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ANKETA SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI
Domov Čujkovova se v rámci 4. ročníku „Ankety společenské
odpovědnosti“ v kategorii neziskových organizací umístil
na 1. místě. Anketu pořádá Institut společenské odpovědnosti,
je to veřejná anketa, ve které svůj názor na společenskou
odpovědnost konkrétních organizací vyjadřují přímo občané,
nikoli odborné poroty.
A co je to vlastně „Institut společenské odpovědnosti“?
Na webových stránkách uvádí jeho výkonný ředitel
Peter Sulovec, že se jedná o obecně prospěšnou společnost,
kterou na základě myšlenky aktivně podpořit návrat tradičních
lidských hodnot do společnosti založila v roce 2012
Ing. Dáša Hánová. Institut společenské odpovědnosti nevznikl
na „zelené louce“, ale stal se pokračovatelem aktivit
realizovaných v duchu společenské odpovědnosti již od roku
2008. Jeho původní myšlenka se dále rozvíjela a rozvíjí.
Hlavním cílem institutu je prostřednictvím cílené komunikace,
vzdělávání a konzultační činnosti:
•zvyšovat efektivitu podnikatelských
společensky odpovědným způsobem

aktivit

a

záměrů

•informovat o aktuálních tématech a trendech v oblasti
společenské odpovědnosti
•budovat most mezi ziskovým a neziskovým sektorem
•optimalizovat postupy při začlenění konceptu společenské
odpovědnosti do strategie firem i života jednotlivce
•konfrontovat občanský a veřejný sektor prostřednictvím
občanské Ankety společenské odpovědnosti
•organizovat odborné semináře, školení a konference.
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SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
Dne 11. 6. 2014 pořádal Domov Slunečnice Ostrava
ve spolupráci s Charitou Ostrava Sportovní hry seniorů. Akce
se uskutečnila za podpory Statutárního města Ostrava v rámci
projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014, hlavního
sponzora SCA Hygiene Products s. r. o. (Tena) a za podpory
dalších sponzorů.

Díky hezkému počasí se soutěžilo na zahradě. Soutěžilo se v 10.
disciplínách, např. ve skládání „puzzle“ s motivem radnice
Ostravy, běh se štafetovým kolíkem, vědomostní soutěže nebo
soutěže zručnosti - věšení sportovních dresů, odemykání
kladek atd. Kromě obědu s dezertem bylo pro účastníky
připraveno pohoštění např. koláčky, ovoce, ale také čepované
pivo. A pro pohodu hrála cimbálová muzika. Letošním vítězným
týmem byli zástupci Domova Slunovrat z Ostravy-Přívozu.
I když jsme se neumístili na prvních třech místech, tak jsme se
dobře najedli a pro útěchu jsme dostali dárkový balíček.
-MR, DD-
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JAHODOVÉ POSEZENÍ
S příchodem teplého letního počasí se pracovníci
volnočasových aktivit s uživateli dohodli, že je potřeba
se trochu osvěžit. Proto se dne 11. 6. 2014 ve 13 hodin konalo
na úseku 5A „Jahodové posezení“. Pracovníci volnočasových
aktivit zajistili nákup jahod na místním trhu, nanukového dortu
a šlehačky. A protože bez práce nejsou koláče, ruku k dílu
přiložili také uživatelé.
Poté, co se účastníci sešli v jídelně, nafasovali igelitové
rukavice a mohlo se začít s očistou jahod. Jahody byly veliké
a jen těžko by se daly sníst vcelku, bylo tedy potřeba je také
nakrájet. Práce šla všem od ruky a mezitím, co uživatelé
porcovali jahody, personál v kuchyňce připravoval do misek
nanukový dort. Když byly jahody očištěné a nakrájené, mohli
jsme konečně poháry dokončit. Netrpělivost uživatelů byla
zřejmá, všichni se těšili na sladkou odměnu po dobře vykonané
práci. Výsledek snažení stál zato. Zhruba za hodinu si uživatelé
pochutnali
u
kávičky
na
jahodovém
poháru,
na jehož přípravě se sami podíleli.
-PP-

4

SMAŽENÍ VAJEČINY
Jako každý rok jsme se jedno odpoledne sešli na zahradě
a smažili vaječinu. Počasí nám přálo a mohli jsme si na ní
pochutnat na zahradě mezi rozkvetlými květinami. Hrála nám
hudba, slunce svítilo, vaječina byla výborná a nálada taky.
Co víc si přát.
-JČ-
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VÝLET
Letos jsme opět pořádali výlet pro naše uživatele,
který se konal od 9.-11. 7. 2014 v Kunčicích pod Ondřejníkem.
Cestovali jsme autobusem, který nás dovezl, až do rekreačního
střediska. Středisko, kde jsme již po dva roky bydleli,
se jmenovalo „Horizont“, v letošním roce bylo přejmenováno
na „H-RESORT“. Po kompletní rekonstrukci v letech
2009 – 2011 nabízí ubytování v 11 dřevěných srubech s 6 lůžky
(3 ložnice, obývací pokoj, vybavená kuchyně), v 6 zděných
bungalovech pro 4 osoby (2 ložnice, obývací pokoj
a kuchyňský kout) a v 18 pokojích hotelu Garni***. Všechna
ubytovací zařízení jsou vybavena vlastním sociálním zařízením,
televizí, ledničkou. Dva bungalovy a dva hotelové pokoje jsou
bezbarierové. Ubytovaní hosté mohou využívat zdarma
a neomezeně nekrytý venkovní bazén se slanou vodou.
Je vybaven solárním ohřevem vody, protiproudem
a odpočinkovou zónou s lehátky. Hloubka bazénu je 1,5 m,
délka 11 m a šířka 6 m.
V den příjezdu bylo zasmušilé počasí, ale nám to nevadilo,
zazpívali jsme si společně s kytarou. Na druhý den se ukázalo
sluníčko a vydrželo s námi celý den, který jsme spokojeně
prožili venku na terase a někteří i v bazénu. Kdo si počkal,
dočkal se i nádherného západu slunce.
Stravovali jsme se v hotelové restauraci, kde výborně vařili
a skvěle se o nás starali. Mají zde specialitu, nabídku jídel
z hovězího bio masa a jeho prodej pro domácí použití. Všechno
toto hovězí maso pochází z farem plemene HIGHLAND
a spotřebitel u něj ocení zejména křehkost, šťavnatost, chuť,
barvu a vůni. Tyto vlastnosti však vynikají až po dostatečném
uzrání masa. Proto se v bourárně umístěné přímo v areálu
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střediska nejdříve jatečné půlky rozbourají na jednotlivé druhy
masa, které se vakuově zabalí a nechají dále několik týdnů zrát.
Doba možného skladování v chladírenských podmínkách
(+1 až +3 °C) se tím prodlouží až na 4 týdny, aniž by došlo
ke zhoršení kvality masa. V uvedeném postupu spočívá
tajemství „opravdu šťavnatého steaku“.
-DD, JČ-

A jak na letošní výlet vzpomíná jedna z účastnic?
„Chtěla bych poděkovat všem, kdo nám pobyt umožnili
a za obětavou péči, kterou nám věnovali. Také bych chtěla
poděkovat Rehabilitačnímu ústavu v Hrabyni, který zapůjčil
autobus na odvoz tam i zpět. Dobrou náladu jsme si přivezli
s sebou, to nám dala obětavá paní ředitelka za úkol. Jídlo, pití
a zábava byly rovněž na výbornou. Počasí se také umoudřilo
a pohled na panorama hor, byl nádherný. Prostě jsme si užili tři
krásné dny, na které budeme dlouho vzpomínat. Ještě jednou
díky! A příště pojedeme znovu a rádi.“
(uživatelka si nepřeje být jmenována)
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SEŠLOST
Nově se v našem domově pořádá setkání pro uživatele
a rodinné příslušníky nazvané „Sešlost“. Koná se již pravidelně
od 14 do 16 hodin na zahradě, v případě nepříznivého počasí
ve velkém sále. Zveme všechny, aby si přišli popovídat
u kávičky a společně zazpívat u harmoniky.

9

PŘEDNÁŠKY
Stejně jako loni o letních prázdninách si sociální pracovnice
připravily pro obyvatele zajímavé přednášky s promítáním.
Tentokrát byly v úterky, z pestré nabídky si mohli vybrat i ti
nejnáročnější. Z České republiky jsme mohli navštívit
lázeňská města, v Ostravě jsme zjistili, co všechno nabízí
Dolní Vítkovice. Jedna z přednášek byla o našich milých
a krásných Beskydech. Další týden jsme při povídání
a prohlížení krásných fotografií na plátně zavítali
do Českého ráje. Jedno úterý jsme navštívili naše sousedy
na Slovensku. „Zaletěli“ jsme i daleko od domova do Norska
a Keni. A kdo chtěl cestovat ještě dále, vybral si povídání
o sedmi divech světa a dalších známých světových
památkách. Přednášky byly moc hezké a zajímavé.
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LETNÍ BÁL
Dne 2. 7. 2014 od 14 hodin se ve velkém
sále konal „Letní bál“. Program zahájila
pracovnice
volnočasových
aktivit,
která všechny přítomné vřele přivítala.
Překvapením bylo vystoupení pracovníků
volnočasových aktivit, které si připravili
na téma „muzikál Pomáda“. Rokenrolové
rytmy a kostýmy vtáhly všechny
přítomné do nezapomenutelných 70. let.
Vystoupil také pěvecký soubor „Návraty“, který si připravil
několik letních písní. Ti, co písně znali, se rádi připojili a zpívali
také. Atmosféra byla výborná. K občerstvení se prodávaly
k osvěžení zmrzlinové poháry. K pití nechyběla výborná
kávička, cappuccino nebo čokoláda. K tanci a dobré náladě hrál
„EvyBand“.
-VM-
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1. ŘÍJEN - MEZINÁRODNÍ DEN SENIORŮ

Všem seniorům přejeme
hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
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Kam dříve Pražané jezdili na dovolenou
Ve druhé polovině 19. století bylo ještě
vzácné
vyjíždět
na
dovolenou
do zahraničí. Výjimkou byla šlechta
a zámožní pražští patricijové. Nejvíc
se jezdilo do Drážďan, do Mnichova
a do Švýcarska. Ignát Herrmann napsal:
„Na
člověka,
který
se
odvážil
až do Paříže, do Bruselu, pohlíželo se
jako na neohroženého cestovatele.“
V roce 1904 v časopise „Šťastný domov“ uváděli rozsáhlé
pokyny pro „žití slušné hospodyně v přírodě“. Právě tehdy
byl totiž pobyt o dovolené na letním bytě pro mnohé příslušníky
středních
vrstev
nejen
záležitostí
odpočinkovou,
ale i společenskou. Ven jezdil kdekdo. Často jen proto,
aby trávil čas úplně stejně jako v Praze.
Turistika ještě nebyla masově rozšířena, proto se jí „Šťastný
domov“ tolik nevěnoval. Zato psal o tom, jak letní byt vybírat
a jak se během prázdnin chovat. Ovšem co vám doporučoval,
záleželo na tom, zda jste patřili mezi „vilníky“ či „proletáře“.
Termín vilníci měl se sexem a vůbec s tělesnou žádostí pramálo
společného. Vymyslel jej na přelomu 19. a 20. století spisovatel
Ignát Herrmann, hlásící se hrdě ke společnosti vilníků, tedy lidí
tak
majetných,
že
vlastnili
kromě
bytu
i
vilku
v okolí Prahy.
Naproti tomu „proletáři“ byli odkázáni na rady vydavatelky
časopisu Šťastný domov, paní Josefy Humpal-Zemanové,
neboť právě podle jejích rad a stavu vlastní kapsy hledali
pravidelně každý rok znovu a znovu pár místností
k pronajmutí. A to nebylo jednoduché.
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Na léto vlaky rozvážely pražské „náletníky“ všemi směry,
do vil, do rodinných bytů, do najatých domků. A tak na dobu
prázdnin, zpustla‘ i Praha,“ vzpomínal Ignát Herrmann
na prázdninové období. Čím blíž k Praze, tím byly byty dražší.
Mezi nejluxusnější patřily ty, které bylo možno pronajmout
ve vznikajících vilových čtvrtích rodících se - v budoucnu
proslavených - rekreačních středisek. Tedy v Senohrabech,
Řevnicích, Hrušově, Dobřichovicích, v Roztokách, Jevanech,
Černošicích (éra Máchova jezera měla teprve přijít).
Zvlášť Senohraby byly vyhlášené. Otcem letoviska
v Senohrabech byl krejčí z Malého rynečku v Praze Václav Lada.
V devadesátých letech 19. století postavil v nevzhledné obci
Senohraby, zato ale s půvabnou krajinou, několik vilek
ke koupi i k pronajmutí. A to za cenu celkem ucházející, za pět
tisíc rakouských korun.
Postavil je za jeden rok a Pražané se jednotně těšili, jak ty
fórové krabičky spadnou. Marně, stály ještě po devadesáti
letech. V Senohrabech bylo navíc pěkné koupání a v okolí husté
lesy. V Senohrabech měli vilky hlavně živnostníci, obchodníci,
továrníci, lékaři.
Ženy proletářky trávily dovolenou jinak. Pokračováním
každodenních povinností, sháněním potravy a v kuchyni.
Většinou ovšem s pomocí služek. Právě jim radil Šťastný
domov a doporučoval, aby si paní na letní byt pořídily „služku
postarší a nevzhlednou, neboť tělesnost se v přírodě rozvíjí
a mohla by vlastního muže k všelijakým myšlenkám, ba činům
ponoukat“. Zároveň byly ženy varovány před „líháním
s čeledínem a vůbec milostnými výstřelky, nevhodnými zvláště
v přírodě, kde člověk může i nastydnouti a housera dostati“.
Kromě těchto vcelku kuriózních rad poskytoval „Šťastný
domov“ i racionální rady. Tak pod heslem „Dejte dolů korset“
doporučovala v roce 1905 paní Josefa Humpal-Zemanová
pro pobyt na letním bytě odpovídající oblek.
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Zamítala hedvábí, krajky, zdůrazňovala prostotu. Muž měl
vystačit s plátěným oblekem a čepicí, případně s rákosovou
hůlkou. Rodina měla jíst jednoduchá jídla, vyvarovat se
alkoholických nápojů a každý den chodit na procházky.
A to i v dešti, neboť „činí dobře pleti“.
I rady týkající se chování při cestování na letní byt byly
rozumné. Tak např.: „Jedeme-li vlakem na dovolenou
s úzkostlivým spolucestujícím pěknou krajinou, nelíčíme jemu
ani ostatním neštěstí, která se tu přihodila, či nehovoříme
o možném vykolejení vlaku.“ Takové byly pokyny
pro harmonické dovolené.
Zpracováno z www.pravo.cz, Lenka Bobíková, foto: archív Lenky Bobíkové
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TATRANSKÝ NÁRODNÍ PARK
Vzhledem ke skutečnosti, že jsme byli se Slovenskem dlouho
jedna republika, tak věřím, že spousta z nás byla v nějakém
národním parku na Slovensku.
Na Slovensku bylo zřízeno 9 národních parků. Pět z nich bylo
vyhlášeno již za Československa a zbývající čtyři vznikly již
v samostatném Slovensku. Jedná se o Tatranský národní park,
Pieninský národní park, Národní park Nízké Tatry, Národní park
Malá Fatra, Národní park Slovenský ráj, Národní park Muráňská
planina, Národní park Poloniny, Národní park Slovenský kras,
Národní park Velká Fatra.
Tatranský národní park, zkráceně TANAP je nejstarší z devíti
národních parků na Slovensku. Leží v pohoří Tatry na severu
Slovenska při hranicích s Polskem. Na polské straně na něj
navazuje Tatrzański Park Narodovy.

Národní park se rozprostírá na ploše 738 km, jeho ochranné
pásmo zabírá 307,03 km, to je dohromady 1045,03 km. V parku
je celkem 600 km turistických stezek a 16 značených
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a udržovaných cyklistických tras. Nachází se zde nejvyšší
vrcholy Slovenska, nejvýše se vypíná Gerlachovský štít
(2655 m). Park je významný pro svoji rozmanitou faunu a flóru
s mnoha endemity, včetně tatranských kamzíků a svišťů.
Vznik parku a jeho historie
Park byl zřízen 1. ledna 1949. Je nejstarším národním parkem
na Slovensku. V roce 1987 byly stávajícímu parku přidruženy
Západní Tatry. Roku 1993 se stal TANAP biosférickou rezervací
UNESCO. V roce 2003 byly upraveny hranice parku
a ochranného pásma. Od roku 2004 je park součástí sítě
evropsky významných lokalit Natura 2000.

Geografie
Národní park zahrnuje oba nejvyšší podcelky Tater, Západní
i Východní Tatry. Západní Tatry se dělí na Osobitou, Roháče,
Sivý vrch, Liptovské Tatry, Liptovské Kopy Červené vrchy,
Východní Tatry se skládají z Vysokých Tater a Belianských
Tater, Západní část Tatranského národního parku leží
v Žilinském kraji a východní část v Prešovském kraji.
V parku se nachází více než sto horských ples. Největší je Velké
Hincovo pleso, které zabírá 0,2 km a je současně
i nejhlubší z tatranských ples – 58 m. Prostor u Štrbského plesa
je hranicí mezi dvěma úmořími. Na východ teče řeka Poprad,
která patří do úmoří Baltského moře. Na východě pramení
přítoky
Váhu,
který
náleží
úmoří
Černého
moře.
Mezi nejznámější vodopády parku patří Studenovodské
vodopády. Kmetov vodopád, Vajanského vodopád, Roháčsky
vodopád a Vodopád Skok. Nejvyšším bodem parku je, jak již
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bylo řečeno, Gerlachovský štít. Je nejvyšším bodem Slovenska,
Tater a celých Karpat. Nejvyšší horou Západních Tater je Bystrá
(2248 m n. m.) a nejvyšší horou Belianských Tater Havran (2152
m
n
m.)
V
parku
je
více
než
300
jeskyní,
pouze Belianska jeskyně blízko obce Lendak je zpřístupněna
pro veřejnost. Doposud nejdelší objevený jeskynní systém má
jeskyně Javorinka.

Geologické složení, půdní vlastnosti a klimatické podmínky
přispívají k originální flóře a fauně v parku.
Téměř dvě třetiny parku jsou zalesněny, převážně smrkem
a jedlí. Nejrozšířenějším stromem je smrk ztepilý následovaný
borovicí lesní, borovicí limbou, modřínem opadavým
a borovicí kleč. Listnaté stromy, zejména javory, rostou hlavně
v Belianských Tatrách.
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V parku roste více než 1300 cévnatých rostlin, 57 z nich neroste
nikde jinde než v Karpatech, 41 roste pouze v Západních
Karpatech a 37 pouze v Tatrách. Významnými endemity jsou
Erysimum wahlenbergii, Cochlearia tatrae a další.
V parku žije 155 ptáků, 42 druhů savců, 8 druhů plazů a 3 druhy
obojživelníků. Domov zde má mnoho bezobratlých. Ze savců
zde žije například medvěd hnědý, svišť horský, kamzík horský
a rys ostrovid.

Turistika
Návštěvníci národního parku jsou povinni se chovat tak,
aby nedocházelo k poškození nebo k úhynu rostlin a živočichů
nebo k poškozování a ničení jejich životního prostředí, včetně
znečišťování národního parku odpadky. Je zakázané
poškozovat, ničit, trhat, vykopávat a sbírat chráněné rostliny,
rušit chráněné živočichy, zejména je usmrcovat, zraňovat,
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chytat, přemísťovat, ničit a poškozovat jejich biotopy a obydlí
a ničit a sbírat chráněné nerosty a chráněné zkameněliny.
Zakazuje se poškozovat a ničit dřeviny.
Návštěvníci národního parku mohou vykonávat pěší turistiku
jen po turistických naučných a lázeňských chodnících
s výjimkou těch, na kterých byl pohyb omezený nebo zakázaný
rozhodnutím orgánu ochrany přírody a krajiny. Mimo turistické
a naučné stezky se mohou návštěvníci národního parku
pohybovat v době od 16. června do 31. října v doprovodu osob,
které mají odbornou způsobilost k výkonu specializovaných
činností v oblasti horolezectví a vysokohorské turistiky.
V dalších návštěvách po národních parcích si zajedeme
do Národního parku Nízké Tatry. Už nyní se těším
na společnou cestu a všechny srdečně zvu.
-MK-
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KINO LUNA MÁ NOVOU FASÁDU
Kino je již od roku 2010 digitalizované a má zcela nová sedadla.
Před letními prázdninami skončila další etapa rekonstrukce,
která zahrnovala výměnu skleněných výkladců, zateplení
objektu, opravu střechy a zbrusu novou fasádu včetně
výrazného nového nápisu. Kino Luna je bezbariérové,
má největší projekční plochu v Moravskoslezském kraji
a špičkové ozvučení kinosálu, promítá od roku 1970. Kino
koncem roku 2014 čekají další změny, oprava interiéru, vstupní
haly, sociálních zařízení, šaten a v neposlední řadě rozvodů
technického zařízení budovy. V interiéru by měla vzniknout
i nová kavárna.
Zpracováno z https://ovajih.ostrava.cz/
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Trojhalí Karolina

O její záchraně a rekonstrukci rozhodlo v roce 2010 městské
zastupitelstvo. Industriální komplex Trojhalí Karolina tvoří
vlastně dva památkové objekty. Jde o budovu bývalé elektrárny
a elektrické ústředny a dvojlodní halu elektrocentrály, známou
také jako Dvojhalí. Vybudovány byly mezi lety 1900 až 1907
a sloužily k průmyslovým účelům pro tehdejší Žofínskou huť
a Koksovnu Karolina. Po útlumu průmyslové činnosti v centru
Ostravy a odstavení nejprve koksovny (1964) a pak i elektrárny
(1974), přestaly být tyto objekty využívány a začaly chátrat.
Po listopadu 1989 se v nich začaly příležitostně konat
neoficiální kulturní akce.
Stavem budov, které v té době patřily zahraničnímu
developerovi, se začalo zabývat město. Díky vstřícnosti majitele
odkoupilo
objekty
za
symbolickou
částku
a v návaznosti na rozhodnutí o celkové revitalizaci území
po bývalé koksovně Karolina schválilo v roce 2010 podobu
projektu na jejich rekonstrukci. Vzniklo zájmové sdružení
Trojhalí Karolina za účasti města Ostravy, Moravskoslezského
kraje a sdružení Dolní oblast Vítkovice, které svěřilo zpracování
projektu architektonickému ateliéru AP špičkového českého
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architekta Josefa Pleskota, jenž se v té době podílel
na
budování
vítkovického
industriálního
parku.
Pro financování projektu byla klíčová dotace z Evropské unie
ve výši téměř 200 milionů korun.
V objektu ústředny vznikly za tímto účelem dvě sportovní
plochy o celkové ploše 1200 metrů čtverečních, pokryté
dřevěnou palubovkou. Hala elektrocentrály se proměnila
v unikátní kryté náměstí s využitelnou plochou 4500 metrů
čtverečních, které je největším zastřešeným náměstím
ve střední Evropě. Spolu s podzemními podlažími dosahuje
celková využitelná plocha 10 500 m2, což je dokonce víc,
než plocha centrálního Masarykova náměstí. Trojhalí Karolina
je historickým prostorem nově určeným pro širokou veřejnost,
která zde nachází rozmanitý program. Jde o kulturní památku,
která svým moderním využitím vytváří unikátní kombinaci
ostravského průmyslového dědictví a nové multifunkčnosti,
krásy, energie a síly. Původně zde byly stroje a turbíny,
v dnešní době sem přichází návštěvníci za sportem, kulturou
a dalšími možnostmi, jak příjemně strávit volný čas.

23

TROJHALÍ - jedná se o multifunkční prostor, který je určený
pro širokou veřejnost. Je složen z budov Dvojhalí,
kde je možné variabilně využívat prostor pro různé kulturní
a společenské akce a budova Ústředny, kterou lidé mohou
využívat ke sportovním účelům:
DVOJHALÍ plní koncept zastřešeného náměstí, kde se mohou
konat koncerty, výstavy, divadelní představení, trhy, veřejné
bruslení a různé jiné společenské, kulturní a sportovní akce.
Ve Dvojhalí je možné uspořádat jakoukoliv akci, která se může
konat i na běžném náměstí s jednou velkou výhodou: díky
zastřešení je taková akce nezávislá na počasí. Dvojhalí
si mohou pronajmout nejen pořadatelé velkých akcí, ale i běžní
návštěvníci pro své soukromé aktivity.
ÚSTŘEDNA je samostatnou budovou, která slouží především
sportu. Sportovci zde mohou využít dvě tělocvičny k ryze
sportovním aktivitám (volejbal, badminton, basketbal, florbal,
apod.).
Tělocvičny
disponují
sportovním
vybavením
pro jmenované druhy sportu a nabízejí moderní, funkční zázemí
v historickém renovovaném kabátu. V prostoru tělocvičen
se nachází sportovní bar, ve kterém naleznou oázu
s občerstvením nejen sportovci.
Zpracováno z www.ostrava.cz a www.trojhali.cz.
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120 let MHD v Ostravě
Městská hromadná doprava je v Ostravě již 120 let. Abychom
zjistili, jak to vlastně v Ostravě s tramvajemi začalo, našli jsme
pro vás podrobné informace na webových stránkách
dopravního podniku Ostravy.
V našem druhém pokračování se vrátíme do let 1938 – 1948…

Těžké časy plné změn
Mnichovská dohoda, podepsaná 30. září 1938, se stala
pro průmyslový region Ostravska doslova tragédií. Zatímco
Německo zabralo veškerá území ležící na levém břehu Odry,
Polsko se nakrátko zmocnilo celého Karvinska a Bohumínska,
než bylo 1. září 1939 napadeno Německem.
Trať Společnosti moravských místních drah (SMMD) od mostu
přes Odru ve Svinově do Klimkovic se ocitla na území Německa
a byla pod správou česko - německé paritní komise. Dráha
Svinov - Kyjovice přešla plně pod německou správu.
Místní dráha Ostrava - Karviná byla v Petřvaldě rozdělena
na českou a polskou část. Poláci později zabavili několik
motorových vozů, vytrhali koleje v pohraničním úseku
a přerušili dodávku elektrického proudu pro českou část trati.
Tratě Slezských zemských drah, ležící na polském území,
provozovala společnost Śląskie Kolejki Krajowe. Tratě Hrušov
- Slezská Ostrava - Michálkovice zůstaly nadále v majetku Země
moravskoslezské, než byly v roce 1943 prodány SMMD.
14. března 1939 odpoledne obsadila německá vojska
Ostravsko. Začalo tragické údobí Protektorátu Čechy
a Morava. Přímý dopad na dopravu mělo okamžité zavedení
jízdy vpravo. Ve služebním styku bylo nařízeno používání
němčiny, což se zaměstnanci snažili obcházet. Další smutnou
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kapitolou byly perzekuce vůči Židům, kterým bylo v roce 1940
v podstatě zakázáno používání veřejné dopravy.
1. září 1939 začal německý útok na Polsko. Němci postupně
obnovili průběžný provoz na tratích do Bohumína a do Karviné.
Průmyslové závody a doly byly zapojeny do válečného
hospodářství, následkem čehož začal prudce narůstat počet
přepravených osob. Dopravní prostředky a tratě byly neustále
přetěžovány, dodávka několika nových motorových a vlečných
vozů pro SMMD nebyla zdaleka dostačující. V poněkud lepší
situaci byly Vítkovické železárny, které díky svému
přednostnímu postavení ve válečné výrobě mohly pokračovat v
kusové výrobě tramvají pro své dráhy. Potíže válečného
hospodářství se výrazně odrazily v autobusové dopravě.
Autobusy byly rekonstruovány na náhražková paliva
(dřevoplyn, svítiplyn) a jejich provoz byl zejména
pro nedostatek pneumatik silně omezen. V rámci válečných
úsporných opatření bylo zrušeno větší množství zastávek.
Vážným nebezpečím se stávalo bombardování. Největší nálet
na Ostravu proběhl 29. srpna 1944 a těžce zasáhl zejména
centrum města. Několik tramvají bylo vážně poškozeno nebo
zničeno.
30. dubna 1945 bylo Ostravsko osvobozeno Rudou armádou.
Okamžitě začalo odstraňování následků války a obnovování
dopravy. Situaci komplikovalo zejména velké množství mostů
zničených ustupujícími Němci. Ti s sebou vzali rovněž všechny
provozuschopné autobusy, jediný, který se podařilo ukrýt, byl
ihned zabaven Rudou armádou. Obnovit tramvajovou
a autobusovou dopravu zhruba v předválečném rozsahu
se podařilo až v roce 1946.
Bylo obnoveno majetkové uspořádání z předválečného období.
Kupní smlouvy SMMD na tratě Slezské zemské dráhy (SZD) byly
prohlášeny za neplatné, s výjimkou tratě do Kyjovic, která byla
připojena k tramvajové síti. Elektrický provoz tam byl zaveden
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v roce 1948. V roce 1947 rozhodla správní rada SMMD o likvidaci
společnosti a o převodu majetku na město Ostravu. V témže
roce došlo k začlenění Městské elektrické dráhy v Bohumíně
do Slezských zemských drah (SZD).
1949 - 1960
Komunistický převrat v únoru 1948 a následně zákon
o komunálních podnicích vytvořil podmínky pro sloučení všech
provozovatelů MHD na Ostravsku. V květnu 1949
byl se zpětnou platností od 1. ledna založen Dopravní podnik
města Ostravy. Jeho základem se stala Společnost moravských
místních drah. Během roku proběhlo sloučení SMMD, SZD
a Místní dráhy Ostrava–Karviná (MDOK). Vítkovické železárny
se předání “Komárka” pod jednotnou správu bránily až do roku
1953.
Okamžitě začaly vznikat návrhy na propojení všech drah
a na zlepšení dopravní situace. Nejvýznamnější akcí byla stavba
trati Přívoz - Petřkovice a elektrifikace navazující železnice
do Hlučína. Tramvajová doprava tam byla zahájena 29. prosince
1950. Autobusy se začaly uplatňovat při obsluze staveniště
Nové huti, která se měla v příštích letech stát velkým dopravním
problémem. Pro zlepšení obsluhy centra města byla zavedena
také trolejbusová doprava; její provoz byl slavnostně zahájen
9. května 1952.
Rozvoj těžkého průmyslu a výstavba nových sídlišť počátkem
50. let znamenaly stále se zvyšující nároky na městskou
dopravu. I přes pokračující dodávky nových tramvají bylo nutné
řešit situaci nákupem starších vozů z Prahy. Budování sídlišť
v Porubě bylo velkou zátěží pro nákladní tramvajovou dopravu,
která v musela přepravit asi 40 tisíc vlaků stavebního materiálu.
Nově dodané autobusy procházely těžkou zkouškou na stavbě
NHKG,
kde
se
přeplněné
stavbaři
brodily
po rozbahněných cestách.
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Úzkorozchodné tratě byly v Ostravě a v Karviné vzájemně
propojeny. Tramvaj do Michálkovic byla sice nahrazena
trolejbusem, avšak růst dopravy a budování nových sídlišť
v Karviné způsobily, že musely být dodány nové vozy také
pro úzký rozchod. Ačkoliv byl později úzkorozchodný systém
znovu rozdělen, během padesátých let byl na Karvinsku
rozhodujícím dopravním prostředkem.
Velkým zlepšením dopravy bylo zavedení jednotného tarifu
v roce 1953. Dalším pozitivním krokem bylo zakoupení
44 moderních tramvají typu T1 - tzv. “Žehliček”, které byly
později doplněny rovnou stovkou vozů typu T2. Nové tramvaje
se objevovaly především na nových tratích do Poruby,
na NHKG a později do Zábřehu po Plzeňské ulici. Pro údržbu
nových vozů byla vybudována moderní vozovna v Porubě.

Tramvaj T1 „Žehlička“

Stále větší význam získávala autobusová doprava. Nové
autobusy Škoda 706 RO a později RTO obsluhovaly především
nově budované obytné a průmyslové oblasti, kam ještě nebyly
zavedeny tramvaje. Začaly vznikat také první expresní
a souběžné autobusové linky, které byly přímou konkurencí
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tramvají. Zejména na těchto linkách byly používány autobusy
s přívěsy.

Autobus Škoda 706 RTO „Erťák“

Trolejbusová doprava nahradila úzkorozchodnou tramvaj
do Michálkovic, Hrušova a na dnešní pěší zóně. Provoz
zajišťovaly robustní třínápravové trolejbusy Tatra T 400,
doplněné později menšími vozy Škoda 8 Tr, které jezdily krátce
i s přívěsy.
1960 - 1978
Počátkem 60. let dosáhla největšího rozmachu bytová výstavba
v oblasti Hrabůvky a Zábřehu, pokračovala také výstavba
Poruby. Kromě tramvají se v obsluze těchto sídlišť stále více
prosazovaly
autobusy.
Ty
také
nahradily
tramvaje
na mnoha jednokolejných tratích. V souvislosti s výstavbou tzv.
Polanecké spojky (trať ČSD ze Svinova do Kunčic) v roce 1964
tramvaje dojezdily do Pískových dolů a opustily dnešní
Zengrovu a Rudnou ulici. Koncem 60. let byly zrušeny tratě do
Bělského lesa a úsek Kyjovické trati přes starý Svinov. Bylo
vyprojektováno mnoho nových tramvajových tratí; ty se však
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vybudovaly jen zčásti. V roce 1969 byly otevřeny nové ústřední
dílny pro opravy tramvají v Martinově.
Rušení jednokolejných tramvajových tratí pokračovalo
i v sedmdesátých letech. V roce 1975 byla zrušena trať
do Hrabové - Ščučí a na nový rok 1978 dojezdily tramvaje
do Klimkovic. Nákladní tramvajová doprava byla zrušena
v roce 1972. Naproti tomu byly vybudovány nové tratě
pro obsluhu Hrabůvky a Výškovic.
Trolejbusová doprava nejvíce utrpěla zřízením pěší zóny
v centru města v roce 1967, čímž přišla o svůj
nejfrekventovanější úsek. Trolejbusy měly být zcela
zlikvidovány do roku 1969. To se však naštěstí nestalo
a vozový park mohl být pomalu obměňován vozy Škoda 9 Tr.

Trolejbus Škoda 9 TR

Preferenci autobusů zvýraznila také reorganizace tarifu
k 1. červenci 1967. Jízdné bylo nyní nepřestupné; proto bylo
mnoho autobusových linek prodlouženo do centra města nebo
sloučeno do diametrální podoby.
Začala likvidace úzkorozchodných tramvají. Do roku 1967 byla
postupně zrušena karvinská dráha. Tramvaje v Bohumíně
se s tratí do Ostravy udržely o něco déle, slavnostní rozloučení
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s nimi proběhlo 1. října 1973. Nejvzácnější vozidla byla předána
do Technického muzea v Brně. Hlavním důvodem likvidace byla
celková zchátralost vozů i tratí. Mnohde byla vybudována nová
sídliště, která nebyla na tramvajovou síť napojena. Stará
zástavba spolu s tramvajovými tratěmi často trpěla
poddolováním. Místo úzkorozchodných tramvají tedy začaly
jezdit autobusy ČSAD.
Největším rozvojem prošla doprava autobusová. Pro autobusy
byla adaptována bývalá vozovna úzkorozchodných tramvají na
Hranečníku, vystavěny byly nové garáže v Porubě. V provozu
se v polovině 60. let objevily první autobusy moderní koncepce,
typu Karosa ŠM 11. Koncem sedmdesátých let začaly být
soupravy autobusů RTO s přívěsy nahrazovány článkovými
vozy Ikarus 280. Autobusová doprava získávala stále vyšší
podíl na MHD, zvláště v nových obvodech Poruby, kde nedošlo
k výstavbě projektovaných tramvajových tratí.
Od 1. července 1978 bylo pro zrychlení dopravy a úsporu
průvodčích zavedeno tzv. mechanické odbavování cestujících.
Vozy byly vybaveny znehodnocovači, ve kterých si cestující
označovali jízdenky zakoupené v předprodeji. Platební morálka
cestujících
se
bohužel
ukázala
jako
nedostatečná
a došlo k výraznému poklesu tržeb.
1978 - 1989
Nutnost kvalitativní změny městské dopravy v Ostravě a růst
cen nafty po energetické krizi vedly k novému pohledu
na výhody elektrické trakce v porovnání s autobusy.
Vypracovaná studie doporučovala přestavbu tramvajové sítě
na systém rychlé tramvaje, doplněný o trolejbusovou dopravu
ve značně větší míře než doposud.
Výrazného rozšíření doznala především trolejbusová síť.
V roce 1979 byly otevřeny tratě přes sídliště Fifejdy a byl
omezen provoz souběžných autobusových linek. Další nová
trať byla otevřena v roce 1985 v Heřmanicích.
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Tramvajové tratě se rozvíjely v jižní části města. V souvislosti s
novou bytovou výstavbou byla v roce 1985 tramvajová trať
z Hrabůvky prodloužena na Dubinu. Dopravu do Zábřehu
a Výškovic od roku 1987 značně urychlila spojka
po Výškovické ulici.
Nadále se rozvíjela i autobusová síť, nikoliv však na úkor
dopravy tramvajové. Jedinou výjimkou bylo zrušení tramvajové
trati do Hlučína v roce 1982. Plánované zavedení trolejbusové
dopravy v této relaci se pro nedostatek investičních prostředků
neuskutečnilo. Podařilo se však zahájit postupnou obnovu
tramvajové tratě do Kyjovic, kde byl 22. února 1986 slavnostně
ukončen
provoz
starých
dvounápravových
tramvají,
posledních na našem území.
V ulicích se objevily nové druhy vozidel. Autobusovou dopravu
zkvalitnily vozy typové řady Karosa B730.

Autobus B731 „Dodoš“

Celková situace v dopravě však nebyla nijak růžová. Spotřeba
elektřiny a nafty byla centrálně omezována, stejně jako nákupy
nových vozidel. Dalším faktorem byl nedostatek řidičů.
Docházelo tak k omezování dopravy a ke značnému zhoršování
její kvality.
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Od roku 1989
Pád totalitního režimu v listopadu 1989 postavil městskou
dopravu před nové úkoly. Především bylo nutné co nejvíce
zefektivnit hospodaření dopravního podniku a připravit se
na konkurenci individuální dopravy, která se brzy začala
projevovat úbytkem cestujících a nárůstem osobních
automobilů v ulicích.
Uvolnění hospodářských poměrů umožnilo samostatnější
tarifní politiku v MHD. Byl zaveden zónový tarif, mechanické
znehodnocovače byly nahrazeny elektronickými, jízdenky byly
změněny na časové s možností přestupu. Významnou událostí
byl vznik Ostravského dopravního integrovaného systému.
Tarifní sjednocení s příměstskými autobusovými linkami
výrazně zvyšuje atraktivnost veřejné dopravy. Nátěr vozidel
MHD byl změněn na modro - bílý.
Výrazně bylo reorganizováno linkové vedení. Cílem stále
probíhajících změn by měl být jednodušší a přehlednější
systém s preferencí ekologických druhů dopravy.
Počátkem 90. let byla dokončena výstavba nových
trolejbusových tratí v oblasti Slezské Ostravy a jsou připraveny
další projekty. Modernizace trolejového vedení zrychlila průjezd
trolejbusů přes křižovatky a odstranila tak oprávněnou kritiku
tohoto druhu dopravy.
Provoz MHD byl vážně narušen povodní v létě 1997. Základní
komunikační systém města byl rozvrácen, dodávky elektrické
energie byly přerušeny. Jen díky obětavému úsilí mnoha
pracovníků Dopravního podniku Ostrava nedošlo k úplnému
zhroucení veřejné dopravy. Voda napáchala jen na majetku
Dopravního podniku Ostrava a.s. milionové škody. Některé
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části města byly zasaženy nesmírně tvrdě, došlo i ke ztrátám na
lidských životech. Provoz MHD byl vzhledem ke zničeným
silnicím a mostům plně obnoven až po mnoha týdnech.
Velké změny probíhají v tramvajové dopravě. Starší vozy jsou
průběžně
modernizovány,
aby
odpovídaly
náročným
požadavkům cestujících na pohodlnou a příjemnou jízdu.
Zásadním přelomem je zavádění nízkopodlažních tramvají,
trolejbusů a autobusů do provozu. Tento trend, probíhající
na celém světě, je důležitým faktorem zvyšujícím přitažlivost
MHD.
Převzato z http://dpo.cz/

Akce, které připravuje Dopravní podnik Ostrava pro veřejnost:

13. 9. 2014 - Oslavy 120 let MHD v Ostravě
Den otevřených dveří s doprovodným programem v areálu
vozovny a garáží v Ostravě-Porubě a areálu dílen v OstravěMartinově s vyhlídkovými jízdami pro veřejnost.

20. 9. 2014 - Den evropského dědictví
Projížďka historickým trolejbusem k Dolu Michal.

4. 10. 2014 - Den železnice
Projížďka starými tramvajemi Ostravou.

6. 12. 2014 - Mikuláš
Okružní jízdy historickou tramvají s čertem a Mikulášem.
34

ZMĚNY OD ZÁŘÍ V OSTRAVSKÉ DOPRAVĚ
Úpravy jízdních řádů byly provedeny také na dalších linkách
ODIS na základě připomínek občanů, odboru dopravy
Magistrátu města Ostravy, obcí, městských obvodů
a Koordinátora ODIS s.r.o.
K nejvýraznějším změnám dochází na vybraných tramvajových
a autobusových linkách v souvislosti s dokončením výstavby
kolejového propojení ulic Plzeňská a Pavlovova, které bylo
vybudováno s dotací v Programu švýcarsko-české spolupráce.
Změny nejvíc zasáhnou Ostravu-Jih. Nově bude jezdit
tramvajová linka číslo 15, která vůbec poprvé spojí sídliště
Dubina, Bělský les a Hrabůvka se Zábřehem. Svůj provoz
zahájila 31. srpna, a to díky kolejovému propojení zastávek
Pavlovova a Plzeňská. Tramvajová linka číslo 15 bude jezdit
v podstatě v rozsahu dnešní autobusové linky číslo 41. Linka
číslo 41 už nebude zajíždět na konečnou zastávku Výškovic.
Se zavedením nové linky souvisí i další změny. Novinkou bude
také noční linka č. 77, která pojede z Hrabové až do Výškovic.
Změny v dopravě se však netýkají pouze Ostravy-Jihu. Více
aktuálně na internetových stránkách Dopravního podniku
Ostrava.
Zpracováno z http://dpo.cz/
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NAŠE SLUŽBY

Bistro

paní Věra Kuncová

Otevírací doba:
PO – PÁ

7.30 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.

SO – NE

13.00 – 16.00 hod.

Pedikúra

paní Barbora Lachová

Provozní doba:
PONDĚLÍ

OBJEDNÁVKY

ÚTERÝ

8.00 – 12.00 hod.

STŘEDA

OBJEDNÁVKY

ČTVRTEK

OBJEDNÁVKY

PÁTEK

8.00 – 12.00 hod.

Kadeřnice, holička

Na úsecích

13.00 – 15.00 hod.

Na úsecích

13.00 – 15.00 hod.

paní Eva Kremerová

Provozní doba:
ÚTERÝ

8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 12.00 hod.

PÁTEK

Na úsecích

13.00 – 15.00 hod.

Na úsecích

13.00 – 15.00 hod.

8.00 – 9.00 hod.
9.00 – 12.00 hod.
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V nejbližší době nás čeká:
22. 9. 2014 ve 14 hodin
BÁL „ODPOLEDNE NA KARLŠTEJNĚ“

7. 10. 2014 od 9-11,30 a od 13-17 hodin
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DOMOVĚ ČUJKOVOVA

——————————————————————————————————
Číslo 3/2014

Neprošlo jazykovou úpravou.
Určeno pro vnitřní potřebu Domova Čujkovova.

Časopis připravili: Jiří Čiháček(JČ), Dagmar Dorotíková (DD), Milena Kupková(MK),
Věra Moravcová(VM), Pavla Pochmanová(PP)
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