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Opava má v rozpočtu 
vyčleněno na investice 
zhruba 370 milionů

Město koupí objekt 
bývalého obchodního 
domu Breda

Život Joy Adamsonové 
se stal námětem 
kresleného komiksu
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AŽ 70%

SLEVY
ZIMNÍ

aneb druhé
Vánoce..

www.ocbreda.cz ocbredaBreda & Weinstein

RD Svatoň ovice RD Budišov nad Budišovkou 5+1 (224m2) s terasou, Opava

Pronájem, komerční prostory + garáže, Opava5+1 (224m2) s terasou, Opava Pronájem, komerční prostor, Opava

RD Svatoň ovice

www.reality-spirutova.cz

 604 237 555

Olomoucká 79, Opava 1
zastávka trolejbusu „Nemocnice“

Těšíme se, že i v novém roce 
Vám budeme moci poskytovat 
naše služby.

Navštivte nás: Po-Pá: 800-1700

Nebo nám bezplatně zavolejte:
800 111 445

Šťastné vykročení 

DO ROKU 2022

a především pevné zdraví 
Vám přejí 

naši zaměstnanci

Inzerce



Milí Opavané,
do rukou se vám dostává první vydání Hlásky 

roku 2022. Věřím, že i tentokrát v ní najdete 

hodně zajímavého z vašeho okolí. 

Po mnoha letech chátrání bývalá chlouba 

Opavy Breda získala novou šanci. Město se roz-

hodlo, že tuto unikátní památku zachrání. Moc 

dobře víme, že Breda už nebude taková, jako 

byla kdysi, přesto uděláme vše pro to, aby pře-

stala trpět zubem času a získala nové využití. 

Věřím, že obojí se povede.  

V prosinci jsme schválili rozpočet. Takový, 

aby nemuselo dojít ke zdražení poplatků 

a na občany se tak nepřenášela další finanční 

zátěž. Počítáme i s velkými investicemi, kte-

ré město tolik potřebuje. Letos začne stav-

ba nové hasičárny v Kylešovicích či zásadní 

rekonstrukce chátrajícího zimního stadionu. 

Jiné stavby zase dokončujeme. Například 

na jaře chceme otevřít nový parkovací dům 

poblíž nádraží Opava východ. Uvnitř Hlásky 

najdete přehled všech plánovaných význam-

ných investičních akcí, ať už to jsou nové 

stavby nebo opravy. Tento seznam se pak na 

jaře rozšíří o další projekty.

Do proměny našeho města se můžete zapojit i 

vy, a to prostřednictvím dalšího ročníku Nápadů 

pro Opavu. I letos jsme na ně vyčlenili půl dru-

hého milionu korun. Startujeme v půlce ledna.

Úderem silvestrovské půlnoci spouštíme na 

webových stránkách města nový platební por-

tál. Velmi rychle a jednoduše zjistíte, zda máte 

vůči městu vše uhrazeno, a pokud ne, můžete 

tak obratem z pohodlí domova učinit.

Třetí lednový den po vánoční pauze obnovíme 

pomoc seniorům a všem potřebným s registra-

cí do očkovacího systému. I tentokrát to bude 

v budově Hlásky. Věřím, že mnoha lidem tak 

usnadníme život.

Hodně z vás mi psalo, že se vám líbí nová vá-

noční výzdoba města. A to i návštěvám, které 

za námi do Opavy přijedou. To mě opravdu 

těší. Každý rok přidáváme další světelné prv-

ky a rozšiřujeme místa pro krásné romantické 

nebo jen tak pohodové vánoční procházky. 

Jsem upřímně rád, že se vám výzdoba líbí. 

Velice příjemnou pozitivní odezvu zaznamenal 

vánoční videoklip, který jsme natočili spolu 

se svými kolegy. Velkou hvězdou byla zejmé-

na malá Nelinka (na snímku), což je ta úžasná 

holčička s velkým hereckým talentem. A mimo 

jiné i dcera naší spolupracovnice. Jsem rád, že 

jsme vám tímto videem přinesli trochu té pra-

vé vánoční nálady do vašich domovů.

Na závěr mi dovolte, abych vám do roku 2022 

popřál hlavně hodně štěstí, zdraví, radosti, lás-

ky, spokojenosti a splnění vašich snů a plánů. 

Přeji vám pohodové čtení.

Tomáš Navrátil, primátor
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Rekonstrukce zimního stadionu. Vizualizace

Opava bude hospodařit s 1,5 miliardou korun

M
ěsto Opava bude v roce 2022 hos-

podařit s částkou okolo 1,5 miliardy 

korun na straně příjmů i výdajů. Rad-

nice počítá s příjmy kolem 1,3 miliardy korun 

a bezmála dvousetmilionový schodek mezi 

příjmy a výdaji pokryje využitím našetřených 

peněz – zůstatků na účtech a financí ve fondu 

rezerv a rozvoje. Na investice se plánuje více 

než 370 milionů korun. Návrh rozpočtu schvá-

lilo 6. prosince opavské zastupitelstvo.

„Na rozpočtu jsme intenzivně pracovali několik 

měsíců a jsem přesvědčený o tom, že je to roz-

počet dobrý, přestože samozřejmě prožíváme 

neklidnou a těžko předvídatelnou dobu. Na-

vzdory tomu jsme připravili takový rozpočet, že 

nedojde ke zdražování poplatků či městských 

daní, omezení kvality služeb města nebo ome-

zení strategických investic. Ušetřilo se zejména 

na provozu. Důležité je i to, že se město nebude 

zadlužovat. Vytyčili jsme si cíl – udělat z Opavy 

město pro 70 tisíc obyvatel. Přilákat nové oby-

vatele, vytvořit pro ně atraktivní místo k životu. 

Věřím, že se k tomu těmito kroky posuneme,“ 

uvedl primátor Opavy Tomáš Navrátil s tím, 

že děkuje všem, kdo se na přípravě rozpočtu 

podíleli.

Město chce poslat více peněz (13 milionů) na 

sport dětí a mládeže. Dotace v této oblasti 

byly navýšeny o 1,7 milionu korun. „Dáme 

více peněz do sportu. Ne profesionálním klu-

bům, ale dětem. Dostaneme je ven od počíta-

čů,“ prohlásil primátor.

Roste i množství peněz určených pro sociální 

služby, a to ze 4 na 9 milionů korun, sociální 

dotace se zvýší z 26 na 28 milionů a Senior-

centru Opava se pošle 8 milionů korun, což je 

o milion více než před rokem.

Rozpočet počítá i s podporou institucí či spol-

ků, které nejsou ve správě města. Například 

profesionální hasiči dostanou půl milionu 

korun, stejnou částku získají junáci na rekon-

strukci Skautského domu (celkem na tuto 

akci město dá 1,5 milionu). Slezská univerzi-

ta má přiděleno 480 tisíc, záchranná služba 

a státní policie pak po 300 tisících korunách. 

Město pravidelně podporuje i Slezskou ne-

mocnici. Té dalo zdarma k dispozici Obecní 

dům, kde je jedno ze dvou opavských očko-

vacích center, či strážníky městské policie, 

kteří se podílejí na zajištění pořádku i v areá-

lu nemocnice. „U těchto organizací počítáme 

i s další podporou, a to při rozdělování zůstatku 

letošního rozpočtu v jarních měsících,“ vysvět-

lil primátor.

Opava pošle o 4 miliony více strážníkům 

(44,4 milionu), o 12 milionů více Městskému 

dopravnímu podniku (102,7 milionu), více 

peněz půjde na i na seniortaxi, které nově 

zajíždí i do městských částí (ze 400 na 700 

tisíc korun).

Naopak u velkých kulturních organizací se 

musí škrtat. Slezské divadlo Opava dosta-

ne 75 milionů korun (-5 milionů) a Opavská 

kulturní organizace 15 milionů (-2 miliony). 

Knihovna Petra Bezruče naopak dostane pe-

něz více, a to 18,6 milionů korun (+1,3 milio-

nu). Zhruba stejná částka ve výši 130 milionů 

korun pak půjde na provoz Technických slu-

žeb Opava (v této částce nejsou zahrnuty tzv. 

jmenovité investiční akce, jejichž seznam se 

schvaluje později).

Městské části budou hospodařit s částkou 

50 milionů korun. 

Velkým problémem současné doby je prud-

ký nárůst cen energií tzn. plynu a elektřiny. 

Radnice proto připravila rezervu ve výši 

20 milionů korun.

Podrobně si schválený rozpočet můžete pro-

studovat na webu města. (rok)

Město bude investovat stovky milionů korun

L
etošní rozpočet Opavy je výrazně pro-

investiční. Město chce pokračovat 

v dokončení velkých staveb, jako je 

třeba parkovací dům nebo kanalizace v Ko-

márově a Suchých Lazcích, a zahájit stavby 

nové, mezi které patří rekonstrukce dlouhá 

desetiletí zanedbaného zimního stadionu či 

stavba nového inline areálu. 

V následujícím přehledu najdete výběr důle-

žitých investic financovaných jak z letošního, 

tak loňského rozpočtu. Další balík investic, 

které budou realizovat Technické služby  

v rámci tzv. jmenovitých akcí, se bude schva-

lovat v blízké době. Jedná se zejména o opra-

vy silnic, chodníků a dalších veřejných pro-

stor. Kompletní seznam schválených investic 

najdete na webu města.

Aktuality
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Rekonstrukce ulice Jurečkova

ZŠ I. Hurníka

Telematika

Parkovací dům

Projekty zařazené k realizaci v roce 2022
Rekonstrukce zimního stadionu

(218 milionů korun)

Jedná se o celkovou rekonstrukci zanedba-

ného stávajícího zimního stadionu, která 

spočívá v odstranění nevyhovujících prostor 

a nahrazení novou moderní stavbou včetně 

vybudování potřebného zázemí. Stavba by 

měla začít na jaře po ukončení hokejové se-

zony. Město má záměr podat žádost o dotaci 

v rámci výzvy Národní sportovní agentury, 

stavět se však bude i v případě, že Opava do-

taci nezíská, a to z našetřených prostředků.

Vybudování nového inline areálu

(28,5 milionu korun)

Opava postaví nový areál pro inline na Žiž-

kově ulici naproti městské víceúčelové haly, 

a to včetně přípojek na inženýrské sítě pro 

budoucí klubovnu, retenční nádrže, sado-

vých úprav, oplocení, veřejného osvětlení 

a přeložek vodovodů. Město má podanou 

žádost o dotaci v rámci výzvy Národní spor-

tovní agentury.  

Revitalizace sídliště

Kylešovice – Liptovská (IV. etapa)

(21,8 milionu korun)

I v letošním roce bude pokračovat revitaliza-

ce sídliště Liptovská v Kylešovicích. V plánu 

je rekonstrukce chodníků, veřejného osvět-

lení a parkovacích míst. Město zde usiluje 

o získání dotace v rámci výzvy Státního fon-

du podpory investic.

Výměna oken, zateplení a střechy

na ZŠ I. Hurníka na ulici Pekařská

(16,2 milionu korun)

Rekonstrukce objektů základní školy, zahr-

nující výměnu oken a zateplení obvodových 

stěn budov včetně architektonického řešení 

fasád, rekonstrukci části střech včetně zatep-

lení a systému bleskosvodu.

Rekonstrukce ulice Jurečkova

(9 milionů korun)

V plánu je celková rekonstrukce stávající ko-

munikace, a to vozovky, chodníků a vjezdů, 

vše včetně nových konstrukčních vrstev. 

Součástí je i nové odvodnění ploch uličními 

vpustěmi s novými kanalizačními přípoj-

kami, svislé a vodorovné dopravní značení 

a nové veřejné osvětlení. Tato akce je připra-

vována a koordinována se společností Gas-

Net, s.r.o., která je investorem rekonstrukce 

plynovodů v této lokalitě.

Stavba přestupního terminálu

Opava východ – ulice Skladištní

(204,4 milionu korun)

Nový parkovací dům poblíž Východního ná-

draží bude dokončen letos na jaře, otevření 

je naplánováno na květen. Kromě budovy se 

staví i nové pozemní parkoviště, kanalizace 

a veřejné osvětlení. Opravou projde i samot-

ná ulice. Stavba začala v únoru loňského roku. 

Tato akce byla schválena v rámci ITI ostrav-

ské aglomerace a město na ni získalo dotaci 

v rámci operačního programu IROP.

Rekonstrukce ZŠ Komárov včetně

vestavby

(35,6 milionu korun)

Celková rekonstrukce základní školy zahrnu-

jící dispoziční úpravy objektu včetně vestav-

by učeben v půdním prostoru, rekonstrukci 

vnitřních rozvodů, výměnu oken a dveří, 

rekonstrukci fasády včetně zateplení. Akce 

již byla zahájena v červenci loňského roku, 

hotovo by mělo být letos v srpnu. 

Opava – telematika

(34,5 milionu korun)

Město bude v letošním roce pokračovat 

v rekonstrukci semaforů na vybraných křižo-

vatkách, byť už ne v takovém rozsahu jako 

Investice finančně kryté v roce 2021, jejichž realizace 
již probíhá nebo bude zahájena v roce 2022

Aktuality
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Rekonstrukce kulturního domu ve Zlatníkách. Vizualizace

Budova MŠ Podvihov

Stavba západní části severního obchvatu. Vizualizace

minulý rok. Nemělo by tak dojít k tak výraz-

nému dopadu na provoz. Kromě moderniza-

ce semaforů se budou instalovat dopravní 

detektory, upraví se přechody pro chodce, 

koordinační kabely a dobuduje se nový 

dispečink. Hotovo by mělo být v létě a teprve 

poté dojde k plnému funkčnímu využití no-

vých semaforů. Město na tuto akci získalo do-

taci v rámci Operačního programu Doprava. 

V rámci první etapy v loňském roce se navíc 

rekonstruovaly i plynovody, kanalizace a ka-

nalizační vpustě.

Stavba západní části severního

obchvatu

(27 milionů korun)

Stavba severního obchvatu města bude 

pokračovat i v letošním roce. Město se na 

ní bude spolupodílet v roce 2022 částkou 

27 milionů korun. Opavě byla na část stav-

by poskytnuta dotace Moravskoslezským 

krajem, a to do maximální výše 14,5 milionu 

korun. Akce již byla zahájena v září 2020, ho-

tovo by mělo být na konci příštího roku.

MŠ Komárov – budova MŠ Podvihov

(17,6 milionu korun)

Jedná se o řešení dlouhodobého problému 

se stávajícím objektem školky, který je ve 

špatném stavu. Původně byla připravena 

pouze revitalizace obvodového pláště ma-

teřské školy zahrnující architektonické ře-

šení, výměnu oken a dveří, opravu střechy, 

sanaci krovu včetně zateplení stropu nad vy-

tápěnými prostorami, zateplení obvodových 

stěn a řešení fasády, sanace suterénu proti 

vlhkosti a oprava stávající žumpy. Na základě 

požadavku městské části Podvihov však bylo 

přistoupeno k celkové rekonstrukci s tím, že 

se městská část na akci finančně podílí část-

kou 4 miliony korun. Akce již byla zahájena 

v září loňského roku a bude dokončena letos 

v květnu.

Rekonstrukce kulturního domu

ve Zlatníkách

(14 milionů korun)

Od října se rekonstruuje i kulturní dům 

a restaurace ve Zlatníkách. Na akci se podí-

lí částkou 3,9 milionu městská část. Hotovo 

by mělo být v červnu. V současné době se 

připravuje rekonstrukce zbývající části, a to 

objektu obecního úřadu s tím, že městská 

část se i na této části podílí dalšími finanční-

mi prostředky, a to ve výši 4,5 milionu korun.

Rekonstrukce bytových domů Hrnčířská 

3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14

(43 milionů korun)

Jedná se o revitalizaci obvodového pláště 

bytových domů, a to výměnu oken a dveří, 

zateplení obvodových stěn včetně fasád. 

Městu byla přiznána dotace v rámci výzvy 

IROP ve výši 13 milionů korun. Začne se v 

únoru, hotovo by mělo být letos v listopadu.

Stavba splaškové kanalizace

v Komárově a Suchých Lazcích

(352 milionů korun)

Loni v dubnu začala výstavba nové splaško-

vé kanalizace včetně výstavby nové čistírny 

odpadních vod. Na realizaci této splaškové 

kanalizace byla městu přiznána Státním fon-

dem životního prostředí dotace ve výši cca 

163,5 milionu korun. Stavba byla zahájena 

v dubnu 2021 a bude dokončena letos v lis-

topadu.

Novostavba hasičské zbrojnice

v Kylešovicích 

(51,8 milionu korun)

Poloprofesionální hasičská jednotka v Ky-

lešovicích konečně získá nové, moderní 

a prostorově vyhovující sídlo, a to v areálu 

Městského dopravního podniku Opava. Stá-

vající betonový skelet se zdemoluje a na jeho 

místě vyroste nová budova a upraví se pro-

story vrátnice. Součástí stavby je vybudování 

přístupové a příjezdové komunikace, mani-

pulačních ploch a přípojek inženýrských sítí 

pro výše uvedenou stavbu, oplocení a ven-

kovního osvětlení zpevněných ploch. Městu 

byla přiznána dotace z prostředků Státního 

fondu podpory investic ve výši 23,6 milionu 

korun. Stavba by měla začít v lednu, hotovo 

by mělo být do konce letošního roku.

Cyklostezka Malé Hoštice – Hlučínská

(3,9 milionu korun)

V dubnu začne stavba společné stezky pro 

chodce a cyklisty v úseku mezi Kateřinským 

dopravním uzlem (kruhová křižovatka) 

a městskou částí Malé Hoštice. Celková délka 

stezky bude 410 a šířka 2,5 metrů. Součástí je 

vybudování nové silniční dešťové kanalizace 

a dopravního značení. Městu byla přiznána 

dotace z prostředků Státního fondu životní-

ho prostředí ve výši 3,1 milionu korun. Začne 

se v dubnu, hotovo bude v červenci.

Oprava terasy na městském koupališti

(6,3 milionu korun)

Na konci plavecké sezony začala oprava teras 

na 2. a 3. nadzemním podlaží historické bu-

dovy Městského koupaliště v Opavě. Hotovo 

by mělo být v květnu, aby nedošlo k narušení 

nové sezony. (rok)

Aktuality
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Chátrající Breda dostala novou šanci

M
ěsto Opava se stane novým majite-

lem památkově chráněné budovy 

bývalého obchodního domu Breda. 

Kupní smlouvu v prosinci schválili zastupite-

lé. Opava za léta opuštěnou, architektonicky 

velmi cennou budovu zaplatí správci kon-

kurzní podstaty Josefu Cupkovi 39,5 milionu 

korun.

„Mám velkou radost, že zastupitelé koupi 

schválili. Pro Opavu je Breda srdeční záleži-

tostí a ukázalo se, že mnoha lidem není osud 

této krásné budovy lhostejný. Čeká nás ještě 

spousta práce, ale věřím tomu, že se nám spo-

lečně podaří Bredě navrátit její bývalou slávu,“ 

řekl primátor Opavy Tomáš Navrátil s tím, že 

město zde plánuje propojit komerční sféru, 

služby pro občany a výstavní či umělecké 

a další nekomerční aktivity. „O přesné podobě 

provozu chceme ještě diskutovat jak s občany, 

tak se zastupiteli, veřejným i soukromým sek-

torem a společně najít cestu, jak s Bredou dál. 

Myslíme si ale, že se tato koupě Opavě vyplatí,“ 

dodal Navrátil.

Podle jeho náměstka Petra Orieščíka může 

projekt fungovat jen v případě, že se poda-

ří propojit právě veřejné funkce s funkcemi 

komerčními. „Komerčních ploch musí být více 

než ploch veřejných, aby se provoz Bredy po-

dařilo úspěšně financovat. Zájem podnikatelů 

je a věřím, že se to povede,“ vysvětlil Orieščík 

a pokračoval: „Tato budova je mezi Opavany 

velmi oblíbená, je to jakýsi symbol města. Ve 

veřejné sbírce se během krátké doby podařilo 

vybrat přes půl milionu korun, za které bylo 

pořízeno mimo jiné adventní slavnostní nasví-

cení, a uvnitř se opět rozsvítil vánoční strom.“

Problematika odkupu a následného vyu-

žití bývalého obchodního domu Breda se 

táhne dlouhá léta. Již minulé vedení města 

se myšlenkou na jeho odkup zabývalo. Na 

toto téma proběhlo také několik veřejných 

shromáždění občanů. V polovině roku 2020 

stávající vedení města vytvořilo projektový 

tým Breda. Členství v něm přijali zastupite-

lé, zástupci významných institucí v Opavě či 

osobnosti kulturního života, jako je napří-

klad známý sochař a zdejší rodák Kurt Ge-

bauer (na snímku). Primátor Opavy Tomáš 

Navrátil pozval na prohlídku Bredy rovněž 

tehdejšího ministra kultury Lubomíra Zaorál-

ka, který potvrdil, že stát poskytne dotace na 

rekonstrukci Bredy pouze v případě, že bude 

ve vlastnictví města. Město chce usilovat 

i o další dotace, a to jak z fondů Evropské 

unie, tak třeba z Norských fondů.

Podle památkářů současný stavebně tech-

nický stav Bredy odpovídá jejímu dlouho-

dobému nevyužívání. Je ale monitorován 

památkovou péčí a pod trvalým dohledem 

technika provádějícího pro správce konkurz-

ní podstaty údržbu.

Některé práce zřejmě budou provedeny 

v nejbližší době. Jedná se zejména o opravu 

střechy a kopule tak, aby do budovy nezaté-

kalo.

Bývalý obchodní dům byl postaven v letech 

1927 a 1928. Ikonickou stavbu, která byla 

první svého druhu v Československu, posta-

vil slavný architekt Leopold Bauer. Počátkem 

tohoto století zde došlo k požáru a v roce 

2013 byl obchodní dům uzavřen. Insolvenč-

ní správce se budovu snažil od roku 2017 

prodat, do zdárného konce pak dospěla až 

jednání s městem Opavou.

Město peníze pošle do notářské úscho-

vy. Teprve poté, co bude „vyčištěn“ tzv. list 

vlastnictví na katastru, nebudou zde žádná 

omezení a bude jako jediný majitel uvedeno 

město, dojde k uvolnění peněz. (rok)

Opava má nového náměstka 
primátora a radního

Č
tyřicetiletý Michal Kokošek (Hnutí 

ANO 2011) se v pondělí 6. prosince 

stal novým náměstkem opavského 

primátora. Nahradil tak Igora Hendrycha, 

kterého občané na podzim zvolili do Posla-

necké sněmovny. Ze stejného důvodu došlo 

ke změně i v radě města. V té už Michal Koko-

šek od roku 2018 je, Hendrycha tak nemohl 

zastoupit a přibýt musel zcela nový člen. 

Tím se stal Romeo Doupal zvolený rovněž za 

Hnutí ANO 2011. 

Hendrych se chce zcela věnovat své nové 

funkci v Poslanecké sněmovně, proto již 

dopředu veřejně avizoval, že se křesla 1. ná-

městka opavského primátora na nejbližším 

zasedání zastupitelstva vzdá. Funkci zastupi-

tele města bude vykonávat i nadále. (rok)

Aktuality
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Nová služba usnadní úhradu poplatků

Kraj podpořil dvě osvětové kampaně

Ú
derem silvestrovské půlnoci město 

spouští novou službu pro občany, Pla-

tební portál na webových stránkách 

města. Občané budou moci během několika 

málo sekund zjistit, zda je na jejich jméno 

evidována nějaká pohledávka města, a pro-

střednictvím bankovní karty ji mohou oka-

mžitě uhradit. 

„Vedle Portálu občana, který tuto službu nabízí 

také, se jedná o další novinku, která usnadní 

občanům placení nezbytných poplatků. Služba 

je intuitivní a zvládne ji každý, kdo je připojený 

k internetu a má bankovní kartu. Slouží buď ke 

kontrole, nebo i přímo k platbě. Věřím, že obča-

né tuto službu ocení,“ řekl náměstek primáto-

ra Petr Orieščík, který má elektronické služby 

magistrátu na starosti.

Výhodou této novinky oproti Portálu občana 

je skutečnost, že se zde nemusíte nijak re-

gistrovat. Služba je tak určena zejména pro 

rychlou kontrolu neuhrazených pohledávek 

města, jako je například poplatek za svoz ko-

munálního odpadu či poplatek za psa. Uhra-

dit zde však můžete všechny platby vůči měs-

tu. V případě, že zjistíte, že nějaká vaše platba 

dosud nebyla uhrazena, můžete tak velmi 

jednoduše okamžitě učinit. Stačí zde uvést 

jméno a příjmení, rodné číslo a váš e-mail, na 

který pak přijde potvrzení o úhradě.

Samozřejmě i nadále máte možnost uhradit 

všechny poplatky prostřednictvím Portálu 

občana, pokud znáte své platební údaje tak 

klasickým převodem z účtu či pokud nemáte 

možnost využít žádnou z elektronických slu-

žeb, stačí navštívit pokladnu Magistrátu města 

Opavy a částku uhradit zde. Odkaz na Portál 

plateb najdete buď jako jeden z odkazů na 

Portálu občana na adrese portal.opava-city.cz 

nebo na webu města www.opava-city.cz.  (rok)

M
ěsto Opava každoročně realizuje 

projekt v rámci dotačního progra-

mu Podpora dobrovolných aktivit 

v oblasti udržitelného rozvoje a místní Agen-

dy 21 zaměřený na realizaci osvětových kam-

paní. Nejinak tomu bylo i v roce 2021, kdy 

do realizace projektu vstoupila probíhající 

pandemie Covid-19. I přes tuto skutečnost se 

finanční podpory Moravskoslezského kraje 

podařilo realizovat dvě z původních pěti plá-

novaných osvětových kampaní.

V plném rozsahu proběhla akce Podpora 

třídění odpadů v Opavě prostřednictvím 

žákovských ekotýmů, kdy byly vytvoře-

ny čtyři týmy žáků – tzv. Třídící patroly ze 

čtyř opavských ekoškol (ZŠ a MŠ Opava 

Vávrovice, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Šrám-

kova a Slezské gymnázium Opava). „Tyto 

týmy byly proškoleny a vybaveny vzděláva-

cími pomůckami. Za doprovodu pedagoga 

a úředníka magistrátu navštíví na vyžádání 

občany Opavy a vysvětlí jim, jak odpad lépe 

třídit, jaké složky kam odkládat, aby byl ob-

jem jejich komunálního odpadu co nejnižší,“ 

řekla Petra Vlčová z odboru rozvoje města 

a strategického plánování. Cílem osvěto-

vé kampaně byla podpora třídění odpadů 

v Opavě, zvýšení podílu tříděných složek 

a snížení množství komunálního odpadu 

odváženého na skládku.

V rámci druhé realizované osvětové kampa-

ně proběhl cyklus vzdělávacích seminářů pro 

účastníky komunitního plánování i veřejnost. 

„Proběhly semináře zaměřené na pozitivní my-

šlení, práci se stresem, zvládání náročných si-

tuací při práci s klientem, prevenci syndromu 

vyhoření a zvyšování úrovně života klientů 

prostřednictvím kvalitní 

nutriční péče,“ dodala Pe-

tra Vlčová. (red)

Defibrilátory mohou zachránit život
Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady 

obce s rozšířenou působností zakoupilo 

město Opava dva automatizované externí 

defibrilátory (AED), které budou pro pří-

pad potřeby instalovány na budově ví-

ceúčelové haly v Městských sadech a na 

vybraném místě na Horním náměstí. Zá-

roveň bylo pořízeno i další příslušenství 

k AED, a to dvě venkovní schránky k umístění 

přístrojů, transportní ochranné brašny, defi-

brilační elektrody a asistenti nepřímé srdeč-

ní masáže, vše v celkové hodnotě necelých  

150 tisíc korun. (lad) 

Mikulášská nadílka SFC
Ani letos nezapomněli fotbalisté Slezského 

fotbalového klubu na malé pacienty Slez-

ské nemocnice, kteří nemohli předvánoč-

ní čas kvůli nemoci strávit doma v kruhu 

svých blízkých. Primáři dětského oddělení 

předali drobné dárky získané z Mikulášské 

sbírky, kterou klub uspořádal již podvanác-

té. Kromě druholigových fotbalistů Slez-

ského FC se do ní zapojila i mládežnická 

mužstva a fotbaloví fanoušci. (lad) 

Snímek Opavského vědce ocenila NASA
S cílem vyfotografovat zatmění Slunce se 

vydal astrofyzik Petr Horálek z Fyzikálního 

ústavu Slezské univerzity v Opavě na expedi-

ci do prakticky nejhůře dostupné oblasti na 

světě, do Antarktidy. Pás úplného zatmění, 

které vloni proběhlo 4. prosince, totiž pro-

cházel právě tímto územím. Kromě obrov-

ské finanční náročnosti situaci komplikovala 

i předpověď počasí a samozřejmě pandemie. 

Expedice, během níž byl pořízen unikátní 

audiovizuální materiál pro dokumentární 

tvorbu studentů Multimediálních technik, 

byla přesto nakonec úspěšná. Horálkovu fo-

tografii uveřejnil úřad NASA jako prestižní 

astronomický snímek dne.  (lad)

Aktuality
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Město postaví v Kylešovicích novou hasičárnu

Poplatky za odpad nově už bez složenek

D
obrovolní hasiči z Kylešovic se koneč-

ně dočkají nové hasičárny. Ta dosa-

vadní už roky nevyhovuje jak kapa-

citně, tak i absencí potřebného zázemí pro 

hasicí vozy. Město proto poloprofesionálním 

hasičům postaví zcela novou budovu, která 

nahradí léta nevyužitý betonový skelet v are-

álu dopravního podniku v Kylešovicích, jenž 

doposud chátral.

Tito dobrovolní hasiči jsou nejvytíženější jed-

notkou, která nejčastěji asistuje profesionál-

ním hasičům, vyjíždí k dopravním nehodám, 

požárům a dalším událostem, kde občanům 

pomáhá. Současné sídlo, které prošlo po-

slední větší rekonstrukcí a přístavbou před 

15 lety, hasičům už dávno nevyhovuje. Chy-

bí zde šatna, školící místnost či zázemí pro 

cvičení. Také se do nových prostor přesune 

i materiál a technika, která byla dosud ulože-

na v Dukelských kasárnách. „Jsem moc rád, 

že se konečně podařilo vyřešit letitý problém 

a hasiči získají důstojné zázemí pro tak nároč-

nou práci, kterou pro město odvádějí,“ řekl pri-

mátor Opavy Tomáš Navrátil.  

Projekt počítá s demolicí stávajícího nevyu-

žitého betonového skeletu včetně jeho od-

pojení od inženýrských sítí a výstavbou nové 

budovy včetně stavebních úprav objektu 

vrátnice dopravního podniku. Součástí rea-

lizace je i vybudování chodníků, příjezdové 

komunikace, parkoviště, kanalizace, veřej-

ného osvětlení, oplocení a přípojek inženýr-

ských sítí. Stavba za zhruba 52 milionů korun 

začne v lednu, hotovo by mělo být v prosinci. 

Město na stavbu získalo dotaci ze Státního 

fondu podpory investic, a to ve výši 23 milio-

nů korun. (rok)

N
a základě rozhodnutí zastupitelů zů-

stanou poplatky za komunální odpad 

v roce 2022 ve stejné výši jako vloni. Do-

spělí hradí za rok 660 korun, děti a mladiství od 

3 do 18 let mají sníženou sazbu 300 korun. 

Poplatky je potřeba zaplatit do konce květ-

na. Letos poprvé přitom občané nenajdou 

ve svých schránkách složenky, od jejichž 

zasílání město upustilo. Občané o tom byli 

informováni již v loňském roce, a to i pro-

střednictvím Hlásky. „Stále více lidí využívá 

jinou formu placení, ať už je to převod z účtu 

či platba na magistrátní pokladně. Rozhodli 

jsme se proto, že archaický a nákladný systém 

zasílání složenek zrušíme,“ vysvětlil již tehdy 

primátor Tomáš Navrátil s tím, že v souvislos-

ti s tiskem a distribucí složenek město ročně 

vydá okolo 400 tisíc korun a cena poštovních 

služeb navíc stále roste.

K platbě převodem z účtu je třeba znát vari-

abilní symbol, který byl vždy uveden na slo-

žence, a lidé si ho měli uschovat. V případě 

jeho ztráty ho umějí vyhledat na pokladnách 

magistrátu, kde je možné i zaplatit hotově 

nebo kartou. Bez nutnosti zadání variabilní-

ho symbolu lze platbu provést prostřednic-

tvím služby Portál občana, do níž je přístup 

z webu města. Nově je možné využít i plateb-

ního portálu (viz článek na str. 8). (lad)

Termíny zastupitelstev v roce 2022
Do komunálních voleb, které se budou ko-

nat letos na podzim, se opavští zastupitelé 

sejdou nejméně 4x. Odsouhlasili si termíny 

na pondělky 7. března, 11. dubna, 20. června 

a 5. září. Zasedání budou probíhat jako ob-

vykle v Kulturním domě Na Rybníčku, pro-

gram bude vždy nejpozději 10 dní před jed-

náním zveřejněn na plakátech, úřední desce 

magistrátu a webu města Opavy. (lad) 

Miliony z dotačních programů rozděleny
Zastupitelé na svém prosincovém jedná-

ní schválili přidělení dotací na rok 2022. Na 

podporu kultury město vyčlenilo 2,2 mili-

onu. Ty byly rozděleny mezi 36 projektů ve 

čtyřech dotačních titulech – Podpora celo-

roční kulturní činnosti, Podpora kulturních 

akcí ve městě, Kreativní výstupy a Repre-

zentace města. Pro oblast sportu bylo mezi 

120 žadatelů rozděleno 13 milionů, a to na 

celoroční sportovní činnost, sportovní akce 

a v rámci přímé podpory. V programu Život-

ní prostředí a EVVO si 12 uchazečů rozdělilo 

půl milionu. Dalšími 800 tisíci, tedy částkou 

o 300 tisíc vyšší než v roce 2021, podpořilo 

město projekty orientované na aktivní vyu-

žití volného času především dětí a mládeže 

z programu Prevence kriminality. V rámci do-

tačního titulu zaměřeného na sociální oblast 

došlo k navýšení finančních prostředků o 7,8 

milionu na celkových 37,8 milionu korun. Ty 

se rozdělí mezi 63 projektů. Vyhodnocení 

všech programů je zveřejněno na titulní stra-

ně webu města. (lad)

Akce po 22. hodině musí mít povolení
Organizátoři akcí, které se v roce 2022 protáh-

nou až do pozdních hodin, je musí předem na-

hlásit. Na jejich konání po 22. hodině totiž musí 

mít povolení, jinak poruší vyhlášku o nočním 

klidu. Žádost s popisem akce lze poslat nej-

později do konce ledna 2022 na e-mail: jana.

foltysova@opava-city.cz nebo zaneta.motlo-

va@opava-city.cz, výjimku z nočního klidu pak 

budou schvalovat zastupitelé. Potvrdit konání 

akce a platnost údajů by měli i pořadatelé, kteří 

už výjimku v minulých letech získali.  (mot)
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Foto: BK Opava

Moderní výzvy s profesorem Skleničkou
Adaptace české krajiny a společnosti na kli-

matickou změnu rozhodne o tom, jak se v naší 

zeměpisné poloze bude žít budoucím gene-

racím. Strategií existuje celá řada a je jisté, že 

z velké části půjde o technologické inovace. 

Na tato i další témata bude zaměřena před-

náška pedagoga, rektora České zemědělské 

univerzity v Praze a bývalého předsedy Čes-

ké konference rektorů Petra Skleničky. Akce 

Mendelova gymnázia se koná 8. 1. ve 12.30 

hodin na spolupořádající Fakultě veřejných 

politik v Opavě na Bezručově nám. 14. Urče-

na je primárně studentům, volně přístupná je 

však i zájemcům z řad široké veřejnosti. 

Jarní prázdniny na příměstském táboře
Termín letošních jarních prázdnin vyšel pro 

opavské děti již na únor, volno budou mít 

v týdnu od 21. do 25. 2. Středisko volného 

času nabízí na tuto dobu příměstský tábor, 

každý den je přitom jinak tematicky zaměřen. 

Jeden je třeba laděn sportovně, jiný divadel-

ně. Dítě se může přihlásit na celý týden, nebo 

jen na určité vybrané dny. Přihlášky je možné 

odesílat od 3. 1., najdete je na www. svcopava.

cz, kde je zveřejněn podrobný program. (lad)

Kapitáne, díky! Opavský basket jede dál

N
a konci listopadu hostila opavská 

hala po letech utkání české basket-

balové reprezentace. Tým vedený 

trenérem Ronenem Ginzburgem, které-

mu asistuje opavský Petr Czudek, se utkal 

v rámci kvalifikace na FIBA World cup 2023 

s reprezentací Litvy. Té sice čeští košíkáři 

podlehli a navíc platná nařízení pustila do 

hlediště jen tisícovku diváků, i tak zde ale 

vládla skvělá atmosféra. Ta byla ještě umoc-

něna rozlučkou s kapitánem týmu Jakubem 

Šiřinou, který zápasem ukončil kariéru v re-

prezentaci. Čtyřiatřicetiletý hráč se loučil na 

domácí palubovce (na snímku) při jubilejním 

padesátém startu v reprezentačním dresu.

„Mnozí si kladou otázku, proč jsem v re-

prezentaci skončil, když se v září v O2 areně 

hraje mistrovství Evropy v basketbale. Je to 

vrcholná akce pro český basket, pro mě ale 

tím topem byla olympiáda,“ řekl Jakub Šiřina. 

„V národním týmu jsem byl deset let praktic-

ky bez pořádného volna. Chci dát tělu větší 

odpočinek, protože na klubové úrovni bych 

rád ještě nějaký rok hrál,“ dodal Jakub Šiřina, 

který byl po zápase odměněn dlouhým po-

tleskem ve stoje.

Pohledný basketbal v podání opavského 

celku bude v Hale Opava opět k vidění v po-

lovině ledna. Konkrétně 15. 1. od 18 hodin, 

kdy je na programu poslední utkání základní 

části s Ostravou. Fandit je možné nejen v hle-

dišti, ale také při online vysílání na TV COM. 

Přenosy ve spolupráci s klubem zajišťují stu-

denti Slezského gymnázia v rámci projektu 

TV SGO.

Po základní části bude Kooperativa NBL po-

kračovat nadstavbou, kdy se týmy rozdělí 

podle aktuálního umístění v tabulce do dvou 

skupin. Opavu čeká celkem deset zápasů 

v první skupině, z nich polovina na domácí 

palubovce. Následovat bude play-off. Ne-

nechte si ujít pověstné žluté peklo! (lad)

Na Nápady město letos rozdělí 1,5 milionu

S
tartuje šestý ročník participativního 

rozpočtu Nápady pro Opavu. Občané 

v něm sami navrhují co zlepšit, opravit 

či postavit ve svém okolí. Na tyto projekty 

město vyčlenilo jeden a půl milionu korun, 

stejnou částku jako vloni a pětinásobek 

oproti prvnímu ročníku. Jedinou změnou 

oproti předchozímu roku je snížení počtu 

podpisů na předložený návrh z 30 na 15.

„Nápady pro Opavu Opavané přijali a každý rok 

přihlásí hned několik zajímavých projektů, které 

obohacují veřejný prostor. Mám radost, že se tak 

prostřednictvím participativního rozpočtu ještě 

více zapojují do tvorby našeho města. Jedno-

značně se ukazuje, že se jedná o správnou cestu 

a my v podpoře těchto projektů pokračovat bu-

deme. Těším se, s jakými nápady v tomto ročníku 

naši občané přijdou,“ řekl náměstek primátora 

Petr Orieščík s tím, že se díky Nápadům pro 

Opavu podařilo realizovat už 18 z 19 schvále-

ných projektů za více jak 3 miliony korun.

Podmínky výzvy budou prakticky stejné 

jako v nedávné minulosti, a to včetně částky, 

kterou město na projekty vyčlenilo. I v roce 

2022 budou přihlášené projekty rozděleny 

na malé do 100 tisíc korun a velké od 101 

do 400 tisíc korun. Díky tomu uspěje více 

jednotlivých projektů. Nápady situované do 

městských částí nebo týkající se městských 

příspěvkových organizací musí mít kladné 

stanovisko starosty či ředitele organizace.

Předkladatel musí mít 15 a více let a může 

předložit pouze jeden nápad. Ten musí být 

veřejně přínosný a přístupný, musí ho svým 

podpisem podpořit aspoň 15 osob starších 

15 let, nesmí být v rozporu se strategickými 

záměry města, podporovat ekonomickou 

činnost, generovat zisk a nesmí vyžadovat 

nepřiměřené provozní náklady. Na před-

ložený nápad také nelze současně podat 

žádost o přidělení neinvestiční účelové do-

tace z rozpočtu města. Předkladatel může 

znovu podat návrh, který nebyl v loňském 

roce úspěšný. Nápady, které se musí realizo-

vat na majetku či pozemcích města, můžete 

předkládat od pondělí 17. ledna 12 hodin 

do úterý 1. března 12 hodin prostřednictvím 

webových stránek města www.opava-city.

cz/napadyproopavu. Hlasování o nápadech, 

které prošly všemi fázemi hodnocení, bude 

probíhat pouze elektronicky, a to na webu 

města v termínu od 1. června 12 hodin do 15. 

června 12 hodin. Každý může dát 1 hlas. Ko-

nečné výsledky budou zveřejněny 16. červ-

na ve 12 hodin na webu a sociálních sítích 

města. Úspěšné projekty se budou realizovat 

o 1. července 2022 do 31. prosince 2023. (rok)
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Foto: Women for women

Distribuce zpravodaje Hláska má svá pravidla

U
ž více než rok roznáší Hlásku do vašich 

schránek brigádníci, které najalo měs-

to Opava. Na firmu, která zpravodaj 

distribuovala předtím, totiž chodilo obrov-

ské množství stížností. K řadě lidí se nedostal 

vůbec, i celé neroznesené balíky se nacháze-

ly u popelnic. 

Nyní má každý brigádník ve smlouvě stano-

vený obvod, ve kterém Hlásku roznáší. Pokud 

se tedy ozve nespokojený občan, kterému 

Hláska nebyla dodána, a sdělí svou adresu, je 

možné ihned zjistit, kdo za to může. „Stížnos-

tí je nyní málo. A i ty, co chodí, jsou často neo-

podstatněné. Většinou přijde e-mail, že soused 

naproti už zpravodaj má, pisatel ho ale nedo-

stal. Je třeba počkat, opačnou stranu ulice totiž 

může mít na starosti úplně jiný brigádník a ten 

vyrazí Hlásku roznášet třeba až o den později,“ 

vysvětluje šéfredaktorka zpravodaje Lada 

Dobrovolná a dodává: „Na roznos má každý 

najatý distributor několik dní. Hláska vždy musí 

být roznesena k poslednímu dni v měsíci, není 

tedy nutné již například devětadvacátého upo-

zorňovat město, že zpravodaj nebyl doručen. 

Prosíme občany, aby nás na chyby při roznosu 

upozorňovali na e-mail hlaska@opava-city.cz 

vždy až po uplynutí prvního dne v měsíci.“

Další věc, se kterou distributoři periodika 

mají značný problém, jsou schránky, re-

spektive jejich nedostupnost nebo úplná 

absence. Někde jsou umístěny na chodbách 

uzamčených domů, kde nikdo z nájemníků 

ani po dlouhém zvonění neotevře dveře. 

Jinde jsou sice na domech, ale až za zamče-

nými vraty. Distributoři, byť to mnozí z nich 

z dobré vůle dělají, nemají povinnost se 

na místa, kde není radniční zpravodaj kam 

vložit, opakovaně vracet. „Pokud lidé nemají 

schránku nebo ji mají na nepřístupném místě, 

nemohou se pak divit, že ji neobdrží,“ uzavírá 

Lada Dobrovolná. (lad)

Školáci mohou obědvat díky projektům

V
íce než tři stovky dětí v Opa-

vě obědvají se spolužáky ve 

školní jídelně, i když jim rodi-

če stravné nemohou platit. Zařízení 

školního stravování, jež sdružuje 

opavské školní jídelny, kombinuje 

hned dva projekty, díky nimž mají 

děti z rodin v tíživé životní situaci 

teplé polední jídlo.

Do projektu Ministerstva práce 

a sociálních věcí Obědy do škol je 

přihlášeno 259 dětí z opavských 

základních a mateřských škol, z 

nichž 250 podporu aktuálně čerpá. 

Druhou možností jsou Obědy pro 

děti, jež zprostředkovává obecně 

prospěšná společnost Women for Women, ta 

v letošním školním roce smluvně zajistila 

polední stravování 56 dětí ze základních škol 

v Opavě.

„Z projektu Ministerstva práce a sociál-

ních věcí se na letošní rok počítá s částkou 

1 677 942 korun, z projektu Women for Women 

to je finanční částka ve výši 109 109 korun na 

první pololetí,“ upřesnil ředitel Zařízení škol-

ního stravování Opava Dalibor Zeman. Fi-

nance jdou přímo na platbu obědů, ne do 

rodin, aby nemohly být využity jinak.

Děti, které obědvají díky těmto 

projektům, dlouhodobě tvoří zhru-

ba pět procent z celkového počtu 

strávníků opavských jídelen. Loni 

a letos statistiky narušila pandemie 

a podíl je o něco nižší. U dotace 

MPSV je nutné žádat na úřadu prá-

ce, lze to i teď a v případě úspěchu 

může dítě obědy začít čerpat od 

1. února. U projektu Women for 

Women se žádá prostřednictvím 

škol a dotace se aktualizuje rovněž 

k 1. únoru, v průběhu roku se ale 

nelze připojit.

„Školní obědy pomáhají dítěti i psy-

chicky,“ uvádí manažerka charita-

tivních projektů Women for Women Jana 

Skopová. Průzkum na základních školách 

společnosti mimo jiné ukázal, že se dítě díky 

obědvání se spolužáky lépe zapojí do ko-

lektivu, zvyšuje se jeho docházka a zlepšují 

i známky. (mot)

Oživte s námi Opavské léto zábavy ve městě

T
radiční Opavské léto zábavy bude letos 

jiné, město Opava by do jeho příprav 

rádo zapojilo i opavské organizátory kul-

turních akcí. Jejich projekty podpoří finančně, 

půjčí jim potřebný mobiliář a zajistí i propagaci. 

Se svými nápady na letní venkovní program se 

mohou zájemci hlásit do konce února.

„Chceme naše Opavské léto zábavy obohatit, na-

bídnout lidem co nejpestřejší program a přizvá-

ním pořadatelů kulturních akcí město ještě více 

během léta oživit. Přivítáme nápady na nejrůz-

nější akce od knižních bazarů přes workshopy až 

po hudební nebo divadelní představení,” uvedla 

vedoucí kanceláře primátora Jana Foltysová.

Typ akce není omezený, pořadatelé mohou na-

bídnout letní kino, taneční večery nebo hodiny 

tance, módní přehlídku, hudební či divadelní 

představení, bazar knih, cirkus, program pro 

děti, přednášku, workshopy a dílny i cokoliv 

dalšího. Podmínkou je, aby se akce uskutečnily 

v červnu, červenci nebo srpnu ve venkovních 

veřejných prostorách Opavy především v cen-

tru města, ale také v Městských sadech, a byly 

pro návštěvníky zdarma. 

Město bezplatně poskytne prostor, přispěje na 

náklady, může půjčit například stánky a bude 

akci jako součást Opavského léta zábavy pro-

pagovat. Celkový rozpočet je 200 tisíc korun. 

Své nápady můžete posílat na e-mail: monika.

stepankova@opava-city.cz. (mot)

Aktuality



12

HLÁSKA 01/2022

Robert Hopjan. Foto: ZŠ Šrámkova

Šrámkova boduje ve výtvarných soutěžích

Na ZŠ Ilji Hurníka rozvíjejí výuku jazyků

Dopisy míří k nespravedlivě uvězněným

Obchodní akademie oslavila 100+1 let

J
ak se v této době nabízí, hlav-

ním tématem Československé 

výtvarné přehlídky, do které 

se mohli zapojit žáci, studenti ale 

i individuální zájemci, byl a celé 

akci dal název Boj s pandemií. Do 

soutěže zaštítěné ministerstvem 

školství a spolupořádané něko-

lika českými a slovenskými insti-

tucemi, poslali své práce i žáci 

opavské ZŠ Šrámkova. Hned tři 

z nich byly vybrány a staly se sou-

částí výstavy jednoho z organizá-

torů – Univerzity Karlovy v Praze. 

Jednalo se o malbu Lucie Švrčino-

vé a grafiky Báry Strojné a Roberta 

Hopjana.

Posledně jmenovaný byl úspěšný 

i v dalších třech mezinárodních sou-

těžích. Za svou grafiku Roboti zís-

kal nejvyšší ocenění soutěže Lidice 

2021, medaili Lidické růže. V projek-

tu proti totalitě Mene Tekel skončil 

s grafikou pojmenovanou Naděje 

svobody nás drží naživu druhý. Za 

práci s názvem Mapa mého budou-

cího života v soutěži Dětská mapa 

Barbary Petchenik byl pak Robert 

Hopjan oceněn třetím místem. (lad)

N
a vzdělávání v oblasti cizích jazyků, 

zejména angličtiny, si posvítili na Zá-

kladní škole Ilji Hurníka. „Za účelem 

individualizace výuky a posílení porozumění 

jsme vybudovali novou jazykovou laboratoř, 

v níž se děti při výuce střídají. Standardní výuku 

již více než rok podporuje také přítomnost ro-

dilého mluvčího, který se dětem věnuje v rámci 

konverzačních aktivit i mimo vyučování,“ uve-

dl zástupce ředitelky školy Radim Kříž. 

Že je efekt viditelný, dokazují už jarní úspě-

chy žáků v jazykových soutěžích. V listopa-

du si škola připsala další ocenění, tentokrát 

v krajském klání Globetrotter. Soutěž ve zna-

lostech reálií anglicky mluvících zemí byla 

letos zaměřena na Austrálii a Nový Zéland. 

V silné konkurenci škol se svými faktografic-

kými znalostmi i jazykovým projevem prosa-

dil Samuel Svoboda, který přivezl do Opavy 

krásné druhé místo.

Š
esťáci ze Základní školy T. G. Masaryka 

vyslyšeli výzvu organizace Amnesty In-

ternational a na konci listopadu se za-

pojili do mezinárodního Maratonu psaní do-

pisů. Ty jsou určeny těm, kteří se stali obětmi 

bezpráví. „Dohodli jsme se, že nepůjdeme 

cestou úředních dopisů vládním představite-

lům, ale že budeme psát přímo konkrétním 

uvězněným,“ popisuje učitelka češtiny Petra 

Moravcová. Mezi těmi byl například mladý 

Bělorus uvězněný na 5 let za demonstraci, 

jíž se vůbec nezúčastnil, nebo guatemalský 

učitel a ochránce životního prostředí, který 

byl vládou odsouzený na 7 let kvůli ochra-

ně posvátné řeky. Projekt probíhal nejen 

v hodinách českého jazyka, ale i angličtiny 

a výtvarné výchovy. Dopisy přeložené do 

angličtiny byly odeslané na dopisním papíru 

a v obálkách, na které děti použily výtvarnou 

techniku tisk přírodninami, konkrétně listy. 

V polovině prosince se pak do psaní pusti-

li i členové Opavského zastupitelstva dětí 

a mládeže, které Maraton pro širokou veřej-

nost zorganizovalo již poosmé. Z akce, která 

proběhla v OC Breda & Weinstein, zamíří do 

celého světa desítky dopisů. (lad)

V 
roce 1920 vznikla v Opavě Česká ob-

chodní škola, vzdělávací instituce, 

která s dějinným vývojem několikrát 

změnila jméno. Dnes se jedná o největší 

opavskou střední školu nosící název Ob-

chodní akademie a Střední odborná škola 

logistická (OA a SOŠL). Oslavy 100 let od 

založení byly kvůli pandemii dvakrát odlože-

ny. Jubileum 100+1 let si tak nakonec škola 

připomněla až v listopadu 2021, a to zároveň 

s výročím 170 let od založení německé ob-

chodní školy v Opavě.

„Oslavy musely být kvůli epidemiologickým 

opatřením menší, než jsme původně plánova-

li, i tak ale byly důstojné,“ uvedl ředitel OA a 

SOŠL Petr Kyjovský. V Městském domě kul-

tury Petra Bezruče proběhl koncert šansoni-

érky Sylvie Bee a klavíristy Václava Kramáře. 

Pro žáky školy bylo připraveno 10 tematic-

kých workshopů, vedených odborníky na 

logistiku, dopravu, ekonomii či personalis-

tiku. Absolventi, přátelé školy i potenciální 

budoucí studenti pak mohli školu navštívit 

v rámci dnů otevřených dveří. „Na nich jsme 

mimo jiné prezentovali naše ekonomické i lo-

gistické obory a proměny výukových prostor. 

Zájemci mohli nahlédnout do školních kronik, 

seznámit se s 3D tiskem nebo ochutnat skvělou 

kávu charitní kavárny Radost,“ dodává ředitel. 

OA a SOŠL vzdělává žáky v několika oborech, 

všechny jsou maturitní. Dny otevřených dve-

ří pro uchazeče budou připraveny i na začát-

ku ledna. Zatím není jisté, zda proběhnou 

prezenčně nebo pouze online. Více informa-

cí najdete na www.oa-opava.cz. (lad)   

Školství
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Krátce

Foto: archiv B. Malíkové

Vicemistr ČR je z Kolofíku 
Robin Černík, maturant oboru mechanik se-

řizovač Střední školy technické Opava, se po 

roční přípravě probojoval do finále soutěže 

Mistr ČR v CNC frézování inspirované mezi-

národní soutěží v odborných dovednostech 

a olympiádou řemesel WorldSkills. Soutěžící 

měli vypracovat programy pro výrobu dvou 

součástí a tyto zhotovit v omezeném čase 

na CNC frézkách. Hodnotila se jak práce na 

programu, tak i práce s nástroji, na stroji 

a přesnost výrobků. Třetím místem v soutěži 

získal Robin Černík titul 2. vicemistra České 

republiky v CNC frézování.

Ocenění za pedagogickou práci
Nejlepší opavské pedagogy oceňuje každoroč-

ně město, které je zřizovatelem základních škol, 

při příležitosti Dne učitelů. Informaci vždy při-

nášíme na webu či v Hlásce. Zřizovatelem škol 

středních je pak MS kraj, který za rok 2021 oce-

nil 22 pedagogů z celého regionu. Mezi nimi 

i Kamila Plačka z opavského Slezského gym-

názia. Ten na škole funguje jako koordinátor 

eTwinningových projektů, zajistil spolupráci 

pro Erasmus+ až do roku 2027. Připravuje žáky 

k certifikátům ze španělštiny, realizuje tande-

movou výuku. Je nadšeným propagátorem 

nových metod výuky.  (lad)

Studentka uspěla v soutěži esejí
Jako svátek demokracie i oslavu studentů coby 

hybného prvku dějinných událostí si 17. listo-

pad pravidelně připomíná Slezská univerzita. 

Součástí oslav je už podruhé i literární soutěž 

maturantů o nejlepší studentskou esej, loni 

na téma Žijeme ve svobodné zemi? Do soutě-

že se přihlásilo sedm gymnázií z celého kraje 

a odborná porota po stránce jazykové i literár-

ní hodnotila 19 nejzdařilejších prací jejich stu-

dentů. Mezi třemi nejlepšími esejisty má své-

ho zástupce i Opava – studentka Mendelova 

gymnázia Zita Maršíková získala rovnou první 

cenu. (mot)

Kraj ocenil talentované středoškoláky

S výběrem školy pomůže online veletrh

C
elkem 21 jednotlivců a 9 týmů stře-

doškoláků z Moravskoslezského kraje 

dostalo cenu za své úspěchy nebo 

mimořádné aktivity. Oceněnými byli nejen 

šampioni z vědomostních a sportovních 

olympiád, ale třeba i studentky, které pomá-

haly v nemocnicích na covidových odděle-

ních. Ceny se totiž udělují nejen za úspěchy 

v soutěžích, projektech a přehlídkách, ale i za 

aktivity v oblasti společenské odpovědnosti. 

„Jsem přesvědčený, že mezi oceněnými středo-

školáky jsou budoucí významní vědci, úspěšní 

sportovci nebo i výjimečné zdravotní sestry, 

které jednou budou důležitou posilou v našich 

nemocnicích. Moc mě těší, že máme v regionu 

mladé lidi, kteří jsou cílevědomí a kteří jsou 

ochotni dělat věci i nad rámec povinností, jež 

jim určuje škola nebo i rodiče. Můžeme na ně 

být pyšní,“ uvedl náměstek hejtmana MS kra-

je pro školství a sport Stanislav Folwarczny. 

Mezi oceněnými nechyběli ani studenti 

z Opavy. Většina z nich má za sebou celou 

řadu úspěchů, z nichž nyní přinášíme jen 

stručné shrnutí či výtah. Atletická hvězda 

Barbora Malíková (na snímku) ze stavební 

průmyslovky se stala mistryní Evropy do 23 

let a startovala i na olympiádě v Tokiu. Karel 

Chwistek patří ke špičkám v matematice, fy-

zice, chemii a informatice, bodoval celkem ve 

48 krajských, celostátních i mezinárodních 

soutěžích. Své působení na Mendelově gym-

náziu vloni zakončil společně s maturitou 

i stříbrnou medailí v mezinárodní matema-

tické olympiádě. Uznání si zaslouží i Adam 

Mikunda z Masarykovy střední školy země-

dělské, který zvítězil se svou prací Vzdělávací 

panely o lomu u obce Stará ves v celostátním 

kole soutěže Středoškolské odborné činnosti 

(SOČ) v kategorii Pedagogika, psychologie 

a problematika volného času. Natálie Skáce-

lová ze Slezského gymnázia září především 

v jazykových soutěžích. Excelentně repre-

zentovala školu například v soutěži z ruštiny, 

kde se stala národní vítězkou. 

Ceny si odnesli nejen jednotlivci, ale i týmy. 

Ze Střední průmyslové školy stavební to byla 

úspěšná dvojice František Gurecký, Veronika 

Ciencialová, která vytvořila 3D model vojen-

ského opevnění v Darkovičkách s využitím 

bezpilotního systému. Za svou práci získala 

v kategorii Geologie a geografie v republiko-

vém kole SOČ 3. místo. Dobré jméno dělají 

své škole i Jan Vilč, Renáta Kotůlková a Viktor 

Hartmann z Mendelova gymnázia, kteří tvo-

ří jeden z nejúspěšnějších debatních týmů 

v republice. Jen vloni se zúčastnil sedmi tur-

najů, a to v češtině i angličtině. (lad)

Ž
áci devátých tříd stojí nyní před roz-

hodnutím o své budoucnosti, právě si 

vybírají střední školu. Pomoci jim může 

Veletrh středních škol Moravskoslezského 

kraje, který se letos už podruhé uskuteční 

v online prostoru.

Veletrh zájemce seznámí s nabídkou středo-

školských oborů i jejich náplní, provede je na 

dálku učebnami a dílnami škol a umožní ko-

munikovat se zástupci škol. Na akci se před-

staví všechny střední školy z regionu. „Do 

projektu se zapojí více než 120 středních škol 

z kraje, které se budou prezentovat podle okre-

sů. Každý z okresů má vlastní termín online vi-

deohovorů,“ uvedl ředitel Moravskoslezského 

paktu zaměstnanosti Martin Navrátil.

V Opavě se výběr profesní dráhy týká stovek 

dětí. „Aktuální počet žáků 9. ročníků opavských 

základních škol je 599,“ upřesnila vedoucí od-

boru školství Andrea Štenclová. Sérii video-

konferencí a strukturovaných prezentací škol 

deváťáci najdou na webu veletrh-skol.msk.

cz v termínu 17. až 25. ledna vždy od 10 do 

18 hodin. Školy z okresu Opava se představí 

24. ledna. Veletrh organizuje Moravskoslezský 

pakt zaměstnanosti ve spolupráci s Úřadem 

práce ČR, středními školami a zaměstnavateli. 

S výběrem profesní dráhy zároveň poradí od-

borníci. Zájemci mohou využít online pora-

denství úřadu práce i workshopy a individu-

ální poradenství lektorů Moravskoslezského 

paktu zaměstnanosti. Chybět nebudou ani 

informace o možnosti stipendií. (mot)

Školství
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DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
13. 1. 2022

14:30 - 17:00 hod.

Moravskoslezský kraj

ŠKOLA DOPORUČENÁ
ZAMĚSTNAVATELI

2020/2021

1. místo

STŘEDNÍ ŠKOLA PRŮMYSLOVÁ
A UMĚLECKÁ, OPAVA

Na základě hlasování firem získává

ř ů

ř ž ů
ř

ě ěř č

ř ř

ž

ř ů

ř ž ů
ř

ě ěř č

ř ř

ž

ř ů

ř ž ů
ř

ě ěř č

ř ř
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Střední průmyslová škola stavební  
Opava

bude v roce 2021 přijímat 90 žáků 
do tříd se specializací:

Zeměměřičství a geoinformatika

Pozemní stavitelství 
a konstrukce

Pozemní stavitelství 
a architektura

Dny otevřených dveří 

13. 1. 2022 od 16:00

www.spsopava.cz

Maturitní čtyřleté studijní obory - Tyršova 34:
65-42-M/01 Hotelnictví – nová zaměření:

1) Moderní gastronomie a zdravý životní styl
2) Management ve službách

65-42-M/02 Cestovní ruch

Maturitní dvouleté nástavbové studium - Husova 6:
pro absolventy tříletých učebních oborů:

64-41-L/51 Podnikání

Tříleté učební obory
zakončené výučním listem - Husova 6:

29-51-H/01 Výrobce potravin – krajská a podniková stipendia
29-53-H/01 Pekař – krajská stipendia

29-54-H/01 Cukrář
29-56-H/01 Řezník-uzenář – krajská stipendia

65-51-H/01 Kuchař-číšník
66-51-H/01 Prodavač
69-51-H/01 Kadeřník

Střední škola hotelnictví a služeb 
a Vyšší odborná škola, Opava, 
příspěvková organizace

www.sshsopava.czŠKOLA PLNÁ ŽIVOTA

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - čt. 10. 2. 2022 
 Obory Hotelnictví a Cestovní ruch
od 14:00 do 17:00 hod. na Tyršově 34

 Učební obory od 9.00 do 16.00 hod. restaurace Terasa

Adresa: Tyršova 34, 746 95 Opava

Tel.: Tyršova 34: 553 711 628, Husova 6: 553 760 360

E-mail: skola@sshsopava.cz

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

MSŠZe a VOŠ
Opava

Masarykova střední škola zemědělská 

a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace

„Škola pro život“

Purkyňova 12, Opava, 746 01 Opava, tel: 555 333 003, 

email: info@zemedelka-opava.cz, www.zemedelka-opava.cz

D E N OT E V Ř E NÝC H DV E Ř Í
v sobotu 8. ledna 2022 od 10 do 13 h.

Studijní obory otevírané ve školním roce 2021/2022:
Praktická sestra 53-41-M/03

  střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zdravotnické lyceum 78-42-M/04
  střední vzdělání s maturitní zkouškou

Ošetřovatel 53-41-H/01
  střední vzdělání s výučním listem

Vzdělávací kurzy:
Pro zájemce z řad veřejnosti škola každoročně pořádá 

kvalifikační kurz Sanitář a Ošetřovatel.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 12. 1. 2022  od 1500 do 1600 ONLINE!

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OPAVA

Škola je zaměřena na vzdělávání zdra-
votnických pracovníků, kteří nacházejí 
uplatnění ve všech typech zdravotnic-
kých zařízení a rovněž jsou připravováni 
ke studiu všech oborů na vyšších zdra-
votnických školách, zdravotně – sociál-
ních fakultách, fakultách připravujících 
učitele zdravotnických předmětů nebo 
sociální pracovníky, na lékařských fakul-
tách, případně jiných souvisejících vyso-
kých školách.

příspěvková organizace
Dvořákovy sady 2, 

746 01  Opava

Tel.: 732 337 803

E-mail: kancelar@zdrav-sk.opava.cz

Web: www.szsopava.cz

Inzerce
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Víte, co všechno skončí v popelnicích?

M
áte představu, co vše lze najít v opav-

ských popelnicích a kontejnerech na 

směsný komunální odpad? Ne, to 

není vtip, ale opravdová otázka. Přesně tako-

vou si totiž položilo vedení města.

Popelářský „kuka“ vůz vysypal jedno listopa-

dové ráno svůj náklad v hale sběrného dvo-

ra v Jaktaři. Tvořilo jej 499 kg odpadu z ná-

hodně vybraných kontejnerů sídliště podél 

Olomoucké ulice. Před objektivy televizních 

kamer a očima reportérů a novinářů tým 

společnosti JRK s AZ ENVI, specialisty na od-

padové hospodářství, postupně z hromady 

odebíral, přebíral a třídil, aby se za jeho zády 

plnily pytle už roztřízenými komoditami – 

plasty, kovy, textilem, bioodpadem a dalšími. 

Hotovo bylo až dlouho po čase oběda. 

Kdo měl odvahu podívat se na haldu upro-

střed haly zblízka, nevěřil svým očím. Leželo 

tu snad vše, na co si člověk vzpomene, a co se 

dá nacpat do kontejneru. Z celkového obje-

mu 499 kg odpadu tvořil největší díl, 191 kg, 

tzv. komunální odpad. To je správně, právě 

na něj byly tyto kontejnery určené. Už ne tak 

dobrou zprávou bylo, že ostatních 308 kg, tedy 

celých 61,72 % obsahu, tvořila náplň, která 

buď měla být v jiných nádobách na vytřízený 

odpad nebo měla být dokonce odevzdána do 

sběrného dvora. Jednalo se například o více 

než 37 kg odpadů z kuchyně, neskutečných 

83,1 kg jídla, ať už zbytků či prošlých potravin, 

nebo 32 kg zeleně po úklidu zahrad a okolí 

domů. Odpadu, na který jsou speciální barev-

né kontejnery na tříděný odpad prakticky na 

každém kroku, bylo také hodně. Téměř 20,5 kg 

bylo papírů, 8,6 kg kartonových obalů, plastů 

navážili tříditelé celkem 44,6 kg, z toho 3,6 kg 

tvořily PET lahve. Skla a skleněných nádob se 

tu našlo 24,5 kg. Odborníky i novináře šoko-

vala hromada textilu, která měla po zvážení 

hmotnost 36,7 kg. A přitom také na textil jsou 

v Opavě speciální kontejnery. 

Možná se ptáte, proč to všechno? K čemu je 

dobré vědět, co obsahují popelnice? Na zá-

kladě toho můžete lépe rozmístit popelnice 

na tříděný odpad a doplnit je těmi, které chy-

bí a které obyvatelé v dané oblasti nejvíce 

potřebují. 

Podle evropské legislativy musí Česká repub-

lika již v roce 2025 recyklovat 55 % odpadu, 

v roce 2030 to už musí být 60 % a v roce 2035 

nařizuje vytřídit dokonce 65 % komunálního 

odpadu. Nový zákon o odpadech zavádí také 

postupné zvyšování poplatku za ukládání vy-

užitelných odpadů na skládky ze současných 

800 korun za tunu až na 1 850 korun. A to nej-

důležitější – zakázáno bude rovněž skládková-

ní využitelných odpadů, na druhou stranu ale 

bude také zavedena tzv. třídící sleva pro obce. 

Tedy systém, kdy města a jejich občané, poplat-

níci, budou platit za svoz odpadu podle toho, 

kolik ho vyhodí do „černé“ popelnice a kolik do-

káží vytřídit. Jinými slovy: Čím více se bude tří-

dit, tím levnější budou platby za odpady. Město 

proto hledá cestu k lepšímu, ekologičtějšímu a 

ekonomičtějšímu odpadovému hospodářství. 

Chce sladit naplnění požadavků nového záko-

na a přitom dosáhnout toho, aby ho to nestálo 

víc, než je nutné. Aby to jeho občany nestálo 

víc, než je nutné.  Znalost toho, co se vyhazuje, 

je tedy prvním krokem k novému nastavení sys-

tému, který přinese lepší třídění komunálních 

odpadů v každé opavské domácnosti. (mak)

TémaŽivotní prostředí
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Fran. Z knihy Na co jsem nezapomněl

Opavané v neklidném 20. století

S
pisovatel, básník Fran Směja pocházel 

z početné chalupnické rodiny ze Su-

chých Lazců. Z třinácti dětí se dospělos-

ti dožily čtyři. Maminka zůstala na hospodář-

ství o velikosti dvou hektarů sama, otec našel 

obživu v dole Ignát v Ostravě – Mariánských 

Horách. Za první světové války se rodina zce-

la vrátila do Lazců, kde bylo v časech potravi-

nové nouze lépe. 

V roce 1925, kdy Fran (jak své 

jméno záměrně krátil) matu-

ritou dokončil učitelský ústav 

v Opavě, rodinu zasáhla velká 

rána – těžce fyzicky pracující 

otec František náhle v os-

mačtyřiceti zemřel. Po nástu-

pu do prvního místa, na školu 

v Raduni, tedy musel mamin-

ku s nezletilými sourozenci 

podporovat. Fran Směja byl 

ale idealista. V následujícím 

působišti, Englišově Hrabyni, 

s kolegou Tománkem založili 

nakladatelství Iskra, kde zčásti 

vlastním nákladem vydávali tvorbu ovlivně-

nou tradicí českého vesnického románu. Ve 

svých románech nastavoval zrcadlo dobové 

morálce, zvyklostem ať už Opavska či Hlu-

čínska (Jidáši z roku 1946) odkud pocházeli 

jeho prarodiče. Paradoxně se spíše, než jako 

romanopisec u Slezanů, proslavil Pletkami 

(1929) – humornými básněmi v nářečí vy-

stihujícími životaběh obyčejných lidí. Vyšly 

v mnoha vydáních a jednotlivé verze sbír-

ky se od sebe dosti liší. Stále se čtou a jsou 

u Slezanů populární. Místní svéráz do poe-

zie se podařilo později 

také přenést se Smějou 

(Bezručem a Helenou Sa-

lichovou) srovnávanou 

Emilií Gudrichovou.

Z Hrabyně byl po kritice 

obecního hospodaření 

štědře dotovaného míst-

ním rodákem Karlem 

Englišem Fran Směja 

přeložen do Neplacho-

vic. Po Mnichovu se 

s manželkou jako jiní češ-

tí intelektuálové uchýlili 

na území Českosloven-

ska do Ostravy, Raš-

kovic a Bašky. V Bašce 

se Smějovým narodila 

dcera Marta. Je obdivu-

hodné, že přes nároč-

nou profesi vesnického 

učitele a čerstvé ro-

dinné závazky se Smě-

ja zapojil do činnosti 

odbojové skupiny. Po 

odhalení gestapem byl 

rok vězněn ve Vratislavi 

a do jara 1945 oficiálně 

bez práce. Těžké obdo-

bí Smějovým zčásti pomáhaly překlenout 

sbírky Slezského kulturního ústavu v Praze.

Po traumatizujících peripetiích se Fran Smě-

ja na jaře 1945 rozhodl vstoupit do strany.  

S delegací Slezské národní rady v květnu 1945 

v Praze vyjednával obnovení samosprávy pro 

Slezsko. V ustaveném zemském národním vý-

boru v Ostravě následně zaujal post vedou-

cího osvětového referátu a odboru kultury. 

Odtud se aktivně zapojil do akce Budujeme 

Slezsko, symbolizující českou sounáležitost 

s poničeným Slezskem. V Opavě, kde začal by-

dlet, s výtvarníkem Valentinem Držkovicem 

založili Sdružení umělců slezských. Strmá 

poválečná kulturně politická kariéra Frana 

Směji byla v roce 1960 ukončena funkcí ředi-

tele zámku a Krajského osvětového střediska 

v Hradci nad Moravicí. Do léta 1968 byl na 

oficiálních místech, i známých z krajové kul-

turní scény respektován. Hrdě se považoval 

za mluvčího „slezského lidu a moderní spo-

lečnosti“.

Zvrat nastal po uveřejnění Smějových člán-

ků v krajském a okresním tisku vystihujících 

atmosféru léta 1968. Rovněž se zasazoval 

o návrat k prvorepublikovým tradicím – in-

stalování pamětní desky Tomáše G. Masary-

ka a návrat k pojmenování Masarykovy třídy 

v centru Opravy. Tvrdě u svých dosavadních 

přátel, známých, i vedení krajské reprezen-

tace narazil. Oklešťování 

občanských práv, pra-

covních možností jeho 

i rodinných příslušníků, 

odtahování a zapírá-

ní přátel postupovalo 

pomalu ale jistě. Vylou-

čen ze strany, sdruže-

ní umělců, přišel také 

o možnost cestování 

z Československa. Jeho 

nejlepší román vycháze-

jící z vězení v nacistické 

Vratislavi „Obličejem ke 

zdi“ šel po vytištění do stoupy. Úlitbou bylo 

Smějovi sepisování pamětí „Na co jsem ne-

zapomněl“ (1971). Vyšly nedávno (2019) péčí 

literárních historiků Slezské univerzity v Opa-

vě. Nepřekvapí, že 50. léta, kdy se Fran Směja 

mimo jiné podepsal pod rozpuštění tradiční-

ho spolku Matice opavské, v knize víceméně 

pomíjí. 

Zesnul 11. února 1986 v necelých 84 letech 

literaturou plného života. V současnosti jej 

mimo jiné připomínají pamětní desky v Opa-

vě na Olomoucké ulici a v Suchých Lazcích 

na rodném domě.

Jaromíra Knapíková

Spisovatel, básník Fran Směja

Historie
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V 
Opavě přelomu 19. a 20. století by-

chom mohli navštívit místa reprezen-

tativní i méně honosná. Dnešní ná-

vštěvník by byl patrně více než překvapen, 

kdyby nahlédl do salonku a dalších místností 

hostince U Zlatého zajíce, který v Solné ulici 

č. 45 provozovala paní Theresie Klimková. 

Interiéru s prapodivnými rekvizitami připo-

mínajícími výzbroj a výstroj středověkých 

rytířů či rekvizity potulné divadelní společ-

nosti dominovala vycpanina výra velkého 

v nadživotní velikosti. Neméně výstřední byla 

také setkání členů spolku, která se zde pravi-

delně odbývala v rozmezí let 1899–

1938. Název spolku Schlaraffie, jehož 

dějiny se začaly psát na podzim roku 

1859, byl odvozen od německého 

pojmenování bájné země Tramtárie. 

Specifická recesistická zábava se tě-

šila zejména mezi lépe situovaným 

městským obyvatelstvem stále vět-

ší oblibě a koncem 19. století měl 

spolek zřízenou „pobočku“ téměř 

v každém větším městě 

německého jazy-

kového pro-

storu.

Uskupení opavských „šlarafiánů“ bylo ofi-

ciálně ustaveno v roce 1886. K zakládají-

cím osobnostem pobočky Oppavia patřil 

místní advokát Theodor Ziffer, typograf 

a podnikatel August Strassila či redaktor 

Albert Schönaich. Ke členům v dalších 

desetiletích patřili především příslušníci 

svobodných povolání, finančníci, podni-

katelé či armádní důstojníci. Do poslední 

kategorie náležel rovněž mnohaletý kan-

cléř spolku – penzionovaný kapitán Hein-

rich Oertl, mezi schlaraffy přezdívaný jako 

Timur der kleine Demosthenes. Co tento 

oblíbený humoristický spolek, jehož jed-

nací řečí byla němčina obohacená o zcela 

specifické schlaraffské výrazy, odlišovalo 

od například obdobných českých Kosích 

hnízd či dalších diskusních klubů a stolo-

vých společností, byla nezaměnitelná sty-

lizace společenských setkání nazývaných 

Sippung, jež se konala právě v podobně 

vybavených místnostech. Za parodická 

vystoupení a hudební produkce mohli 

účastníci získat trofej, která mívala zpravi-

dla vzhled odznaku či řádu. Tyto dekorace 

pak členové hrdě vystavovali na svrchníku 

svého oděvu jako svéráznou zbroj. Vyzna-

menání a řády byly upevňovány také na 

„helmách“ – pro spolek typických čap-

kách, jež tvarem připomínaly šaškovskou 

čepici. 

Nepřekvapí, že spolek libující si v parodii 

společenských konvencí a rituálů, mezi jehož 

členy bylo mnoho osob židovského původu, 

byl trnem v oku nacistům. Ti jeho činnost 

ukončili v roce 1938. Vzhledem k pováleč-

nému odsunu německého obyvatelstva je 

nasnadě, že aktivity spolku byly ob-

noveny jen v Rakousku a Německu. 

Není ovšem bez zajímavosti, že vedle 

Švýcarska je spolek dodnes aktivní 

v řadě měst Kanady, Spojených států 

amerických či Mexika, kde jeho po-

bočky na přelomu 19. a 20. století za-

kládali původem němečtí imigranti, 

proudící do Nového světa za lepšími 

ekonomickými a společenskými pří-

ležitostmi. Aktivity těchto svérázných 

spolků tak za „velkou louží“ dodnes 

upomínají na pravlast Schlaraffie 

v srdci Evropy.

Ondřej Haničák

Cesta do Tramtárie s opavským 
recesistickým spolkem Schlaraffia

Opavský spolkový život

Historie
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Nabízí 4-leté denní studium
l Management obchodního podnikání

l Podnikání v oborech wellness a lázeňství

l Informatika a počítačový design

l Sociální činnost

Možnost dálkového, IVP a distančního studia oborů:
l Podnikání, Obchodní akademie a Ekonomika podnikání.

Informace viz www stránky.

Zveme Vás na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  

ve středy 12. 1.  a  19. 1. 2022.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte!

Rooseveltova 47, Opava, 746 01, tel.: 776 480 309

info@soukroma-oa-opava.cz, www.soukroma-oa-opava.cz

s.r.o

Nyní v rekonstruovaných prostorách Opavského Mariana

Zvládněte potíže s učením!
Domluvte si 

bezplatnou konzultaci

INTENZIVNÍ 
   DOUČOVÁNÍ

VOLEJTE  777 041 820
Studijní centrum 

BASIC Opava
Masarykova třída 39

opava@basic.cz
www.basic.cz

Řešíte přípravu 
na přijímací zkoušky?

Chcete si ujasnit, 
co ovládáte 

a kde máte mezery?
Potřebujete projít 

přijímací testy na SŠ?
Chcete se zdokonalit 
a získat větší jistotu?

MATEMATIKA
ČESKÝ JAZYK

Inzerce
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Krátce

Do knihovny na fotky i za zážitky z cest

Vychází komiks o životě Joy Adamsonové

N
a cestovatelské přednášky i výstavy 

fotografií láká v lednu Knihovna Petra 

Bezruče. Prostřednictvím připravo-

vaných akcí se její návštěvníci přenesou do 

Jordánska a Kanady, uvidí českou podzimní 

krajinu či divoká zvířata a projdou si i Pacific-

kou hřebenovku.

„Pomyslný výkop provede Lenka Klementová, 

provede nás Jordánskem od Mrtvého moře 

k Rudému,“ uvedla ředitelka Knihovny Pe-

tra Bezruče Zuzana Bornová. Přednáška 

opavské cestovatelky se uskuteční v úterý 

11. ledna od 18 hodin v sále Knihovny Petra 

Bezruče a je třeba si na ni rezervovat místo, 

stejně jako na povídání biologa a průvodce 

na volné noze Vladimíra Lemberka nazvané 

Všechny barvy Kanady, které je na programu 

ve stejném čase a na stejném místě o týden 

později. 

Úterý 1. února pak bude od 17.30 patřit bo-

latickému rodákovi Janu Hanzlíkovi, který 

v přednášce Pacifická hřebenovka, jejíž sou-

částí bude i promítání, popíše 4 286 kilome-

trů z Mexika do Kanady, mezi hranicí USA s 

Mexikem a hranicí USA s Kanadou, které pěš-

ky ušel za 154 dní. I na tu je nutná rezervace.

Vestibul knihovny zároveň od 6. ledna zaplní 

výstava fotografií Tomáše Havránka a Kamila 

Quise Zvířata divočiny. 

V oddělení pro dospělé čtenáře návštěv-

níci od 3. ledna mohou zhlédnout výstavu 

Výtvarníci pro dobro, což jsou vánoční po-

hlednice vydávané Kontem Bariéry. Poboč-

ka knihovny v Kateřinkách od nového roku 

představí výstavu fotografií Martina Holuši 

Česká podzimní krajina a pobočka v Kyle-

šovicích od 3. ledna vystaví černobílé foto-

grafie Jiřího Hajduka Tichá noc v Hradci nad 

Moravicí. (mot)

O
na napsala vůbec první životopis 

světoznámé ochránkyně přírody Joy 

Adamsonové, který se zabývá jejím 

dětstvím a kořeny na Opavsku. On je zná-

mým ilustrátorem, jehož kresby znají děti 

z několika evropských zemí. Teď Zuzana Be-

ranová a Oldřich Hyvnar spojili síly, aby Joy 

Adamsonovou představili mladší generaci. 

Její život převedli do komiksové podoby. 

Publikace Dlouhé safari z Opavy do Keni 

s podtitulem Životopis Joy Adamsonové prá-

vě vychází.

„Největší výzvou pro mě bylo převést košatý 

a bohatý život Joy Adamsonové do textů 

v bublinách. Neznamená to zjednodušení. 

Příběh jsem musela pečlivě vystavět na ome-

zeném prostoru tak, abych podchytila i hlubo-

ké motivy,“ popsala autorka scénáře Zuzana 

Beranová.

Dodala, že úzká spolupráce s kreslířem byla 

nedílnou součástí celého kreativního pro-

cesu a finální podobu komiks dostal právě 

interakcí mezi nimi. Oldřich Hyvnar jí někdy 

její představy vrátil, že jsou nepřekreslitelné, 

jindy sám vymyslel originální řešení. Kladl 

důraz na každý detail od přesného vyobraze-

ní oděvů příslušníků jednotlivých afrických 

kmenů až po věrný obraz způsobu uchyce-

ní mrtvého zvířete za autem, když manželé 

Adamsonovi učili lvici Elsu lovit.

Výsledný komiks bude k dostání v průběhu 

ledna. Přesný termín nebyl v době uzávěr-

ky tohoto vydání Hlásky stanoven, sledujte 

proto web a facebook města Opavy, které 

publikaci vydává. Příznivci Joy Adamsono-

vé i patrioti Opavy, jejího rodného města, 

ji koupí v Turistickém informačním centru 

Opava. (mot)

Lednový Klub maminek
Setkání na téma Zima připravila pro ma-

minky a nejmenší děti na leden pobočka 

Knihovny Petra Bezruče v Kateřinkách. 

Těšit se mohou na čtení, výtvarné dílničky 

a další tvůrčí využití volného času, ale i po-

hybové a úkoly a procvičování jemné mo-

toriky. Tradiční Klub maminek se uskuteční 

ve středu 26. ledna od 10 hodin. Vstup je 

volný a akce se mohou zúčastnit i mamin-

ky, které nejsou v Knihovně Petra Bezruče 

registrované jako čtenářky. (mot)

Retro kalendáře jsou pořád v prodeji
Kalendáře na rok 2022 se nesou v duchu retra 

a lidé si je stále mohou koupit v Turistickém a 

informačním centru (TIC) Opava. V průběhu 

roku své majitele provedou slezskou metro-

polí v období od konce 60. do 90. let minulé-

ho století. „Byly to roky, kdy se město radikálně 

měnilo – od šedivých a nevýrazných ulic v do-

bách socialistických až po návrat barev a živo-

ta po sametové revoluci,” popsala vedoucí TIC 

Eva Sůrová. Stolní varianta kalendáře přijde 

na 100, nástěnná na 160 korun. (mot)

Surůvka v Opavě vystavuje fotky
Jako fotograf se svým volným cyklem fo-

tografií ze stipendijního pobytu v Bad Ems 

z roku 2002 Opavanům představuje zná-

mý výtvarník a pedagog Ateliéru nových 

médií na Ostravské univerzitě Jiří Surůvka. 

Jeho výstava s titulem Halt/Vorwärts! je do 

10. ledna k vidění v univerzitní Galerii Haue-

rova 4. Název jí dala dvojice metaforických 

záznamů architektonické výzdoby, která 

odkazuje k německé válečné historii, kdy 

jsou sochy vojáků konfrontovány s barvami, 

a tedy příkazy semaforu Stát! Vpřed! (mot)

Kultura
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Soňa Křepelová. Snímky: SDO

Roxana je krásná role, říká Soňa Křepelová

N
a prknech Slezského divadla ožije 

jedna z divadelních legend. Opavský 

činoherní soubor zve 16. ledna na 

premiéru Rostandova Cyrana z Bergeracu.  

V příběhu plném šermu i poezie jednu 

z hlavních rolí alternuje nová členka soubo-

ru Soňa Křepelová. Cyranova láska Roxana 

je její první výraznější rolí. V rozhovoru s dra-

maturgyní činohry Alžbětou Matouškovou 

prozradila, že Roxanin příběh jí připomíná 

vlastní životní dráhu.

Co říkáte na to, že ztvárníte Roxanu?
Vážím si toho. Nejen kvůli tomu, že Roxana 

je krásná a vysněná role mnoha hereček. Po 

dlouhé době bez zkoušení a hraní mám opět 

možnost tvořit, pracovat a posouvat se dál. 

Nejen profesně, ale především osobnostně. 

Jedna věc je totiž ztvárnit roli, ta druhá umět 

pracovat se svým egem, což je v případě 

alternovaných rolí výzva. Troufnu si říct, že 

jsme se s tím s Andreou Zatloukalovou po-

pasovaly na výbornou, pomáhaly jsme si 

a navzájem se toho od sebe hodně naučily. 

To mě moc těší.

Znala už jste Cyrana z Bergeracu jako di-
vák z jiných divadel? 
Před pár lety jsem Cyrana viděla v podá-

ní divadelní společnosti INDIGO Company 

v režii Petra Mikesky s Danem Bambasem 

jako Cyranem a Lilian Fischerovou jako 

Roxanou na nádvoří průhonického zámku. 

A přiznám se, že v té době jsem víc než text 

vnímala atmosféru a příběh jako takový. Ani 

ve snu by mě nenapadlo, že dostanu příleži-

tost si v příběhu zahrát, natož hlavní ženskou 

postavu. Po našich předpremiérách jsem se 

byla na Cyrana podívat ještě v Divadle v Ce-

letné v režii Jakuba Špalka s Martinem Hof-

mannem a Eliškou Hanušovou.

Roxana je postava s velmi tragickým ob-
loukem. Téměř po celou dobu hry je kla-
mána a nakonec přijde nadvakrát o svou 
životní lásku. Našla jste si k ní vztah?
Cesta, jakým uvědoměním a poznáním si 

Roxana projde a jak se vnitřně změní, mi 

připomíná vlastní životní dráhu a promě-

nu. Právě ona má na tom všem dost zásad-

ní podíl. Pro vyjádření mého vztahu k ní si 

dovolím použít její vlastní slova – Roxana je 

pro mě „jméno, jež zapsáno zůstane navždy 

v nás”. Jen doufám, že s láskou to 

v mém životě dopadne šťastněji.

Překvapila vás náročnost textu? 
Jak jste se učila ty stovky veršů?
Víc než složitost a náročnost tex-

tu mě překvapil fakt, že když se 

člověk soustředí na význam 

slov, vět, monologů a dialogů, jde po smyslu 

textu a vnímá situaci, jde učení samo. A co víc, 

v hlavě to zůstává.

Máte nějakou jinou vysněnou roli?
Zatím jsem se neodvážila o konkrétních 

rolích snít. Je zajímavé, že Roxana přišla ve 

chvíli, kdy jsem se sama zaobírala tématem 

lásky. Těším se, jaké další role ke mně přijdou 

a jaká životní témata otevřou.

Covidová doba kulturu v mnohém pozna-
menala. Máte pro diváky argument, proč 
stojí za to i s rouškou na obličeji přijít do 
divadla?
Divadlo je svět ve světě. Díky příběhům, 

které se na jevišti odehrávají, a díky vlastní 

fantazii a představivosti se můžeme všich-

ni aspoň na chvíli ocitnout 

v úplně jiném světě, řešit 

jiné problémy, cítit se jinak 

a na okamžik nevnímat, co 

se v našem reálném živo-

tě děje. Umět se uvol-

nit, vyčistit si hlavu 

a předat si energii je 

v dnešní době to, co 

nám pomůže zacho-

vat si duševní zdraví. 

A to je vedle toho 

fyzického aktu-

álně tou nej-

větší prio-

ritou. 

 (mot)

OKO připravilo pestrou lednovou nabídku

N
a výstavy, přednášky i komentované 

prohlídky návštěvníky zve Opavská kul-

turní organizace. Až do konce ledna zá-

jemci mohou v Galerii Eisler Obecního domu 

vidět a také „si prožít” interaktivní výstavu Eliš-

ky Podzimkové Malý princ, v expozici Cesta 

města v Obecním domě pokračují Vůně zimní 

Opavy a v Domě umění jsou do 16. ledna pří-

stupné výstavy Vize Patrika Hábla a Power of 

life Marka Nenutila. Nechybí ani novinky.

Do venkovního prostoru Domu umění byly 

v prosinci umístěny sochy, které obohatily 

výstavu Sochařské city. „V zahradě za koste-

lem je instalována výstava kovových plastik 

uměleckého kováře a sochaře Libora Hurdy,“ 

upřesnila ředitelka Opavské kulturní organi-

zace Marcela Mrózková Heříková.

Hned trojice nových výstav pak 27. ledna od-

startuje v Domě umění. „Skupinová výstava 

děl umělců s názvem Transit City je věnována 

tranzitním městům v blízkosti hranic. Výstava 

Postřehy z krajiny Jana Sibinského představuje 

na velkoformátových plátnech poselství příro-

dy a touhu zachránit se v současném konfor-

mismu. Třetí výstava Paradise lost nabídne díla 

Vladany Fuchsové, která je opavskou básníř-

kou a malířkou,“ uvedl Dominik Beneš, dra-

maturg Opavské kulturní organizace.

Program Klubu Art láká 15. ledna na přednáš-

ku Beaty Háblové s názvem Místa a nemísta, 

která se bude věnovat urbanismu a architek-

tuře Opavy i ztraceným a opomíjeným mís-

tům. Diskuzní cyklus s inspirativními ženami 

Sebevědmy přinese 25. ledna setkání s Lucií 

Deutsch, tvůrkyní magických fotografií. Ve 

foyer Obecního domu pak lidé najdou výsta-

vu fotografií Romana Vondrouše s názvem 

Výběr z cyklu pandemie i výstavu dětských 

prací nazvaných Eurotopia.  (mot)

Kultura
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Collegium marianum

Indiánské léto

V kultuře letos bude z čeho vybírat

R
ok 2022 bude plný novinek i tradičních 

akcí. Hláska vám přináší ochutnávku 

toho, co město Opava a opavské stěžej-

ní kulturní instituce připravují. Těšit se může-

te na bezpočet výstav, divadelních a hudeb-

ních akcí, přednášek i naučných programů. 

Město zve i na Stěhování mezi světy
Ve finále jsou přípravy abonentního cyklu váž-

né hudby. Její příznivce čeká sedm koncertů, z 

toho dva ve spolupráci s Mezinárodní interpre-

tační soutěží Beethovenův Hradec a Meziná-

rodním hudebním festivalem Leoše Janáčka. 

Sezona se poprvé odehraje během jednoho 

roku, a to od března do listopadu. Milovníky 

symfonické hudby navíc potěší čtyři koncerty 

Janáčkovy filharmonie, které se s finanční pod-

porou města uskuteční v kostele sv. Václava – 

program v březnu najdete na www.jfo.cz.

Místo tradičního reprezentačního plesu bude 

mít Opava letos ples jarní, a to 7. května v kos-

tele sv. Václava. Změny nastanou i u velkých 

kulturních akcí – budou vždy dvě ročně, což 

pro festival Další břehy znamená konání jen 

v lichých letech. V těch sudých, tedy i letos, se 

uskuteční Mezinárodní varhanní soutěž Petra 

Ebena. Jde už o 21. ročník a mladí varhaníci 

z různých zemí Evropy koncem října zahrají na 

čtyřech typech varhan – v Opavě v Knihovně 

Petra Bezruče, v konkatedrále Nanebevzetí 

Panny Marie a v kostele sv. Vojtěcha a v Hlučí-

ně v kostele sv. Jana Křtitele.

Druhou velkou akcí je zářijový multižánrový 

festival Bezručova Opava, letos s podtitulem 

Stěhování mezi světy. „Epidemie koronaviru 

společnost ze dne na den přestěhovala ze světa 

reálného do světa virtuálního. Ten jsme dosud 

navštěvovali jen dobrovolně a občas a najed-

nou jsme k tomu nuceni. Co nám online svět dal 

a co vzal? Jak ho vnímají různé generace? A jaké 

místo v něm má umění? I na tyto otázky se festi-

val skrze své pořady pokusí odpovědět,” popsal 

kulturní dramaturg města Petr Rotrekl.

Cyrano, Dvě vdovy i Polská krev
Na desítku premiérových titulů zve Slezské 

divadlo. Činohra v lednu začne Cyranem 

z Bergeracu, v březnu herci v komedii ka-

nadského tvůrce Norma Fostera Za dveř-

mi kanceláří ztvární páteční odpoledne na 

šesti různých pracovištích a květen bude 

v jejich podání patřit premiéře Gogolova 

Revizora. První letošní premiérou operního 

souboru bude únorové Verdiho Rigoletto, 

v dubnu následuje veselá opereta Polská krev 

a v červnu Mozartův Don Giovanni.

Na září se chystá premiéra komedie o nevin-

né přátelské pomoci Můj nejlepší kamarád. 

V říjnu divadlo ovládne oratorium Georga 

Friedricha Händela Zaslíbená země, v listo-

padu diváci prostřednictvím hry Lenky Lag-

ronové Jako břitva poznají Boženu Němco-

vou, jak ji ještě nikdy neviděli, a prosincovou 

premiérou bude francouzská operní kome-

die s hudbou Bedřicha Smetany Dvě vdovy.

OKO připomene výročí Kateřinek
Devadesáté výročí povýšení Kateřinek na 

město od února do dubna připomene pa-

nelová výstava velkoformátových fotografií 

Proměny Kateřinek, chystaná Opavskou kul-

turní organizací (OKO). „Bude přímo v ulicích 

Kateřinek. Připomene zaniklý cukrovar, těžbu 

sádrovce, bývalou radnici i zaniklou zástav-

bu kolem dnešní Ratibořské a Rolnické,” po-

psal dramaturg OKO Dominik Beneš s tím, 

že vyjde také publikace Příběh Kateřinek. 

Expozice Cesta města v Obecním domě od 

června do října výstavou připomene kořeny 

Joy Adamsonové v Opavě a na konci roku se 

příznivci opavské historie tamtéž mohou tě-

šit na Příběhy tichých zahrad, výstavu o osu-

dech zaniklých opavských hřbitovů.

Do Domu umění mimo jiné zamíří tvorba 

opavské skupiny Gottfrei, kterou tam lidé 

uvidí v létě, koncem roku pak práce českého 

výtvarníka Michaela Rittsteina i malby opav-

ského rodáka Rostislava Herrmanna. Tipem na 

návštěvu Galerie Eisler v Obecním domě je na-

příklad letní výstava českého karikaturisty Vác-

lava Šípoše. I pro letošní rok OKO počítá také 

s programovou nabídkou Léta na terase, která 

zahrnuje koncerty, workshopy a řadu dalšího.

Knihovníci chystají sérii přednášek
Knihovna Petra Bezruče naváže na osvěd-

čené cestovatelské přednášky. Ústředním 

tématem je příběh a jeho spojení s cestou či 

s krajinou. „V programu dáváme prostor i regi-

onálním osobnostem, jako je Anna Malchárko-

vá, Jan Hanzlík nebo Ondřej Šamárek a Arnošt 

Vašíček,” přiblížila ředitelka knihovny Zuzana 

Bornová. Přednášky se uskuteční od ledna 

do dubna a od září do začátku prosince.

Bohatý program přinese březen, měsíc čte-

nářů, a říjen a jeho Týden knihoven. Mamin-

ky s dětmi se mohou těšit na deset setkání 

Klubu maminek, v plánu jsou i čtyři spor-

tovně vzdělávací akce. „Z výstav bych chtěla 

upozornit na březnovou soubornou výstavu 

prací kreslíře a humoristy Boříka Frýby, kterou 

připravujeme ve spolupráci s výtvarnou skupi-

nou X,” dodala Bornová.

Svět loutek i hudební výročí
Středisko volného času zve první dubnový 

víkend na Opavskou rolničku 2022, regio-

nální přehlídku amatérských loutkářských 

souborů, z nichž ty nejlepší postoupí na 

71. Loutkářskou Chrudim. Na červen chystá 

mezinárodní dětský folklorní festival Děcka, 

poče se hrač, který ovládne opavské Měst-

ské sady. Příznivce dechovek od 26. června 

do 5. září potěší letní Promenádní koncerty 

dechových hudeb, které letos slaví kulatiny 

– jde už o 50. ročník. Začátek září pak bude 

patřit folklornímu festivalu Chodníčky k do-

movu s festivalovým průvodem a dvěma 

programy.

Do muzea za poznáním
Slezské zemské muzeum (SZM) chystá na 

červen Slezskou muzejní noc, jež slibuje ve 

všech jeho areálech netradiční ukázky i ko-

mentované prohlídky. Arboretum v Novém 

Dvoře v srpnu pohltí Indiánské léto a atmo-

sféra Divokého západu. Dvě živé ukázky Těž-

ká léta 1938 a 1945 v září ovládnou Areál čs. 

opevnění v Hlučíně – Darkovičkách. „V první 

ukázce ožije betonová linie opevnění střelbou 

z pevnostních kulometů. Ve druhé se návštěv-

níci mohou těšit na ukázku boje ostravsko-

-opavské operace,” přiblížila Jana Polášková 

ze SZM. Do Arboreta pak v říjnu přijďte na 

tradiční akci Vyřež/š si svou dýni. (mot)

Kultura
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SLEVOVÝ KUPÓN   -15%
platí na veškeré zboží mimo zboží v akci 

a zboží na objednávku.

Předložte na pokladně. Kupóny nelze sčítat.

Prodejní doba:  Po-Pá   900- 1800tel.: 702 021 206 www.allpodlahy.cz

ALL PODLAHY

v Milostovicích u Opavy

Zajištujeme pokládku vybrané podlahové krytiny.

CENTRUM  
PODLAHOVÝCH 
  KRYTIN

ALL PODLAHY

1  Zrnitý povrch s ochrannou 

úpravou Gernet® Ultra

2 Tištěný dekor

3 Skelná vrstva

4 Kompaktní vrstva

5  Podložka z polyestero-

vého vlákna vyrobená 

z recyklovaného PET

             
⚐ je velkoobchod, kde spolupracujeme s investory a  architekty. 

⚐   Vybrané podlahy z naší  nabídky jsme dodali do  hotelů, kina, penzionů, 
kanceláří, školních zařízení po celé ČR. 

⚐   Zajistíme vám komplexní servis, poradenství s výběrem podlahy z naší 
rozsáhlé nabídky včetně následné pokládky podlahy.

Návštěva CENTRUM PODLAHOVÝCH KRYTIN  se vyplatí. 
Na vybrané produkty poskytujeme slevu až 15%.

Inzerce
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Krátce

Další miminko v babyboxu
Opavský babybox zachránil v pořadí již osmé 

dítě. V úterý 7. prosince se signál vyhřívané  

schránky umístěné na boční zdi transfúzního 

oddělení ve Slezské nemocnici rozezvučel, 

zdravotníci v ní našli několikaměsíční zcela 

zdravou holčičku i s výbavičkou. „Dostala 

jméno Olinka podle Olgy Stanley, která náš 

spolek opakovaně velkoryse podpořila,” uvedl 

Ludvík Hess, zakladatel babyboxů v naší re-

publice, které se začaly postupně instalovat 

od roku 2005. Nyní je jich zřízeno na 8 desí-

tek a zachránily už 230 dětí. (lad)

Poděkování dárcům krve
Ani letos nemohlo město kvůli pandemic-

ké situaci „naživo” poděkovat dárcům krve. 

Slavnostní ceremoniál se sice neuskutečnil, 

o finanční odměnu ale nepřijdou. Celkem 

76 dárců si na pobočce Českého červeného 

kříže (ČČK) vyzvedne za 40 odběrů Zlatou 

medaile Prof. MUDr. Jana Jánského a obdrží 

tisícikorunu. Dalších 33 dobrovolníků získá 

dva tisíce korun a Zlatý kříž ČČK 3. třídy za 

80 odběrů krve. Všem, kteří darovali tuto nej-

cennější a nenahraditelnou tekutinu, patří 

obrovské díky a uznání. (lad) 

Kurzy moderního ošetřovatelství
Pokud pečujete o své blízké, chtěli byste ně-

komu pomáhat nebo se chcete jen seznámit 

se základy moderního ošetřovatelství, pak 

právě pro vás jsou připraveny kurzy oblast-

ního spolku Českého červeného kříže s touto 

tematikou. V prvním měsíci v roce se budou 

za podpory města Opavy konat každý pátek, 

tedy 7., 14., 21. a 28. ledna. Vždy je potřeba 

se na ně dopředu zaregistrovat na adrese 

www.cck.sinch.cz. Bližší informace je možné 

získat prostřednictvím e-mailu: opava@cer-

venykriz.eu. (lad)

Záchranáři dostali nové přístroje od města

Pomáháme seniorům s registrací na očkování

O
pavští zdravotničtí záchranáři pře-

vzali do užívání nové vybavení pro 

svou zásahovou činnost, a to z do-

tace města Opavy. Jedná se o ultrazvukový 

přístroj pro rychlou akutní diagnostiku, je-

hož cena včetně zaškolení záchranářů v jeho 

používání činí dvě stě tisíc korun. Druhou 

pomůckou je videolaryngoskop v hodnotě 

80 tisíc. Celková výše dotace i s transportní-

mi prostředky za dvacet tisíc korun tedy činí 

300 tisíc korun. „Jsem velmi rád, že můžeme 

alespoň symbolicky podpořit činnost zdravot-

nické záchranné služby v našem městě i při-

lehlých obcích a přispět k nadstandardní výba-

vě záchranářů. Věřím, že nové přístroje budou 

v rámci přednemocniční neodkladné péče 

dobře sloužit,“ řekl primátor Opavy Tomáš 

Navrátil, který přístroje záchranářům předal.

Ultrazvuk je špičkové zařízení, jež dokáže vel-

mi rychle odhalit zdravotní problém. Do pár 

minut je tak možno stanovit například příčinu 

zástavy oběhu, dechové tísně, nebo zhod-

notit rozsah traumatu hrudníku nebo břicha. 

U pacienta tak lze předejít zbytečnému pro-

dlení při určování diagnózy a významně při-

spět k úspěšné záchraně života. Přístroj je mo-

bilním systémem, pracujícím na akumulátor, 

s dotykovým displejem, umožňující přenos 

dat. Videolaryngoskop využívá nejmodernější 

technologie, má kameru a plnohodnotný ba-

revný monitor. Je s ním možné provést intu-

baci dýchacích cest pacienta, u něhož je tento 

výkon obtížný, například při úrazech.

Oba přístroje rozšíří jako nadstandardní dia-

gnostický prostředek vybavení prvosledové-

ho lékařského vozidla v Opavě. „Velmi si vá-

žím podpory vedení města i zájmu o naši práci. 

Pomůcky přispějí k dalšímu zlepšení diagnos-

tických možností našich lékařů i zkvalitnění 

péče o naše pacienty,“ řekl ředitel územního 

odboru záchranné služby v Opavě Petr Čer-

nohorský.

V závěru roku se uskutečnilo zaškolení lékařů 

pro práci s novým vybavením, aby mohlo ná-

sledně plnohodnotně pomáhat při zásazích 

u pacientů. (rok)

O
pavská radnice se rozhodla opět 

zprovoznit kontaktní místo, kde 

pracovníci magistrátu pomáhají 

zejména seniorům s registrací k očkování, 

a to hlavně třetí posilující dávkou. Po vánoční 

pauze bude služba opět fungovat od pondě-

lí 3. ledna.

„Tuto službu jsme zavedli zkraje minulého roku 

a velmi se nám osvědčila. Pomohli jsme takto 

řadě občanů, kteří neměli jinou možnost regis-

trace, protože je pro ně systém složitý, nemají 

přístup k internetu nebo nemají nikoho, kdo 

by jim pomohl. Těmto lidem chceme pomoci 

i s třetí dávkou, proto jsme pro ně zřídili toto 

kontaktní místo na Hlásce,“ řekl primátor Opa-

vy Tomáš Navrátil.

Služba, která funguje v budově Hlásky ve 

všední dny od 8 do 12 hodin, je určena pro 

zájemce o vakcinaci, kteří nemají technickou 

či jinou možnost se zaregistrovat. S sebou si 

musí přinést osobní doklady a mobilní tele-

fon, na který přijde potvrzující PIN. Na pra-

covníky magistrátu se ve stejném čase mů-

žete obrátit i telefonicky, a to na čísle 734 648 

051. Linka však slouží pouze pro dotazy o 

registraci nikoliv o zdravotních problémech.

Z důvodu velkého zájmu o očkování Slezská 

nemocnice počátkem prosince spustila dru-

hé očkovací místo v Opavě, a to v areálu Škol-

ního statku na Englišově ulici. Stávající místo 

v Obecním domě bude fungovat i nadále. 

Aktuální informace o provozu těchto center 

najdete na adrese www.snopava.cz/pacien-

ti/koronavir-covid-19.

Jen pro zajímavost: Opava byla jedním z prv-

ních měst, které počátkem tohoto roku po-

dobnou službu zavedlo. Ministerstvo vnitra 

tuto pomoc zařadilo do prestižní příručky 

příkladů dobré praxe. (rok)

Sociální službyZdravotnictví a sociální služby
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Parkovací dům vizualizace

Kalendárium opavské radnice za rok 2021  

R
ok 2021 byl, stejně jako rok předešlý, 

značně poznamenám koronavirovou 

pandemií. Tak, jak se měnila situace 

s počty nakažených, zpřísňovala a uvolňova-

la se i vládní opatření. Často proto bylo nutné 

ze dne na den měnit plány, rušit připravené 

akce, odložit zahájené práce a síly směřovat 

do řešení vzniklé situace a dodržení omezují-

cích nařízení. Pro zachování chodu doposud 

zcela běžných věcí bylo vynaloženo mnoho 

energie, úsilí a trpělivosti, které byly stejně 

tak potřebné při boji se samotnou pande-

mií. Ta se nepodepsala jen na nemocných, 

ale v přenesené podobě i na zdravotnících, 

podnikatelích, školách, v různé míře na celé 

společnosti. I přes těžké podmínky se měs-

to snažilo, aby nebyl zastaven jeho rozvoj, 

podařilo se mu pokračovat v investičních 

akcích a dalších projektech, jejichž přehled 

vám nyní přinášíme.

leden
Po více než půlroce stavebních prací byla se 

začátkem roku zprovozněna propojka ulic 

Žižkova – Krnovská, jejíž vybudování vyšlo 

město na cca 15,3 milionu korun. Silnice 

zjednodušila přístup do Městských sadů, 

k fotbalovému stadionu, víceúčelové hale či 

zahrádkářské kolonii.

Magistrát nabídl seniorům pomoc s registra-

cí k očkování. Přímo na radnici zavedl službu, 

kterou využily stovky občanů. Na konci roku 

byla tato iniciativa oceněna v prestižní soutě-

ži Přívětivý úřad.

Začala rozsáhlá likvidace jmelí. Pomocí pro-

řezu a kácení postižených stromů se město 

snaží zastavit rozrůstání tohoto cizopasníka. 

Do boje se jmelím již investovalo několik mi-

lionů korun a hodlá v něm pokračovat další-

mi etapami projektu.

únor
Počátkem měsíce byla zahájena stavba par-

kovacího domu s kapacitou více než 2 stovky 

aut na Skladištní ulici, který řeší problema-

tické stání u železničního nádraží Opava vý-

chod. Hotový by měl být v polovině letošní-

ho roku. Na investiční akci za cca 190 milionů 

získalo město 85 milionovou dotaci. 

Stejně jako v prvním roce pandemie město 

i v roce 2021 pomáhalo živnostníkům. Ti 

mohli nejen v únoru, ale později i v dubnu 

a květnu žádat o slevy z nájmu v městských 

prostorách a odložit platbu. Živnostníci 

s provozovnou mohli získat i dar ve výši 

20 tisíc. Celkově šlo v roce 2021 z městské 

kasy na pomoc živnostníkům více než 20 mi-

lionů korun.

březen
Radnice začala hledat partnera pro oživení 

arkád ve Dvořákových sadech. Ty by chtěla 

ideálně pronajmout k provozování kultur-

ních či jiných volnočasových aktivit spoje-

ných např. s prodejem občerstvení s tím, že 

by se nájemce podílel na údržbě místa. Arká-

dy v roce 2022 projdou rekonstrukcí.

Opava během celého roku distribuovala do 

svých organizací, sociálních zařízení, škol 

i obcí ve správním obvodu tisíce respirátorů 

a ochranných pomůcek za miliony korun. 

Hlídky městské policie je rozdávají i lidem 

bez domova. Krizový štáb města v březnu 

znovu otevřel jídlolinku pro seniory a lidi v 

karanténě, jejíž provoz byl přerušen v lednu.

Velikonoční trhy musely být kvůli pandemii 

zrušeny. Velikonoční atmosféru se tak poku-

sila navodit alespoň nová výzdoba v centru 

města. Lidé ozdobili i betonové květináče na 

Dolním náměstí.

duben
Festival Další břehy se nemohl z důvodu epi-

demiologických nařízení konat. Téma Síla 

ženy se přesunulo do podzimního festivalu 

Bezručova Opava.

Dva bytové komplexy na Hobzíkově ulici 

dostaly nové kabáty za 9,2 milionu korun, 

z nichž více než 40 % způsobilých výdajů po-

kryla dotace. K zemi šla lávka na Pískové ulici, 

později na podzim tady byl zprovozněn most 

nový, jehož výstavba vyšla na cca 8,4 milionu 

korun.

V Komárově a Suchých Lazcích začala stav-

ba splaškové kanalizace o celkové délce cca 

12 kilometrů. Akce, která by měla být ho-

tova letos v říjnu, vyjde město na více než 

291 milionů korun. Částkou 163,5 milionu je 

spolufinancována Státním fondem životního 

prostředí ČR.

květen
Díky stavebním úpravám horního patra Do-

mova sv. Kateřiny se opavské Seniorcentrum 

rozšířilo o dalších 13 dvoulůžkových pokojů. 

Přestavba vyšla na 17 milionů korun. Zhruba 

polovinu uhradilo město, zbytek byl financo-

ván z prostředků Ministerstva práce a sociál-

ních věcí.

Nápady pro Opavu vzbudily rekordní zájem. 

Občané hlasováním rozhodli o podpoře 

hned šesti projektů. Město na Nápady vyčle-

nilo 1,5 milionu, za které se budou realizovat 

projekty s názvy Venkovní posilovna, Hřiš-

tě pro jaktařské děti, Workoutové hřiště ZŠ 

Otická, Zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny 

v parčíku, Street-art-malba a Doplnění her-

ních prvků pro děti.
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Mariánský sloup

červen
Po roce a půl stavební činnosti skončily práce 

na přístavbě ZŠ Boženy Němcové za téměř 

27 milionů korun, 21,4 milionu z této část-

ky pokryla dotace Evropského fondu pro 

regionální rozvoj. V pavilonu vznikly specia-

lizované učebny včetně zázemí, poradenské 

pracoviště psychologa, pořídil se nezbytný 

mobiliář a byl vybudován bezbariérový pří-

stup do školy.

Jižní Moravou se prohnalo tornádo, které 

prakticky smetlo ze země několik obcí. Radní 

města na mimořádném zasedání schválili pět 

dotací po padesáti tisících pro nejpostiženěj-

ší místa. Dalších 150 tisíc poskytlo formou 

dotací hasičům, kteří pomáhali s opravou 

střech. V září pak zastupitelé odsouhlasili pro 

postiženou oblast dalšího půl milionu. 

červenec
V opavské MHD začal zkušební provoz no-

vého odbavovacího systému. Městský do-

pravní podnik Opava se také plně zapojil do 

Integrovaného dopravního systému MS kra-

je ODIS. Cestujícím to přineslo možnost více 

kombinovat různé dopravce, využívat vý-

hodnějších přestupních tarifů nebo různých 

způsobů placení jízdného.

Vysoká hladina vody zkomplikovala staveb-

ní práce na revitalizaci Stříbrného jezera. 

Problém má vyřešit nový 160 metrů dlouhý 

odvodňovací kanál, který se začal stavět na 

podzim. Práce, díky nimž by se okolí Sádráku 

mělo proměnit v příjemnou rekreační zónu, 

budou pokračovat ještě po celý rok 2022.

srpen
Na domu na rohu Hrnčířské a Praskovy ulice 

přibyla pamětní deska věnovaná herci Borisi 

Rösnerovi. Ten v Opavě strávil prvních šest 

let svého života. Již v červnu byla odhalena 

pamětní deska další opavské osobnosti, Ar-

noštu Rychlému. Zdobí dům na Liliové ulici, 

kde tento hudební skladatel žil.  

V opavských školách se pracovalo i o prázd-

ninách. Většími či menšími opravami prošly 

budovy ZŠ Malé Hoštice, Mařádkova, Otická, 

Šrámkova, Englišova či MŠ Mostní. Největší 

akcí pak byla rekonstrukce a přístavba uče-

ben ZŠ Komárov za cca 36 milionů korun.

září
Seniortaxi, které mohou Opavané starší 

70 let a držitelé průkazu ZTP využívat k ces-

tám k lékaři či třeba na úřad, začalo fungovat 

i v městských částech. Za cestu po Opavě 

zaplatí klienti třicet korun, jízda z městských 

částí vyjde na padesátikorunu.

Nejen celý měsíc září žilo město festivalem 

Bezručova Opava. I přes limitující epidemio-

logická opatření mohli milovníci kultury za-

vítat na více než šest desítek akcí. Vybrat si 

mohli z výstav, přednášek, koncertů nebo 

divadelních a filmových představení.

Očkovací centrum se z budovy Slezské uni-

verzity, kam se vrátili studenti, přestěhovalo 

do Obecního domu. Ten je dopravně dostup-

ný a disponuje i bezbariérovým vchodem.

říjen 

Pískovcový Mariánský sloup na Dolním ná-

městí prošel opravami. Restaurátoři mu bě-

hem několika měsíců vrátili původní krásu. 

Sloup byl v roce 1964 zapsán do seznamu 

kulturních památek.

Městská část Zlatníky se pustila do opravy 

kulturního domu a restaurace za necelých 

15 milionů korun. V budoucnu hodlá ješ-

tě postavit nové sídlo obecního úřadu, a to 

z objektu,  kde byla prodejna.

Projekt Telematika, který přinesl moderniza-

ci několika klíčových opavských křižovatek, 

dospěl do finále. Práce nebylo jednoduché 

koordinovat, zároveň s instalací nových se-

maforů totiž probíhaly i opravy vodovodu, 

kanalizace a plynovodu pod taktovkou ji-

ných investorů. Až do konce roku se dále bu-

doval nový dispečink pro řízení semaforů. Je-

jich provoz by měl být zcela vyladěn na jaře.

listopad
Novým ředitelem Slezského divadla byl na 

základě konkurzu radními jmenován Aleš Ko-

mánek. Funkce se ujme od 1. 1. 2022. Nahradí 

Ilju Racka, který divadlo vedl od roku 2016.

Opava a Ratiboř oslavily 30 let vzájemné spo-

lupráce. Zástupci obou měst na polské půdě 

podepsali deklaraci o dalším pokračování 

partnerství.

prosinec
Zastupitelé schvá-

lili rozpočet města 

na rok 2022. V něm 

bude Opava hospo-

dařit s částkou cca 1,5 

miliardy korun. Na in-

vestiční akce je z měst-

ské kasy vyčleněno 370 

tisíc korun. Více v článku 

na str. 4 a 5.

Na jednání zastupitelstva 

se rozhodlo také o koupi 

bývalého obchodního 

domu Breda. Město ho 

získá za necelých 40 

milionů korun. Podrob-

nosti najdete v textu na 

str. 7.  (lad)
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HLÁSKA 01/2022

FILMOVÝ KLUB

Kino Mír, Kolářská 5, Opava, tel.: 553 712 319, www.kino.opava.org
BOTTICELLI – FLORENCIE A MEDICEJŠTÍ (3. 1., 18 h., Itálie, 2020, režie: 
Marco Pianigiani). Muzeum pod širým nebem s objevitelem novodobé krásy 
a nekončící fascinace mistrovskými díly jako Zrození Venuše.
BENEDETTA (10. 1., 18 h., Francie, Belgie, 2021, režie: Paul Verhoeven). Už 
jako dívenka Benedetta pocítila, že má k Bohu blíže než ostatní. V klášteře 
však mladá novicka rychle pochopí, že láskyplně lze vzplanout nejen k Ježíši. 
Erotické drama, které nešetří černým humorem, ani zázraky nejrůznějšího 
druhu. 
PAŘÍŽ, 13. OBVOD (17. 1., 18 h., Francie, 2021, režie: Jacques Audiard). Émi-
lie chce Camilla, Camille touží po Noře, Nora tráví noci s Amber. Tři ženy 
a jeden muž – přátelé, někdy milenci a často oboje. 
SLALOM (24. 1., 18 h., Francie, Belgie, 2020, režie: Charlène Favier). Příběh 
dospívající vrcholové lyžařky, jejíž život se rozjede po velmi neočekávaném 
a příkrém svahu. Sportovní drama řeší univerzální problém toxických vztahů 
a zneužití dominance. 
ZPRÁVA (31. 1., 18 h., Slovensko, Česko, Německo, 2020, režie: Peter Bebjak). 
Film podle skutečné události vznikl na základě knihy Alfréda Wetzlera, který 
7. dubna 1944 utekl z koncentračního tábora v Osvětimi. Putoval stovky 
kilometrů do rodné země, ale nejtěžší okamžik ho teprve čekal – přesvědčit 
svět, aby uvěřil, co se v nacistickém pekle děje. 

SLEZSKÉ DIVADLO

Horní náměstí 13, Opava, tel.: 555 537 411 (prodej vstupenek na tel.: 555 537 
469), www.divadlo-opava.cz

  4. 1. 19.00 STVOŘENÍ SVĚTA sk. 5 stará – OR

  6. 1. 10.00 BABIČKA DRSŇAČKA školy + veř. – Č

  9. 1. 14.00 a 16.30 ČERT A KÁČA. Hraje DAP 
Praha.

SVIŠTI I., II. – P

10. 1. 19.00 ZÍTRA TO ROZTOČÍME, DRA-
HOUŠKU

mimo – Č

12. 1. 19.00 FIGAROVA SVATBA sk. 2 stará – O

13. 1. 10.00 MRAZÍK školy + veř. – M

14. 1. 19.00 FUNNY GIRL sk. 4 stará – M

15. 1. 10.00 CYRANO Z BERGERACU sk. D – Č

15. 1. 18.00 STVOŘENÍ SVĚTA mimo – OR

16. 1. 19.00 CYRANO Z BERGERACU sk. P  – Č

17. 1. 10.00 MRAZÍK školy + veř. – M

18. 1. 19.00 CYRANO Z BERGERACU sk. 1 – Č

19. 1. 10.00 BABIČKA DRSŇAČKA školy + veř. – Č

21. 1. 10.00 POPELKA školy + veř. – M

23. 1. 19.00 TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH mimo – Č

24. 1. 18.00 EDMOND sk. S – Č

25. 1. 19.00 MAMZELLE NITOUCHE mimo – OP

26. 1. 10.00 BABIČKA DRSŇAČKA školy + veř. – Č

27. 1. 19.00 FUNNY GIRL sk. 9 stará – M

28. 1. 19.00 FUNNY GIRL sk. 3 stará – M

29. 1. 18.00 FUNNY GIRL sk. 7 stará – M

31. 1. 19.00 CYRANO Z BERGERACU sk. M – Č
Č = činohra, O = opera, OP = opereta, M = muzikál, P = pohádka, OR = 
oratorium

OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE

Ostrožná 46, Opava, tel.: 553 791 947, www.oko-opava.cz
RANNÍ PROBUZENÍ – cvičení pro celou rodinu s M. Ševčíkovou. 8. 1. v 9–11 h.
VÝSTAVY: ELIŠKA PODZIMKOVÁ: MALÝ PRINC – interaktivní výstava/
ilustrace, Galerie Eisler, potrvá do 30. 1., EUROTOPIA – výstava dětských 
výtvarných prací ze soutěže „Co Rom, to muzikant“, foyer, potrvá do 2. 1., 
ROMAN VONDROUŠ: VÝBĚR Z CYKLU PANDEMIE – výstava/fotografie, 
foyer, 10. 1. – 20. 2.
GALERIE POD ŠIRÝM NEBEM: SOCHAŘSKÉ CITY – sochařská výstava, 
centrum Opavy

KLUB ART
O OPAVĚ JINAK ANEB MÍSTA A NEMÍSTA – přednáška o urbanismu A. B. 
Háblové, nutná rezervace. 15. 1. v 17 h. a 17. 1. v 10 h., PÉČE O ZRAKOVOU 
POHODU – středeční přednášky se Slezským gymnáziem. 19. 1. v 16.30 h., 
MALALATA – párty, 21. 1. v 19 h., SEBEVĚDMY S LUCIÍ DEUTSCH – před-
náška/beseda. 25. 1. v 17 h.

DŮM UMĚNÍ A KOSTEL SV. VÁCLAVA
VÝSTAVY (výstavy potrvají do 16. 1.): PATRIK HÁBL – VIZE (výstava/malba, 

15. 1. v 15 h. komentovaná prohlídka za účasti autora), MAREK NENUTIL 
– POWER OF LIFE (výstava/multimédia), MICHAL ŠKAPA – STARMAN 
(neónová instalace), nové výstavy (vernisáž výstav 27. 1. v 17 h., potrvá do 
3. 4.): TRANSIT CITY (výstava/malba), JIŘÍ SIBINSKÝ – POSTŘEHY Z KRAJI-
NY (výstava/digitální tisky), VLADANA FUCHS – PARADISE LOST (výstava/
malba, socha, poezie)   

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Nádražní okruh 31, Opava, tel.: 553 622 999, www.szm.cz, szm@szm.cz

HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA A MÜLLERŮV DŮM
JEŠTĚ JSTE NEVIDĚLI… – výstava, výběr nejvýznamnějších přírůstků umě-
leckohistorické sbírky za poslední desetiletí, potrvá do 31. 1., LITERÁRNÍ 
PAMĚŤ REGIONU 1918–2018 – texty, osobnosti, místa, potrvá do 31. 1., 
KOPTSKÉ TEXTILIE SLEZSKÉHO ZEMSKÉHO MUZEA – od 21. 1., OSOB-
NOSTI NA JEDNIČKU – exteriérová výstava v Sadech u muzea

ARBORETUM NOVÝ DVŮR
VÝSTAVY: Štěpán Rak (fotografie a fotografika), Arboretum Nový Dvůr 
na dobových fotografiích, Arboretum Nový Dvůr – historie, příroda, sbírka

PAMÁTNÍK PETRA BEZRUČE
LITERÁRNÍ PAMĚŤ REGIONU 1918–2018 – výstava (texty, osobnosti, 
místa), potrvá do 31. 1.

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE V OPAVĚ

Nádražní okruh 27, Opava, tel.: 553 821 700, okpb@opava.cz, www.okpb.cz

HLAVNÍ BUDOVA 
LENKA KLEMENTOVÁ: PUTOVÁNÍ JORDÁNSKEM OD MRTVÉHO MOŘE K 
MOŘI RUDÉMU – cestopisná přednáška, sál knihovny, 11. 1. v 18 h. (nutná 
rezervace), VLADIMÍR LEMBERK: VŠECHNY BARVY KANADY – cestovatel-
ská přednáška, sál knihovny, 18. 1. v 18 h. (nutná rezervace), JAN HANZLÍK: 
PACIFICKÁ HŘEBENOVKA – 4 286 KM PĚŠKY Z MEXIKA DO KANADY 
– cestopisná přednáška, sál knihovny, 1. 2. v 17.30 h. (nutná rezervace), TO-
MÁŠ HAVRÁNEK – KAMIL QUIS: ZVÍŘATA DIVOČINY – výstava fotografií, 
vestibul knihovny, 6. 1. – 28. 2., VÝTVARNÍCI PRO DOBRO – výstava vánoč-
ních pohlednic vydávaných Kontem Bariéry, dospělé oddělení, 3. 1. – 30. 4.

POBOČKA KATEŘINKY
KLUB MAMINEK – setkání na téma Zima pro nejmenší, 26. 1. v 10 h., 
MARTIN HOLUŠA: ČESKÁ PODZIMNÍ KRAJINA – fotografická výstava, 1. 
1. – 28. 2.

POBOČKA KYLEŠOVICE
TICHÁ NOC V HRADCI NAD MORAVICÍ – výstava černobílých fotografií 
Jiřího Hajduka, 3. 1. – 28. 2.

KINO ODBOJ

Hálkova 32, Opava 5, www.odboj.art
KINO – Maják (14. 1. ve 20 h.), Klan Gucci (15. 1. ve 20 h.), Moje slunce 
Mad (16. 1. ve 14 h.), Nejšťastnější den v životě Oliho Mäkiho (16. 1. v 16 
h.), Diana Spencer (20. 1. v 18 h.), Srdce na dlani (21. 1. v 18 h., premiéra 
za účasti režiséra Martina Horského (Ženy v Běhu) a producenta Tomáše 
Hoffmana (Tátova volha, Účastníci zájezdu...) 22. 1. ve 20 h., 28. 1. v 18 h.), 
C´mon C´mon (21. 1. ve 20 h.), Minuta Věčnosti (22. 1. v 18 h. za osobní 
účasti herečky Martiny Babišové, která po boku Jiřího Langmajera ztvárnila 
hlavní roli), Velký červený pes Clifford (22. 1. v 16 h.), Můj soused TOTO-
RO (23. 1. ve 14 h.), Ocelové dámy (23. 1. v 16 h.), Nick Cave: 20 000 dní na 
zemi (23. 1. v 18 h.), Ulička přízraků (28. 1. ve 20 h.), Myši patří do nebe 
(29. 1. v 16 h.), Malířka a zloděj (29. 1. ve 20 h.), Šťastný Nový rok 2 (30. 1. 
ve 14 h.), Síla (30. 1. v 16 h.), Šíleně šťastná (30. 1. v 18 h.)

KUPE

Vodárenská věž, Janská 7, Opava, tel.: 555 501 415, www.kupecko.cz
VÝSTAVY – Andělé města světla – výstava digitálních fotografií Z. Stuchlí-
ka (vernisáž 20. 1. v 17 h.), stálé výstavy: Opava železniční (na plotě 
u parkoviště), Kurt nafurt (výstava Kurta Gebauera)
KINO (začátky v 18 h., není-li uvedeno jinak) – Šťastný nový rok (18. 1.), 
Ocelové dámy (19. 1.), Gorbačov.Ráj (25. 1. v 16 h. pro seniory), Srdce na 
dlani (25. 1.), C´mon C´mon (26. 1.), Palladio (27. 1.)
AKCE – Jeseníky: Čas, ten pohyblivý obraz věčnosti (22. 1. v 17 h.): se 
svým více než ročním putováním po Jeseníkách vystoupí I. Fíla a zároveň 
představí svou novou publikaci

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, info@svcopava.cz, 
www.svcopava.cz
MINIZOO PRO VEŘEJNOST – přijďte se podívat na zvířátka a můžete jim 
přinést i něco na zub (ovoce, zelenina, zrní, staré pečivo). SVČ Husova. 2., 9., 
16., 23., 30. 1. od 9 do 12 h.
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ŠKOLA ESKYMOVÁNÍ – kajakářská příprava v bazénu pro vodáky i veřejnost 
(8., 15., 22., 29. 1., 8–19 h.)
ŠKOLA BRUSLENÍ 2022 – pro děti od 5 let, zimní stadion (16., 23., 30. 1., 
7.45–8.45 h.)
POHÁDKOVÝ KARNEVAL S BALONKOVÝM KLAUNEM – tanec, zábava a 
hry pro malé i větší děti v maskách a jejich doprovod. Předprodej od 4. 1. 
v SVČ. Kulturní dům Na Rybníčku 1. (16. 1., 15 h.)
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „JARNÍ PRÁZDNINY 2022“ – 21.–25. 2., každý den jiný 
program, přihlášky od 3. 1., více info na www.svcopava.cz
Pondělí 21. 2 . – Laser aréna Ostrava – Hry s laserovou puškou a vestou 
v prostředí plném překážek, zákoutí i úkrytů. Úterý 22. 2. – Den s automo-
bily – Autobusový výlet s komentovanou prohlídkou výrobního závodu 
HYUNDAI v Nošovicích a návštěvou muzea Taty v Kopřivnici. Středa 23. 2. – 
Pojďme se hýbat – Bowling, sportovní aktivity venku i v tělocvičně.
Čtvrtek 24. 2. – Ve světě techniky – Ve spolupráci se Střední školou tech-
nickou Opava si vyzkoušíme virtuální svařování, navštívíme laboratoř
virtuální reality a na dílně v praxi zhotovíme něco na památku. Chybět nebu-
dou ani hry a soutěže. Pátek 25. 2. – Barevný pátek – Výtvarné techniky 
s barvami, batikování, keramika, hry. Pátek 25. 2. – Divadelní dílna 
s pohádkou – Výroba loutek ve spolupráci s Theatrem ludem Ostrava, jejich 
„oživení“ do pohádkového příběhu. BRUNTÁL TROCHU JINAK (termín 
bude upřesněn) Program se zvířaty v SVČ Bruntál, návštěva kočičího útulku, 
tematická výstava o přírodě Jeseníků, výšlap na Uhlířský vrch, ubytování ve 
vlastních spacácích v SVČ Bruntál. Více na: pavlina.tomanova@svcopava.cz.

LOUTKOVÉ DIVADLO OPAVA

Středisko volného času Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, loutkovedi-
vadlo@svcopava.cz, www.loutkovedivadlo.svcopava.cz. Předprodej vstupenek 
hodinu před představením v pokladně divadla a na některá představení ve 
Sluně.
TŘI PRASÁTKA – Divadlo Milana Šťastného, pro děti od 3 let (2. 1. v 10 h.) 
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA – OPAL LD SVČ, pro děti od 4 let (9. 1.  
v 10 a 16 h.) O POPLETENÉM KOUZELNÍKOVI – Divadlo Tramtárie Olomouc, 
pro děti od 3 let (16. 1. v 10 a 16 h.) JAK PROFESOR K TITULU PŘIŠEL – Sie-
sta LD SVČ, předprodej vstupenek – soubor (20. 1. v 19 h.) NEUVĚŘITELNÁ 
CESTA LEVÉ PONOŽKY – Divadlo Bajka Český Těšín, pro děti od 3 let (23. 1. 
v 10 a 16 h.) TATÍNEK NENÍ K ZAHOZENÍ – Rodinný soubor Rarášci LD SVČ, 
pro děti od 3 let (30. 1. v 10 a 16 h.) KOCOUREK MODROOČKO – DS Sáček 
LD SVČ, pro děti od 3 let (6. 2. v 10 a 16 h.)

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE

VÝSTAVA JIŘÍHO SURŮVKY – fotografická výstava, Galerie Hauerova 4, 
potrvá do 10. 1.
MODERNÍ VÝZVY LIDSTVA – přednáškový cyklus, hostem bude pedagog 
Petr Sklenička, téma: Adaptace české krajiny a společnosti na klimatickou 
změnu. Fakulta veřejných politik Slezské univerzity, Bezručovo náměstí 14. 
(18. 1. ve 12.30 h.)

Za obsah sdělení v Kulturním kalendáři odpovídají oznamovatelé akcí. 

Kulturní kalendář v Hlásce je limitován místem. Na stránkách zpravodaje jsou zveřejněny jen akce tradičních kamenných institucí.  

Seznam všech akcí včetně sportovních, kurzů a workshopů je publikován v Kalendáři akcí umístěném na titulní straně webu města 
www.opava-city.cz. Příspěvky do kalendáře zasílejte vždy do 12. dne v měsíci na e-mail: kalendar@opava-city.cz.

Foto: archiv OS

www.opavske-slezsko.cz

Flancky – znovuobjevená superpotravina

V
íte, co jsou to flancky? Nechceme nikoho 

podceňovat, ale s největší pravděpodob-

ností zejména mladší generace vůbec 

netuší, co by to mohlo být. Tedy bez dlouhého 

napínání – Flancky jsou malá rodinná firma, 

která se zabývá pěstováním výhonků, mikroby-

linek neboli microgreens. Název je odvozen od 

německého slova Die Pflanze – rostlina. Projděte 

se dnes s námi malým zeleným královstvím, kde 

výhonky pěstují Alena, Radek a Václav Fischerovi. 

V malé vertikální pěstírně je živo po celý rok. Za 

ideálních podmínek, tedy při stabilní teplotě, 

světle i vlhkosti a při minimální spotřebě vody, 

zde klíčí na speciálním výsevném substrátu spe-

ciální semínka. Jejich výhonky jsou po 7 až 12 

dnech sklizeny, zabaleny a distribuovány k zákaz-

níkům. „Právě v této fázi obsahují rostlinky mnoho-

násobně více hodnotných živin a minerálů a také 

40 x více vitamínů a 100 x více enzymů ve srovnání 

s dospělou rostlinou,“ vysvětluje Alena Fischerová 

důvod, proč se rostlinky sklízejí tak mladé. „Je 

to taková znovu objevená superpotravina dnešní 

doby, přitom patří k nejstarším potravinám naší 

historie a již staří Číňané ji používali jako prevenci 

proti různým nemocem,“ dodává.

Na chodu rodinné pěstírny se podílejí tři osoby. 

Václav, který je zároveň autorem celého nápadu 

a návrhu funkční pěstírny a jejího technického 

vybaven. Radek, jehož doménou je příprava 

substrátu, setí a péče o výhonky, a Alena, která 

se stará o balení, propagaci a distribuci krabi-

ček s výhonky. „Ve skutečnosti ale děláme všichni 

všechno, podle aktuální potřeby a poptávky,“ říká 

Alena Fischerová. „Když jsme tvořili koncept pěs-

tírny Flancek, tak jsme se také vzájemně doplňovali 

a podporovali. To je výhoda a největší benefit malé 

rodinné firmy,“ usmívá se paní Alena.

Celoročně pěstují 13 druhů výhonků, např. ně-

kolik druhů ředkviček, hrášek, slunečnici, hořčici, 

okurku a další. „Naši zákazníci mají nejraději hrá-

šek a slunečnici, v restauracích zase upřednostňují 

hrášek a červenou řepu, jak se říká – sto lidí, sto chu-

tí. I proto je asi nejoblíbenějším balením mix výhon-

ků, kde si na své přijde každý, ten, kdo má rád chuť 

nasládlou i pikantnější. Samozřejmě si zákazník 

může objednat i balení jen jednoho druhu,“ vstu-

puje do našeho povídání Radek Fischer. 

Flancky, výhonky či microgreens jsou vhodnou 

součástí každodenního jídelníčku. Výhonky si 

můžete objednat na e-shopu, nejlépe týden 

dopředu. „Je to proto, že rostlinky pěstujeme ví-

ceméně na zakázku, neradi bychom je vyhazovali 

na kompost, když se neprodají,“ vysvětluje Alena 

Fischerová objednací lhůtu. „Rostlinky dodáváme 

domácnostem ve výdejních okénkách, ale také do 

restaurací, kaváren i školních jídelen, kde doladí 

vzhled i chuť jídel k dokonalosti. A co si budeme po-

vídat, jíme také očima,“ shrnuje Alena Fischerová.

Vyzkoušejte tyto malé rostlinky i vy a možná 

budete překvapeni, jak skvěle chutnají. Teď, 

v zimních měsících, by vám mohly pomoci nejen 

vylepšit jídelníček, ale také povzbudit imunitu. 

Tipy pro vás: výhonky můžete použít k jakému-

koliv jídlu. Jen tak na chleba s máslem, do salá-

tů, v létě k opékačce a grilovačce či k dozdobení 

slavnostní tabule. Nebo můžete krabič-

ku Mix výhonků věnovat jako krásný 

zdravý dárek.

Více informací najdete na www.flancky.

cz a také na www.regionalni-znacky.cz.

Kalendář akcí

Kulturní kalendář

Regionální produkty Opavského Slezska 
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Novoroční přání Bredě

B
reda je láska… Ukazují to stovky Opa-

vanů, kteří chodí každou neděli ob-

divovat rozsvícenou Bredu. Oživení 

zájmu o tuto výjimečnou památku přinesl 

úspěšný projekt Lindy Bittové a Kurta Ge-

baura, ve kterém přes 1500 lidí přispělo na 

sbírku na záchranu Bredy s cílem provést 

opravu střechy budovy a odvodnění kopule.  

Láska má mnoho podob. Lásku nezištnou 

a připravenou pomoci v případě sbírky 

Opavanů. Nebo podobu romantickou, která 

může trvat několik měsíců, ale bývá zhou-

bou pro zamilované. Je to láska bez zod-

povědnosti, láska, která nemá budoucnost. 

Prvoplánová koupě Bredy je ukázkou takové 

lásky, lásky bez rozumu a ekonomické zod-

povědnosti. Nebo je to láska jen naoko, vy-

věrající z čirého populismu a snahou zalíbit 

se před nadcházejícími volbami? 

Breda bude pod taktovkou města vydána 

napospas městské pokladně, ve které nejsou 

na její záchranu prostředky a bude chátrat 

dál nebo se na 10 let zakonzervuje. Město 

koupilo Bredu přesto, že nejsou vyjasněné 

majetkové poměry, není zpracovaná studie 

proveditelnosti, jejíž součástí je analýza trhu 

a podnikatelský záměr, chybí finanční plány 

na rekonstrukci i provoz budovy.

Láska na celý život je volba, je to zralé roz-

hodnutí spojené s činy, nikoli jen planými či 

plamennými slovy. V případě zchátralé Bredy 

je potřeba mít jasnou vizi a koncepci, aby se 

daly získat prostředky a dotace na její obno-

vu. Jsou to kroky, které Bredě přinesou nejen 

záchranu, ale i smysluplné využití, aby mohla 

sloužit Opavanům a abychom ji mohli zacho-

vat dalším generacím.

Přejeme Bredě a Opavě, aby se podařilo pře-

konat všechny nástrahy a problémy, aby se 

našli lidé a odborníci, kteří to myslí vážně a 

kteří udělají všechno pro to, aby příběh Bredy 

dopadl dobře a aby se Breda opět stala skvos-

tem Opavy. Aby to byla láska na celý život.

Monika Klapková, za klub ODS a TOP 09

Vážená paní zastupitelko,
konečně jsem se dozvěděl, jaký názor na 

věc máte. Na zastupitelstvu totiž jen sedíte, 

mlčíte, ruku zvedáte podle kolegů a své ko-

mentáře posíláte jen do Hlásky. Jsem rád, že 

se našel dostatek zastupitelů, kteří mají vize 

a odvahu je podpořit. V jedné věci s vámi 

souhlasím, a to, že láska má mnoho podob. 

Já mám spolu se svými kolegy rád Opavu, 

město, kde žijeme. A chci, aby se po letech 

stagnace vrátilo opět na výsluní. Třeba i tím, 

že odkoupíme jednu z nejvýznamnějších 

budov, se kterou si dlouhé roky nikdo ne-

věděl rady. 

Breda by mohla skončit jako Slezanka, kte-

rou koupili vaši koaliční partneři z ODS před 

lety za neuvěřitelných 270 milionů korun. 

Zatímco předražená Slezanka chátrala, sou-

kromý sektor z projektu vycouval a navíc se 

mu muselo vyplatit necelých 30 milionů za 

zmařený projekt. Navíc se k odkoupení Sle-

zanky čerpal úvěr ve výši 400 milionů korun, 

kdy se na úrocích zaplatilo 66 milionů.

Obchodní dům je několik let na prodej 

a zatím se nenašel nikdo, kdo by tuto pro 

Opavany cennou budovu koupil. Ti nám to 

dali najevo svoji podporou. Proto jsme do 

toho šli my. Jako město máme obrovskou 

šanci získat na rekonstrukci dotace národní 

nebo evropské. Bredu jsme koupili za 39,5 

milionu korun. Bez zásahu města by nadá-

le chátrala a nakonec by mohla dopadnout 

jako Ostravica.

Paní zastupitelko, dost mě mrzí, že jsem 

od vás zatím neslyšel jediný názor, jak leti-

té problémy v Opavě řešit. Možná by stálo 

za to přestat pouze kritizovat a raději nám 

pomoci smysluplně projekty dotáhnout 

do konce. Pokud bych přijal váš styl práce, 

budu jen sedět, psát články o tom, jak je vše 

špatně, a mezitím se Opava rozpadne. Ale 

to nikdo, komu na jeho městě skutečně zá-

leží, dělat nechce.

Tomáš Navrátil, primátor

Módní přehlídka pro Sárinku
Společenské, večerní i svatební šaty módní 

výtvarnice Alice Kurkové budou k vidění na 

charitativní přehlídce na podporu šestileté 

Sárinky z Opavy. Dívka trpí dětskou mozko-

vou obrnou, psychomotorickým postižením 

a spastickou kvadruparézou – nemluví, ne-

přetočí se, ani si nesedne. Výtěžek půjde na 

její rehabilitace a univerzální vozík. Přehlídka 

se koná 14. ledna od 18 hodin v kostele sv. 

Václava a vystoupí tam i balet Slezského di-

vadla a zpěvačka Jenny Ciatti. Vstupenku za 

350 korun pořídíte v Ateliéru Alice Kurkové 

na náměstí Republiky i online přes transpa-

rentní účet. Akci dvacetitisícovou částkou 

podpořilo i město Opava. (mot) 

Sbírka na pomoc Rostíkovi 
Nejen pětiletému Rostíkovi Vegelovi z Opavy 

se rozhodla pomoci Vězeňská služba a Ne-

závislý odborový svaz Policie ČR. Uspořádali 

veřejnou vánoční sbírku pro dvě nemocné 

děti svých zaměstnanců. Část výtěžku po-

putuje malé Martince z okresu Rakovník, 

která se málem utopila v bazénu a nyní po-

třebuje nepřetržitou celodenní péči. Zby-

tek je určen právě Rostíkovi. Ten se narodil 

s vrozenou malformací cév v mozku. Jeho 

léčba a rehabilitace vyžadují značné finanční 

náklady. Sbírka potrvá až do 14. ledna, dár-

ci mohou posílat finanční příspěvky na účet 

4200555535/6800, s variabilním symbolem 

212121. (lad)

Víc než půl milionu pro Světlušku 
Rekordních 20 milionů korun – to je výsledek 

loňské vánoční sbírky pro Světlušku, která 

proběhla v prodejnách Kaufland na přelomu 

listopadu a prosince po celé České republi-

ce. Velkým dílem přispěla i Opava, která byla 

jedním z nejštědřejších měst, vybrat se tady 

podařilo téměř 572 tisíc korun. Zákazníci se 

mohli zapojit nákupem vánočních jmeno-

vek, které byly na pokladnách a informacích 

k mání za symbolických 30 Kč. Obchodní 

řetězec navíc přidal 10 Kč za každý prodaný 

arch. Stejně, jako ve dvou předchozích letech 

putuje výtěžek projektu Nadačního fondu 

Českého rozhlasu Světluška, který pomáhá 

zrakově postiženým. (lad)

Názory zastupitelů

Opavané umí být štědří
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Litultovice Opava Otice

Foto BT 21387
Foto KO 

18278

Foto KO 

21324

Byt 3+kk Komerční objekt Komerční objekt

2.500.000 Kč 9.990.000 Kč Cena v RK

Opava Opava Opava

Foto BT 21376 Foto BT 21181 Foto BT 21297

Byt 3+kk Byt 3+1 Byt 3+1

3.990.000 Kč 4.360.000 Kč 3.080.000 Kč

Štemplovec Malá Bystřice Opava

Foto RD 17030 Foto CH 21334 Foto BT 21356

Zámek Rekreační chata Luxusní byt

Cena v RK 5.200.000 Kč Cena v RK

Opava, Masarykova třída 25
553 716 551

1realitka@1realitka.cz
www.1realitka.cz

V realitách jako doma. Už od roku 1992
Ing. Ondřej Veselý, MBA, Tomáš Kořistka, Renáta Gratzová, Ing. Václav Hořínek,  

Jana Martínková, Mgr. Jiří Kubica, Eva Schröterová, Pavlína Lichá 

Aktuální nabídku najdete na našich vývěskách nebo na stránkách

www.1realitka.cz

Děkujeme všem klientům 
za důvěru v tomto roce 
a těšíme se na spolupráci 
i v roce příštím, 
do kterého Vám přejeme 
hlavně zdraví.

PF 2022

LÉČEBNÉ A REHABILITAČNÍ CENTRUM s.r.o., 
Englišova 95, Opava, www.lrc.cz

Léčebn
éa

reh
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ta
čn
í c
en
tru
m
s.r.

o. O
pava

KLINIKA 
NEUROINTERVENČNÍ 
LÉČBY ZAD

KDE NÁS NAJDETE?

EuroPainClinics OSTRAVA
Zdravotní středisko Mediland – 1. patro 
Zdeňka Chalabaly 3041/2
700 30  Ostrava-Bělský Les

E-mail: ostrava@europainclinics.cz
www.europainclinics.cz

SPECIALIZOVANÉ KLINICKÉ PRACOVIŠTĚ
LÉČBY BOLESTI ZAD A VELKÝCH KLOUBŮ
•  Precizní diagnostika bolesti zad

•  Široké spektrum neurointervenčních výkonů na páteři

•  Léčba bolesti bederní páteře bez nebo s výhřezem 
meziobratlové ploténky

•  Léčba přetrvávající nebo nově vzniklé bolesti 
po operaci zad 

•  Rychlejší rekonvalescence a návrat ke každodenním 
činnostem a do zaměstnání

PÉČE HRAZENÁ POJIŠŤOVNAMI RBP, ZP MV, OZP, VoZP, ČPZP

Váš život opět naplno, bez bolesti zad

JAK SE OBJEDNAT:

Tel.: +420 725 932 702  
www.ekonzultace.cz

Inzerce
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2. DÍL 
TAJENKY

3. DÍL 
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Střetnouti se Obéznost

BUŘTY, A JAK KRÁSNÉ !

CPOU AVIE

GANGY U OSY

INU STŘELEC

KULÍ ESA

NEVKUS PŮTY

RUKA, CO URVU

UCTI ROJE !

UDÁ HRY

UHONÍ MALÝ ČLUN

Novoroční křížovka
PF 2022. Předcházející roky nám přinesly spoustu starostí a nepříjemností, a tak si na prahu nového roku přejme, aby nastal obrat k lepšímu a … (dokončení v tajence křížovky).

Vážení čtenáři, tři vylosovaní výherci, kteří nám zašlou správné 

znění tajenky křížovky, od nás získají dárkový balíček. Zvlášť vylosuje-

me jednoho výherce, který nám zašle správné odpovědi na přesmyč-

ky, sudoku i  křížovku. Ten také navíc obdrží deštník. Své odpovědi 

zasílejte do 12. ledna, a  to buď na  adresu: Magistrát města Opavy, 

redakce Hlásky, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, nebo e-mailem: za-
bava@opava-city.cz. Odevzdat je můžete také na podatelně magis-

trátu. Tajenka prosincové křížovky zní: brzo se k tomu přidá i vánoční 

reklama. Řešení sudoku je: 9316872 52894 = stadion u Nisy (Liberec). 

Přesmyčky – ovoce a zelenina, samoobsluha, mlékárna, cukrárna, 

Pramen, potraviny, polotovary, pekařství, Včela, maso uzeniny. Stolní 

a nástěnný kalendář na rok 2022 si v redakci Hlásky mohou vyzved-

nout: Anna Opluschilová, Libor Majvelder, Vlasta Hrušková. Knihu 

Proměny Opavy navíc obdrží Lenka Štenclová.

Přesmyčky
Opava – názvy ulic. Přesmýknutím hlásek dostaneme deset názvů 

opavských ulic. Všechny začínají stejnými písmeny, bez iInterpunkce.

Sudoku s přesmyčkou
Hláska. Jednou z dominant Opavy je městská radnice s věží Hláskou, 

podle níž se nazývá i náš časopis. A právě z písmen tohoto slova jsme 

poskládali tři pětipísmenné výrazy, které jsou tajenkami sudoku. Ty 

odhalíme tak, že na podbarvených políčkách ve 3., 5. a 7. řádku do-

sadíme za čísla 1 až 6 písmena: H, L, Á, S, K, A. Pro jednoznačnost 

číselného řešení sudoku využijte tu skutečnost, že na podbarvených 

políčkách mohou být jen čísla 1 až 6. 

Své odpovědi zasílejte na e-mail: zabava@opava-city.cz.POZOR ZMĚNA!!! POZOR ZMĚNA!!!

Zábava
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PLATBA IHNED V HOTOVOSTI.
Výkup bude probíhat v úterý, 11. 1. 2022
Opava, Obecní dům, Ostrožná 46,
Kavárna - salonek, 9 - 16 hodin
Výkup po domluvě na VAŠÍ ADRESE.

VYKUPUJEME VEŠKERÉ PÁNSKÉ HODINKY (mechanické, 
natahovací). VYKUPUJEME zlomkové a zubní ZLATO, 
(i nečištěné) STŘÍBRO – PUDŘENKY, TABATĚRKY, ŠPERKY. 
VYKUPUJEME MINCE z celého světa do r. 1960. VYKUPUJEME 
STARÉ BANKOVKY, POUKÁZKY – Tuzex, Darex, Bony. 
VYKUPUJEME MEDAILE, ŘÁDY, VYZNAMENÁNÍ, VOJENSKÉ 
ODZNAKY - VÝSTROJ a VÝZBROJ, DÝKY, MEČE, KORDY. 
VYKUPUJEME STARÉ ZNÁMKY, POHLEDNICE MĚST 
a VESNIC do r. 1950. VYKUPUJEME STARÉ TISKY do r. 
1800. VYKUPUJEME STARÉ HRAČKY, AUTÍČKA na bovden. 
VYKUPUJEME SMYČCOVÉ NÁSTROJE. VYKUPUJEME STARÉ 
FOTOAPARÁTY a TELEOBJEKTIVY do r. 1960. VYKUPUJEME 
ŠPERKY s ČESKÝMI GRANÁTY. VYKUPUJEME TURISTICKÉ 
ŠTÍTKY a další. ZAJÍMAVÉ REKLAMNÍ CEDULE, PŘEDMĚTY.

VÝKUP SBĚRATELSKÝCH PŘEDMĚTŮ, ZLATA a STŘÍBRA

Výkup 
zlata

až 2 500 Kč/g

(ZLATÉ MINCE, 
ŠPERKY, atd.)

Informace na 
tel: 608 967 534 
odpovědná osoba
Tomáš Langer
e-mail: tomaslangerr@seznam.cz
IČ. 64129900

Vykupujeme 
KOMPLETNÍ SBÍRKY
Z POZŮSTALOSTI.

 extra záruka          jednoduchá údržba
                     

pasta Neuklouzni

krátkodobé          opakovaná instalace     

nalepovací pásky

GARANCE 
ŽIVOTNOSTI 

VÍCE NEŽ 

 
15 LET

 
NAHRADÍME
POLOVIČATÉ

 A NEFUNKČNÍ 
ŘEŠENÍ

Inzerce
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Naše zkušenosti, Vaše spokojenost

Postaráme se o prodej nebo pronájem Vaší nemovitosti

Foto: archiv Charita Opava

Na Tříkrálovku lze přispět mnoha způsoby

Z
atímco loni kvůli proticovidovým 

opatřením bohužel Kašpar, Melichar 

a Baltazar nemohli chodit s Tříkrá-

lovým poselstvím po domácnostech, le-

tos se jich snad dočkáme. Tříkrálová sbírka 

2022 bude probíhat od soboty 1. do neděle 

16. ledna. Pokud se opatření nezpřísní, bu-

dou moci koledníci v Opavě i v některých 

obcích alespoň někde osobně přijít s přáním 

Božího požehnání a všeho dobrého v novém 

roce a zároveň nabídnout možnost přispět 

finančním darem potřebným. Koledovat se 

ale bude jen na několika místech a v menším 

rozsahu než předloni. I proto připravila Cha-

rita Opava, která tradiční sbírku připravuje, 

řadu možností přispět i jinými způsoby.

Vloni se velmi osvědčily pokladničky umístě-

né v různých prodejnách či na pracovištích. 

Možnost přispět do nich proto budou mít 

dárci i letos, najdete je třeba v některých lé-

kárnách, v prodejnách OD Tempo a Hruška, na 

střediscích Charity či na některých úřadech. 

Pokladničky budou vždy zřetelně označeny 

a zapečetěny. Seznam míst je zveřejněn na 

www.charitaopava a bude se aktualizovat. 

Přestože byla Charita Opava nucena zrušit tra-

diční Tříkrálový průvod, nechtěli pořadatelé 

ochudit rodiny s dětmi o možnost se se Třemi 

králi potkat. Ve čtvrtek 6. ledna bude v konka-

tedrále Nanebevzetí Panny Marie v 17 hodin 

sloužena mše s požehnáním pro koledníky a 

všechny domácnosti. Na stejném místě se pak 

9. ledna uskuteční Tříkrálová neděle. Se Třemi 

králi se zde můžete setkat po dopoledních 

bohoslužbách a odpoledne od 13 do 16.30 

hodin. „Zájemci si mohou užít atmosféru opra-

vené vánoční katedrály a podívat se na betlém, 

každou půlhodinu k tomu budou hrát varhany,“ 

zve koordinátorka sbírky Marie Hanušová.

Poslední víkend koledování, 15. a 16. ledna, 

budou moci lidé využít takzvanou „Tříkrálo-

vou pohotovost“. Když zavolají na číslo 604 

175 518 a uvedou adresu, Tři králové k nim 

i s koledou dorazí. 

Při loňské sbírce mnoho lidí využilo možnos-

ti bezpečně přispět online, touto formou se 

například pro Charitu Opava vybralo přes 

400 tisíc. „Pokud byste zvolili tuto cestu, ne-

zapomeňte, prosím, přidat k platbě na účet 

66008822/0800 variabilní symbol 777988012, 

dar tak bude připsán konkrétně na náš účet,“ 

vysvětluje Marie Hanušová a připomíná, že 

se koledy online lze zúčastnit či na tříkrálový 

účet přispět až do konce ledna 2022.

Výtěžek letošní sbírky se plánuje využít k roz-

šíření bydlení pro lidi s mentálním znevýhod-

něním a pro terénní služby Charity Opava, 

tedy pečovatelskou, ošetřovatelskou a hos-

picovou péči. „Naše pečovatelky a zdravotní 

sestry se po celou dobu covidové krize starají 

o potřebné v domácnostech za velmi ztížených 

podmínek, s velkou obětavostí i osobním nasa-

zením,“ dodává závěrem Marie Hanušová.

Průběžné informace o průběhu sbírky najde-

te na facebooku a webu Charity Opava.

Aktuality

Inzerce


