, že se nám
tento projekt podaří zrealizovat už
pro příští zimu.
• Co bylo hlavním cílem veletrhu Regiontour?
Především prezentace nového
průvodce, který je nejen pro oblast
severní Moravy, ale je pro celou
Moravu, protože ho vydáváme ve
spolupráci s ostatními moravskými
kraji. Z každého kraje je tam zmíněno šest nejzajímavějších cyklistických tras. Cílem každého, a tedy
i tohoto veletrhu je co nejlépe a přitažlivě prezentovat kraj návštěvníkům, kteří jsou potenciálními, ale
často i stálými návštěvníky našeho
kraje. Pro letošní rok jsme si připravili novinku v podobě interaktivní
3D makety Moravskoslezského
kraje, na níž mohli návštěvníci soutěžit a poznávat atraktivity našeho kraje. Samozřejmě využíváme
k prezentaci a nabídce možností
i naše propagační materiály, které
si návštěvníci, ale i odborníci velmi
pochvalují a zmiňují, že patří k nejlepším a nejpřehlednějším v porovnání s konkurencí. Věřím tedy, že
lidé díky naší silné propagaci nejen
na veletrzích budou do našeho kraje jezdit a počty návštěvníků opět
porostou.
• Jak je to s ﬁnancováním cestovního ruchu v letošním roce?

Financování probíhá z regionálního operačního programu. To
znamená, že ﬁnanční prostředky
byly naplánovány již v minulosti,
nedotýká se jich ekonomická krize. Ta částka se pohybuje kolem
30 milionů korun každoročně.
• Kdybyste měl srovnat nabídku
našeho kraje s nabídkou jiných
krajů, má Moravskoslezský kraj
svým lidem a návštěvníkům co
nabídnout?
Určitě má, MS kraj poměrně
na malé ploše nabízí dvě pohoří,
Beskydy a Jeseníky. Nabízí i řadu zámků, například nejpohádkovější je Hradec nad Moravicí
a jiné perly. Z hradů je to například hrad Sovinec, nejrozsáhlejší
hradní zřícenina ve střední Evropě – Hukvaldy, dále technické

památky jako největší Hornické
muzeum v ČR v Ostravě na Landeku a podobně. Kraj je protkán
sítí dobře značených cyklotras.
V zimním období v našich horách
je v provozu celá řada dnes kvalitně a moderně vybavených
lyžařských areálů včetně doprovodných služeb pro celou rodinu.
MS kraj také každoročně přispívá
na údržbu lyžařských běžeckých
stop, které patří k nejlépe udržovaným v celé ČR. Náš kraj má tedy
opravdu co nabídnout a mě vždy
mrzí, že Moravskoslezský kraj se
v médiích objevuje v negativním
světle ve vztahu k životnímu prostředí. To možná platí pro oblast
Ostravska, ale ne pro Jeseníky.
Například lázně Karlova Studánka
mají nejčistší ovzduší ve střední
Evropě.

• Které místo či aktivitu byste
nezapomněl zmínit při pozvánce
do našeho kraje?
Teď v zimě bych určitě všechny
pozval na běžky a milovníky sjezdu
na lyže jak do Beskyd, tak Jeseníků.
Možná bych vyzdvihl oblast v okolí Pradědu, kde se drží sníh nejdéle v celé ČR, a kde lyžaři mohou
využít kvalitně vybavené areály na
Pradědu či v Malé Morávce, Karlově a okolí. Po lyžovačce se mohou
zregenerovat například právě v lázních Karlova Studánka, kde je do
večerních hodin v provozu termální bazén se slanou vodou a s desítkami masážních trysek, saunou,
infrasaunou a dalšími příjemnými
službami. A v létě bych rád pozval
všechny zase na druhou stranu
našeho kraje, do Beskyd a blízkého Poodří, kde je ráj pěších
a cykloturistů. Po trasách můžete
navštívit právě řadu historických
památek nebo milovníci bezpečných adrenalinových sportů všeho
druhu zde mohou najít vyžití, např.
v oblasti Jablunkovska v Mostech
u Jablunkova či Bukovci, nebo
naopak v oblasti Ostravice pod
Lysou horou či v Trojanovicích
pod Pustevnami. Vše bych doplnil
návštěvou některé z mnoha unikátních technických památek, ať
už výše zmíněného Hornického
muzea v Ostravě s možností sfárat
do podzemí, nebo třeba sítě historického vojenského opevnění na
Opavsku protkaného cyklotrasami. Některý z večerů či pozdních
odpolední bych také pozval návštěvníky za zábavou na atraktivní kulturní akce, které se u nás
v kraji konají, anebo na proslavenou Stodolní ulici v Ostravě, buď
na výbornou večeři, nebo jen tak
za zábavou. Věřím, že se u nás
nikdo nudit nemůže.

2. kategorie – bytové domy

4. kategorie – průmyslové stavby
5. kategorie – dopravní, inženýrské
a vodohospodářské stavby
Do soutěže mohou být přihlášena pouze díla realizovaná na území kraje,
která byla uvedena do provozu rozhodnutím stavebního úřadu v průběhu let
2009 a 2010. Uzávěrka přihlášek do soutěže je 15. března 2011. Formulář
i bližší informace naleznete na www.stavbamsk.cz.

112 přináší výtvarnou soutěž
pro školáky i veřejnost
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje připravil ve spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS
ČR neobvyklou výtvarnou soutěž pro
veřejnost i školáky k Evropskému dni
tísňového čísla 112, který si Evropská
unie připomíná vždy 11. února. Soutěž
pod názvem „Stodvanáctka kolem nás“ se
uskuteční v našem kraji
poprvé a dává šanci
na účast ve dvou kategoriích − fotograﬁcké
a výtvarné. „Můžete
pátrat všude ve svém okolí, kde by bylo
možné najít číslo 112, a na adresu petr.
kudela@hzsmsk.cz do 10. února poslat
digitální fotograﬁi, jejíž maximální velikost by neměla přesáhnout 2 MB. Nejčastěji může být ‚stodvanáctka‘ součástí
registrační značky vozu, číslem vašeho
domu, ale třeba i obvodem pasu…
Zapojte fantazii, důvtip i recesi a připomeňte si s námi den stodvanáctky trochu
netradičně,“ popisuje mluvčí HZS MSK
Petr Kůdela a připomíná, že do předmětu
e-mailu je nutné napsat, že se jedná
o soutěž „112“. Do textu pak uvést jmé-

no, příjmení, bydliště a číslo mobilního
telefonu.
Druhá kategorie „stodvanáctkové“ soutěže je určena pro šikovné
ruce jednotlivců i školních kolektivů.
„Vymyslete a vyrobte originální předmět, možná i umělecký výtvor, jehož
součástí by bylo připomenutí evropského tísňového
čísla 112, které dnes využívají všechny státy Evropské unie i někteří jejich
sousedé. Přinést můžete
takový výrobek od úterý
8. do čtvrtka 10. února do Hasičského
muzea města Ostravy (Zákrejsova ulice
v Ostravě-Přívozu) mezi 9. a 17. hodinou,“ doplňuje mluvčí. Pro ty nejlepší
a nejšikovnější jsou připraveny věcné
ceny, prohlídka nově vybudovaného
Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (kam od
letošního roku směřují tísňové linky
112, 150, 155, 158 a v rámci Ostravy
156), vybrané hasičské stanice a také
Hasičského muzea města Ostravy.
Vybrané práce z Moravskoslezského
kraje postoupí do republikového kola.
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má novou budovu
Ceny 2010 za společenskou Bohumín
chráněného bydlení
odpovědnost jsou předány
Galavečer společenské odpovědnosti přinesl kromě uměleckých
zážitků z vystoupení Janáčkovy ﬁlharmonie Ostrava, která doprovázela
zpěváky Radku Fišarovou a Martina
Chodúra, vyhlášení vítězů druhého ročníku Ceny hejtmana kraje za
společenskou odpovědnost a prvního ročníku Ankety společenské
odpovědnosti, v níž vyjádřili svůj
názor občané kraje prostřednictvím
hlasovacího lístku, přímým hlasováním na internetu nebo formou SMS.
Do soutěže se přihlásilo celkem 21
společností podnikajících v našem
kraji. Ty byly podle nových pravidel
rozděleny do tří kategorií podle počtu
svých zaměstnanců. Nejodpovědnější
společností do padesáti zaměstnanců

se stala společnost DVOŘÁK LESY
SADY ZAHRADY, s. r. o. Vítězem
v kategorii Společnost do 250 zaměstnanců byla ﬁrma ČSAD LOGISTIK,
a. s., a první příčku v kategorii Společnost nad 250 zaměstnanců obsadil
PLZEŇSKÝ PRAZDROJ, a. s. Všichni
tři vítězové převzali z rukou hejtmana
Jaroslava Palase diplom a dárkovou
kazetu, která obsahovala umělecká díla
akademického sochaře Igora Kitzbergera. Všichni vítězové tak získali za
svá první místa originální dvacetipěticentimetrovou sochu Harlekýna
z bronzu a mramoru, graﬁcký rámovaný list s názvem Herecká společnost
a knihu-monograﬁi Igora Kitzbergera.
„Být, myslet a chovat se společensky
odpovědně pro mě znamená pochopit

HEJTMAN Jaroslav Palas v doprovodu mimů na pódiu Divadla Antonína
Dvořáka předával diplomy a dárkové kazety.

SOCHA HARLEKÝNA pochází z dílny akademického sochaře Igora Kitzbergera.

ŠANSONY v podání Radky Fišarové
přenesly publikum do Francie.

HEJTMAN JAROSLAV PALAS vylosoval hlavní cenu zájezd do Paříže
pro paní Evu Foldynovou z Ostravy.

místo, kde žiji, a hlavně mít na srdci
jeho zachování pro další generace. Jsem
velmi rád, že je již mnoho ﬁrem, které se
snaží o odpovědné chování k prostředí,
ve kterém podnikají,“ vysvětlil podstatu
odpovědného přístupu Jaroslav Palas.

Projektu společenské odpovědnosti.
Cílem je prohloubit principy Corporate
Social Responsibility (CSR) v našem
kraji, jejich zavádění a dodržování
v podnikatelském sektoru. Dílčím cílem
Nadace společenské odpovědnosti je
podpořit projekty, které jsou zaměřeny
na handicapovanou mládež a vybudování a provoz Komunitního centra v Ostravě-Mariánských Horách. Více informací
o Projektu společenské odpovědnosti
a akcích pořádaných pod jeho hlavičkou
naleznete na www.projektso.cz.

Třetího místa v Anketě společenské
odpovědnosti v kategorii Společnost
nad 250 zaměstnanců si velmi váží také
Dalkia Česká republika, a. s. „Ve všech
regionech, kde Dalkia působí, chceme
pomáhat lidem, kteří zde žijí. Jedním
z největších problémů je nedostatek
pracovních míst, a proto jsme už v roce
2000 založili Nadační fond Dalkia,
jehož cílem je pomáhat vytvářet nové
pracovní příležitosti. Fond podporuje
ﬁnančně rozjezd dobrých podnikatelských záměrů. Od doby jeho založení
jsme na území Moravskoslezského
kraje pomohli vytvořit více než tisícovku nových pracovních míst. Víme,
že veřejnost naši práci velmi kladně
vnímá, a za ocenění v anketě děkujeme. Jsme také příjemně překvapeni
a poctěni druhým místem v rámci Ceny
hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. V naší práci budeme pokračovat,“ uvedl mluvčí společnosti Dalkia
ČR Milan Wagner.
Cena za společenskou odpovědnost
hejtmana kraje je připravována ve spolupráci s Radou kvality ČR a je součástí

Losování o hodnotné
ceny
Výsledky prvního ročníku Ankety
společenské odpovědnosti měli šanci
ovlivnit občané Moravskoslezského
kraje formou hlasování. Svůj názor
vyjadřovali prostřednictvím hlasovacího lístku, přímým hlasováním na
internetu nebo formou SMS. Každý
platný hlas byl slosovatelný o řadu
hodnotných cen. Mezi hlavní ocenění
patří pobytový zájezd do romantické
Paříže. Výběr lokality okomentovala ředitelka projektu Dáša Hánová:
„Jelikož byl celý program lednového
Novoročního galavačera ve znamení
Francie, šansonů a pantomimy, přišlo
nám sympatické poslat vítěze z řad
občanů, kteří se zúčastní hlasování,
právě do Paříže.“

NÁMĚSTEK SVATOMÍR RECMAN se šťastnou obyvatelkou nového domova.
Nové chráněné bydlení pro šest uživatelů s duševním onemocněním zprovoznil Moravskoslezský kraj v Bohumíně.
V chráněném bydlení jsou k dispozici dvě samostatné bytové jednotky
s kuchyní, jídelnou, obývacím pokojem
a sociálním zařízením. V obytném podkroví se nachází tři jednolůžkové pokoje,
v přízemí objektu jsou dva pokoje − jednolůžkový a druhý dvoulůžkový. Přízemí
chráněného bydlení je plně bezbariérové.
Realizace celého projektu „Novostavba
chráněného bydlení na ulici Koperníkova v Novém Bohumíně“ probíhala od
ledna 2009 do listopadu 2010 za ﬁnanční
podpory Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007
– 2013 a Moravskoslezského kraje. Celkové náklady projektu činily 9,723 milionu korun, z toho dotace z regionálního
operačního programu byla 8,661 milionu
korun a zbývající náklady projektu ve

výši přesahující jeden milion korun byly
hrazeny z rozpočtu Moravskoslezského
kraje. „Jedná se o další projekt podporující transformaci pobytových sociálních
služeb, deklarovanou ve strategickém
materiálu kraje ‚Koncepce kvality sociálních služeb v Moravskoslezském
kraji‘, schválenou zastupitelstvem
v roce 2008,“ uvedl náměstek hejtmana pro sociální věci Svatomír Recman
(KSČM) a dodal: „Jen v loňském roce
byla otevřena chráněná bydlení pro mentálně postižené občany v Albrechticích,
Novém Jičíně, Budišově nad Budišovkou, Karviné a Bohumíně s celkovými
náklady 63,5 milionu korun při ﬁnanční
spoluúčasti Moravskoslezského kraje a významném zapojení prostředků
z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko, a rekonstruován
Domov Na zámku v Kyjovicích, na který
přispěl kraj 22 miliony korun.“

V kraji začala působit nová
pořádková jednotka policie
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje spustilo činnost
nové pořádkové jednotky, která bude
nasazena vždy v případech mimořádných událostí – živelních pohrom,
katastrof nebo průmyslových havárií.
Policisté této speciální jednotky se
však podílejí také na pátracích akcích
nebo zasahují při sportovních utkáních. „Mají celou řadu dalších úkolů
− chrání bezpečnost osob a majetku,
spolupůsobí při ochraně veřejného
pořádku a zajišťují ozbrojené doprovody,“ objasnila komisařka Gabriela
Holčáková.
Speciální
pořádková
jednotka
působí na teritoriu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
a pokud to vyžaduje bezpečnostní situace, působí také v jiných lokalitách.
Během prvních týdnů činnosti už byla
jednotka nasazena na mnoha místech.
„Mimo teritorium Moravskoslezského
kraje zasáhli členové nové jednotky už
8. ledna v Luhačovicích, kde docházelo
k atakům fotbalových fanoušků. Velký
dík patří Krajskému úřadu Moravsko-

POLICISTÉ ABSOLVUJÍ střeleckou, taktickou, kondiční, psychologickou
i speciální přípravu.
slezského kraje, který daroval moravskoslezským policistům speciální
techniku k zákrokům i záchranným
pracím. Moravskoslezští policisté
začali používat při své práci deﬁbrilátory nebo nejnovější radarové měřiče
v České republice,“ doplnila komisař-

ka. Policisté jednotky se specializují na
různé činnosti, nalezneme mezi nimi
dokumentaristy, „zdravotníky“, vůdce
malých plavidel, „hasiče“ a mnohé
další. Tito specialisté ale pracují také
ve výškách, obsluhují speciální technické prostředky či dlouhé zbraně. Pro

K ZÁKROKŮM i zásahům jsou policisté
vybaveni speciální technikou i zbraněmi.
zákroky jsou řádně vycvičeni, absolvují pořádkovou, střeleckou, taktickou,
kondiční, psychologickou i speciální
přípravu. V čele speciální pořádkové jednotky stojí zkušený specialista
Robert Kuhn, který vedl už mnohokrát
záchranné práce i mnohé zákroky.

Kraj průběžně vyhodnotil plnění programového
prohlášení v oblasti podpory vědy a výzkumu
Jedním z hlavních úkolů, které si Rada
Moravskoslezského kraje stanovila před
dvěma lety ve svém programovém prohlášení, bylo i zvýšení podpory vysokého
školství, vědy a výzkumu, a to až na dvojnásobek stavu v roce 2008. Mezi priority
patřila také podpora vzniku lékařské fakulty a rozvoj elektrotechnické fakulty, která
plánuje přesídlit do nové budovy. Zatímco
Lékařská fakulta na Ostravské univerzitě
vznikla a již od září ji navštěvují studenti,
projekt týkající se elektrotechnické fakulty
je už v současné době vyhodnocován a měl
by být z velké části zaplacen z Operačního
programu Výzkum a vývoj pro inovace. „Je
důležité pro náš region a jeho další rozvoj,
aby zde byla co nejširší oborová nabídka
na našich vysokých školách. Lékařství bylo
jedním z oborů, které v kraji dlouhodobě
chyběly. I proto jsme tuto aktivitu spolu

se statutárním městem Ostravou intenzivně podporovali,“ říká náměstek hejtmana
Marian Lebiedzik (ČSSD).
V roce 2008 bylo na podporu vědy
a výzkumu z krajského rozpočtu vynaloženo
zhruba šest milionů korun, o rok později to
už bylo téměř 40 milionů korun. Skoro
polovinu kraj vyplatil formou dotace vysokým školám na přípravu projektů v rámci
Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace. V loňském roce směřovalo do vědy
a výzkumu 20 milionů korun a s podobnou
částkou se počítá i letos. Vloni se díky
dotačnímu titulu kraje na podporu vědy
a výzkumu podařilo vyvolat také soukromé
investice do vědy a výzkumu, který realizovaly vysoké školy a výzkumné subjekty na
území kraje ve výši 4,4 milionu korun. „Je
důležité motivovat soukromé subjekty, především ﬁrmy, aby se podílely na ﬁnancová-

ní vědy, výzkumu a inovačních aktivit, ze
kterých koneckonců i ony samotné mohou
proﬁtovat. Jsem rád, že se nám projekt takzvaných inovačních voucherů, který kraj
v minulém roce pro ﬁrmy v rámci svých
dotačních titulů zavedl, podařilo úspěšně
nastartovat, “ dodává Lebiedzik. Cílem pro
rok 2012 je, aby ﬁnance plynoucí na vědu
a výzkum z krajských a soukromých zdrojů
dosáhly alespoň 35 milionů korun, což je
téměř šestinásobek roku 2008.
Mezi subjekty, které v hojné míře využívají dotačních možností, které nabízí kraj
je, i VŠB-TU. V roce 2009 získala VŠB-TUO v rámci krajské dotace více než 15
milionů korun na přípravu projektů v rámci
Operačního programu Výzkum a vývoj pro
inovace.
„V roce 2010 se jednalo o sedm projektů, z nichž bylo přijato pět, a to Regionální

materiálové technologické výzkumné centrum, Institut čistých technologií těžby
a užití energetických surovin, Energetické
jednotky pro využití netradičních zdrojů
energie, Inovace pro efektivitu a životní prostředí a Institut environmentálních technologií. Celková výše přidělených ﬁnančních
prostředků na tyto projekty se pohybuje
zhruba ve výši 1,3 milionu korun. V rámci
projektové osy 1 je před přijetím IT4 innovations za 1,6 milionu korun. Uspěli jsme
také s projektem Výstavba nové fakulty
elektrotechniky ve výši 875 milionů korun.
Kromě těchto prostředků jsme vloni obdrželi
od Moravskoslezského kraje 2,5 milionu
korun na další projekty podporující vědu
a výzkum,“ popsala výsledky konkrétní
spolupráce vysoké školy s krajem vedoucí
kanceláře rektora Jana Mlatečková.

Hejtman uspořádal další
kulatý stůl, tentokrát v Třinci
V pondělí 31. ledna se uskutečnilo
setkání s občany Třinecka, které uspořádalo zastoupení Moravskoslezského
kraje při Evropské unii v Bruselu ve
spolupráci s Krajským úřadem MSK.
Pozvánku ke kulatému stolu přijali
starostové, členové obecních zastupitelstev, zástupci institucí a organizací
Třinecka i občané, kteří se zajímají
o regionální témata v kontextu evropské politiky a Evropské unie. Třinecké setkání je druhým kulatým stolem
v pořadí a navazuje na úvodní úspěšnou
akci, která se uskutečnila ve zcela zaplněném prostoru malého sálu bruntálského divadla koncem minulého roku.
Připomeňme, že hlavním důvodem
otevření kanceláře MSK v Bruselu byla
především snaha udržet se v popředí
čerpání prostředků z evropských Strukturálních fondů. „Hlavním úkolem je
zejména pomáhat při vyjednávání nové
generace programů ze Strukturálních
fondů pro období let 2014 až 2020,“
řekl hejtman Jaroslav Palas s tím,
že setkání v rámci kulatých stolů se

uskuteční postupně ve všech okresech
kraje. Na nich vystoupí zástupci bruselské kanceláře, její spolupracovníci
a pozvaní hosté, aby hovořili o efektivnějším zapojení kraje do projektů
EU a o možnostech spolupráce mezi
zastoupením MSK v Bruselu a jednotlivými subjekty na území kraje. Jednou
z priorit zastoupení bude také aktivní
podpora právě vznikajícího Evropského seskupení územní spolupráce
TRITIA. Seskupení, které je tvořeno
z polské strany Opolským a Slezským
vojvodstvím, Žilinským samosprávným krajem a Moravskoslezským krajem, se již podařilo odstranit poslední
překážky vedoucí k podepsání smlouvy o založení tohoto nadregionálního
formátu, který bude sloužit k prohlubování přeshraniční spolupráce s našimi
sousedy a v optimálním případě vyústí
v třístranný program česko-polsko-slovenské přeshraniční spolupráce. Další
podrobnosti k činnosti stálého zastoupení MSK při EU v Bruselu lze najít na
adrese: www.msk-eu.cz.
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Kraj systematicky podporuje různé
kulturní aktivity a pečuje o památky
Vedení kraje podporuje oblast kultury a památkové péče. Jedná se o systematickou podporu kulturních aktivit,
folkloru, péče o památky a o kulturní
dědictví, jež je zakotvena v „Koncepci
podpory památkové péče v Moravskoslezském kraji na období 2010 − 2013“.
„Za uplynulé dvouleté období byla z rozpočtu kraje na dotační program směřující na obnovu památkového fondu vyčleněna částka 18,7 milionu korun a bylo
podpořeno celkem 53 projektů. Bohužel
každoročně jsou požadavky na ﬁnanční
podporu několikanásobně vyšší, než jsou
možnosti rozpočtu kraje,“ řekl náměstek
hejtmana Svatomír Recman (KSČM).
Podpora zážitkové kultury a umělecké
činnosti, aktivit muzeí a galerií, činností literárních a audiovizuálních byla
realizována prostřednictvím dotačního
programu. Radou kraje je každoročně
vyhlašován Program podpory aktivit
v oblasti kultury. Na jeho realizaci byla

v roce 2009 v rozpočtu kraje alokována
částka 4,5 milionu korun, vloni to byly
čtyři miliony korun. Za uvedené období
podpořil kraj ze svého rozpočtu formou
individuálních dotací 64 projektů. Při
přidělování dotací byl zohledněn také
aspekt zkvalitnění soužití národnostních
menšin v kraji. K takovým akcím patřily
například Festival Na pomezí v Dolní
Lomné, Mezinárodní folklorní setkání
„Gorolski Święto“ v Jablunkově, Romský festival v Karviné a řada dalších.

Kraj podporuje
také významné
a nadregionální akce
Za období 2009 a 2010 vyčlenil
kraj na tyto aktivity okolo 12 milionů
korun. Spoluﬁnancováno bylo každoročně kolem patnácti nejvýznamnějších akcí nadregionálního charakteru,
například Colours of Ostrava, Shake-

spearovské slavnosti na Slezskoostravském hradě, mezinárodní hudební
festivaly Janáčkův máj a Janáčkovy
Hukvaldy, Bezručova Opava, Beethovenův
Hradec,
Svatováclavský
hudební festival a festival Souznění,
Frenštátské národopisné slavnosti
a další. Podpora významných projektů
muzejní a galerijní činnosti z rozpočtu
kraje byla realizována prostřednictvím Programu rozvoje muzejnictví
v Moravskoslezském kraji. Na jeho
realizaci byla každoročně vyčleněna
částka ve výši 2,5 milionu korun. Tyto
prostředky byly především určeny na
podporu restaurování, konzervování,
preparování, rozsáhlého doplňování
či zhotovení replik vystavovaných
nejcennějších sbírkových předmětů, movitých kulturních památek,
mobiliářů instalovaných objektů
sloužících muzejnímu turismu, dále
na podporu vědecké, popularizační,

publikační činnosti a odborné práce
muzeí v kraji a na podporu odborného studia. V Moravskoslezském kraji
působí jeden profesionální symfonický orchestr a šest profesionálních
divadel, z nichž Těšínské divadlo
Český Těšín zřizuje Moravskoslezský
kraj. Jim, mimo krajské divadlo, bývá
každoročně určena podpora z rozpočtu kraje ve výši 5,148 milionu korun,
která se rozděluje, a to úměrně počtu
prodaných vstupenek a množství
obdržených veřejných ﬁnancí jednotlivých subjektů za předcházející
kalendářní rok. Na zabezpečení regionálních funkcí knihoven bylo v roce
2009 i v roce 2010 v krajském rozpočtu vyčleněno více než 13,7 milionu
korun. „Jednou z priorit kraje v oblasti kultury je rekonstrukce a dostavba
Galerie výtvarného umění v Ostravě.
Koncem roku 2010 zpracoval architekt Josef Pleskot architektonickou stu-

dii ‚Přístavby Domu umění – Galerie
21. století‘ a následovat budou další
přípravné práce,“ přiblížil náměstek.
Do obrazu města Ostravy se významně
zapsala a nejenom připravovaným projektem se ještě zapíše Národní kulturní památka Důl Hlubina, vysoké pece
a koksovny Vítkovických železáren
v Ostravě-Vítkovicích. Moravskoslezský kraj podepsal Memorandum s městem Ostravou a Sdružením právnických
osob Dolní oblast Vítkovice, jehož klíčovým členem je akciová společnost
VÍTKOVICE. Sdružení je nositelem
projektu „Zpřístupnění a nové využití
Národní kulturní památky Vítkovice“,
který si klade za cíl nové využití části
zmiňované památky. V našem kraji je
aktuální problematika národnostních
menšin. Na podporu řešení uvedené
problematiky je každým rokem krajem
vyhlašován Program podpory aktivit
příslušníků národnostních menšin ži-

jících na území Moravskoslezského
kraje. „Dotace v tomto programu byla
v roce 2009 poskytnuta na 12 projektů
v celkové výši dosahující téměř jeden
milion korun těm organizacím, které
vykonávají činnost ve prospěch příslušníků národnostních menšin žijících
na území kraje. V roce 2010 byla dotace poskytnuta na 15 projektů v celkové
výši 943 tisíc korun,“ dodala mluvčí
kraje Šárka Vlčková. Moravskoslezský kraj zřizuje sedm příspěvkových
organizací na úseku kultury, tudíž
jejich provoz i reprodukci majetku
z převažující části hradí. Konkrétně se
jedná o Moravskoslezskou vědeckou
knihovnu v Ostravě, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Těšínské divadlo
Český Těšín, Muzeum Těšínska, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Muzeum
v Bruntále a Muzeum Novojičínska.

Na koncertech orchestru Janáčkovy
konzervatoře zazněly skvělé výkony
Symfonický orchestr JKO vstoupil do roku 2011 opravdu skvostně
− novoročním koncertem, který se
uskutečnil ve dnech 12. a 13. ledna
pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje Jaroslava Palase.
„Mnozí naši studenti měli v těchto dvou dnech příležitost ukázat,
jak se pilně zdokonalují ve svém
hráčském umění. První tóny patřily
předehře k operetě Lehká kavalerie
rakouského skladatele Franze von
Suppého. Energie, kterou hra studentů hýřila, byla téměř hmatatelná
a nakažlivě se přenášela na všechny
v sále,“ popsala atmosféru ředitelka
Janáčkovy konzervatoře a Gymná-

MARIE FUXOVÁ získala řadu prestižních cen.

zia v Ostravě Soňa Javůrková. Také
druhá skladba programu pocházela z pera rakouského skladatele.
Posluchači se přenesli do období
klasicismu a byli okouzleni podmanivou krásou Koncertu G dur pro
housle a orchestr Wolfganga Amadea Mozarta, jehož sólového partu
se bravurně zhostila Marie Fuxová.
Tato talentovaná absolventka školy, houslové třídy Ireny Vítkové, za
svou dosavadní kariéru už sklidila
nejeden hudební úspěch. Marie se
věnuje houslové hře od útlého věku
a už v deseti letech koncertovala
jako sólistka s Janáčkovou filharmonií Ostrava. Stejně tak se pyšní

VÝKON MLADÝCH talentovaných
studentů byl znamenitý.

Restaurátorka obnovuje opavský kostel
Kostel svatého Václava v Opavě
byl veřejnosti zpřístupněn po rekonstrukci v roce 2006. Tehdy proběhla
konzervace poničených omítek stěn
a kleneb bočních lodí. Nyní probíhá
obnova dominantní části celého interiéru, barokní klenby. A to je parketa
pražské restaurátorky Joseﬁny Pekárkové. Vzácná klenba kostela svatého
Václava je dlouhá 52 a široká 15 metrů.
Celou tuto obrovskou plochu stropu
nyní Joseﬁna Pekárková se svými kolegy restauruje. „Jedná se o nádhernou
ukázku pozdně barokního malířství
ve Slezsku, která vznikla mezi lety
1732 a 1734. Monumentální kompozice v divákovi vzbuzuje dojem, že
se otevřel strop chrámu a vidí, co se
odehrává v nebesích. Jsou zde zobrazeny výjevy ze života svatého Václava,“
nadšeně popisuje sympatická Pražačka. Současně s restaurováním probíhá
rekonstrukce sousedního dominikánského kláštera. „Zatím všechno probí-

há podle plánu (klepe na dřevo), a tak
doufáme, že všechno do léta zdárně
dokončíme.“
Není úplně obvyklé, aby do našeho
regionu přicházeli za prací lidé z Prahy. Josefína si ale v žádném případě
nestěžuje. „Mám to štěstí, že už jsem
v Opavě v minulosti pracovala. Strávila jsem tu kdysi krásný rok a Opavu
mám moc ráda. Když jsme sem letos

s kolegy přijeli, měla jsem vlastně
pocit, že se vracím domů.“
Rozhodnutí pracovat v Opavě je
u Josefíny Pekárkové o to překvapivější, že je čerstvou maminkou. „Máme
dcerušku Hermínku, kterou naštěstí baví
cestovat vlakem, a všechny tety restaurátorky ji nadšeně rozmazlují. Jezdí se
mnou moje dlouholetá kamarádka a ta
chodí na procházky s kočárkem, když

jsem na lešení. Samozřejmě by to nebylo
možné bez mého tolerantního muže, který nám hodně pomáhá.“
Josefína pracuje ve skoro dvacetimetrové výšce − a to by byl jistě pro
jiné ženy zřejmě nepřekonatelný problém. „Ze začátku jsem cítila nepříjemné
mravenčení v dlaních, ale člověk si za
pár dní zvykne. Teď si na lešení vaříme
kávu a hloubku, která je pod námi, vůbec
nevnímáme,“ směje se známá restaurátorka. „Jistou míru rizika nám vynahradí
ten zážitek z odkrývání historie. Malby
jsou velice poničené. Jsou pokryty vrstvou nečistot natolik, že jsou sotva čitelné.
Je vzrušující odkrývat původní barevnost
a navrátit bývalý vzhled.“
Nová podoba kostela svatého Václava bude stát za to. „Práce dokončíme
v červnu tohoto roku a koncem léta bude
interiér zpřístupněn veřejnosti. Rozhodně si nenechejte ujít možnost uvidět malby v celé své nově odhalené kráse,“ zve
Joseﬁna Pekárková.

mnohými oceněními z prestižních
národních a mezinárodních soutěží.
Ať už jde dvakrát o první cenu na
Kocianově mezinárodní houslové
soutěži, nebo o druhou cenu spolu
s cenou za nejlepší interpretaci díla
Ludwiga van Beethovena v soutěži
Beethovenův Hradec. Mozart byl
v jejím podání něžný a hravý, elegantní, a přitom plný vřelého citu.
„Nejen výběr skladeb, ale zejména
mimořádný výkon orchestru s jeho
dvěma dirigenty, Petrem Šumníkem a Markem Prášilem, by si
rozhodně zasloužil adjektiva vynikající či skvělý,“ doplnila ředitelka s tím, že hudebníci zcela věrně

a bez nejmenších zaváhání zachytili
všechny kontrasty a drobné nuance
Botticelliovského triptychu Ottorina
Respighiho.
V závěrečné části koncertu zazněl
Petr Iljič Čajkovskij a jeho Italské
capriccio. Skladba byla v podání
studentů svěží, jásavá, majestátní
a nekonečně působivá. Publikum to
náležitě ocenilo při dlouhotrvajícím
potlesku a plně zaslouženým zvoláním bravo. „Výkony hudebníků
byly znamenité a celkový dojem
z koncertu byl velmi působivý,“
zdůraznila náměstkyně Věra Palková
(ČSSD), která přišla podpořit svou
účastí vystoupení mladých umělců.

Mladá cimbalistka
miluje koncerty
v kostelech a chrámech
Jméno Gabriela Jílková se stává
v hudebním světě pojmem. Mladičká
cimbalistka z Hukvald sice ještě studuje Janáčkovu konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, ale už má na svém
kontě řadu úspěšných koncertů a ocenění.
V případě Gabriely snad ani jiné
uplatnění než hra na hudební nástroj
nepřipadalo v úvahu. Pochází totiž
z ryze hudební rodiny, a tak otázka
pouze zněla, který nástroj ji osloví
nejvíce. „Hudební historie naší rodiny
sahá daleko do minulosti. Můj taťka si
navíc založil vlastní cimbálovou muziku Gajdušek na Hukvaldech, ve které
teď hrává na cimbál. Kdysi jsem si
hrávala pod cimbálem (to jsem se pod

kou Zlatého oříšku 2006, z celostátní
soutěže ZUŠ získala dvě první místa
v komorní hře na dva cimbály, několik zvláštních uznání poroty a v roce
2009 se stala absolutní vítězkou této
soutěže. „Když člověk něčemu věnuje opravdu moc času a úsilí, je potom
mnohem více šťastný, když se mu to
vrátí,“ konstatuje skromně. „Letošní
rok je opět ve znamení festivalů, tak
mi prosím držte palce.“
Zvuk cimbálu se prý nese krásně
všude, přesto Gabriela upřednostňuje koncerty v kostelech a chrámech.
„Akustika tam bývá naprosto úžasná
a s ní i ten pocit, že najednou naplníte
tak velký prostor. Pak je tady ale druhá
stránka koncertování v kostelech: ta

něj ještě vešla), když taťka doma cvičil, a později už jsem ty paličky chtěla
taky držet a sem tam si bouchnout do
cimbálu. Časem se z toho ‚sem tam‘
vyklubaly hodiny cvičení,“ popisuje
své hudební začátky Gabriela.
Nejvíce času jí zabírá hra na cimbál, na který hraje od pěti let. Ale
ovládá také hru na klavír. „Jinak
v naší cimbálovce zastávám často
hodně důležité funkce, jako třeba
hru na dřívka, rolničky a různá jiná
cinkátka,“ směje se. Umění Gabriely
neušlo ani odborným porotám, které
jí už udělily řadu ocenění. Je držitel-

veliká zima a následkem toho i zmrzlé ruce, ztuhlé nohy. Přesto to bývají
krásné zážitky!“
Muzika Gabku na první pohled
mimořádně baví, užívá si ji. „Na jedné
straně si nedovedu představit, že bych
se měla věnovat nějakému ‚normálnímu‘ povolání, kde bych do kontaktu
s muzikou už nepřicházela. Na druhé
straně se snažím být realista a netuším, nakolik se dá muzikou živit.
Proto dokud můžu, tak se muzice
budu věnovat a doufat, že se cesty pro
muzikanta vždycky nějaké najdou, ať
už v jakékoliv podobě.“

Masopust čeká dlouhá budoucnost,
tvrdí historik Václav Michalík z Příbora
Masopustní období si nejvíce spojujeme s maškarním průvodem, pochováváním basy a hromadným veselím. Jak
tento svátek ale vznikl? A jaká je jeho
budoucnost? O odpovědi na tyto otázky
jsme požádali historika Václava Michalíka z Muzea Příbor.

Masopust byl v minulosti svátkem
hodování před půstem, má nějaký
význam i dnes? Co přesně symbolizuje?
Masopust byl v minulosti součástí
zvykoslovného roku. Kdy zvyky, dnes

vnímané jako zajímavá tradice a součást
kulturního dědictví, vycházely z klíčového roku agrárního. Tomuto agrárnímu
roku se s křesťanstvím přizpůsobil rok
liturgický a této zajímavé a neuvěřitelné
symbióze se podřídil i lidský život. Boj
s přírodou, zajištění obživy propojené
s nezbytnou kultivací půdy vedly k řadě
obřadních praktik a projevům takzvané
prosperitní magie. A tak i masopust musíme vnímat v historickém kontextu jako
součást lidského boje o přežití. Masopust
je vlastně období od Tří králů do počátku
předvelikonočního půstu a poslední tři dny
byly nejčastěji v našem regionu označovány jako končiny. Úžeji je ovšem masopust
vnímán jako lidová slavnost maškar. Reje
masek byly typickým rituálem přechodu,
kdy končilo zimní období a blížilo se jaro
– tedy začínal agrární rok. Průvody masek
mají zcela jistě v celé Evropě společný
původ a mísí se v nich magické motivy
plodnosti a ochrany s kultem mrtvých.
Je to také období svateb, tancovaček
a zabijaček. Po tomto rozpustilém období,
kdy ovšem za nezřízeným veselím se často skrýval existenční strach, nastupovalo
klidné a střídmé postní období, charakterizované odříkáním.
Slaví se v některých regionech ČR
masopust více než jinde?

Skutečně silná tradice masopustu je
v některých regionech jižní Moravy, na
Doudlebsku a také na Hlinecku. Mezivládní výbor UNESCO pro zachování nemateriálního kulturního dědictví rozhodl
v roce 2010 o zápisu „Vesnických masopustních obchůzek a masek na Hlinecku“
do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva.
Kdy a jak probíhá pochovávání basy?
A co znamená?
Masopust končil v úterý před Popeleční středou. Masopustní období zábav ve
zdejším kraji ukončoval většinou obřad
pochovávání basy. V dnešní době, kdy
pořádání této akce převzaly různé spolky
a organizace, se tento obřad přesunul do
víkendových dnů a mívá podobu podle
nápaditosti pořadatelů. V minulosti se jednalo o přechodový akt, kdy končilo veselé
období a nastával přípravný čas na vzkříšení – vzkříšení Ježíše Krista a rovněž
přírody, tedy půdy, která čeká na obdělání
člověkem.
Jaké jsou typické masopustní
pochoutky a jaké jídlo by se mělo jíst
v období půstu?
V masopustním období se více konzumovaly masité pokrmy, ale nelze si představit, že lidé ve venkovském prostředí
jedli v tomto čase neustále maso. Jednalo

se především o produkty ze zabijačky,
často se spíše přidával do běžných jídel
špek, který byl symbolem jistého blahobytu. Ve čtvrtek (tzv. Tučný čtvrtek) před
Popeleční středou bývala někde obvyklá
větší konzumace uzeného masa a klobás.
Charakteristickým jídlem byly zcela jistě koblihy. V postním období lidé jedli
především brambory a zelí a další běžná
bezmasá jídla, například různé kaše či
omáčky ze sušeného ovoce.
Jak vidíte životnost tohoto svátku?
Bude někdo o něm vědět za sto let?
V dnešní době dochází skutečně
k hojnému znovuoživování tradice masopustních průvodů, ovšem už s novými
maskami spíše karnevalového typu. Tyto
průvody navazují na původní masopustní
zvyky, ale pohybují se již v rovině zábavy
a také coby připomínka kulturního odkazu našich předků. Dnes v našem prostředí již nikdo nenasazuje masku, aby s ní
ošálil zlé temné síly, a hlukem či hlasitým
smíchem při obchůzkách nezaháníme
démony, kteří by nám mohli škodit. Jedná
se ovšem o silný společenský kolektivní zážitek, který se obrací do minulosti,
a posiluje tak pocit společné identity
a lidské sounáležitosti. To, že masopustní
tradice nabyly nového poslání, jim jistě
zajišťuje dlouhou životnost.

