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OSTRAVA Nejnáročnější proměna
začne v areálu Dolní oblasti Vítko-
vic za pár dnů. Unikátní plynojem
a národní kulturní památka indu-
striální architektury z roku 1921 se
během měsíce zvedne o třináct
metrů. „Půjde o velmi náročnou
operaci, při které bude zhruba čty-
řicítka heverů zvedat zvon uvnitř
plynojemu nahoru,“ vysvětlil archi-
tekt Josef Pleskot, který novou po-
dobu plynojemu a dalších objektů
v areálu Dolní oblasti Vítkovic na-
vrhl.

„V dobách blahobytu byl plyno-
jem ve stavu totálního naplnění vy-
soký 26 metrů. Dneska už si ten ob-
rázek málokdo vybaví. Proto jsme
si řekli, že musíme deklarovat urči-
tou chuť k životu, tudíž vyzvedne-
me plynojem nahoru tak, jak tomu
bývalo kdysi,“ řekl.

Vyzvednutí zvonu nebude zále-
žitost jednoho dne, ale potrvá
zhruba měsíc. „To proto, že zaříze-
ní je zdeformované, může se stát,
že se bude zadrhávat. Takže i s tě-
mito technologickými pauzami se

dá předpokládat, že dráhu třinácti
metrů, kterou se musí dostat naho-
ru, urazí přibližně za měsíc,“ uvedl
Pleskot s tím, že za hodinu se zvon
zvedne asi o šest centimetrů.

V konečné podobě bude plyno-
jem namísto současných osmnác-
ti metrů dosahovat více než třiceti-
metrové výšky. Světlo dovnitř
bude pronikat skrze oboustranný
světlík umístěný na vrcholu.

Následovat budou další úpravy,
díky nimž se v plynojemu otevře
multifunkční aula. Významný pro-

stor zaujme kongresový sál s kapa-
citou kolem 1 500 osob, konferenč-
ní místnost a malým jevištěm, jež
pojme přibližně 500 osob, a v příze-
mí se bude nacházet veřejná kavár-
na a galerie výtvarného umění.
„Měly by to být jedny z největších
výstavních prostor, které kdy v ce-
lém kraji byly. Chceme v nich pre-
zentovat ty nejlepší projekty, které
v Ostravě vznikají, a umělce, kteří
v Ostravě tvoří,“ nastínil koncept
budoucí provozovatel galerie Petr
Pavliňák.

„Že si nás vybrali, je pro nás po-
těšitelné a zároveň i zavazující.
Jsme si vědomi toho, že projekt
Dolní oblasti Vítkovic je mimořád-
nou záležitostí – a proto i náš kon-
cet by měl být mimořádný,“ dodal
Pavliňák. Galerie by se měla ote-
vřít v roce 2012.

Přeměnu realizuje Sdružení Dol-
ní oblast Vítkovic. Iva Jalůvková

Pro Ostravu to bude neopakovatelná záležitost. Aby se historický plynojem
v Dolní oblasti Vítkovic mohl proměnit na multifunkční aulu, poroste o několik
metrů do výšky. Obří hevery ho začnou zvedat v půlce ledna.

OSTRAVA (les, ČTK) Nejmladší ost-
ravský kulturní klub Stará Aréna,
který vznikl na jaře v rámci kandi-
datury Ostravy na titul Evropské
hlavní město kultury 2015, končí.

Dnes v 18 hodin se sejdou jeho
příznivci před Janáčkovou konzer-
vatoří, odkud se vydají na smuteč-
ní pochod s hořícími svícemi.

Zánik ale nemusí být definitiv-
ní. O další budoucnosti klubu totiž
jeho představitelé jednají s měs-
tem. Tvůrci kulturního programu

Staré Arény vytvořili občanské
sdružení, které chce navazovat na
aktivity klubu.

Podle Michala Bayera z tiskové-
ho oddělení ostravského magistrá-
tu měl klub smlouvy jen do konce
letošního roku a teď se v rámci
grantového řízení uchází o peníze
na další činnost.

„Předložili jsme městu projekt,
jak dál naložit s prostory Staré Aré-
ny,“ potvrdila mluvčí týmu Ostra-
va 2015 Michaela Hofmanová

s tím, že jde o projekt, který nedub-
luje žádnou další ostravskou insti-
tuci.

Podle Hofmanové byla činnost
klubu, který existoval zhruba tři
čtvrtě roku, pro Ostravu velmi pří-
nosná. „Kulturní program tady byl
skoro každý den. Návštěvnost byla
velká, někdy lidé měli problém vů-
bec se sem dostat. Byla by velká
škoda v tom nepokračovat,“ doda-
la Hofmanová.

Známý písničkář a básník Jiří

Dědeček, který v létě ve Staré Aré-
ně měsíc moderoval autorská čte-
ní francouzských spisovatelů, řekl,
že mu připomínala francouzské
kluby. „Jestli končí, je mi to líto.
Znám v Ostravě i další kluby, ale
čím více klubů je ve městě, tím je
to lepší,“ míní Dědeček.

Hlavní dramaturg klubu David
Mírek řekl, že občanské sdružení
Stará Aréna a chce podporovat ne-
závislé kulturní projekty a zatím
funguje bez vlastních prostor.

OSTRAVA (iDNES) Po dvou týd-
nech v ostravském útulku se týra-
nému rotvajlerovi, kterému bývalý
majitel nechal zarůst řetěz do
krku, daří lépe. Zhnisaná rána se
dobře hojí. Už za měsíc by asi tříle-
tý pes mohl mít novou rodinu.

Rotvajlera někdo ve středu
15. prosince velkým řetězem uvá-
zal na chodbě radnice ve Slezské
Ostravě. Úředníci přivolali strážní-

ky. Pes neměl žádné označení, kte-
ré by je přivedlo k majiteli. „Strážní-
ci proto přivolali pracovníka odchy-
tu a rotvajlera převezli do útulku,“
připomněla mluvčí ostravské měst-
ské policie Vladimíra Zychová.

Pod řetězovým vodítkem měl
pes menší řetězový obojek vrostlý
do krku a zajištěný drátem. „Muse-
lo ho to bolet, rána hnisala,“ řekl
vedoucí útulku Jaroslav Somerlík.

Krátce
OSTRAVA-PORUBA

Vozíčkáři si vybrali
ke sňatku Ostravu

Hned dva partnerské páry z Opav-
ska, které se přátelí řadu let, se roz-
hodly uzavřít manželství krátce
před koncem roku. Ke společné-
mu obřadu si Pavel a Kateřina Er-
misovi i Tomáš a Kateřina Vlkovi
vybrali bezbariérovou radnici v Os-
travě-Porubě. V každé dvojici je to-
tiž jeden vozíčkář, oba ochrnuli po
autonehodě. Sňatek si novomanže-
lé odsvědčili vzájemně. (les)

SLEZSKÁ OSTRAVA

Zoo nabízí běžeckou
stopu i cyklus přednášek
Na prohlídku zvířat, ale i na sport
či vzdělání láká návštěvníky v zimě
ostravská zoologická zahrada. Po
Vánocích opět zprovoznila běžec-
kou stopu dlouhou téměř 4 kilome-
try, vede podél botanických stezek
i částí areálu, která není běžně ná-
vštěvníkům přístupná, a začátkem
roku 2011 opět zahájí přednáškový
cyklus Novinky ze světa zoologie.
První se uskuteční už 5. ledna, zoo-
logové se zaměří na novinky zveřej-
něné na mezinárodních konferen-
cích. (les)

OSTRAVA

Magistrát je dnes
otevřený do 12 hodin
Přesto, že pátek není úředním
dnem, zaměstnanci ostravského
magistrátu budou dnes pracovat
do 12 hodin a v naléhavých přípa-
dech pomohou lidem vyřešit úřed-
ní záležitosti. Pokud se někdo do-
stane do úzkých a bude třeba nut-
ně potřebovat vyzvednout objed-
naný řidičský průkaz, úředníci mu
pomohou, bude-li to možné. (les)

Vánoční Vídeň Stále více
Čechů se vydává před Vánocemi
do Vídně, která má v tento čas
návštěvníkům co nabídnout.

3x foto: fotojarinko.rajce.net

V novém Náročná proměna čeká během ledna plynojem. Jeho výška se
zdvojnásobí, aby mohl sloužit jako víceúčelová aula. Vizualizace: Archiv

FAKTA

Přestavba plynojemu
Unikátní plynojem z roku 1921 je už
několik let mimo provoz, pohyblivý
zvon se nachází na nejnižší úrovni.
Zásadní změna nastane poté, co
dojde k jeho vyzdvižení do
maximální polohy, čímž se stavbě
vrátí její původní majestát a získá
i více než 110 000 metrů
krychlových vnitřního prostoru. Poté
se přemění v multifunkční aulu.
Sdružení chce postupně obnovit celý
areál Dolní oblasti Vítkovic. Má
v něm vzniknout areál s vědeckými
pracovišti, unikátní Svět techniky,
vysokoškolské centrum a možná
i krajská vědecká knihovna.
Dohromady vyjde projekt až na
60 miliard korun.

Vaše názory nás zajímají
Pište nebo mailujte na e-mail
redova@mfdnes.cz či na adresu
Puchmajerova 1, Moravská Ostrava,
702 00.

Co by mohlo vedení
města
»Ad: Ovzduší v kraji
Vedení města a Moravskoslezské-
ho kraje musí neprodleně začít
pracovat pro lidi z Ostravy a celé-
ho regionu stejně jako úředníci
magistrátů například v Německu
či Francii. Zde má pan Mittal rov-
něž hutě a vzduch je zde čistý,
emise v tvrdých limitech. Je nucen
dodržovat zákony a nařízení, jinak
platí vysoké pokuty. Při nedodrže-
ní režimu může být výroba ukon-
čena.
U nášich radních nelze očekávat
nic jiného než vydávání směšných
a impotentních dokumentů na
webu magistrátu. Jejich postoj
k této vážné, zdraví a v dlouhodo-
bé perspektivě i život ohrožující
problematice je naprosto trestu-
hodný.
Myslet si, že situaci zlepší omeze-
ní provozu aut a doprava MHD

zdarma, je naivní. Navíc počet au-
tomobilů v Ostravě a jejich podíl
na znečištění ovzduší, ve srovnání
s opravdovými metropolemi svě-
ta, je směšně nevýznamný.
Podobně je to s laxností úředníků
k využívání peněz z EU, kde hrozí
pro neuvěřitelné zpoždění nevy-
čerpání více než 1 miliardy korun!
Je zřejmé, že tyto peníze je příliš
nezajímají – nakládání s těmito
prostředky je totiž přísně sledová-
no, takže jejich „přemístění“ např.

do stranických pokladen je znač-
ně obtížné.
Jen tvrdý tlak veřejnosti, podpora
občanských aktivit a zřejmě i ne-
zbytnost právních kroků směrem
k vedení města může situaci rozhý-
bat, donutit je k činnosti, za kte-
rou jsou námi všemi placeni. Jde
přece o zdraví a životy nejen na-

šich dětí, ale i dětí našich dětí
i nás samotných.
Je ovšem možné tento Bohem za-
pomenutý kraj opustit, co, páni
konšelé?
Máte inspiraci na další směrnici
k programu na zlepšení kvality
ovzduší v návaznosti na analýzu
jeho kvality s výhledem... bla bla
bla...
Děkujeme odejděte!
Veselský, Ostrava

Má-li se ovzduší zlepšit,
musí to někdo odnést
Politikům se do plánu vyčištění
ovzduší moc nechce, protože jim
musí být jasné, že to někdo odne-
se.
V ostravské „žemlovce“ , kde se
střídají průmyslové plochy, kde
emitují prach firmy, dopravní stav-
by, kde emitují prach auta a obyt-
né zóny, kde v domcích emituje
prach lokální vytápění už moc re-
zerv – a ploch, které prach naopak
zachytávají, není.
Mírně to mohou vylepšit zahradní-
ci, lesníci a počišťovači – neboli
Ostravsko, pokud bude masivně
investovat do řízeného zazeleňová-

ní až zalesňování všech možných
ploch uvnitř města i širšího okolí
kolem města a do čištění a zvlhčo-
vání silnic, může ovzduší trochu
vylepšit.
Ale pokud se to má vylepšit radi-
kálně, někdo to musí odnést. Musí
se říznout buď do průmyslu, což
se promítne do zaměstnanosti,
nebo do dopravy, nebo do svobo-
dy majitelů lokálních vytápění to-
pit uhlím či vůbec topit pevnými
palivy.
radim36, iDNES.cz

Vláda v Praze už řešení
našla
Nedaleko Karviné má se souhla-
sem vlády vyrůst spalovna odpa-
du, kde se mají pálit odpady z celé
severní Moravy a do plné kapacity
spalovny zřejmě i odpady z Ně-
mecka. Kapacita této spalovny má
být 200 tisíc tun ročně.
Zvláštní je, že vláda neschválila
spalovnu u Pardubic s kapacitou
12 tisís tun ročně. Zřejmě pod tla-
kem 50 000 podpisů pod peticí.
Ostravákům je to jedno, aspoň se
vozí v městské hromadné dopravě
zadarmo. vi-tek, iDNES.cz

Čtvrtek: Karviná, Havířov, Orlová,
Český Těšín, Bohumín

Pátek: Ostrava Sobota: Bruntál, Krnov, Rýmařov,
Vrbno pod Pradědem

Pondělí: Opava, Vítkov, Kravaře,
Hradec nad Moravicí, Hlučín

Úterý: Nový Jičín, Příbor, Fulnek,
Kopřivnice, Frenštát p. Radhoštěm

„Jen tvrdý tlak
veřejnosti může situaci
rozhýbat, donutit je
k činnosti, za kterou jsou
námi všemi placeni.“

Zprávy z měst

Fórum čtenářů

Stará Aréna končí, její příznivci chystají tryznu

výběr z dopisů, kráceno Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net

Unikátní přeměna
ve Vítkovicích
začne už v lednu

Týranému psovi už se hojí krk,
do kterého mu zarostl řetěz

Podaří se realizovat plány přeměny
Dolní oblasti Vítkovic?
Pište na: redova@mfdnes.cz


