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Nábídka
na květen
Rozvoz pomůcek ZDARMA,

Nové atraktivní vzory
jarní a letní obuvi.
Obujte se zdravě,
pohodlně a vkusně.

na poukaz i za hotové

Po - Pá: 8.00-17.00

(bezbariérový přístup, parkoviště)

Bezplatná linka: 800 111 445
Olomoucká 79, Opava 1

Těšíme se na Vaši návštěvu.

zastávka trolejbusu „Nemocnice“

Pronájem 3+1, Opava 5

Byt 1+1 Krnov

RD Budišov nad Budišovkou

Komerční objekt
+ byt 5+1, Svatoňovice

Komerční objekt, Opava

Nebytový prostor, Opava

Dlouhodobý i krátko
pronájem, srub, Mokdobý
řinky

 604 237 555
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Úvodník
Inzerce
Vážení Opavané,
asi se všichni shodneme na tom, že stav Staré
silnice připomínal spíš tankodrom než slušnou ulici. Před časem se na mě obrátila řada
obyvatel, kteří mě na tento stav upozornili,
a já jsem slíbil, že dírami posetý asfaltový koberec opravíme. Jsem rád, že se to povedlo
a my máme o jednu rozbitou cestu méně.
Oprav silnic, chodníků a dalších veřejných
míst Opavy však letos plánujeme mnohem
více. V této Hlásce zjistíte, co vše letos potřebnou rekonstrukcí projde. Samozřejmě
opravovat můžeme jen náš městský majetek.
U majetku, který nám nepatří (například komunikace Těšínská, Rolnická), pak jednáme
s vlastníky, aby se cesty opravily co nejdříve.
Někdy je však potřeba opravit lavičku, poničený koš na odpadky či nesvítící lampu. I to vše
dokáže znepříjemnit život ve městě. V dubnu
jsme proto do ostrého provozu spustili novou
webovou aplikaci „Není nám to jedno“, prostřednictvím které nás můžete na drobnější
závady v Opavě velmi rychle a jednoduše upozornit, a opravu tak může výrazně urychlit.
Velkým tématem v Opavě bylo očkování
proti koronaviru, které se rozjelo, a naprostá
většina seniorů nad 60 let už svou vakcínu
získala. Těší mě, že jsme těm nejpotřebnějším s registrací mohli pomoci a naši asistenční službu už můžeme v půlce května ukončit. Pracovníci města pomohli obrovskému
množství lidí a já jim za to moc děkuji.

Mám radost z toho, že se letos daří i našim
velkým projektům. Parkovací dům u nádraží Opava východ roste před očima, na konci
dubna jsme pak začali další velmi významnou stavební akci, a to stavbu kanalizace
v Komárově a Suchých Lazcích. Napravujeme
tak velký historický dluh města vůči těmto
městským částem.
Zásadní modernizací projde i odbavovací
systém v autobusech a trolejbusech Městského dopravního podniku Opava. V červnu
budeme systém testovat, od prvního července ho pak spustíme naplno. A já věřím, že
většině cestujících zjednodušíme cestování
a placení.
V rámci hospodaření se nám podařilo ušetřit
přes 200 milionů korun. V dubnu nám zastupitelé schválili, kde všude budeme tyto peníze investovat. Podpořili jsme potřebné, jako
jsou složky Integrovaného záchranného systému (Slezská nemocnice v Opavě, Hasičský
záchranný sbor MSK, Zdravotnická záchranná
služba MSK), odkládáme si finanční prostředky na pomoc s covidem, připravujeme opravu
arkád ve Dvořákových sadech, rozšíříme workoutové hřiště v Městských sadech, podpoříme výstavbu sociálního zázemí a šaten v TJ
Sokol Opava na Tyršově stadionu, vybudujeme veřejná WC v prostorách, jako jsou Městské sady, Stříbrné jezero či u Ptačího vrchu, zateplíme budovu v Seniorcentru Opava a více
investujeme do životního prostředí pro další

odstraňování jmelí, ořezy pařezů, výsadbu
nových stromů či obnovu zeleně. V neposlední řadě bychom chtěli zahájit výstavbu inline
areálu u Městských sadů.
Jsem moc rád, že jsem získal podporu zastupitelů a mohu dokončit rozpracované strategické projekty.
Máme květen, jaro je v plném proudu a třeba přemýšlíte, kam vyrazit ven. Dám vám
jeden tip. V samotném centru Opavy v okolí Obecního domu probíhá velmi zajímavá
a fotogenická výstava. Byl jsem se podívat
a moc se mi líbila. A třeba pod některým
z řady rozkvetlých stromů stihnete i prvomájový polibek.
Krásný máj!
Tomáš Navrátil
primátor
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Technické služby letos budou opravovat
silnice, chodníky, hřiště či kouli

J

aké drobnější opravy čekají Opavu v letošním roce? Zastupitelé schválili seznam tzv.
jmenovitých investičních akcí prováděných Technickými službami Opava a vyčlenili
na ně přes 15 milionů korun. „Dali jsme dohromady seznam ‚menších’ oprav, které provedeme
prostřednictvím Technických služeb Opava ještě
letos. Samozřejmě opravit je potřeba mnohem
více, městský rozpočet ale není nafukovací a ne
vše je ve správě města. I v takových případech
však tlačíme na vlastníky, aby dali svůj majetek
do pořádku,“ vysvětlil náměstek primátora Michal Jedlička.

Englišova – pravá strana, úsek
od ul. Palackého po ul. Gogolovu
(850 tisíc Kč)
Jedná se o opravu stávajícího rozbitého
živičného chodníku, výměnou za dlážděný kryt z betonových dlaždic. Chodník je
stářím velmi opotřebovaný, jeho povrch je
po celé délce narušen několika rýhami po
výkopech a pokládce inženýrských sítí různého stáří, přičemž každá rýha je jinak propadlá a drží se v ní voda, která poté stéká
k nemovitostem. Celkově je povrch chodníku nerovný, vykazuje výrazné nerovnosti
bránící bezpečnému pěšímu provozu na
tomto chodníku. Na stav chodníku poukazovali občané bydlící v této oblasti písemnými
stížnostmi.
Hradecká – levá strana, úsek
od nám. Svobody po ul. Rooseveltovou
(1 milion korun)
Jedná se o opravu dlážděného chodníku,
silniční obruby zůstanou zachovány, budou
však výškově a směrově
opraveny. Chod-

ník je stářím opotřebovaný, povrch chodníku
je propadlý a nerovný, vykazuje výrazné nerovnosti bránící bezpečnému pěšímu provozu. Součástí akce bude oprava části vjezdu z
kamenné kostky (vjezd do areálu Slezské univerzity), a to v šířce průchozího profilu chodníku, kde je propadlý po pravděpodobném
výkopu.
Otická – pravá strana, úsek od budovy
Městského hřbitova po ul. Nerudova
(650 tisíc Kč)
Jedná se o opravu stávajícího živičného
chodníku, výměnou za dlážděný kryt z betonových dlaždic. Povrch chodníku, částečně
z litého asfaltu, je stářím opotřebovaný, vykazuje nerovnosti, zejména pak bubliny, na
kterých návštěvníci hřbitova zakopávají. Na
stav chodníku poukazují občané, zejména
pak návštěvníci hřbitova, a to jak písemnými
stížnostmi, tak například na setkáních s občany Otevřená radnice.
Rybova – úsek od ul. Sušilovy po vstup
do nemocnice – podél lékárny a parkoviště
(720 tisíc Kč)
Jedná se o opravu stávajícího rozbitého živičného chodníku, včetně sjezdu na parkoviště
pro návštěvníky Slezské nemocnice Opava,
provedeného před mnoha lety technologií
litého asfaltu, výměnou za dlážděný kryt
z betonových dlaždic. Součástí opravy je výměna betonových silničních obrub za nové,
neboť stávající jsou již rozpadlé a místy nejsou vůbec. Chodník je stářím velmi opotřebovaný, povrch chodníku je po celé délce
a šířce popraskaný, jsou v něm vypadlé kusy
litého asfaltu, vykazuje značné nerovnosti. Aby byl zajištěn bezpečný pěší provoz
na uvedeném chodníku, musela být v září
2020 provedena provizorní oprava obalenou směsí. V nejširším místě chodníku,
poblíž křižovatky ulic Sušilova
– Rybova, bude část stávající zpevněné
a zbytečně

široké plochy odtěžena, prostor bude dosypán zeminou a povrch bude zatravněn, čímž
vznikne nový zelený pás podél vozovky.
Almužnická, Rybí trh, Popská – ul. Almužnická
oboustranně, vč. úseku kolem domů
Almužnická 182/2 a Popská 181/8
(350 tisíc Kč)
Jedná se o opravu dlážděného chodníku,
stávající kamenné silniční obruby zůstanou
zachovány, budou však výškově a směrově
opraveny. Chodník je stářím opotřebovaný, povrch chodníků je rozbitý, vydrolený, propadlý
a nerovný, vykazuje výrazné nerovnosti bránící
bezpečnému pěšímu provozu na tomto chodníku. Opravovaný úsek chodníku bude navazovat na již opravený chodník na ulici Popské
(2018). Spolu s chodníkem ulice Rybí trh před
Matičním domem se jedná o poslední neopravené chodníky v centru města.
Osvobození – levá strana, úsek
od ul. Bílovecké po ul. Ruskou
(730 tisíc Kč)
Jedná se o opravu dlážděného chodníku,
včetně výměny a předlažby betonových silničních obrub. Chodník je stářím opotřebovaný, povrch chodníku je propadlý a značně
nerovný, vykazuje výrazné nerovnosti bránící bezpečnému pěšímu provozu na tomto chodníku. Na stav chodníku poukazovali
občané bydlící v této oblasti písemnými stížnostmi. V roce 2020 byl opraven chodník na
protější straně ulice, což vyvolalo další stížnosti občanů bydlící na této straně.
Rybí trh – chodník před Matičním domem
(160 tisíc Kč)
Jedná se o opravu dlážděného chodníku,
stávající kamenné silniční obruby zůstanou
zachovány, budou však výškově a směrově
opraveny. Chodník je stářím opotřebovaný,
povrch chodníků je rozbitý, propadlý a nerovný, vykazuje výrazné nerovnosti. Opravovaný úsek chodníku bude navazovat na
již opravený chodník na ulici Matiční. Spolu
s chodníky Almužnická, Popská (viz předchozí akce) se jedná o poslední neopravené
chodníky v centru města.
Vaníčkova – levá strana, úsek
od ul. Ruské po ul. Na Dolní hrázi
(800 tisíc Kč)
Jedná se o opravu dlážděného chodníku,
včetně výměny a předlažby betonových silničních obrub. Chodník je stářím opotřebo-
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vaný, povrch chodníku je propadlý a značně
nerovný, vykazuje výrazné nerovnosti bránící bezpečnému pěšímu provozu na tomto chodníku. Na stav chodníku poukazovali
občané bydlící v této oblasti písemnými stížnostmi. V roce 2020 byl opraven chodník na
protější straně ulice, což vyvolalo další stížnosti občanů bydlící na této straně.
Prokopa Holého – oboustranně, úsek
od ul. Šeděnkova po ul. Stará silnice
(980 tisíc Kč)
Jedná se o opravu dlážděného chodníku,
včetně výměny a předlažby betonových silničních obrub. Chodník je stářím opotřebovaný, povrch chodníku je propadlý a značně
nerovný, vykazuje výrazné nerovnosti bránící bezpečnému pěšímu provozu na tomto
chodníku. Na stav chodníku poukazovali občané bydlící v této oblasti.

ných obkladů ze zídek a podezdívek na pěší
zóně Horní náměstí – Ostrožná – Hrnčířská.
V době rekonstrukce pěší zóny byla chybně
zvolena technologie stavby těchto zídek, kdy
byla betonová konstrukce zídek vybetonována podstatně menší, než byl požadovaný
rozměr tohoto mobiliáře. Tento nesoulad se
provádějící firma snažila srovnat výplní mezi
betonovou konstrukcí a obklady. Na betonovou konstrukci tedy byly v silné vrstvě nalepeny na tzv. „koláče“ kamenné obklady, které
vzhledem k nesprávnému technologickému
postupu od té doby postupně odpadávají.
Technické služby Opava takto odpadlé obklady odváží, odpadnuté místo vyčistí až na

časné odstavení až 16 motorových vozidel.
Zároveň je nutno přesunout stávající stožár
a lampu veřejného osvětlení, která momentálně stojí v místě budovaného parkovacího
místa. Dále potom proběhne demolice zděné zídky, jež se rozpadá a dávno již neslouží
svému účelu.
Hřbitov Kylešovice – zřízení parkovacích
stání pro návštěvníky hřbitova na ulici
U Hřbitova
(330 tisíc Kč)
Jedná se o zřízení odstavné plochy pro dočasné odstavení 10 motorových vozidel
v prostoru stávající zeleně mezi vozovkou

Stará silnice – oprava živičného povrchu
vozovky v úseku mezi ul. Vančurova
a ul. Stypova
(2 miliony Kč)
Jedná se o odfrézování starého, vyžilého,
rozpadlého a značně posedaného živičného
povrchu vozovky a pokládku nového živičného koberce, včetně sanace konstrukčních
vrstev problémových míst. Na stav povrchu
komunikace poukazují občané bydlící v této
oblasti již řadu let.
Riegrova – oprava živičného povrchu
vozovky v úseku mezi Bezručovým
a Denisovým nám.
(1,5 milionu Kč)
Jedná se o odfrézování starého, vyžilého,
rozpadlého a značně posedaného živičného
povrchu vozovky a pokládku nového živičného koberce, včetně sanace konstrukčních
vrstev problémových míst. V prostoru Kulturního domu Na Rybníčku je po zimě živičný
koberec úplně rozpadlý až na podloží. V úseku mezi ulicí Na Rybníčku a Denisovým náměstím je velké množství výtluků, povrch je
nerovný a posedaný. V úseku mezi Bezručovým náměstím a náměstím Joy Adamsonové
je značně sednutá podélná rýha po výkopu
kanalizace, povrch je propadlý a zdržuje se
v něm voda, která zatéká do podloží vozovky. Součástí opravy bude lokální výšková
úprava silničních obrub, a to v místech, kde
jsou posedány.
Horní náměstí (prostor před prodejnou
Baťa a na celé pěší zóně) – oprava
kamenných obkladů a zídek pro zeleň
a lavičky
(250 tisíc Kč)
Jedná se o opravu odpadávajících kamen-

betonovou konstrukci, tuto dobetonují do
správné velikosti tak, aby v prostoru mezi obkladem a konstrukcí nebyl tak velký prostor
a poté obklady nalepují. Takto opravená
místa nevykazují závady a obklady již neodpadly. Odhadem byla za ty roky takto opravena cca čtvrtinu obkladů na kamenném
mobiliáři pěší zóny.
Horovo náměstí – zřízení odstavné plochy
pro motorová vozidla ze zatravňovacích
tvárnic, přesun lampy veřejného osvětlení,
demolice staré stávající rozpadlé zídky
(361 tisíc Kč)
Jedná se o řešení nevyhovující situace
v prostoru zelené plochy před bytovými
domy Olomoucká č. p. 60 – 62. V současné
době v této lokalitě panuje tristní situace
s parkováním motorových vozidel. Jelikož se
v lokalitě nenachází žádné parkoviště, bydlící
v přilehlých domech parkují na zeleni, čímž
dochází k její značné devastaci. Zadlážděním
prostoru ze zatravňovacích tvárnic, propustných vodě a ze tří stran olemovaných zahradními obrubami, vznikne plocha pro do-

místní komunikace U Hřbitova a hřbitovní
zdí. Plocha bude provedena ze zatravňovacích tvárnic propustných vodě, čímž nedojde
k úbytku zeleně v dané lokalitě. Budovaná
plocha bude ohraničena betonovými obrubami a bude napojena na veřejnou místní komunikaci ve stávající výšce vozovky
U Hřbitova. Na chybějící parkovací místa
v lokalitě dlouhodobě poukazují zejména
návštěvníci hřbitova, ale také občané bydlící
na ulici, kterým parkující vozidla například
účastníků pohřbů činí značné potíže a znemožňují vstup do svých objektů.
Městské lázně – oprava lavic v parní
kabině
(73 tisíc Kč)
Výstavba parního oddělení byla realizována
dodavatelsky a celou akci zajišťoval odbor
majetku města v roce 2014 v rámci projektu
EPC – šetření s energiemi. Pro lavice v parním
oddělení byl použit pravděpodobně nekvalitní materiál italské výroby, který není běžně
dostupný na českém trhu, a tak je jeho lokální vysprávka nemožná. Povrch lavic je tvořen
5
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z větších plátů, ve kterých je drobná mozaika. Jednotlivé kostičky mozaiky vypadávají
i v průběhu provozu tohoto zařízení a nejsou poté dohledatelné. Takto odpadlá místa je potřeba nějakým způsobem zabezpečit, aby nedošlo k úrazu. Jediný momentální
způsob opravy je zatřít vypadlá místa stěrkovou hmotou tak, aby byl povrch lavice
rovný. Opravená místa však nepůsobí příliš
vzhledně, navíc stěrka provozem opět odpadává.
Městský hřbitov – rekonstrukce WC
(1 498 897 Kč)
Jedná se o celkovou rekonstrukci vnitřních
prostor veřejných záchodků, nacházejících
se v původním, památkově chráněném
objektu Městského hřbitova v Opavě na
ulici Otické. Stav těchto záchodků je dlouhodobě nevyhovující, jeho předchozí větší
oprava proběhla pravděpodobně někdy
v 60. letech 20. století. Na celkovou rekonstrukci je již cca 15 let zpracována projektová dokumentace a záměr je dlouhodobě
v návrhu jmenovitých akcí, k čemuž zatím
bohužel nedošlo. V rámci rekonstrukce je
nutno vybourat a opravit kanalizační přípojku a vnitřní kanalizaci, která se nachází
přímo pod podlahou vnitřních prostor záchodků a je prokazatelně vadná. Na nevyhovující stav a potřebu oprav těchto prostor
poukazují dlouhodobě návštěvníci Městského hřbitova.
Městské zahradnictví – oprava oplocení
areálu + dvě posuvné brány pro vjezd
do areálu zahradnictví
(275 tisíc Kč)
V rámci stavby komunikace – propojky ulic
Krnovská a Žižkova, došlo k záboru a zrušení
části areálu městského zahradnictví na ulici Žižkova. Tímto došlo ke změně vnitřního
uspořádání provozu v areálu včetně vjezdu
a zároveň vyvstala potřeba – nutnost vyměnit nevyhovující, nefunkční, zrezivělá vrata
pro vjezd do areálu tak, aby bylo možno
areál bezpečně uzavřít a ochránit před vstupem nepovolaným osobám. V rámci uvedené stavby propojky bylo zrealizováno nové
oplocení areálu cca kolem poloviny obvodu,
druhá polovina zůstala v původním stavu,
a to ze strany vstupní, tedy z té, kudy vchází
do areálu zákazníci. Toto oplocení je původní
z 60. let 20. století. Betonová podezdívka je
rozpadlá, oplocení rezavé, pokřivené, vrata
a branka nefunkční.
Přístřešky zastávek MHD – zelená střecha
(668 tisíc Kč)
Jedná se o pokračování budování krytých přístřešků zastávek MHD v rámci aktivit Smart

City a Adaptační strategie města na změny
klimatu, tentokrát přístřešků s tzv. zelenou
střechou. Ty budou budovány na ulicích Olomoucká – zastávka U Soudu, Sadová – poblíž
křižovatky s ulicí Mostní a Rooseveltova, na
levé straně mezi ulicemi Tyršova a Hradecká.
K umístění přístřešku na ulici Olomoucká je
v současné době zpracovávána projektová
dokumentace, a to zejména z důvodu značného množství inženýrských sítí, které umístění stavby značně komplikují. Momentálně
není známo, zda nebude realizace stavby
podmíněna přeložkou nějaké sítě, což by vyvolalo dodatečné zvýšené náklady.
Zřízení a rozšíření kontejnerových stání
pro separovaný odpad
(233 tisíc Kč)
Ve městě přibývají za poslední léta nádob jak
na komunální, tak na separovaný odpad, což
znamená, že v některých lokalitách je již nedostatečná kapacita zpevněných ploch určených k umístění těchto nádob na odpady.
Z tohoto důvodu je nutno v místech, která to
vyžadují, stávající zpevněné plochy rozšířit
či vybudovat plochy úplně nové. Místa pro
umístění veškerých nádob na odpady jsou
konzultována nebo přímo vyžadována odborem životního prostředí.
Haškova – oprava nohejbalového hřiště
– pokládka nového povrchu, zřízení
ochranné sítě za hřištěm, terénní úpravy
(180 tisíc Kč)
Jedná se o opravu stávajícího živičného hřiště, využívaného pro míčové hry, zejména
nohejbal. Stávající živičný povrch je vyžilý,
místy rozpraskaný a ojediněle vydrolený,
ale ne zdeformovaný či polámaný. Oprava
hřiště bude provedena pokládkou živičného koberce tloušťky cca 3 – 4 cm na stávající
živičný povrch finišerem v jemnější frakci,
a to bez frézování. Okolní terén úpravu dovoluje, byla by mírně upravena stávající travnatá
plocha kolem hřiště. Součástí akce je výstavba jednostranné ochranné sítě v prostoru za
hřištěm směrem ke komunikaci jako zábranu
před odskakujícími míči ze hřiště.
Krnovská č. p. 86 – doplnění branky pro
dětské hřiště, doplnění a úprava ochranné
sítě kolem dětského hřiště
(50 500 Kč)
V současné době se na dětském multifunkčním hřišti nachází jedna branka pro hraní
například hokeje nebo fotbalu. Občané bydlící v přilehlých domech požádali město
jednak o doplnění jedné hrací branky, dále
o doplnění nedostatečné ochranné sítě kolem hřiště, díky čemuž hrajícím dětem utíkají
míče mimo hřiště.

Koule – Horní náměstí – oprava velkého
úniku vody, oprava izolace protékající
vany a zádlažba
(200 tisíc Kč)
Jedná se jednak o odstranění poruchy – velkého úniku vody pravděpodobně na přípojce
od vodoměru k fontáně, a zároveň o opravu
protékající vany pod fontánou. Po odstranění poruchy na přípojce bude vybourána stávající žulová dlažba fontány, vyrovnán podklad, provedena nová hydroizolační vana
a poté nová zádlažba ze žulových kostek
osazených do betonového lože. V současné
době je hydroizolační vana pod fontánou ve
špatném stavu, pravděpodobně porušena
stářím, a proto je zcela nefunkční, díky čemu
protéká a ztrácí se z fontány poměrně velké
množství pitné vody. Vzhledem k tomu, že
v současné době není známo, ve kterém místě se porucha na přípojce nachází, není úplně jasný rozsah nutné opravy. Fontána je připojena ze sklepa budovy Hlásky a vede pod
dlážděným žulovým povrchem chodníku.
Kruhové objezdy na vjezdech do města
a letničkové záhony z přímého výsevu
v rozsahu 2 057 m2
(1 484 000 Kč)
Záměrem je upravit vzhled kruhových objezdů a zrealizovat výsadbu těchto ploch. Jedná se zejména o kruhové objezdy Těšínská
u Globusu, Krnovská v Jaktaři, popřípadě Bílovecká v Kylešovicích či Krnovská u Vančurovy ulice. Výsadba letničkových záhonů na
exponovaná místa zelených ploch v Opavě
zvýší estetickou hodnotu daného území,
zvýší se biodiverzita městského prostředí
a napomůže k udržení vláhy v boji proti suchu. Letničkové záhony – výsev vybraných
letničkových směsí: duben, začátek května
– za Slezankou 44 m2, Katastrální úřad 37 m2,
nám. Republiky I. a II. 445 m2, Horovo náměstí
114 m2, Dvořákovy sady 115 m2, Na Valech
143 m2, Na Pastvisku 227 m2, Dům umění
35 m2, Městské sady 900 m2.
(rok)
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Mariánský sloup získá svoji původní krásu

N

a rozdíl od pražského, opavský Mariánský sloup na Dolním náměstí nikdo
v revolučních dnech roku 1918 nestrhl a jedna z dominant prostoru zde od roku
1675, kdy ji nechal zbudovat hrabě Jiří Štěpán,
stojí nepřetržitě dodnes. Teď navíc dostane
pískovcový skvost také svoji původní krásu.

Mariánský sloup na Dolním
náměstí projde opravou

Opavská radnice se rozhodla sloup zapsaný
v roce 1964 do seznamu kulturních památek
restaurovat s využitím Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2021. Z něj
by mohla pokrýt až 285 tisíc Kč z celkových
předpokládaných nákladů 335 a půl tisíce
korun.
„Jsem rád, že další z námětů občanů, které se ke
mně dostávají, se stane realitou, a že brzy bude
před kostelem sv. Vojtěcha ve své nové kráse
také důstojný Mariánský sloup,“ uvedl k záměru
iniciátor opravy náměstek primátora Michal
Jedlička s tím, že opravy by měly začít v průběhu května.

Na výzvu k zaslání cenové nabídky reagovaly tři restaurátorské subjekty a na základě
jejich vyhodnocení byl pro záměr vybrán
Tomáš Skalík Ateliér s.r.o. Podle smlouvy se
zavázal zajistit v prvotřídní kvalitě vyčiště-

ní a následnou opravu poškozených částí
a tvarových odchylek, k celkové opravě
podstavce, těla sloupu i nápisů, barevnému
sjednocení vzhledu a zajištění tělesa proti
vlivu počasí.
(mak)

Hvozdnický expres dostal naději

V

uplynulých měsících jsme s napětím
čekali na to, jestli se ještě svezeme
Hvozdnickým expresem. V době, kdy
se připravovala novela drážního zákona, se
proslýchalo, že Správa železnic se rozhodla
z ekonomických důvodů ukončit provoz rekreačních tratí. Mezi nimi také té z Opavy do
Svobodných Heřmanic.
Naštěstí už tato hrozba neplatí. Po protestech
ze všech stran se pohled na tyto nostalgické
jízdy změnil a Hvozdnický expres dostal na-

ději na svoji další budoucnost. Ta je ve snížení
požadavku na počet jízd, které se musí uskutečnit – z původních 1 500 na 1 040, což by
u osobních vlaků odpovídalo průměrně dvěma cestám tam a zpět ve všední dny.
Zrušena byla povinnost vedle osobní provádět také nákladní dopravu. Důležité rovněž
je, že pokud se nepodaří podmínky naplnit,
nepřijde direktivní uzavření a konzervace
trati, ale správní jednání, kde dopravce, zpravidla soukromý zájmový subjekt, má mož-

nost obhájit další existenci svého provozu.
Jinými slovy, o uzavření či pokračování trati
nerozhodne úředník od stolu, ale jednání
s provozovatelem.
Dopravu Hvozdnického expresu provozuje
táborská společnost Railway Capital, a. s., která na trať, postavenou v roce 1892 a dlouhou
23,5 km, vysílá čtyři soupravy v obou směrech
denně. Letos poprvé vyjede 25. května. Podrobnosti o trati a jízdní řády lze najít na webu
www.railwaycapital.cz.
(mak)

Krátce
Zapojení zůstatku běžného účtu
Zastupitelé v dubnu schválili zapojení zůstatku základního běžného účtu a finanční
vypořádání za rok 2020. Celkem se jednalo o částku přes 215 milionů korun. Z toho
20 milionů šlo do tzv. nerozdělené rezervy
a 140 milionů korun do fondu rezerv a rozvoje. Město finančně podpoří například
Slezskou nemocnici, profesionální hasiče či
záchrannou službu. Podrobné informace najdete na webu města.
(rok)
Poplatek za pobyt se letos ruší
Město pomůže poskytovatelům úplatného

pobytu, tedy hotelům, penzionům či ubytování v soukromí. Zastupitelé schválili návrh
na zrušení pobytového poplatku za letošní
rok, který činil 21 korun za ubytovanou osobu a den.
(rok)
Pomoc s registrací do půlky května
Až do půlky května bude město Opava pomáhat zejména starším lidem s registrací
do očkovacího systému. Vzhledem k tomu,
že naprostá většina seniorů už naočkována
byla, město tuto službu 14. května ukončí.
I nadále bude fungovat například pomocná
bezplatná linka zřízená Moravskoslezským

krajem 800 720 210 nebo národní linka 1221.
Další formy pomoci najdete i na webu města
www.opava-city.cz/koronavirus.
(rok)
Finanční injekce pro ČČK
Oblastní spolek Českého červeného kříže (ČČK) požádal město o finanční pomoc
v souvislosti s náklady vzniklými při řešení
pandemie COVID-19. Vzhledem k tomu, že
pomoc ČČK je v této době více než kdy jindy
významná a nenahraditelná, zastupitelé odsouhlasili, že spolku poskytnou 400 tisícový
příspěvek, který mu bude předán formou
daru.
(lad)
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Inzerce

HLEDÁME DO PRODEJEN
TEMPO, obchodní družstvo
NA NÍŽE UVEDENÉ POZICE:

 Prodavač/ka (pracovní poměr):
Opava, Bohuslavice, Hranice, Orlová, Píšť,
Moravský Beroun a Darkovičky
 Vedoucí prodejny (pracovní poměr):
Moravský Beroun
 Brigáda - dohoda o pracovní činnosti
(vhodné pro studenty, důchodce,
ženy na mateřské dovolené):
Branka u Opavy, Kozmice, Litultovice,
Drahanovice, Strahovice, Kyjovice, Pustá Polom,
Hrabyně, Budišovice, Lipník na Bečvou
PŘI NÁSTUPU POSKYTUJEME JEDNORÁZOVÝ

+ 12 000 KČ

STABILIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK

DÁLE NABÍZÍME:
 Týden dovolené navíc  Stravenky
 Příspěvky na dovolenou a dětskou rekreaci
 Možnost profesního růstu  Zaučení do funkce zkušenými kolegy

ke mzdě

Bližší informace na tel.č. 553 697 306 / 309
nebo personální@odtempo.cz, www.odtempo.cz

Tempo, obchodní
družstvo, Opava

Pod Hanuší 460

Hradec nad Moravicí

Dům po rekonstrukci
nadstandardní byty k prodeji
Tři byty v jednom domě.
Pod HANUŠÍ je novým rezidenčním projektem,
který je umístěn v srdci Hradce nad Moravicí.
Klidná a bezpečná vilová čtvrť na dosah přírody i civilizace.
Veškeré detaily včetně cen na: www.podhanusi.cz

hájen
Předprodej za
í v září 2021
n
á
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K
www.podhanusi.cz | +420 602 531 884 | info@podhanusi.cz
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V dopravním podniku mají nové zázemí

N

ové zázemí zaměstnanců Městského
dopravního podniku Opava, a. s., bylo
slavnostně otevřeno v depu na Bílovecké ulici.

Podařilo se opravit jeden ze dvou betonových skeletů, který tak po třiceti letech
chátrání našel nové uplatnění. „Věřím, že
zaměstnanci ocení, co pro ně vedení společnosti dělá, dobře víme, že výkon práce všech
zaměstnanců samozřejmě ovlivňuje i sociální
zázemí a jeho úroveň,“ řekl ředitel společnosti Pavel Gebauer s tím, že první projekt na
rekonstrukci navrhl projektant k realizaci za
25 milionů. „To se nám zdálo moc, a tak jsme
oslovili jiného projektanta, který prakticky totéž vymyslel za 15 milionů. A v následném výběrovém řízení se podařilo vysoutěžit práce za

13,5 milionu, které nakonec dopravní podnik
uhradil ze svého investičního rozpočtu,“ nastínil Pavel Gebauer fakt, že i když se pracuje
s veřejnými financemi, lze to dělat s rozumem a efektivně.
Zázemí horního patra je rozděleno na „špinavou“ a „čistou“ část a jeho součástí jsou
oddělené šatny a kompletní hygienické
prostory pro ženy a muže, nástupní místnost řidičů, sušárna oděvů, školící místnost
či sportovní místnost, která zatím dočasně
slouží k povinnému testování zaměstnanců. V přízemí pak vyrostla prostorná garáž
a skladové prostory.
Jedním z těch, kdo si prostory budovy prohlédl, byl primátor Tomáš Navrátil. „Ani se mi

nechce věřit, že z budovy, kterou objekt donedávna byl, je za pár měsíců důstojné zázemí
pro řidiče a další zaměstnance. Věřím, že zde
najdou pohodlí a klid pro odpočinek a odreagování od své náročné a zodpovědné práce, kterou na linkách i v dílnách odvádějí,“ uvedl na místě primátor a dodal, že je potěšen
i tím, jak je vedení dopravního podniku odhodláno majetek města zhodnocovat a dávat mu nový život.
Opavští dopraváci mají i další plány, jak zvelebovat městský majetek. Svojí rekonstrukce
se nejspíše ještě letos dočká budova bývalé
kotelny, která bude sloužit jako zázemí zaměstnanců údržby trolejového vedení. Jak
bude naloženo s budovou bývalého sociálního zázemí řidičů, je zatím v jednání. (mak)

Einmannbunker ze Skladištní nezmizel

E

inmannbunker v opavské ulici Skladištní. Většina z kolemjdoucích ani netušila, co to je. Jiní v tom viděli betonovou
skruž, která tu asi zůstala ze stavby kanalizace. Jen málokdo tušil, že se jedná o pozůstatek druhoválečné obrany města Opavy.
I těch pár jedinců však stačilo rozpoutat na
sociálních sítích emotivní diskuzi na téma:
„Kam zmizel?“ A jak to bývá, nešetřili při tom
vedení Hlásky a úředníky města, kteří tam
nechali stavět nové parkoviště...

ce rozsekalo, jak si autoři komentářů stěžují.
Město ji předalo členům jednoho ze zdejších
klubů vojenské historie, kteří se věnují obnově historicky cenných objektů opevnění
v okolí města Opavy. Einmannbunker je tak
v dobrých rukou, i když na své původní místo se nejspíš nevrátí. Třeba proto, že už není
třeba střežit nádraží z neprůstřelné pozorovatelny. Patrně je skutečně poslední svého
druhu na území Opavy a je třeba ho zachránit.
S tím vedení Opavy souhlasí. Také proto ho těší,
že einmannbunker doplní expozici jednoho
z objektů pěchotního srubu, který už teď začíná získávat svoji původní krásu a důstojnost.
Ve společnosti svého většího pevnostního kolegy se mu určitě bude dařit dobře.
(mak)

Kruhová železobetonová pozorovatelna pro
jednoho muže s několika štěrbinovými průzory se však neztratila. Není na skládce ve Vlaštovičkách, ani ji město nezašantročilo či dokon-

Krátce
Dotace pro záchrannou stanici
Město již několik let poskytuje finanční dotaci Záchranné stanici v Bartošovicích. Dotace
ve výši 40 tisíc je určená na částečné pokrytí
nákladů spojených s péčí o zraněné a jinak
handicapované volně žijící živočichy ze správního území statutárního města Opavy. Peníze
budou konkrétně použity na ošetřování a krmení zvířat či osvětovou činnost.
(lad)
Muzeum opavského loutkářství
Ve středu 26. května otevře Zdeněk Petřík
v Bartoníčkově ulici č. 16 výstavní expozici
opavského loutkářství. „Výstavou chci uctít památku svého otce Stanislava, od jehož narození
uplyne 115 let, který za protektorátu kryl svoji
odbojovou činnost loutkařením a po válce or-

ganizoval loutkové divadlo v Opavě,“ připomněl
aktivity svého otce Zdeněk Petřík. Vzhledem
k protikoronavirovým opatřením je před návštěvou muzea třeba objednat svoji prohlídku
na e-mailu: zdep3k@seznam.cz.
(mak)
Hlasování o Nápadech začne v červnu
Letošní Nápady pro Opavu čeká finálová rovinka. První červnový den v pravé poledne vám
představíme všechny projekty, které komise
pošle do veřejného hlasování prostřednictvím
webových stránek města www.opava-city.cz/
napadyproopavu. Svou podporu můžete vyjádřit do úterý 15. června do 12 hodin. Přesně
o 24 hodin později pak na stejném místě a na
sociálních sítích města zveřejníme výsledky.
Samotná realizace vítězných nápadů se usku-

teční mezi 1. červencem 2021 a 31. prosincem
2022. Na stejné adrese pak najdete i veškeré
další informace a podmínky o opavském participativním rozpočtu Nápady pro Opavu. (rok)
Výměna veřejného osvětlení
Ulice Mostní, Fifejdy, Wolkerova a Čapákovo
nábřeží se dočkají nového veřejného osvětlení (VO). Práce za zhruba 2,3 milionu korun by
měly být zahájeny v průběhu května a zahrnovat budou odstranění světelných bodů, rozvodů a příslušenství stávajícího VO vedeného po
betonových a ocelových sloupech společnosti
ČEZ. Součástí díla je i výstavba nového rozvaděče a jeho napojení na rozvaděč stávající či
úprava fasád soukromých nemovitostí po demontáži rozvodné skříně a svítidel.
(lad)
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Stavba splaškové kanalizace začíná

V

e čtvrtek 22. dubna převzalo Sdružení
pro Komárov a Suché Lazce staveniště
splaškové kanalizace v těchto městských částech.
Sdružení pro Komárov a Suché Lazce, tvořené třemi společníky, bylo vybráno v nadlimitním veřejném výběrovém řízení mezi pěticí
přihlášených a zavázalo se zhotovit požadovaný rozsah prací za necelých 291 milionů
korun, což je prakticky o milion méně, než
byl původní odhad. Navíc je dílo spolufinancováno Státním fondem životního prostředí
České republiky prostřednictvím Národního
programu Životní prostředí, a to částkou
163 a půl milionu korun.
Součástí zakázky je více než 12 kilometrů
nové kanalizace s 546 přípojkami, napojení
pro čističky a úpravnu dešťové vody, celkem
šest čerpacích stanic včetně havarijních přepadů, obslužné komunikace, a také centrální
čistička odpadních vod. Stavba by měla být
hotova v říjnu 2022.

„Projekt se připravoval řadu let, navíc se musel
přepracovávat, a já jsem opravdu rád, že konečně začneme stavět,“ uvedl starosta městské
části Komárov Lumír Měch s tím, že kanalizace
by mimo jiné měla odstranit nespolehlivost
stávajícího řadu, kdy se opakovaně splašky
dostávaly mimo kanály a město pak, vedle nákladů s likvidací havárie, muselo platit pokuty.
Jedná se o další ze staveb, kterými vedení

města řeší dlouhodobě problematickou situaci v Opavě i jejích městských částech. Podobně se před nedávnem společně stavělo
v Milostovicích a Zlatníkách, loni na ulici Krnovská, a teď se bude pokračovat v Komárově a Suchých Lazcích akcí v zatím největším
rozsahu. Zahajovaná stavba má i jeden další
primát – je to první stavba města, kdy bude
používáno elektronického stavebního deníku tak, jak ukládá novelizace zákona. (mak)

Aplikace pomůže lidem hlásit problémy

O

pavská radnice v dubnu spustila
novou webovou službu na hlášení
závad ve městě. Prostřednictvím
webových stránek či mobilní aplikace občané získali snadný nástroj, jak upozornit na
nedostatky v Opavě a městských částech.
Černé skládky, poškozené lavičky, nesvítící
lampa veřejného osvětlení či třeba neuklizená ulice. Tyto i jiné závady mohli Opavané
do nedávna hlásit na radnici prostřednictvím
SMS a e-mailové služby Není nám to jedno.
Tyto nástroje už byly značně zastaralé, proto
se vedení města rozhodlo je nahradit. Nové
nástroje umožní rychlejší a snadnější komunikaci, a to buď prostřednictvím chytrého
mobilního telefonu, nebo webové stránky.
„Rozhodli jsme se službu zásadně modernizovat. Nahlášení závady ve městě teď bude otáz-

ka několika okamžiků. Nový systém je jednoduchý a intuitivní, takže ho zvládne naprostá
většina občanů. Odpadne i platba za SMS,“ řekl
primátor Tomáš Navrátil s tím, že závady se
musí týkat městského majetku či městských
pozemků. Stejně tak tato aplikace neslouží
k oznámení protiprávního jednání.

dostupná zatím jen pro zařízení s operačním
systémem Android. Majitelé jiných typů mobilů mohou závadu nahlásit prostřednictvím
webové stránky. Aplikace bude v průběhu jara
i na obchodu Play,“ vysvětlil šéfeditor webových stránek a sociálních sítích města Roman Konečný.

Prostřednictvím webové stránky www.
opava-city.cz/neninamtojedno se zájemce
dostane na jednoduchý formulář, prostřednictvím něhož vybere typ závady, adresu,
které se závada týká, může připojit fotografii a svou e-mailovou adresu, na kterou
dostane odpověď o stavu řešení dané závady. „Stejnou možnost pak bude mít i při
podání přes mobilní aplikaci, která využívá
i možností telefonu, jako je geolokace či pořízení fotografie daného místa. Aplikace bude

Pro občany, kteří nemají přístup k internetu
a nevlastní chytrý mobilní telefon zůstane
i nadále možnost nahlásit závadu prostřednictvím SMS zaslané na číslo 739 220 220.
Toto číslo je určeno pouze k přijímání SMS
zpráv. Na stejné webové stránce www.opava-city.cz/neninamtojedno jsou pak zveřejněny všechny podněty (ovšem anonymně
bez kontaktu na občana, který podnět podal)
a stav řešení podnětu, tedy kdy a jak bude
problém řešen či zda už byl vyřešen.
(rok)

deny na webu www.opava-city.cz/farmarsketrhyopava. Prodej na trzích se řídí aktuálními
epidemiologickými pravidly.
(ans)

ní věž bude otevřena vždy v sobotu od 10 do
17 hodin. Vstupenky pro dospělé za 30 korun
a pro mládež do 15 let, ZTP a ZTP-P za 10 korun
je možné zakoupit přímo na místě při vstupu do
radnice nebo předem v Turistickém informačním centru Opava. V ceně je zahrnuta také návštěva unikátní expozice Opava/Troppau. (ans)

Krátce
Začaly farmářské trhy
Dolní náměstí opět ožilo farmářskými trhy.
Od poloviny dubna sem každou středu, pátek
a sobotu přijíždějí farmáři se svými výpěstky
i výrobky. V pracovní dny u nich můžete nakoupit od 6.30 do 14 hodin, v sobotu pak od
6.30 do 12 hodin. Další informace jsou uve-

Výstupy na věž jsou připraveny
Pokud to vládní nařízení dovolí, první květnovou sobotu začnou výstupy na Hlásku. Radnič-
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Oprava střechy svatého Václava se rozjede

J

iž loni na jaře se mělo začít s opravou
střechy kostela svatého Václava, která je
ve velmi špatném stavu. Bohužel firma,
která se do tehdy vypsaného výběrového
řízení přihlásila jako jediná, odstoupila od
smlouvy. Kvůli podmínkám projektu totiž
nemohlo být do fasády kostela ukotveno
lešení, což značně komplikovalo provedení
prací. „V aktualizované verzi projektové dokumentace, která byla podrobně konzultována s památkáři, se už se zakotveným lešením
počítá. Bez něj jsou práce skutečně těžko proveditelné. Zakrývat bude celou výšku kostela,
především kvůli jeho instalaci se oproti loňsku
navýšila cena za celou rekonstrukci,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.

kologického a statického průzkumu dočkají sanace či výměny. „Při zjištění výskytu dřevokazného hmyzu nebo hub budou napadené konstrukce
sterilizovány některou z vhodných sanačních
metod. Vzhledem k historickému rázu krovu má
jednoznačnou prioritu zachování autentické
konstrukce, pokud to nebude jinak možné, bude
narušený prvek vždy nahrazen přesnou kopií,“ vysvětlila mluvčí města Lada Dobrovolná.
Staveniště by mělo být zhotovitelské firmě předáno v květnu. Dominanta Pekařské ulice pak
bude zhruba půl roku v obležení řemeslníků,
kteří budou pracovat na výměně střešní krytiny.
Ta bude opět z břidlice. Dojde i na klempířské
práce, obnovu střešního vikýře a hromosvodu.
Dílčí prvky krovů a bednění se na základě my-

„Celá rekonstrukce vyjde město na 11,8 milionu korun, 5 milionů pokryje dotace získaná
z Moravskoslezského kraje, za kterou jsme velmi rádi. Podle smlouvy by měly být veškeré práce hotovy do konce listopadu,“ dodal primátor
Tomáš Navrátil.
(lad)

Platba za odpad naposledy i složenkou

D

o konce května je třeba uhradit poplatek za komunální odpad. „Pro dospělé
je stejně jako v minulých letech stanoven
na 660 korun. Děti a mladiství od 3 do 18 let
zaplatí nově sníženou sazbu 300 korun za rok,“
uvedla mluvčí města Lada Dobrovolná.
V poplatku za odpad jsou zahrnuty výdaje za
provoz sběrných míst, zajištění svozu separovaného odpadu a jejich dotřídění na třídicí
lince a odstranění komunálního odpadu netříděného. Roční náklady města související
s komunálním odpadem se pomalu šplhají
k 60 milionům korun. Na celý systém přitom

město stále značně doplácí ze své kasy. „Kdyby Opavané hradili reálně vynaloženou částku,
pak by každý jednotlivec bez rozdílu věku platil
ročně více než tisícikorunu,“ dodala mluvčí.
K úhradě poplatku za odpad budou letos naposledy v průběhu pátého měsíce rozeslány
složenky. „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 od příštího roku zrušíme,“ vysvětlil již dříve
primátor Tomáš Navrátil s tím, že v souvislosti s tiskem a distribucí složenek město ročně

vydá okolo 400 tisíc korun a cena poštovních
služeb navíc stále roste.
Do budoucna je dobré uschovat variabilní
symbol, který je na složence uvedený, pro
platbu na další roky. „Tu bude možné a již ji
lze i letos provést prostřednictvím služby Portál
občana na titulní straně webu města, zachována zůstane samozřejmě možnost platby na našich pokladnách i převodem z účtu. V případě
ztráty variabilního symbolu ho umějí pracovnice na pokladnách magistrátu vyhledat, na základě žádosti ho sdělí občanům i telefonicky,“
uzavírá Lada Dobrovolná.
(lad)

Krátce
Na Portál občana již bez návštěvy úřadu
Podle nové legislativy (zákon č. 250/2017 Sb.)
již není možná registrace a přihlášení do Portálu občana města Opavy prostřednictvím uživatelského jména a hesla získaného osobní návštěvou úřadu. Pro další využívání všech služeb
Portálu občana proto doporučujeme využít
přihlášení buď prostřednictvím bankovní identity, datové schránky nebo elektronického občanského průkazu. Více informací najdete na
www.opava-city.cz/portal. Aktuální informace
o nových službách Portálu občana najdete na
webových stránkách a sociálních sítích města
nebo v měsíčníku Hláska.
(rok)
Výzvy lidstva s docentem Münichem
Beseda „Lesk a bída českých společenských
věd a proč máme velký problém“ s Danielem
Münichem se uskuteční 10. května od 12.30

hodin. Pozornost bude věnována úrovni společenských věd, které na rozdíl od technických
a přírodovědných oborů příliš nevzkvétají. Setkání připravuje Mendelovo gymnázium spolu
s Fakultou veřejných politik v Opavě a proběhne opět formou online streamu na YouTube
kanálu Moderních výzev lidstva. Více informací
najdete na www.modernivyzvy.cz.
MAP se zaměří na aktivní občanství
Online Veletrh aktivního občanství se uskuteční 24. a 25. května. Můžete zde načerpat
inspirace, jak rozvíjet občanské aktivity a jak
se zapojovat do dění ve svém městě, obci
nebo na své škole. Veletrhu se jako lektoři zúčastní zástupci předních českých občanských
a neziskových organizací, součástí bude rovněž sdílení úspěšných regionálních projektů a
workshopy na různá témata. Více podrobnos-

tí je na webu www.mapopavsko.cz. Aktivita
je součástí projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na území Opavska II a Místní akční
plán rozvoje vzdělávání na území Vítkovska II,
které jsou financovány z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání a státního rozpočtu. (mak)

Bude osobnost kraje z Opavy?
Až do konce května je možné nominovat zajímavé, odvážné, činné nebo jinak výjimečné lidi
do ankety Osobnost Moravskoslezského kraje,
kterou vyhlásil hejtman Moravskoslezského
kraje. Váš kandidát ale musí být starší 18 let
a mít bydliště na území našeho kraje. Podrobnosti o anketě a nominacích jsou uvedeny na
webových stránkách www.msk.cz.
(mak)
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Inzerce

Prodej nářadí a nástrojů
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Tel.: 731 112 463 / 731 112 465
e-shop: poly.cz
e-mail: poly@poly.cz

Otevírací doba:
Po – Pá: 7:30 – 15:30

Čajkovského 32, Opava
(z ulice Čajkovského přímo do dvora dolů cestou z panelů)
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Téma
Životní prostředí

Město žádá o peníze na nové stromy

M

ěsto Opava reagovalo na výzvu Ministerstva životního prostředí ČR
a požádalo si o dotaci v rámci Programu péče o krajinu pro rok 2021.
„Připravujeme dva projekty, které by nám měly
pomoci s ozeleněním některých ploch v Opavě.
Jedná se o cestu u Dřevony směrem k Jakartickému lesíku, která se nachází v Kateřinkách
a která je hojně využívaná k procházkám, cy-

kloturistice a rekreaci, a kde chceme stávající
hrušňovou alej doplnit dalšími ovocnými dřevinami, především třešní a švestkou,“ uvedla
referentka odboru rozvoje města a strategického plánování Hana Heinzová s tím, že
podle cesty bude v tzv. jednostranné liniové
sadbě vysázeno 130 stromů v šestimetrových rozestupech. „Druhou lokalitou je okolí
kolem toku Velká před Lukášovým mlýnem
ve Zlatníkách, kde nám jde o posílení sou-

časných výsadeb dalšími třiceti duby a jilmy,
a tím zpevnění meandrujícího přírodního koryta říčky,“ doplňuje Hana Heinzová.
Výsadba by se měla uskutečnit v říjnu letošního roku. Cena za nakoupení stromů a realizaci výsadby se bude odhadem pohybovat
na úrovni 340 tisíc korun. Akci ale musí město
předfinancovat, pokud získá dotaci, dostane ji
až po realizaci celého záměru.
(mak)

Sběrné dvory místo černých skládek

P

řestaneme na jeden měsíc uklízet a uvidíme, co na to lidé. Asi tak uvažovali v
nedávné minulosti například v Ostravě,
Roudnici nad Labem a naposledy v Neratovicích. U nás v Opavě touto cestou zatím jít nechceme, ale nazývat toto město „bílým“ jako
v minulosti, už také často neodpovídá realitě.
Zkrátka stále častěji narážíme na místa, která
se proměňují v dočasné skládky a odkladiště
nepotřebného. Ať už se jedná o plochu okolo kontejnerových stání přímo v ulicích, nebo
zákoutí, kde vznikají tzv. černé skládky.
Pro některé naše spoluobčany je zkrátka namáhavé dopravit nadbytečný velkoobjemový
a jiný odpad ze svých domácností tam, kam
patří. A přitom stačí opravdu málo – odložit jej
zdarma v některém ze tří opavských sběrných

dvorů, které najdou v Hálkově ulici v Kateřinkách, v Bílovecké ulici v Kylešovicích či v ulici
Přemyslovců v Jaktaři. Ty mají ve všední dny
otevřeno v letním provozu, tedy v pondělí až
pátek od 11 do 17.30 hodin a v sobotu od 8
do 11 hodin. „Město již od roku 2018 vychází
vstříc požadavku občanů, aby mohli odvážet
na sběrný dvůr v Jaktaři odpady také v sobotu
odpoledne a od minulého roku se zde provozní
doba prodloužila až do 17.30 hodin,“ připomíná
náměstek primátora Michal Jedlička.
Hromady odpadu mimo popelnice a kontejnery jsou bohužel realitou. Mnozí lidé dnes
vidí jako hlavní řešení službu „Není nám to
jedno“, kdy se napíše/zavolá na město a ono
obvykle zařídí úklid. Je však třeba připomenout, že úklid veřejného prostranství v majet-

ku města provádí skutečně Technické služby
nebo pracovníci veřejně prospěšné služby,
ale to neznamená, že se zde může legálně
odkládat odpad. Vytvoření černé skládky je
podle zákona přestupkem a lze ho pokutovat. Někdy by ale určitě pomohlo slušné upozornění, že nepořádek není vhodný, jindy je
třeba zasáhnout, protože kamery strážníků
vidí celkem hodně. Argumenty, že kontejnery
jsou plné, také často plavou na vodě. Mnohdy postačí využít i zadní prostor kontejnerů,
papírové obaly seskládat do menších a sešlapovat PETky a nápojové kartony. Nezapomínejme, že úklid černých skládek nebo odvoz
poloprázdných kontejnerů je z našich peněz,
které lze využít smysluplněji. Je tak nutné začít u sebe a u svých blízkých. Záleží na každém
z nás, v jakém městě budeme žít.
(ožp)

Víte, jak pořídit kvalitní kompost?

P

řipravit kvalitní kompost je na jednu
stranu jednoduché, ale na druhou
docela věda. Pro kompostování je
nejdůležitější správný poměr uhlíku a dusíku, jinými slovy jedná se o poměr hnědého
a zeleného. Určitě ale nemusíme běhat do
laboratoře, aby nám někdo tento poměr
analyzoval.
Velkým problémem je, pokud někdo kompostuje jenom trávu. Jedná se o dusíkatou,
málo strukturní složku. Na kompostu tak dochází ke hnití a zápachu. Také sekáči trávy ale

mohou vytvořit kvalitní kompost – stačí do
něho přidávat odpad z přípravy jídel – určitě
vám zbývají slupky od brambor, odkrajovaná
zelenina či ovoce, případně listí z minulého
roku či dřevní štěpka. Nahnilé ovoce může
škodit pouze na okrajích, kde neprojde plným kompostovacím procesem, jinak se ho
nemusíme obávat. Nebojme se ani citrusových slupek – ideálně plesnivých, protože
plíseň v první linii zpracuje baktericidní citrusové slupky. U kompostu neuškodí nechat
trávu nejprve trochu zavadnout a pak teprve
dát na kompost, i když toto je praxe, která je

nutná především u velkých objemů. Rovněž
stačí, pokud přidáváme k trávě plevel, který
přirozeně obsahuje zbytky hlíny. Můžeme
říci, že čím je směs pestřejší, tím lépe. Dobré je připomenout, že kompost neuškodí
občas navlhčit a v případě kompostování
na volných hromadách je vhodné kompost
alespoň jednou proházet. A rada na závěr:
pro použití kompostu na okrasném trávníku
je vhodné hrubší kompost prosít.
Přejeme všem radost z práce na zahrádce
a z přípravy kvalitního kompostu.
(ožp)

Třiďte odpad
Je to až k neuvěření. Ve městě máme 436 žlutých kontejnerů na plast, 406 modrých kontejnerů na papír, 253 kontejnerů na
sklo, 3 sběrné dvory a přesto všechno neustále vznikají další a další černé skládky, které se musí neustále odklízet. V roce
2020 město vynaložilo 772 213 Kč na jejich likvidaci. Řekněte sami, není to škoda? Pokud se nezačneme chovat zodpovědně, může se stát, že se v budoucnu nevyhneme dalšímu zvyšování poplatku za komunální odpad!
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Vozy opavské MHD dostanou nový
moderní odbavovací systém

O

pavskou městskou hromadnou
dopravu čeká od prvního prázdninového dne revoluce v placení
jízdného. Všechny městské autobusy a trolejbusy dostanou nový odbavovací systém.
Zároveň Městský dopravní podnik Opava
(MDPO) spustí nový e-shop, který nabídne
další možnosti, jak jízdné uhradit. „Opavskou městskou hromadnou dopravu čeká
zásadní změna, která ale, jak věříme, bude
pro cestující pohodlnější. Ať už díky možnosti
koupit si jízdenku přes mobilní aplikaci, webový e-shop či jízdné uhradit bankovní kartou,
kterou vlastní většina občanů,“ řekl primátor
Tomáš Navrátil, podle kterého díky modernizacím v posledních letech patří opavská
MHD mezi ty nejlepší v zemi.
Nový odbavovací systém umožní odbavení
jak čipovými kartami ODISka s nahraným
časovým jízdným nebo s elektronickou peněženkou, tak i bankovními kartami. „Při
odbavení čipovou kartou ODISka a bankovní
kartou se proti současnému stavu pro jejího
majitele nic nemění. Při dokupování další jízdenky pro spolucestujícího nebo při placení
dovozného za zavazadlo (u ODISky vždy až po
vlastním odbavení držitelem karty) si cestující
na dotykovém displeji validátoru nejprve zvolí požadovaný typ jízdného nebo dovozného

a teprve poté přikládá kartu,“ vysvětlil ředitel
MDPO Pavel Gebauer.

nákladů při manipulaci s ní.

Další novinkou bude spuštění e-shopu, ve
kterém si zákazníci mohou z domova pořídit
čipovou kartu ODISku, včetně jejího doručení do předprodejního místa dle vlastního
výběru, případně až do místa svého bydliště, starat se o její správu, aktivovat si časové
jízdné nebo nabíjet peníze na elektronickou
peněženku. Aktivování zakoupené e-shop
transakce pak proběhne při prvním přiložení
čipové karty ke čtecímu zařízení (validátoru)
nového odbavovacího systému ve vozidle.
Prostřednictvím e-shopu lze pod jedním
účtem spravovat více čipových karet (rodina,
děti) nebo si zde vytisknout daňové doklady
k zakoupeným transakcím.

„V ý z n a m n o u
změnou bude od
1. července plná
integrace opavské
hromadné dopravy
do systému ODIS,
a to nově také u jednotlivého jízdného. Cestující
budou moci výhodně přestupovat
u všech dopravců integrovaných v krajském
integrovaném dopravním systému ODIS
v rámci celého kraje z městské dopravy na příměstskou a opačně, včetně železničního dopravce České dráhy. S plnou integrací opavské
MHD v ODIS bude v Opavě možné používat
mobilní aplikaci ODISapka, která plně nahradí dosavadní aplikaci Opavská jízdenka, jejíž
podpora k tomuto datu skončí,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Michal Jedlička.
ODISapka umožňuje nákup jednotlivých
i výhodnějších přestupních jízdenek od integrovaných dopravců pro cestování v celém
Moravskoslezském kraji v rámci integrovaného dopravního systému ODIS. Dále svým
uživatelům nabízí nalezení nejbližší zastávky
podle aktuální polohy, vyhledávání spojení
v celém kraji aj. Odbavení zákazníka používajícího mobilní aplikaci ODISapka funguje
tak, že cestující ještě před nastoupením do
vozidla vybere a následně zakoupí jízdenku.
Ve vozidle přiloží mobilní telefon s aktivním
displejem a vygenerovaným QR kódem ke
čtečce 2D kódů na validátoru odbavovacího
systému ve vozidle (čtečka z boční strany).

V nabídce způsobů úhrady jízdného ve
vozidlech MDPO mimo již zmiňované moderní elektronické a hlavně bezkontaktní
možnosti zůstává i placení jízdného nebo
dovozného v hotovosti. Samoobslužný prodej prostřednictvím mincovního automatu
u předních nástupních dveří bude nahrazený „doplňkovým prodejem“ na požádání u řidiče. Zároveň se tímto omezuje nabídka prodávaných jízdenek v hotovosti, neboť takto
zakoupené jízdenky budou vždy jednorázové – nepřestupní (s výjimkou přechodného
období). Smyslem úpravy tarifu hotovostního jízdného je postupná minimalizace
plateb hotovostí z důvodu
značných
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Od loňského září MDPO provozuje předprodej jízdenek na platformě Koordinátora
ODIS. Byl to první krok směrem k plné integraci opavské MHD v ODIS. Nový předprodej
umožnil propojení a využívání výhod e-shopu (rovněž ODIS), který opavští cestující plně
využijí ve chvíli, kdy všechna opavská vozidla
budou vybavena novým odbavovacím systémem a budou si moci zakoupené jízdenky
aktivovat (tzv. validovat) první platbou jízdného ve vozidle. S pořízením nového odbavovacího systému se očekává kvalitní a spolehlivé odbavování cestujících.

Testovací období v červnu

ská jízdenka (funkčnost aplikace bude od
1. 7. nahrazena ODISapkou) je beze změny,
cestující předkládá řidiči ke kontrole mobilní telefon s aktivním displejem zobrazujícím
platnou jízdenku.
 Zásadně se mění placení v hotovosti. Součástí nového odbavovacího zařízení již není
samoobslužný mincovní automat, protože
systém je připravený pro tzv. „doplňkový
prodej“ u řidiče. V případě platby v hotovosti požádá cestující řidiče o vydání jízdenky
(plná – zlevněná). Následně provede platbu
řidiči (přesný obnos v mincích), který mu vytiskne jízdenku. Všechny jízdenky prodávané
během přechodného období řidičem budou
přestupní (platí 30 minut od nástupu do
prvního vozidla). Při přestupování cestující
předkládá vytištěnou papírovou jízdenku ke
kontrole řidiči.
 Ve vozidlech s novým odbavovacím systémem bude možno validovat (aktivovat)
transakce zakoupené v e-shopu, který bude
nově zpřístupněný na webových stránkách
MDPO.
(rok)

V červnu nový odbavovací systém ve vozidlech postupně nahradí odbavovací systém
stávající. Vozidla již vybavená novým odbavovacím systémem, který disponuje některými novými, případně rozdílnými funkcemi
umožňujícími již plnou integraci do ODIS
a s tím související nutnou úpravou tarifu (od
1. 7. 2021), budou akceptovat stávající základní principy odbavování i tarifní podmínky, avšak z technických důvodů budou během přechodného období některé možnosti
odbavování cestujících omezené.
Postup odbavení cestujících ve vozidlech
s novým odbavovacím zařízením během
přechodného období:
 Při odbavení čipovou kartou ODISka se
pro jejího majitele nic nemění, v případě dokupování další jízdenky pro spolucestujícího
nebo při placení dovozného za zavazadlo je
postup podobný jako u stávajícího odbavovacího systému, nově přes tlačítko „další volby“. Jedinou změnou je vzhled dotykového
displeje, avšak intuitivní ovládání usnadní
cestujícímu orientaci.
 Odbavení bezkontaktní bankovní kartou
zůstává pro jejího majitele téměř stejné. Před
přiložením bankovní karty ke čtecímu zařízení nejprve na čtečce zvolí tlačítko „další volby“ a následně volí typ jízdného (plné nebo
zlevněné). Stejný postup platí při dokupování další jízdenky pro spolucestujícího nebo

za zavazadlo. V době zkušebního provozu
budou všechny jízdenky zakoupené bankovní kartou přestupní. Při přestupování cestující předkládá vytištěnou papírovou jízdenku
ke kontrole řidiči.
 Odbavení pomocí mobilní aplikace Opav-

ODIS apka pro Android

ODIS apka pro Apple

PŘECHODNÝ TARIF (1. 6. až 30. 6. 2021 při postupné montáži odbavovacího systému cestujících do vozidel)
Platnost od 1. 6.
plné jízdné
do 30. 6. 2021 nepřestupní přestupní do 30 minut
(přechodný tarif )

zlevněné jízdné

dovozné (zavazadlo/pes)

nepřestupní

přestupní do 30 minut

nepřestupní

přestupní do 30 minut

15

-

10

-

10

Hotovost

-

EP ODISka

12

4

7

2

7

-

-

13

-

8

-

8

do 10 min.

do 30 min.

do 10 min.

do 30 min.

do 10 min.

do 30 min.

13

16

8

10

8

10

Bankovní karta
přestup
Opavská jízdenka

Vozidla postupně vybavena novým odbavovacím systémem budou viditelně označena. Komplexní informace k novému odbavovacímu systému
včetně podrobných postupů odbavování budou postupně zveřejňovány na www.mdpo.cz. Dotazy lze zasílat na e-mail: info@mdpo.cz.
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Opava a její rodáci

Šachový velmistr
Walther von Holzhausen

V

e své době byl jedním z nejznámějších
světových šachistů a teoretiků. Jeho
knihy stále vychází a současní šachisté
se zamýšlí nad rébusy, které zanechal. Dokázal být rovnocenným soupeřem světovému
mistru v šachu Aljechinovi. Jen slovníky se
nedokáží shodnout, zda se jednalo o šachistu rakouského či německého původu.
Walther von Holzhausen se totiž narodil
29. května 1876 na Kopečné 7 (dnes Tyršově)
ulici v Opavě, náležící k rakouskému mocnářství. Otec Friedrich von Holzhausen (1829–
1907) ale pocházel z města Hanau (nedaleko
Frankfurtu nad Mohanem) a byl synem kurfiřtského komořího. Předkové rodu své jméno odvozovali od stejnojmenného hradu,
který zanikl v polovině 12. století. Po několik století ve Frankfurtu patřili k významným
měšťanům a často zastávali post purkmistrů
a radních. Rodina byla evangelického vyznání.
Neznáme okolnosti, které vedly k tomu, že
se Friedrich stal důstojníkem rakouské armády. V Opavě je poprvé doložen v roce
1857 jako nadporučík pěšího pluku I. „Císař“. Penzionován byl v hodnosti kapitána.
Jeho první manželkou se stala v roce 1873
dcera místního hostinského Antonia Schäf-

Sbírka šachových kompozic

ferová, zemřela ale záhy na tuberkulózu.
Proto se kapitán Holzhausen podruhé oženil
s Louisou Schromovou (1843–1913), dcerou
úředníka pozemkové agendy. Její sestra,
kmotra budoucího šachisty, v Opavě pracovala jako učitelka. Z obou manželství měl
v letech 1857–1882 Friedrich von Holzhausen
8 dětí. Nejstarší Friedrich junior (1857–1923)
se později stal uznávaným malířem. Početná
rodina žila v Opavě ve vlastním domě na Kopečné 7 až do roku 1890, kdy se odstěhovala
zpět do Frankfurtu nad Mohanem.

západní i východní frontě, kde padl do zajetí. V táboře v sibiřském Chabarovsku pak
kolem sebe shromáždil kroužek nadšenců
a dokonce vydával šachový časopis. V prostředí tábora představovaly takové aktivity
pro vojáky vítané rozptýlení. Nakonec se německému důstojníkovi přes třeskuté mrazy
a fyzicky vyčerpávající náročnost
útěku z Ruska přes finskou hranici
podařilo ze zajetí vyváznout.

V roce 1898 Holzhausenové vystoupili z rakouského státního svazku. Mladý Walther navštěvoval (po
počátcích v Opavě) frankfurtské
gymnázium. Se šachovou hrou se
Vyvrcholení Holzhausenovy kariénetypicky seznámil až v poměrně
ry aktivního šachisty přišlo v roce
pozdním věku, když v šestnác1925, tehdy výrazně bodoHolzhausenovo téma val na šachovém mistrovství
ti onemocněl spálou a krátil si
čas nemoci. Protože měl stáNěmecka ve Vratislavi a stal
le rakouské občanství, po maturitě v roce se velmistrem. Do dějin šachu se ale přede1895 se stal kadetem vojenské akademie ve vším zapsal jako autor šachových logických
Štýrském Hradci. Dodejme, že k důstojnické problémů a kompozic, které od počátku
kariéře inklinovali po vzoru otce i jeho dva 20. století uveřejňoval v Německu a Anglii
bratři. Po převzetí do pruské armády Walther v šachových časopisech. Jeho stati a úvahy
působil jako učitel matematiky na kadetce.
vyšly také knižně, poprvé v roce 1908 pod
názvem Brennpunktprobleme a v roce 1926
První soutěžní vítězství Holzhausen zazna- v novém rozšířeném vydání. Od roku 1921
menal v roce 1898 na zimním turnaji, který byl Holzhausen jako major v. v. znalý osmi
pořádal Lipský šachový klub. Stejný turnaj světových jazyků zaměstnán v říšském archio rok později už vyhrál. Před první světovou vu v Magdeburku. Tehdy (1920) se také oženil
válkou se především zúčastňoval turnajů s o osm let starší Paulinou Berghoff-Ising, jež
Německého šachového svazu. V roce 1912 zemřela roku 1925. Druhé manželství uzase proslavil bleskovým vítězstvím nad velmi- vřel o pět let později s Margaretou Oettinger
strem Siegbertem Tarraschem, když ho po(1896–1985). Bohužel oba svazky zůrazil na turnaji ve Frankfurtu v pouhých 11
staly bezdětné.
tazích. Zálibu v královské hře rozvíjel
Holzhausen také za válJaromíra Knapíková
ky. Jako velitel praporu
působil na

Rodný dům na Kopečné, v současnosti Tyršově ulici
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Opavský spolkový život

Dům Spolku katolických
tovaryšů Na Rybníčku

S

polek katolických tovaryšů (německy Katholischer Gesellenverein) patřil
k nejstarším opavským sdružením.
Jeho činnost zemská vláda slezská povolila
již v roce 1855. Účelem spolku byl dohled
nad chováním, vzděláním a sociálním zajištěním ve městě činných učňů a pomocných
pracovních sil. Jednou z aktivit spolku bylo
například vzdělávání řemeslnického dorostu
formou večerního a nedělního vyučování.
Spolek záhy po svém založení nalezl zázemí
v přístavbě dvorního traktu domu čp. 30 na
Solné ulici, kde sídlil až do počátku 90. let
19. století. Krátce poté však opavský domovní adresář uvádí jako sídlo spolku novostavbu spolkového domu, jehož výstavba
proběhla v letech 1894–1895 podle projektu
opavského stavitele Josefa Hruschky (1853–
1905) v nárožní pozici ulic Na Rybníčku
a dnešní Riegrovy. Díky dochovaným plánům budovy jsme dobře zpraveni o tom,
k čemu dodnes dochovaná budova sloužila
a jak vypadala. Patrová stavba byla přístupná
zdobným dnes dodatečně zazděným vstupem z ulice Na Rybníčku.
Dominantní prostorou celého objektu byl
hlavní sál, který čtveřice průchodů propojovala s nižší boční částí určenou k příležitostnému usazení většího počtu hostů. Z tohoto
bočního sálu byla schůdky přístupná šatna,

odkud vedly schody na jeviště, orientované
do hlavního sálu. Chod v objektu provozované restaurace zajišťovala kuchyně a další obslužné místnosti. Atraktivní součástí určenou
pro společenské vyžití byla billiardová herna.
Specifické potřeby spolku naplňovaly prostory v patře objektu. Zde byla kromě místnosti vyhrazené správci budovy také veliká,
dobře prosvětlená učebna a knihovna. Dále
pak dvě větší místnosti sloužící k ubytování
a čtveřice dalších menších pokojů. Ačkoliv
budovu vlastnil spolek německý, využívaly jej

Plány Josefa Hruschky pro výstavbu
Spolku katolických tovaryšů z roku
1894. Sbírka statutárního města Opavy

Pozvánka na slavnostní zahájení
činnosti Spolku katolických
tovaryšů v Opavě v roce 1855.
Státní okresní archiv Opava

Dům Spolku katolických tovaryšů na pohlednici
z roku 1929. Slezské zemské muzeum

také některé české spolky. Byly zde pořádány
například společenské akce místního Sokola
či produkce Divadelní ochotnické jednoty. Po
druhé světové válce se v Opavě stal společenský sál Na Rybníčku vedle divadla největším
společenským prostorem, který sloužil nejen
k pořádání kulturních akcí, ale později také
k politickým zasedáním, kurzům a školením.
Provoz centra opavského společenského
života byl od 60. let minulého století v režii
závodního klubu strojírenského podniku
Ostroj. Nynější společenský sál Na Rybníčku,
po generální opravě dokončené v roce 2012,
opět slouží opavské veřejnosti. Na jeho spolkovou minulost si však z jeho návštěvníků
dnes vzpomene jen málokdo.
Ondřej Haničák
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KRYTIN u Opavy

Navštivte nás na naší prodejní hale, kde na ploše 600m2
nabízíme ihned k odběru podlahové krytiny.
Nabídka - vinylové podlahy lepené, vinylové podlahy zámkové, PVC podlahové
krytiny , koberce, laminátové podlahy, přírodní linoleum, kusové koberce.
SPC RIGIDNÍ PODLAHY - podlahy s rigidním jádrem pro maximální odolnost, pevnost,
stabilitu a 100% odolnost proti vlhkosti. Vlastnosti podpořeny pevnými zámky.
V moderních interiérech zvládnou větší zátěž, snadno se udržují a čistí.

BONA SPRAY MOP
K NÁKUPU ZDARMA!
pu

Ke každému náku

DLAHY

SPC RIGIDNÍ PO

2
podlahy nad 50m
od nás dostanete
Bona Spray Mop

Z D A R M A!

Zajištujeme pokládku vybrané podlahy.

ZAKOUPENÉ ZBOŽÍ ROZVÁŽÍME PO OPAVĚ ZDARMA.

SLEVOVÝ KUPÓN -15%

ALL PODLAHY
tel.: 702 021 206

platí na veškeré zboží mimo zboží v akci
a zboží na objednávku.
Předložte na pokladně. Kupóny nelze sčítat.

Prodejní doba: Po-Pá 900- 1800

www.allpodlahy.cz
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Přední český fotoreportér
se ukáže v oknech

K

větnová výstava v tzv. okenní galerii
Kupe bude věnovaná mnohonásobně
oceněnému fotografovi, absolventovi
a pedagogovi Institutu tvůrčí fotografie Romanovi Vondroušovi.
Vondrouš je jako reportér spojován především se sportem, mimo jiné je držitelem

prestižního ocenění v soutěži World Press
Photo v této kategorii, věnuje se ovšem také
každodennímu životu a agenturnímu fotozpravodajství. Právě „běžný“ život v dnešní
covidové době je námětem jeho výstavy velkoformátových fotografií v oknech Kupe. Výstava je přístupná prakticky neomezeně od
1. do 27. května, stačí se projít kolem galerie.

Foto: Roman Vondrouš

Divadlo nabídne Kytici i Kávovou kantátu

P

ravidelné divadelní noviny, premiéry
i představení se staly nedílnou součástí online vysílání Slezského divadla
v Opavě. Ani v květnu nebudou diváci ochuzeni o několik kulturních zážitků.
Záznam pěti balad slavné inscenace Kytice bude ke zhlédnutí od 7. do 10. května.
„V dubnu jsme také oprášili, přeobsadili a natočili úspěšnou inscenaci podle slavné sbírky balad Karla Jaromíra Erbena Kytice. Premiéru měla
v březnu 2018 v režii Romana Groszmanna,
s hudbou Richarda Mlynáře a výtvarném řešení Michala Hejmovského. A teď v květnu pošleme Kytici až k vám domů – věříme, že se nám
alespoň zprostředkovaně podaří přenést silnou
atmosféru inscenace k jejím divákům,“ uvedla
dramaturgyně činohry Alžběta Matoušková.
Přestože jde o látku starou (poprvé sbírka vyšla

už v roce 1853), počet nových zpracování dokazuje, že rozhodně nejde o nudnou povinnou
školní četbu. Otevírá se v ní svět magických,
místy až hororových balad, ve kterých ožívá
odvěký problém viny a trestu, věčná otázka
porušení základních vztahů mezi lidmi, člověka v zajetí přírodních sil. Jak říká režisér: „Jsou
to příběhy konkrétních lidí na malé vesnici, kteří
ještě pokorně a s plnou vážností (i humorem) ctí
tradice, křesťanské i pohanské, věří v Boha, ale
také v bytosti, které žijí pod vodou nebo ve světě
mrtvých. Jde mi o obraz svým způsobem přitažlivého, ale vytrácejícího se světa.“
Dále na divadelní prkna vstoupila Kávová
kantáta, kterou napsal světový hudební
skladatel Johann Sebastian Bach a Slezské
divadlo ji uvede v německém jazyce s českým překladem. Vznikla asi v roce 1734. Jako
libreto Bach použil Picanderův satirický text

Über den Caffe (O kávě). Text reagoval na
tehdejší zálibu v pití kávy v německých městech. „Kantáta je úsměvnou satirou módní vlny
a posedlosti v pití kávy, touhy a vášně k omamným pochutinám. Také navozuje téma vztahu
přísných otců a šikovnosti mladých dcer, které
si dovedou v každé situaci prosadit svá přání,“
uvedla dramaturgyně a režisérka Jana Andělová Pletichová a dodává: „Z prostor jeviště se
podíváme do kavárny ve foyeru divadla a také
do parku na Ptačí vrch a okolí.“
V hlavních rolích otce a dcery vystoupí Jaromír Nosek a Eva Bennett, v roli vypravěče
a nápadníka Vít Šantora. Jana Andělová Pletichová je režisérem, výtvarníkem a autorem scénáře. Šéf opery Vojtěch Spurný dílo
hudebně nastudoval a také ho diriguje. Na
webu divadla bude k vidění od 29. května
s možností pozdějšího zhlédnutí.
(ans)

Arboretum Nový Dvůr se otevřelo veřejnosti

V

tomto roce Slezské zemské muzeum zpřístupnilo jako svůj první expoziční areál Arboretum Nový Dvůr, které je pro návštěvníky otevřeno po celý týden od 8 do 18 hodin.

V arboretu je momentálně přístupná pouze
venkovní dendrologická expozice včetně
populárního zookoutku. Všechny vnitřní výstavní prostory a skleníková expozice jsou
kvůli vládním nařízením uzavřeny. „Prosíme také návštěvníky, aby dodržovali platná
protiepidemiologická opatření, která budou
v době jejich návštěvy v platnosti,“ uvedl tiskový mluvčí muzea David Váhala.
Všechny důležité informace ohledně činnosti a provozu muzea naleznete na webových
stránkách www.szm.cz a na sociálních sítích.

Foto: Slezské zemské muzeum
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OKO oživuje kulturu venku

Prostor kolem Obecního domu vyplnily sochy Michala Trpáka (na snímku vlevo). Foto: archiv M. Trpáka

N

ejistá doba si žádá alternativní řešení,
a to obzvlášť v odvětví jako je kultura. Už jsme si pomalu zvykli, že se
výstavy, představení i koncerty přesunuly do
online prostředí. S přicházejícím jarním počasím se mnoho akcí začne pravděpodobně
odehrávat venku. Svůj program těmto okolnostem přizpůsobuje také Opavská kulturní organizace (OKO). Díky ní by mohlo být
v květnu pěkně živo v sadech Svobody. Doufejme, že všem těmto aktivitám budou odpovídat také aktuální vládní nařízení.
Každý čtvrtek za příznivého počasí OKO připravuje hudební vystoupení OKO Busking – program najdete v Kalendáři akcí na straně 27.
Ke konci dubna se otevřela Galerie pod
širým nebem, což je prostor kolem Obecního domu. Svá díla zde prezentuje sochař
Michal Trpák. Jeho výstava Pojď si ke mně
sednout propojuje několik světů a vybízí ke
sdílení a dialogu navzdory nelehké době,
kdy bychom naopak měli držet sociální distanc.
Díla Michala Trpáka na pomezí soch a plastiky jsou vystavována ve veřejném prostoru nejen u nás, ale i zahraničí. Teď zakotví
až do konce listopadu v Opavě. „Neobvyklá
díla mají provokovat představivost procháze-

jících diváků a nutit je k zastavení. Zájemci si
mohou sochy nejen v klidu prohlédnout, ale
také si sednout k nim nebo na jejich hřbet a v
klidu přemýšlet,“ říká ředitelka OKO Marcela
Mrózková Heříková.
Diváci najdou pod širým nebem třeba soubor Mazlíci, inspirovaný neviditelnými bakteriemi, zvětšenými do lidského měřítka, sousoší Velký dialog, k němuž se dá zasednout a
dotvořit kompozici po svém nebo sochu Myslitel, inspirovanou sochou Augusta Rodina a
usazenou na vysoké židli.
OKO nachystala k výstavě také průvodcovské
listy. Ty si mohou zájemci vyzvednout zdarma na recepci Obecního domu. „Listy seznamují diváky prostřednictvím hravých úkolů s
vystavenými uměleckými díly a pomáhají lépe
porozumět tvorbě sochaře i smyslu umění ve
veřejném prostoru,“ vysvětluje galerijní lektorka OKO Nela Vlčková.

Relaxujte u Poeziomatu
Opavský Poeziomat, tedy jakýsi jukebox
na kulturu, byl v Opavě uveden do provozu v roce 2017. Stačí si pouze vybrat autora
a báseň a stisknout tlačítko. OKO nyní pro
zájemce připravila k básním zábavné aktivity
v podobě pracovních listů a chystá se také
nainstalovat k jukeboxu lavičky.

Poeziomat v parku před Obecním domem
nabízí celkem 20 básní, jejichž autory jsou
například Ondřej Hanus, Lýdie Romanská,
David Bátor, Ivana Kašpárková, Ondřej Hložek, Jan Kunze, Marek Pražák, Pavel Zajíc, Simona Racková nebo Bogdan Trojak.
„Pracovní listy, které jsme připravili, nabízejí
aktivity, motivující k samostatné tvůrčí činnosti. Jde vlastně o jakési náčrtky, které zájemci
dotvoří podle své fantazie. Obsahují například
základy kreseb, které se dají dotvořit, texty,
v nichž se doplňují slova, fotografie i instrukce,
co si konkrétně pustit. Zájemci se tak mohou
inspirovat poslechem básní a malovat nebo
psát vlastní verše,“ říká ředitelka OKO Marcela
Mrózková Heříková. Dodává, že na Poeziomatu je také umístěn QR kód, odkazující na
vědomostní kvíz, který rozšiřuje informace
o této raritě.
Pracovní listy si mohou zájemci vyzvednout
zdarma v recepci Obecního domu vždy ve
všední dny mezi 8. a 12. hodinou.

Projekce v rámci festivalu Jeden svět
Další ročník celorepublikového Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden
svět, který pořádá organizace Člověk v tísni,
se letos odehraje od 10. května do 6. června v celé republice. V Opavě je regionálním
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organizátorem právě OKO. „Letošní festival
Jeden svět bude v mnoha ohledech specifický. Pokud se uvolní restrikce k omezení šíření
nákazy a lidé se budou moci shromažďovat,
proběhne na terase Obecního domu v Opavě,
kde uvedeme pět vybraných snímků letošního
festivalu. Z pestré nabídky už opavská komise
vybrala čtyři snímky, o pátém rozhodne v nejbližší době,“ sdělila Vladana Kašpar Fuchsová,
koordinátorka festivalu.
Letošním mottem festivalu Jeden svět se
stalo „Vypadáváš“, které se inspiruje současnou dobou, kdy přesun do digitálního světa
zvýraznil společenské nerovnosti a člověk
může často ze sítě i virtuálního života tak
zvaně „vypadnout“. K vidění by tak mohly
být snímky – australský dokument Ponor
o potápění v hlubokých ledových vodách
Islandu nebo dánský snímek Jak se staví
hora o futuristické spalovně odpadu. OKO
připravuje také besedy se zajímavými hosty
z našeho regionu, které korespondují s vybranými dokumenty.
Připravena je však i online verze festivalu,

Poeziomat v sadech Svobody je v provozu již 4 roky. Foto: OKO
která nabídne na sociálních sítích dokumentární snímky i doprovodnou aktivitu. „V současné době připravujeme aplikaci
Tourstories, ve které vytváříme lidskoprávní
procházku s názvem Zapomenuté příběhy
židovské Opavy. Ta zavede zájemce spolu
s historickým výkladem třeba do opavské synagogy, která byla vypálena během Křišťálo-

vé noci v roce 1938 nebo na židovský hřbitov
v komplexu Městského hřbitova na Otické ulici,“ prozrazuje koordinátorka festivalu Simona Juchelková.
Aktuální informace včetně ceny za vstupné najdete na webových stránkách OKO
www.oko-opava.cz.
(ans, OKO)

ZUŠ pořádá talentové zkoušky

O

pavská Základní umělecká škola
(ZUŠ) zve všechny zájemce o studium
hudebního, výtvarného, tanečního
nebo literárně-dramatického oboru k talentovým zkouškám, které se konají 26. až 30.
dubna a 24. až 28. května. Ke zkouškám je
možné se hlásit přes online rezervační systém na webových stránkách školy. Talentové zkoušky probíhají v přátelské atmosféře
s cílem zjistit zaujetí dětí o vybraný obor a základní předpoklady k jeho zvládnutí.

Studium na ZUŠ nabízí to nejlepší umělecké
vzdělání, individuální přístup, zkušené pedagogy, aktivní trávení volného času i přípravu
na další studium uměleckých oborů, prezentaci na vystoupeních a účast na soutěžích.
Žáci, kteří se systematicky a kontinuálně
věnují studiu zpěvu, hry na hudební nástroj,
tanci, herectví nebo výtvarným činnostem,
rozvíjí svou vytrvalost, odhodlání, spolupráci
i samostatnost a sebeprezentaci. Studium na
ZUŠ nabízí vždy něco navíc, nejen projektové

dny s odborníky a tematické workshopy, ale
především zážitky na celý život.
Pokud chcete poznat opavskou ZUŠ a zároveň
se trochu pobavit, zahrajte si online únikovou
hru Hledání šneka. Pomozte Robůtkovi najít
šneka, který se na škole zatoulal. Poznávejte
jednotlivé obory, luštěte hádanky, řešte úkoly
a získejte odměnu. Odkaz na hru najdete na
webu školy či jejím facebooku. Veškeré informace najdete na www.zusopava.cz.

Inzerce

Výkup železného šrotu, barevných kovů a papíru:

Akce!

NOVINY
A ČASOPISY od

3 Kč /kg!

Jsme v 2 x v Opavě!

- na Obloukové a ve Vávrovicích
Tel: 601 101 100 | www.vasesberna.cz
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Arnošt Rychlý bude mít pamětní desku

O

pavský rodák, hudební skladatel,
sbormistr, publicista a pedagog, zpěvák Pěveckého sdružení slezských
učitelů Arnošt Rychlý bude mít na domě
v Liliové ulici 5, kde žil v letech 1966 až 1987,
svoji pamětní desku. Ta bude odhalena
10. května v den jeho nedožitých 120. narozenin. Autorem pamětní desky s portrétem a

citátem Arnošta Rychlého je opavský sochař
Daniel Klose.
Arnošt Jan Rychlý, jak je celým jménem zapsaný v matrice, se narodil 10. května 1901
v Opavě v rodině obchodníka s kroupami,
moukou a solí Ernsta Richlého a jeho ženy
Anny. V roce 1921 absolvoval učitelský ústav
Opavě, kde studoval obory hudební výchova
– němčina a současně navštěvoval soukromé
hodiny zpěvu a hry na klavír. Následně pak
vykonával učitelské povolání na několika
školách širšího regionu.
V místech, kde působil, zakládal a řídil školní
pěvecké a orchestrální soubory, nejznámější byl dětský pěvecký sbor Zpěváčci z bílé
Opavy, studentský smíšený sbor a orchestr
opavského gymnázia nebo pěvecký sbor
a orchestr Pedagogické školy v Krnově. Sám
se roku 1925 zapojil do činnosti Pěveckého
sdružení slezských učitelů a současně se začal v oboru sborového zpěvu dále vzdělávat.
Studoval zpěv u pěveckých mistrů v Praze,
v Římě a ve Vídni. Na základě těchto studií
složil v Praze státnice ze sólového a sborového zpěvu.

Arnošt Rychlý před opavskou
Hláskou. Foto: sbírka Tomáše Elise

Ve skladatelské práci se věnoval především
písňové a sborové tvorbě, upravoval slezské
lidové písně, psal scénickou hudbu k pohádkám i klasickým činohrám, inspirovalo jej dílo
Petra Bezruče. Byl rovněž autorem několika

hudebních pedagogických příruček a patřil
mezi experty Národní kulturní komise pro
staré hudební nástroje. V roce 1972 se stal
nositelem Ceny Petra Bezruče.
Arnošt Rychlý se roku 1935 oženil s Drahomírou Gudrichovou a o pět let později se jim
narodila jediná dcera Anna. Zemřel 24. března 1987 v Opavě a pohřben byl na zdejším
Městském hřbitově.
Připraveno podle textu Josefa Gebauera

Inzerce
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VYUŽIJ PŘÍLEŽITOSTI
Witzenmann Opava, spol. s r.o.
hledá nové kolegy na pozici:

STROJÍRENSKÝ DĚLNÍK
OBRÁBĚČ KOVŮ
SKLADNÍK - MANIPULANT
Neváhejte nás kontaktovat:
Telefon: 605 990 928 | E-mail: prace@witzenmann.cz | www.witzenmann.cz

uklidí Vám dočista...



ÚKLIDY

SPOLEČNÝCH PROSTOR
BYTOVÝCH A PANELOVÝCH DOMŮ!

 Svěřte pravidelné úklidy
v domě profesionálům.

 Úklidy již od
Mob.: 777 786 503

info@nacisto-uklidy.cz

69Kč

/byt měsíčně.

www.nacisto-uklidy.cz
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Školství

Slezská univerzita je s námi už třicet let

L

etošní rok je pro Slezskou univerzitu
(SU) zcela výjimečný! Slaví totiž 30. výročí svého vzniku. Má za sebou tři úspěšné dekády své existence, během nichž si dokázala vydobýt v regionu i mimo něj stabilní
a respektovanou pozici. Nepřetržitou prací
na svém rozvoji získala uznání jak ve světě
vědy a výzkumu, tak i pozornost a zájem
veřejnosti, který se univerzitě vrací v rostoucím počtu zájemců o studium. I když
se oslavy jejího letošního jubilea nemohou
konat naplno kvůli protiepidemickým opatřením, veřejnost o ně není ochuzena. Právě
pro ni totiž univerzitní Oddělení komunikace připravilo speciální webovou stránku
30let.slu.cz, která je oslavám letošního výročí věnována.
Co na ní najdete? Pro zájemce se soutěživým duchem jsou připraveny soutěže, kvízy
a hádanky k výročí. Jejich vítězové mohou
získat unikátní textilní kousky z limitované
autorské kolekce 30 let Slezské univerzity, jejichž tvůrcem je mladá oděvní značka
Akari návrhářky Kláry Šmakalové. Její trička,

mikiny a šaty jsou vyrobeny v trendy velikosti oversize a jsou vytvořené speciálně
k 30. výročí založení Slezské univerzity. Zájemci je budou moci získat v soutěžích napříč celým rokem 2021.

Na webové stránce jsou zveřejňována také
přání významných osobností veřejného
života. Nechybí mezi nimi například přání
hejtmana Moravskoslezského kraje a vysokoškolského pedagoga Iva Vondráka, primátora města Opavy Tomáše Navrátila či jejího
prvního rektora Martina Černohorského –
výjimečné osobnosti, jež má neoddiskutovatelný podíl na vzniku Slezské univerzity.
Přání Slezské univerzitě k narozeninám zaslali také osobnosti vědeckého, kulturního

a společenského života. Nechybí tak mezi
nimi uznávaný astrofyzik Jiří Grygar, zakladatelka věhlasného festivalu Colours of Ostrava
Zlata Holušová či ikona opavské kulturní scény Jan Kunze. Úvodní slovo však patří rektoru
Slezské univerzity Pavlu Tulejovi. Podle něj se
Slezská univerzita v Opavě stala za posledních 30 let pevnou součástí českého vysokoškolského prostředí, proto je důležité si tyto
tři dekády jejího života připomenout.
Oslavám 30. narozenin Slezské univerzity je
na této speciální webové stránce věnována
také minisérie sedmi animovaných historických spotů, které přibližují důležité milníky
třicetileté existence Slezské univerzity. Za
zhlédnutí stojí i přehled „otců zakladatelů“
Slezské univerzity.
Speciální webová stránka 30let.slu.cz je pravidelně aktualizována, proto se mohou chystané akce věnované oslavám v průběhu roku
měnit. Záležet bude na právě platných protiepidemických opatřeních, upozornění na
další akce budou postupně přibývat.

Slezská univerzita je mladá,
moderní a podporuje mimo jiné
ekologické trendy. Je to také
díky tomu, že v jejím čele stojí
osobnost se stejným duchem –
rektor Pavel Tuleja. „Naší univerzitě
přeji i do dalších 30 let ono tradiční
Quod bonum, felix, faustum,
fortunatumque sit (Nechť je to
k dobru, štěstí, blahu a zdaru),“ uvedl
k 30. narozeninám alma mater více
než 27 tisíců absolventů. Foto: SU
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Jak šel na Slezské univerzitě čas…

Opomenout nemůžeme ani představení univerzitních slavnostních fanfár v roce 1994.
Vzpomenete si na první majáles studentů
Slezské univerzity v květnu roku 1995? Ve
stejném roce také přivítaly první studenty
kurzy Univerzity třetího věku. V roce 1996
se uskutečnilo první habilitační řízení na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě.
Promován byl i první doktor přírodních věd
na Slezské univerzitě v Opavě. V září roku
1997 byla po rekonstrukci slavnostně otevřena univerzitní budova na Masarykově třídě
v Opavě, jejíž rekonstrukce pro potřeby výuky trvala tři roky. Připomeňme, že dříve tato
výstavní, památkově chráněná barokní budova sloužila jako sídlo obnovené samostat-

V ROCE 2021

Schválení vzniku Slezské univerzity předcházela delší a intenzivní činnost tzv. Přípravného
výboru. Již v prosinci 1989 předložili vedoucí
opavské a karvinské skupiny Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy návrhy projektů dvou fakult. Filozofická fakulta v Opavě a
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné zahájily svou činnost v říjnu 1990. Den „D“ nastal
9. července 1991. Po dlouhém jednání Česká
národní rada schválila zákon o vzniku pěti nových univerzit. Spolu se Slezskou univerzitou
vznikly i univerzity v Ostravě, Plzni, Českých
Budějovicích a Ústí nad Labem. Významným
dnem byl 1. březen 1992, kdy se funkce ujal
první rektor Slezské univerzity v Opavě Martin Černohorský. V roce 1993 přišly na řadu
slavnostní promoce prvních absolventů bakalářského studia Filozoficko-přírodovědecké
fakulty v Opavě a o dva roky později se konaly
také první magisterské promoce.

né zemské vlády, po zrušení Země slezské
v roce 1928 jako sídlo opavského okresního
úřadu a od roku 1956 zde byl umístěn učňovský internát.

SLEZSKÁ
UNIVERZITA

B

yla to tehdy velká událost, v Opavě
vznikla Slezská univerzita! Příběh naplnění staleté tužby Slezanů po vlastní
univerzitě se začal psát před třiceti lety, kdy
Česká národní rada schválila zákon o vzniku
nových univerzit, mezi nimi i Slezské univerzity se sídlem v Opavě. Pojďme si společně
připomenout důležité momenty z její historie.

vyčleněním z Filozoficko-přírodovědecké fakulty nová Fakulta veřejných politik v Opavě
se zaměřením především na studia správní
a sociální politiky. Studentům Slezské uni-

5 800

27 500

5

studentů

absolventů

součástí

80
studijních programů
a jejich specializací

bakalářský, navazující
magisterský i doktorský
typ studia

V roce 1998 začal vykonávat funkci rektora Slezské univerzity Demeter Krupka.
Jeho slavnostní inaugurace se uskutečnila
25. března. K 1. lednu 1999 se datuje vznik
Matematického ústavu v Opavě jako samostatné součásti univerzity. Nový vysokoškolský ústav se vyčlenil z Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, pod kterou byl do té
doby zařazen jako společný Ústav matematiky a informatiky. V roce 2000 bylo na Slezské
univerzitě zahájeno první profesorské řízení
a následující rok znamenal počátek funkčního období Zdeňka Jiráska jako rektora
Slezské univerzity v Opavě (Zdeněk Jirásek
v letech 2010–2014 také vykonával funkci
primátora města Opavy).

verzity poprvé nabídla v dubnu 2010 své
služby Akademická poradna. V září 2011 otevřela Filozoficko-přírodovědecká fakulta své
Gastrocentrum, které se stalo nejen místem
praktické výuky studentů, ale také místem
kulinářských zážitků pro mnohé návštěvníky
z řad široké veřejnosti. Rok 2012 byl ve znamení prvního vítězství Matematického ústavu v anketě Fakulta roku. Tuto první příčku
Matematický ústav obhájil i v následujících
dvou letech. Současný rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja se ujal funkce po
prvním zvolení v březnu 2015. V říjnu stejného roku byla na střechu univerzitní budovy
na Bezručově nám. 13 v Opavě usazena kopule astrofyzikální observatoře.

Připomeňme si také září 2003, kdy byla otevřena zrekonstruovaná budova Slezské univerzity v Opavě Na Rybníčku 1. Tato překrásná empírová budova z roku 1914 původně
sloužila jako vojenské velitelství, dnes v ní
sídlí rektorát a Matematický ústav. K 1. lednu
2005 Slezská univerzita v Opavě získala právo udělovat absolventům Diploma Supplement (DS) Label, mezinárodně uznávaný
doklad o řádném absolvování studia a složených zkouškách. V březnu 2007 se stal rektorem Slezské univerzity v Opavě Rudolf Žáček. Zrekonstruovaná univerzitní budova na
Olbrichově ul. 25 byla uvedena do provozu
v únoru 2008. V říjnu stejného roku vznikla

Rok 2016 byl ve znamení představení nového loga a tváře Slezské univerzity v Opavě
a otevření Business Gate v Karviné. Na podzim roku 2016 skončila rekonstrukce budovy
Fakulty veřejných politik v Opavě a výstavba
sousedící nové budovy Univerzitní knihovny. Na podzim roku 2019 začali univerzitní
studenti i veřejnost využívat novou unikátní
sférickou projekci Unisféra. Dosavadní rozvoj Slezské univerzity se završil v roce 2020
vznikem samostatného Fyzikálního ústavu
v Opavě, čímž se počet jejích součástí zaokrouhlil na pět.
Stranu připravilo Oddělení komunikace SU

ŘÍJEN 1990

BŘEZEN 1992

LEDEN 1999

BŘEZEN 2007

BŘEZEN 2015

Filozoﬁcká fakulta v Opavě
a Obchodně podnikatelská fakulta
v Karviné zahájily svou činnost.

Funkce se ujal první rektor Slezské
univerzity v Opavě prof. RNDr. Martin
Černohorský, CSc.

Vznik Matematického ústavu v Opavě
jako samostatné součásti Slezské
univerzity v Opavě.

Rektorem Slezské univerzity
v Opavě se stal prof. PhDr. Rudolf
Žáček, Dr.

Do funkce současného rektora
Slezské univerzity v Opavě byl
zvolen doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

ČERVENEC 1991

BŘEZEN 1998

BŘEZEN 2001

ŘÍJEN 2008

LEDEN 2020

Česká národní rada schválila zákon
o vzniku 5 nových univerzit, mezi
nimi i Slezské univerzity v Opavě.

Funkci rektora Slezské univerzity
v Opavě začal vykonávat
prof. RNDr. Demeter Krupka, DrCs.

Rektorem Slezské univerzity v Opavě
se stal prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.

Vznik Fakulty veřejných
politik v Opavě.

Vznik Fyzikálního ústavu
v Opavě jako samostatné
součásti SU.

25
Hlaska_05_2021.indd 25

28.04.2021 9:25:55

HLÁSKA 05/2021

OTEVŘENO:

Inzerce
Pila Hertice s.r.o., Hertice 41,
747 56 Dolní Životice
KONTAKT:
• Hertice, tel.: 777 925 083
• Prodejna Opava, Pekařská ul.,
- tel.: 777 925 085, e-mail: info@pilahertice.cz

STAVEBNÍ ŘEZIVO, SUŠENÉ ŘEZIVO, SPÁROVKA,
VYVÝŠENÉ ZÁHONY, TERASY, PERGOLY, PLOTY,
ZAHRADNÍ NÁBYTEK, PÍSKOVIŠTĚ, SCHODY,
LAVICE, PALIVOVÉ DŘÍVÍ ATD...
WWW.PILAHERTICE.CZ
Palhanecká 18, Opava - Jaktař
Po - Pá 6:00 - 15:30

PŮJČOVNA NÁŘADÍ

Právě teď je pravý
čas na změnu!

Společnost HON a.s. přijme
zaměstnance na pozice:

 Návrhář a prodejce
kuchyní - studio
Opava/Ostrava
 Obsluha tryskacího
a mycího stroje
 Skladník

www.pujcovnaopava.cz

777 728 677

HON a.s., Olomoucká 92, Opava
Tel.: 702 008 240, e-mail: prace@hon.cz

• SPECIALISTA NA PRODEJ
ELEKTROKOL!
• 70 ELEKTROKOL SKLADEM
NA PRODEJNĚ
• 60 KOL VŠECH TYPŮ SKLADEM
• ZÁRUČNÍ I POZÁRUČNÍ SERVIS
• NAŠE ELEKTROKOLA JEZDÍ
NA ZNAČKOVÝCH MOTORECH
BOSCH A BAFANG

Vyberte si online
na bikeone.Cz,
kolo vám dovezeme
až k vám domů.

• VÝHRADNÍ ZASTOUPENÍ
PRÉMIOVÉ NĚMECKÉ ZNAČKY CUBE
A ČESKÉ ZNAČKY LEADER FOX
• MOŽNOST TESTOVACÍ JÍZDY
NA ELEKTROKOLE
www.bikeone.cz

Gudrichova 88, Opava
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Kalendář akcí
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
DEN ZEMĚ
Změna programu vyhrazena. Více info: www.opava-city.cz nebo www.facebook.com/mestoopava.
19. 4. – 2. 5.

OPAVA ŽIJE! Soutěžní hra pro dospělé i rodiny s dětmi
o přírodě v Opavě, pravidla a mapa: www.svcopava.cz,
www.opava-city.cz.

19. 4. – 2. 5.

HRAVĚ PO OPAVĚ – hra pro děti plná zábavných úkolů,
říkanek a poučení. Pravidla: www.svcopava.cz, www.
opava-city.cz, prostor Komendy a parků od Slezského
zemského muzea až po Střední zdravotnickou školu.

22. 4. – 2. 5.

1.–15. 5.

11. 5. v 18 h.

NAJDI A VYROB SI SVÉHO ODPADLÍKA! Vyrazme do přírody sbírat, co tam nepatří, vyrobit „Odpadlíka“ a dát jej na
místo k tomu určené. Registrace: zvonek.klub@gmail.com.
VODA A JEJÍ PODOBY – individuální zážitkový program
pro rodiny s dětmi. Registrace: vkorunestromu@seznam.
cz, zámecký park v Raduni a jeho blízké okolí.
O PŮDĚ, O PŘÍRODĚ, O NADĚJI – online beseda s A. Malíkovou (Nadace Pro půdu), R. Jaroškem (Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR) a spolkem Kapradí. Registrace:
lenka@kapradi.org.

SLEZSKÉ DIVADLO
Online pořady ke zhlédnutí na www.divadlo-opava.cz a na facebooku.
DIVADELNÍ NOVINY (každý Čt na webu a facebooku SDO): 6. 5. Sólo pro
9 dechů, 13. 5. Dvojrozhovor šéfa a dramaturgyně: Jiří Seydler. Alžběta Matoušková, 20. 5. V hlavní roli sbor II., 27. 5. Činoherní překvapení
KYTICE – 7.–10. 5., úspěšná inscenace podle slavné sbírky balad K. J. Erbena
KÁVOVÁ KANTÁTA – od 29. 5., dílo J. S. Bacha, v německém jazyce s českým
překladem
OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE
Ostrožná 46, Opava, tel.: 553 791 947, www.oko-opava.cz
ONLINE (pořady jsou ke zhlédnutí na sociálních sítích OKO a na webu www.
oko-opava.cz)
PĚTIMINUTOVKY Z DOMU UMĚNÍ – komentáře pedagogů SUŠ Ostrava
k výstavě 30 let SUŠ Ostrava
I GASTROKULTURA JE KULTURA – cyklus online gastronomických zážitků
OPAVSKÉ OSOBNOSTI OD A DO Z – dotazník pro známé i neznámé Opavany a Opavačky
DÍLO TÝDNE – podrobnosti o vybraném díle z dočasných výstav
POCTA RADIMU PAŘÍZKOVI – záznam koncertu Bohemian Metal Rhapsody
BÁSNÍCI MEZI NÁMI – recitace moravskoslezských básníků (výlepní plochy
města)
TROPPAU/OPAVA 1945 – ZE ZÁPISKŮ KRONIKÁŘE MATĚJE VALÍKA –
podcast, audio záznam úryvku z knihy
TAJEMSTVÍ KATEŘINSKÝCH HŘBITOVŮ – video komentovaná prohlídka
ZNÁME SE? – komentované prohlídky expozice Cesta města
OPAVSKO NA JAŘE 1945 – přednáška O. Koláře ze Slezského zemského
muzea
OPAVSKÝ KONGRES 1820: MÍSTA PAMĚTI – komentovaná prohlídka výstavy
OPAVSKÝ KONGRES 1820: KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE – výstava a komentovaná prohlídka
OPAVSKÝ KONGRES 1820: OSOBNOSTI KONGRESU – online debata
OPAVSKÝ KONGRES 1820: MÍSTA KONGRESU – online debata
OPAVA V ROCE 1820 ANEB TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE – krátké divadelní veselohry
FOYER OBECNÍHO DOMU
PAVEL ŠOPÁK – KRESBY – výstava/kresba
EXPOZICE CESTA MĚSTA
MICHAL TRPÁK – POJĎ SI KE MNĚ SEDNOUT – sochařská výstava kolem
Obecního domu (duben – listopad)
OKO BUSKING (hudební čtvrtky, sady Svobody, pouze za příznivého počasí)

STREAM KLUB ART
5. 5.

20.00

PRVNÍ SÓLOVÝ KONCERT PETRA CIEPLÉHO

7. 5.

18.00

HASAN ZAHIROVIĆ – BRATŘI ČAPKOVÉ A JEJICH DVOJVILA – online přednáška

8. 5.

19.00

DNB MEJDAN S CLOWNFISH – online DnB party

12. 5.

16.30

PŘEDNÁŠKA S FYZIOTERAPEUTY ANEB JAK SPRÁVNĚ
A EFEKTIVNĚ CVIČIT – online středeční přednášky se
Slezským gymnáziem

14. 5.

18.00

BÁSNÍCI VYDANÍ V PROTIMLUVU – MARTIN ŠENKYPL,
PETR LIGOCKÝ – online autorské čtení

15. 5.

20.00

KOPYTO – FOLKOVÁ TRADICE – online koncert

19. 5.

20.00

OD ČARDÁŠE K PUCCINIMU S BARBOROU ČECHOVOU
– koncert

18.00

MARTIN JIROUŠEK – FIALOVÍ ĎÁBLI – online autorské čtení

21. 5.

ŽÁDNÝ OSTYCH A DOBREJ POKUS – online koncert
DŮM UMĚNÍ
MONIKA IMMROVÁ – SOCHY A GRAFIKY – výstava, od 7. 5.
PETR HAJDYLA – …JE V TOM VÍC LEHKOSTI, NEŽ TÍHY – výstava/malba,
od 7. 5.
DIALOGY 2019 – V MEANDRECH NÁLAD – výstava děl českého impresionismu ze sbírek GVUO, od 7. 5.
JAKUB ŠPAŇHEL – SVĚTOVÉ BANKY – výstava/malba
22. 5.

20.00

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE V OPAVĚ
Nádražní okruh 27, Opava, tel.: 553 821 700, okpb@opava.cz, www.okpb.cz
HLAVNÍ BUDOVA
JAN ČECH: THE COLOUR OF INDIA – HÓLÍ – výstava, 2. 5. – 30. 6., vestibul
BRUSELSKÝ PORCELÁNOVÝ SEN – výstava, 2. 5. – 30. 6., dospělé oddělení
POBOČKA KATEŘINKY
JIŘÍ HAJDUK: HRADY – výstava, 1. 5. – 30. 6.
POBOČKA KYLEŠOVICE
CO SE NÁM LÍBÍ… – fotografická výstava Klubu Kavárenských Fotografů
(KKF), potrvá do 31. 5.
KUPE
Vodárenská věž, Janská 7, Opava, tel.: 555 501 415, www.kupecko.cz
VÝSTAVY – Roman Vondrouš – výběr z díla absolventa Institutu tvůrčí fotografie a vícenásobně oceněného fotoreportéra (galerie v oknech), 1.–27. 5.,
stálá výstava: Opava železniční (na plotě u parkoviště)
AKCE – aktuální informace na webu a facebooku
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, infosvcopava.cz,
www.svcopava.cz
POHÁDKOVÝ PLOT – týdně nová pohádka na plotě u loutkového divadla
KAŠPÁRKOVA STEZKA ZA POKLADEM – zábavný pochod pro celou
rodinu, 3.–16. 5.
SETKÁNÍ LOUTKÁŘŮ – 22. 5. a OPAVSKÁ ROLNIČKA – 22.–23. 5. (náhradní termín: říjen)
VENKOVNÍ VÝSTAVA – výstava k 70. výročí zahájení činnosti loutkového
divadla, Horní náměstí, potrvá do 31. 5.
ARCHI KVĚTEN
Cyklus 4 architektonických přednášek na témata Opavy. Pořádá Spolek
architektury města Opavy ve spolupráci se spolkem Za Opavu. Přednášky
budou probíhat online, odkaz na facebooku spolku (záložka události), bližší
info: sam.opava@gmail.com.
5. 5.

18.00

KOMPOZICE A POTENCIÁL MĚSTA OPAVY – STAROSTI
A RADOSTI MĚSTA – přednáší P. Krejčí

12. 5.

18.00

(NEJEN KARNOLA) KOMPLEXNÍ POHLED NA ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ PODÉL ŘEKY OPAVY – přednáší V. Hanzlíková

18.00

DOSTAVBA MASAŘSKÉ ULICE – přednáší A. Majnušová

6. 5.

16.00

ADAM BARTOŠ – kytarová pohoda

19. 5.

13. 5.

16.00

MARTIN DYTKO – ambient-jazz improvizace

26. 5.

20. 5.

16.00

HARMONIKÁŘ JIŘÍ VESKA – autor písní, které neznáte

27. 5.

16.00

CIMBÁLOVÁ MUZIKA KONOPJAN

DOSTAVBA MĚSTSKÉHO BLOKU ZA SLEZANKOU –
přednáší M. Kulhavý
Za obsah sdělení v Kalendáři akcí odpovídají oznamovatelé akcí.
Redakční uzávěrka je 12. května.
18.00
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Zábava
Vážení čtenáři, tři vylosovaní výherci, kteří nám zašlou správné

Sudoku s tajenkou

znění tajenky křížovky, od nás získají balíček s regionálními výrobky.
Zvlášť vylosujeme jednoho výherce, který nám zašle správné odpovědi na přesmyčky, sudoku i křížovku. Ten také navíc obdrží novou
fotografickou knihu o Opavě. Své odpovědi zasílejte do 12. května,
a to buď na adresu: Magistrát města Opavy, redakce Hlásky, Horní
náměstí 69, 746 01 Opava, nebo e-mailem: hlaska@opava-city.cz.
Odevzdat je můžete také na podatelně magistrátu. Tajenka dubnové
křížovky zní: fyzikům asi vadí ta nemožná balistika. Řešení sudoku je:
od Přerova. Přesmyčky – Nohavica, Dobeš, Fiala, Heidi Janků, Novák,
Špinarová, Farna, Rottrová, Zagorová, Semelka. Tričko si v redakci
Hlásky mohou vyzvednout: Květoslava Krajčová, Marie Rosmanitová
a Igor Merlíček. Knihu obdrží: Ilona Michalíková.

Osobnost regionu. Před 151 lety (18. 5. 1870) se v Žerotíně na Olomoucku narodil významný český politik a poslanec Slezského sněmu
(tajenka). V letech 1920–1929 byl senátorem Národního shromáždění ČSR. V roce 1997 byl in memoriam vyznamenán medailí Za zásluhy
I. stupně. Žil a pracoval v Opavě, kde také 4. 7. 1956 zemřel. Sudoku
řešíme běžným způsobem a tajenku na dvou podbarvených vodorovných úsecích pak odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: E, S, J, Š, K, F, O, U, L. Tajenka se čte po řádcích odleva.
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Přesmyčky
Významné parky v Opavě a okolí. Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti převážně zámeckých parků v našem okrese i v samotné Opavě. Interpunkční znaménka do řešení nepatří.
AKRA VŘE

HLE, VLITÉ KREACE

CO JE, VIKY ?

CHLAPEC OVINE

"C" VOL ŠEPTEM !

I TITUL LOVCE

DOBRAL SI OVCE

SAMÉ DĚSY STK

HAD, CO RADÍ MRAVENCI

ŠEVCI HOŘELI
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Květnová křížovka

V roce 2002 se začala stavět a dokončena byla v rekordním čase za 14 měsíců (tajenka) v severozápadní části Opavy. Slouží jak pro mezinárodní sportovní soutěže
a mistrovské zápasy, tak i jako místo tréninkových soustřědění s ubytováním v přilehlém hotelu a samozřejmě též i pro kulturní akce. Zajímavým prvkem je vytápění
pomocí tepelných čerpadel s využitím geotermální energie.
Pomůcka:
steel, úbrus,
UMSN

Kostra
střechy

Pichlavá
tráva

Samec
krůty

Inic. zpěv.
Nováka

Americká
farma

Anglicky
"ocel"

Atlet
(vrhač)

Nístěj

Kulovitá
bakterie

Býv. zkr.
Rumunska

Pouta

Vyprahlá

Jméno
spisovatele
Basse

Přibližně

Symetrála

Ekologický
(hovor.)

Následně

Část

Str. účetní
knihy

Sloní zub

Rozehnat

Oxid rhodia

Cizí mužské
jméno
(Karel)

Ženské
jméno
(11. 7.)

Těžká práce
(expr.)

Přitakání

Odborný lékař
Edém

Ubroušení
(zříd.)
2. DÍL
TAJENKY

1. DÍL
TAJENKY

Černá káva
Mezinárodní
kód
Ruský souhlas Albánie
Smělost
Heyerdahlův vor

Ruský veletok

Řidič. průkaz
(zkr.)
Chem. prvek
(halogen)

Část roku
Utrpení
Měkká
hudební
tónina

Inic. sklad.
Dvořáka

Epidemie
Mez. feder.
vodního
lyžování

Louky
na svahu
kopce u lesa
Úřední spisy
Starší SPZ
Ústí n. O.

Pomluva

Dobrá vůle

Adamovský
podnik
Spisová
zkratka
Domácky
Etela

Vonná tráva
Kruhy

3. DÍL
TAJENKY

Náplň
do buchet

Kořist

Asijský stát

Ostrov pásu
atolů
Vokaliz.
předložka

Část molekuly
Zn. jakostní
mouky

Chemický
prvek
(carboneum)

Slitina
Fe+Al

Pokrytá
semeny

Prsty

Otec
(nářečně)

Mozol
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Inzerce
Opava, Masarykova třída 25
553 716 551
1realitka@1realitka.cz
www.1realitka.cz

Opava

Dolní Životice

Malé Hoštice

Foto
DSC05992

20210408
10325

SDC16732

Rodinný dům

Rodinný dům

Rodinný dům

5.900.000 Kč

3.150.000 Kč

4.200.000 Kč

Kružberk

Podvihov

Razová

Foto RD
20194

Foto CH
21010

Foto CH
21024

Rekreační chata

Rekreační chata

2.000.000 Kč

1.580.000 Kč

Rekreační chata

990.000 Kč

Opava

Opava

Malé Hoštice

Foto KO
20096

Foto KO
20096

Foto KO
20328

Restaurace

Restaurace

Komerční objekt

Cena v RK

Cena v RK

Cena v RK

V realitách jako doma. Už od roku 1992

Letní intenzivní
doučování
ŘEŠÍTE
Nechuť k učení?
Nedostatek soustředěnosti?

POTŘEBUJETE

Efektivně pomoci
se čtením a psaním?
Doplnit mezery
v gramatice?
Pochopit učivo a vztahy
v matematice?
Připravit se na školní rok?

VOLEJTE 777 041 820
Studijní centrum
BASIC Opava
Masarykova třída 39
opava@basic.cz

www.basic.cz

Ing. Ondřej Veselý, MBA, Tomáš Kořistka, Renáta Gratzová, Ing. Václav Hořínek,
Jana Martínková, Mgr. Jiří Kubica, Pavlína Lichá

Aktuální nabídku najdete na našich vývěskách nebo na stránkách

www.1realitka.cz

T
í.
TARší tradic
S
O
l
e
K
GI s nejd
a
firm

GIKOSTART
Vodní 2415/3, Opava
gikostart@gikostart.cz

Zvládněme to
o prázdninách společně

Autoškola

NEM
Nabízíme kompletní řadu oken
PlASTOVá * dřeVěNá
dřeVOhlINíKOVá * hlINíKOVá

www.gikostart.cz
605 987 785

Pokud objednáváte okna, nedívejte se
na výši slev, ale na konečnou cenu!

vaši
e navu
s
e
Těším návště

Vladimír Němčanský

Provádíme výcvik na sk. Am, A1, A2, A, B, B96, B+E, C, C+E, D
Dále provádíme školení řidičů referentů a řidičů profesionálů,
kondiční jízdy, přepravu osob
Kontakt: Vladimír Němčanský | Tel.: 776 015 083, 777 194 238
E-mail: nemcansky.vladimir@seznam.cz | www.autoskola-nemo.cz
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Letní tábory a pobyty
Téma

Už víte, jaký tábor či letní pobyt vyberete
vašim dětem?

T

aké letos vám přinášíme pestrou nabídku letních aktivit nejen pro děti. Opět
v ní naleznete jak tábory příměstské,
tak klasické stanové, v teepee, chatkách, divadelní, jazykové, sportovní, vodácké či putovní, ale také letní pobyty.
(ans)

Abeceda – jazyková škola
11. ročník Anglického jazykového tábora
na téma World Adventure (25.–31. 7.). Pro
děti od 7 do 13 let. Mokřinky u Opavy. Týden
plný zábavy, her a sportu. Angličtina zábavnou formou, výlety do okolí, koupání, plavby
na kánoi, večery u táboráku, noční dobrodružství. Po celou dobu hovoří lektoři s dětmi převážně anglicky „All in English“. Tábor je
výborným začátkem pro navazující pobyty
v zahraničí. Cena: 4 600 Kč. Info: Jazyková
škola Abeceda, Lepařova 8, info@abeceda.
org, www.abeceda.org, 775 673 376.
Příměstský anglicko-sportovní kemp na
téma World adventure (16.–20. 8.). Pro
děti od 7 do 13 let. Výukové centrum jazykové školy Abeceda na Lepařově 8. Dopoledne – zábavná angličtina plná soutěží a her.
Odpoledne – výlety do okolí, plavání, beach
aktivity atd. Po celou dobu hovoří lektoři
s dětmi převážně anglicky „All in Eng-

lish“. Denně od 8 do 16 hodin. Cena: 2 300
Kč. Info: Jazyková škola Abeceda, Lepařova
8, info@abeceda.org, www.abeceda.org, 775
673 376.

Aikido Dojo Opava
Letní aikido camp (18.–24. 7.). Pro děti od
7 do 15 let, začátečníky i pokročilé. Rekreační
areál Spálovský mlýn, Oderské vrchy. Aikido
na tatami i venku, sportovní turnaje, koupání, táboráky, diskotéka, výlet, noční bojovka,
celotýdenní hra s překvapením, lanové překážky, lukostřelba a další netradiční sporty,
výtvarné či rukodělné aktivity atd. Cena:
4 500 Kč. Přihlášky: V. Klimešová, aikido.opava@gmail.com, www.aikido-opava.cz, 604
219 984.
Příměstský aikido camp (2.–6. 8.). Pro děti
od 7 do 14 let, začátečníky i pokročilé. Dojo
Krnovská 75e. Aikido na tatami i venku, zajímavé výlety, LaserTag, netradiční sporty,
celotýdenní hra s překvapením, soutěže,
spousta zábavy a her, výtvarné a rukodělné aktivity atd. Program od 8 do 16 hodin,
pobyt možný od 7.45 do 16.15 hodin. Cena:
2 500 Kč. Přihlášky: V. Klimešová, aikido.opava@gmail.com, www.aikido-opava.cz, 604
219 984.

AVU při Galerii U Jakoba

(12.–16. 7.). Děti vstoupí do jejich úžasné
schopnosti – nezávisle a spontánně malovat,
a objevují lásku ke tvoření, jež je tak důležité
pro naši harmonii. Kvalitní lektoři, individuální přístup, naše zkušenosti. Jsme v ateliéru,
zahradě – minoritský klášter a parku. Více
informací a online přihláška: www.galerieujakoba.cz, e-mail: galerieujakoba@gmail.
com, tel.: 604 244 364 nebo osobně Galerie
U Jakoba v OC Breda & Weinstein. Důležité:
Pokud by byl tábor zrušen v důsledku vládního opatření, vracíme 100 % částky zpět.

Církevní konzervatoř
Německého řádu
Hudební tábor Opava (12.–16. 7.). Pro děti
a mládež od 9 let. Prostory konzervatoře. Nabízíme spoustu her a soutěží, hudební teorie
a praxe zábavnou formou, jednodenní výlet
do přírody, ukončení společným koncertem.
Cena: příměstský tábor – 2 850 Kč. Přihlášky:
tabor@konzervator.cz, www.konzervator.cz,
731 663 418.

Dětská agentura
Hunger Games (1.–10. 7.). Pro děti od 7 do
15 let. Středisko MAYA, Zlaté Hory, v chatkách. Pomalu přichází ten čas, kdy se i letos
v létě uskuteční další ročník hladových her.
Katniss Everdeenová, dívka žijící
v nejchudším z krajů, se roz-

Příměstské tábory s výtvarným zaměřením (II. 19.–23. 7.), (III. 26.–30. 7.), (IV.
16.–20. 8.), Angličtina a malování
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hodla zastoupit svou mladší sestru a přihlásila
se do her dobrovolně. Teď je jen na tobě, co
uděláš, zdali budeš nečinně přihlížet, nebo se
připojíš ke Katniss a společně se pokusíte najít
cestu z arény, ve které nebezpečí hrozí při každém kroku. Přidej se k nám a společně možná
dokážeme zvrátit osud naší hrdinky a posuneme se tím pádem blíže k opravdovému, nefalšovanému míru. Nemusíš se bát, nebudeš
v tom sám. S tebou se na dobrodružství vydá
parta skvělých vedoucích a všichni společně
si užijeme kopce zábavy ve stínu Zlatých Hor.
Vyčkávej volání reprodrozda a až přijde čas,
budeme bojovat bok po boku. Cena: 4 350 Kč.
Info: info@detska-agentura.cz, 731 806 800.
Přihlášky: www.detska-agentura.cz.
Škola čar a kouzel V. (10.–19. 7.). Pro děti
od 7 do 15 let. Středisko MAYA, Zlaté Hory,
v chatkách. Harryho příběh pokračuje dál
a čekají jej další dobrodružství. Už letní prázdniny ukazují, že po návratu lorda Voldemorta
se všechno změnilo, kouzelnický svět se bude
muset vypořádat s novými výzvami. A jak už
to tak bývá, hlavně Harry musí opět zasáhnout, aby ochránil své přátele. Dokonce Bradavice se změnily, už to není ten pohádkový
hrad se spletitými chodbami, avšak pro studenty je to stále jejich domov. Dolores Umbridgeová se ale zmocnila jejich života a způsobuje jim peklo. Jak se mají mladí kouzelníci
a čarodějky naučit bojovat proti temnotám,
když je učí tahle nemožná zlomyslnice? Ani
letos tě nezklameme a dopřejeme ti 10 dnů
v jiném světě plném magie, šlehajících kouzel a jako vždy nepoddajných a obětavých
profesorů. Lůca a Lucka už se těší, až uvidí
tvoje jméno na seznamu studentů! Cena:
4 350 Kč. Info: info@detska-agentura.cz, 731
806 800. Přihlášky: www.detska-agentura.cz.
Fantastická zvířata a kde je najít (19.–28.
7.). Pro děti od 7 do 15 let. Středisko MAYA,
Zlaté Hory, v chatkách. Na tuhle výpravu
nezapomenete! Celý magický svět se otevírá a New York musí být zachráněn. Mlok
si na svou cestu zvolil netypickou skupinu
společníků. Nečar Jacob, bývalá bystrozorka
Tina i nitrozpytka Quinee vám však rychle
přirostou k srdci. Všechna kouzelná zvířata
se musí vrátit zpátky do bezpečí Mlokova
kufru a nikdo jiný, než vy nám nepomůže!
Školu už máte dávno za sebou a můžete se
tak po hlavě vrhnout do záchrany hrabáka,
okamie nebo ohroženého bouřliváka. Povedeme vás na této výpravě stejně, jako Pobertův plánek, budeme jako štít vytvořený
Patronovým zaklínadlem, a dokonce vám
i s láskou uvaříme kotlík nefalšovaného máslového ležáku! Kouzelný svět dozajista znáte
jako své boty, tohle je ale Amerika a ta je zase

naší parketou. Seberte všechny své kamarády a nečekejte už ani minutu! Těší se na vás
Karel a Martin a parta super vedoucích. Cena:
4 350 Kč. Info: info@detska-agentura.cz, 731
806 800. Přihlášky: www.detska-agentura.cz.

EYMO α HAPPY SPORT Opava
Dětský anglicko-sportovně zájmový
kemp (12.–16. 7., 9.–13. 8.). Pro děti od
6 do 15 let. Areál Beach centra na Kolofíkově
nábřeží. Příměstský tábor zaměřený na sportovní aktivity, angličtinu zábavnou a kreativní formou. Cena: 3 200 Kč. Přihlášky do
15. 6. Více informací poskytne Kateřina Moore: katkamoore@seznam.cz, 775 906 211.

Jazyková škola
Helen Doron English
Summer Camp na Slezské Hartě – Save the
Earth with Helen Doron English (1.–10. 7.,
11.–17. 7., 25.–31. 7., 8.–14. 8.). Letošní
mise pro objevitele od 8 do 17 let zní: Zachránit planetu a rozumět líp přírodě kolem
sebe, užít si intenzivní lekce angličtiny denně
a nebát se mluvit, prezentovat svůj projekt
a ukázat své dovednosti. V Helen Doron English jsme připraveni na nároky teenagerů
s bohatým celodenním programem, který je
osloví. Místo konání: Slezská Harta, Roudno.
Cena: 4 990 Kč. Online rezervace: www.helendoron.cz/opava/tabory. Info: Jazyková škola
Helen Doron English, Válečkova 16, Opava 5,
opava@helendoron.cz, 734 477 294.
Příměstský tábor na téma: Save the Earth
with Helen Doron English (12.–16. 7.,
19.–23. 7., 26.–30. 7., 2.–6. 8., 9.–13. 8.).
Letošní mise pro posádky od 3 do 6 let a od
7 do 14 let zní: Zachránit planetu a poznat
při tom zvířátka a přírodu, užít si tři zábavné
lekce angličtiny a tematického tvoření denně se zkušenými lektory, připravit závěrečné
představení našich dovedností pro rodiče.
V Helen Doron English jsme připraveni na
dětské objevitele s nabitým celodenním
programem – angličtina, pohyb, kreativita.
Místo konání: Výukové centrum Helen Doron
English, Válečkova 16, Opava 5. Cena: 3 990
Kč. Tábor probíhá každý den od 7.30 do 16 h.
Online rezervace: www.helendoron.cz/opava/tabory. Info: Jazyková škola Helen Doron
English, Válečkova 16, Opava, opava@helendoron.cz, 734 477 294.
Příměstský tábor – Přípravka na zkoušku
Cambridge English (16.–20. 8., 23.–27.
8.), od 8 do 20 let. Každý si může říct: Umím
anglicky, ale ne každý má zkoušku od Cambridge English, která to potvrdí. Zkušení lektoři vás připraví na všechny části Cambridge
zkoušky: čtení, psaní, mluvení a poslech

s porozuměním. Přípravka probíhá v malých
skupinkách. Místo konání: Výukové centrum
Helen Doron English, Válečkova 16, Opava
5. Každý den od 9 do 14.30 hod. Cena: 3 590
Kč. Info: Jazyková škola Helen Doron English,
Válečkova 16, Opava 5, opava@helendoron.
cz, 734 477 294.

Kulturní a společenské centrum
Holos Opava-Vlaštovičky
Tvořivý týden v Holosu (11.–16. 7.). Pro
dospělé a děti od 15 let. Naučte se některé
z uměleckých technik od zkušených umělců
a řemeslníků a vytvořte umělecká díla. Letos
budeme točit i modelovat keramiku a učit se
olejomalbu. Počet míst je omezen. Info: holos@holos.cz. Přihlášky: www.holos.cz.
Zdraví ve mně, zdraví v nás (18.–23. 7.).
Sebepoznávací seminář pro rodiče a děti od
7 let. Cílem je systematická práce na poznání
sebe sama i druhých. Bude využito znalostí
z oborů: transpersonální psychologie, holotropního dýchání, arteterapie, muzikoterapie, taneční a sportovní terapie. Ubytování
v krásném prostředí. Info: holos@holos.cz.
Přihlášky: www.holos.cz.
Letní škola zpěvu (25.–31. 7.). Pro dospělé a děti od 15 let. Vhodné pro začátečníky
i pokročilé zpěváky. Letní škola zpěvu s profesionálními učiteli zpěvu Petrem Millerem,
Brigitou Cmuntovou a Milanem Hrabánkem.
Objevte svůj hlas, zpívat může opravdu každý. Naučte se techniku, dýchání, rytmus, pohyb, sbor i individuální práci. Workshop zakončíme společným koncertem. Info: holos@
holos.cz. Přihlášky: www.holos.cz.
Letní škola tance (15.–21. 8.). Týden tance
pro dospělé a děti od 15 let v Holos centru
ve Vlaštovičkách s výukou latinskoamerických i standardních tanců pod vedením profesionálních učitelů Elišky Zichové a Milana
Hrabánka. Šest hodin výuky denně, výlet do
přírody, koupání, večerní táborák a závěrečná soutěž „O vlaštovský škrpál“. Info: holos@
holos.cz. Přihlášky: www.holos.cz.
Loučení s létem (26.–29. 8.). Prodloužený
seminář holotropního dýchání pro zkušené
„dýchače“. Na programu 2x holotropní dýchání – Holotropic Live Music, šamanismus,
bubnování, indiánská sauna. Info: holos@holos.cz. Přihlášky: www.holos.cz.

Lesní klub Zvonek
Co se hemží v trávě (12.–16. 7.). Příměstský
tábor, Lesní klub Zvonek v Raduni. Pro děti od 4
do 12 let. Už jste se podívali na list lupou? A co
teprve pod list? Objevování obří mikroskopické
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říše. Kdo tam žije? Pojďme to společně zjistit. Informace na www.lesniklubzvonek.cz, přihlášky
a rezervace na zvonek.klub@gmail.com.
První dívčí – Vílí říše (19.–23. 7.). Příměstský tábor, Lesní klub Zvonek v Raduni. Pro
holky od 5 do 12 let. Odhalme nám doposud
skrytý svět a přenesme se do kouzelného poznání víl, lesních žínek, skřítků, elfů a dalších
bytostí lesa, vody a celé přírody. Okusme poznání, kouzel, krásy, hojnosti, splněných přání a dívčích kruhů. Poznejme sílu všech živlů
a utvořme si vlastní svět, a otevřeme se možnostem matky země. Informace na www.
lesniklubzvonek.cz, přihlášky a rezervace na
zvonek.klub@gmail.com.
Lesní olympiáda v Raduni (26.–30. 7.). Příměstský tábor, Lesní klub Zvonek v Raduni.

od 4 do 12 let. Jak může vypadat taková indiánská vesnice? Za mlhou skrytá před okolním světem! Kdo v ní žije? Jak se oblékají,
jak vaří a jaké vyrábějí nástroje? Poznej sílu
kmene. Můžeš do něj patřit i ty! Informace na
www.lesniklubzvonek.cz, přihlášky a rezervace na zvonek.klub@gmail.com.

Opavská kulturní organizace
Příměstský tábor v srdci vašeho města
2021 (12.–16. 7., 19.–23. 7.). Pro děti od
2. třídy ZŠ. Výtvarně-historický tábor tentokrát na téma Socha bude probíhat denně od
7.30 do 16 hodin v Obecním domě a Domě
umění. Děti si vyzkoušejí na vlastní kůži
práci sochaře a osahají si nejednu sochařskou techniku. Kromě poznávání opavských
soch, tvoření a výletů, čeká nás spousta her
a zábavy. Cena: 1 700 Kč. Přihlášky: OKO,

prozkoumáš minulost, přítomnost i budoucnost. Díky stroji času prožiješ na vlastní kůži
nejvýznamnější události světové historie
a setkáš se se slavnými osobnostmi dějin
na naší planetě a možná i mimo ni. Přidej se
k nám a prokaž svou odvahu a odhodlání
při překonávání zákonů časoprostoru. Cena:
3 590 Kč. Přihlášky: rezervace@spalovskymlyn.cz, www.spalovskymlyn.cz, 737 740
142
Příběh hraček (31. 7. – 7. 8.). Pro děti od
6 do 9 let. Rekreační areál Spálovský mlýn,
Spálov, v chatkách. Ožívají hračky, když si
s nimi nehraješ? Jakmile za sebou zaklapneš
dveře pokojíčku, všechny hračky si vydechnou, protože mohou být konečně samy
sebou. Pojď s nimi vyrazit na speciální průzkumnou akci a zažij pohádkové letní dobrodružství, kterým tě provedou kovboj Woody
a superkosmonaut Buzz Rakeťák. Cena: 3 590
Kč. Přihlášky: rezervace@spalovskymlyn.cz,
www.spalovskymlyn.cz, 737 740 142.

Spolek Za Opavu
Živelná fyzika – objevte tajemná zákoutí fyziky! (19.–23. 7.). Pro kluky a holky od
7 do 12 let. Pět živlů – voda, vzduch, oheň,
země a duch. Co mají společného s fyzikou?
Překvapivě hodně! Přijďte si s námi hrát, bádat, smát se i tvořit. Denně od 8 do 16 hodin. Opava a okolí. Cena: 1 900 Kč. Přihlášky:
www.zaopavu.cz.

Pro kluky od 6 do 12 let. Klučičí tábor pro
všechny chlapce, kteří si chtějí užít netradiční sportovní a pohybové disciplíny v přírodě.
Šplh, sprint, boj. Vše, co mladé kluky zajímá.
To vše formou her, v lese! V týdnu proběhne
stavba lesního obydlí a poslední noc přespání pro všechny odvážlivce. Informace na
www.lesniklubzvonek.cz, přihlášky a rezervace na zvonek.klub@gmail.com.
Vyčaruj si svůj svět (9.–13. 8.). Příměstský
tábor, Lesní klub Zvonek v Raduni. Pro děti
od 4 do 12 let. Víš, jak vypadá kouzelnická
hůlka? Ne? Pojď si s námi vyrobit svou vlastní. A tou pak proměnit třeba i (obyčejné)
kamení v poklad. Hledáme do svého týmu
nové odvážné mágy, neposedné skřítky, poctivé čarodějky a spravedlivé kouzelníky. Přidej se k nám! Informace na www.lesniklubzvonek.cz, přihlášky a rezervace na zvonek.
klub@gmail.com.
Indiánská vesnice (16.–20. 8.). Příměstský
tábor, Lesní klub Zvonek v Raduni. Pro děti

p. o., Simona Juchelková, simona.juchelkova@oko-opava.cz, www.oko-opava.cz, 734
527 115.

Rekreační areál Spálovský mlýn
Dobrodružství osadníků z Katanu (10.–17.
7.). Pro děti do 12 do 16 let. Rekreační areál
Spálovský mlýn, Spálov, v chatkách. Prožij
prastarý příběh lidí, kteří osídlili ostrov Catan. Získej půdu a skliď obilí, pokácej stromy,
postav domy a celé vesnice. Čeká tě týdenní dobrodružství motivované celosvětově
známou deskovou hrou. Mapování nového
území? Získávání surovin a obchodování?
Akční souboje s jinými kmeny? Ano, to vše tě
čeká na letním táboře Spálovský mlýn. Cena:
3 690 Kč. Přihlášky: rezervace@spalovskymlyn.cz, www.spalovskymlyn.cz, 737 740
142
Putování strojem času (17.–24. 7.). Pro
děti od 9 do 12 let. Rekreační areál Spálovský
mlýn, Spálov, v chatkách. Teď je ten správný
čas, aby ses stal součástí dějin! Den za dnem

Od semínka k jabloni (26.–30. 7.). Pro děti
od 4 do 7 let. Pohyb a hry v přírodě, výlety,
tvoření, relaxace, objevování a aktivity pro
malé sadaře a zahradníky. Denně od 8 do 16
hodin. Opava a okolí. Cena: 1 900 Kč. Přihlášky: www.zaopavu.cz.
Už vím, jak! (9.–13. 8.). Pro dívky od 9 do 14
let. Osobnostní rozvoj, sebedůvěra, kreativní
dílny, inspirativní setkání, vzájemná sdílení,
snění, relaxace, pohyb. Denně od 8 do 16 hodin. Opava a okolí. Cena: 1 900 Kč. Přihlášky:
www.zaopavu.cz.

Středisko volného času Opava
Letní pobyt v Kopřivnici (1.–4. 7.). Letní
pobyt pro děti od 7 do 15 let, při kterém poznáme Kopřivnici, Štramberk a okolí (Muzeum Tatra, Štramberská Trúba, jeskyně Šipka,
Aqua Terra Štramberk, ...) a využijeme mnohá
sportoviště (lanový park, horolezecká stěna,
koupaliště, ...). Cena: 1 800 Kč. Info: pavlina.
tomanova@svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.cz/tabory.
Pobytový tábor Sportovní tábor Tošovice I., II., III. (9.–18. 7., 19.–28. 7., 30. 7. – 8.

32
Hlaska_05_2021.indd 32

28.04.2021 9:25:59

Letní tábory a pobyty
Téma
8.). Pro děti od 8 do 15 let. Stanový tábor
v krásném prostředí Oderských vrchů. Děti si
vyzkouší různé sportovní aktivity – volejbal,
fotbal, golf, lodě, lana, luky, vzduchovky, plavání, tenis… Tábor je bez mobilních telefonů
a internetového připojení. Cena: 4 000 Kč.
Info: lubos.barvik@svcopava.cz. Přihlášky:
www.svcopava.cz/tabory.
Pobytový taneční tábor Let´s dance I.,
II. ve Stěbořicích (11.–16. 7., 19.–24. 7.).
Pro děti od 8 do 15 let. Pivovar Stěbořice.
Vyzkoušíte si jednoduché taneční vazby ve
stylu house dance, dancehall, hip hop, funky a mnoho dalšího. Bude pro vás připraven
i taneční battle, spousta výukových hodin,
tanečních soutěží, zábavy a nových zkušeností... Cena: 3 600 Kč. Info: hana.montagova@svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.
cz/tabory.
Příměstský tábor Prázdniny v minizoo
(12.–16. 7.). Pro děti od 7 do 15 let zaměřený na chov zvířat. Součástí programu bude
návštěva Mlékárny Hlavnice, Záchranné stanice v Bartošovicích (cestou prohlídka Vagonářského muzea) a chovu koní v Mladecku.
Zbytek programu děti stráví v naší minizoo,
při hrách apod. Cena: 2 050 Kč. Info: pavlina.
tomanova@svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.cz/tabory.
Příměstský tábor Ostrava není otrava (12.–
16. 7.). Pro děti od 8 let. Každý den pojedeme
do Ostravy nebo jejího blízkého okolí, kde
navštívíme zajímavá místa z oblasti kultury,
přírody, sportu nebo techniky… Cena: 2 000
Kč. Info: romana.hejdukova@svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.cz/tabory.
Příměstský tábor Florbalový kemp I. – začátečníci (12.–16. 7.). Pro holky a kluky od
7 do 11 let, kteří se chtějí s florbalem více seznámit, získat základní zkušenosti a dovednosti. Kemp bude zaměřen jak na klasické
trénování (práce s míčem, střelba na bránu,
přihrávky, hra), ale také na fyzickou, kondiční průpravu a na správnost vykonávaných
cvičebních úkonů. Cena: 2 100 Kč. Info: jiri.
sedlacek@svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.cz/tabory.

Příměstský divadelní tábor O dvanácti
měsíčkách (12.–16. 7.). Kluci a holky od
7 do 15 let, staňte se na týden opravdovými
herci na prknech našeho loutkového divadla. Nejdříve vyzkoušíme základy toho, co by
měl herec všechno umět a zvládnout a jako
třešničku na dortu vytvoříme naši veselou
verzi pohádky O dvanácti měsíčkách, kterou
zahrajeme vašim rodičům a dalším divákům.
Cena: 1 700 Kč. Info: daniel.kollmann@svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.cz/tabory.
Příměstský tábor Hafík (19.–23. 7.). Pro
děti od 7 let, které mají rády psy a chtějí se
o nich dozvědět i něco víc. Součástí programu je také blízký kontakt s pejsky, ukázky
různých plemen, hry, soutěže… Cena: 1 850
Kč. Info: romana.hejdukova@svcopava.cz.
Přihlášky: www.svcopava.cz/tabory.
Příměstský tábor Florbalový kemp II. –
pokročilí (19.–23. 7.). Pro holky a kluky
od 12 let, kteří již florbal hrají, znají základy
florbalu a chtějí je dále zdokonalovat. Kemp
bude zaměřen jak na klasické trénování (práce s míčem, střelba na bránu, přihrávky, hra),
ale také na fyzickou, kondiční průpravu a na
správnost vykonávaných cvičebních úkonů.
Cena: 2 100 Kč. Info: jiri.sedlacek@svcopava.
cz. Přihlášky: www.svcopava.cz/tabory.
Výtvarně-taneční příměstský tábor Do
hlubin temných strachů (19.–23. 7.). Každý
se něčeho bojí… Tmy, pavouků nebo třeba
rozzuřených žraloků. Na našem táboře ale
zjistíš, že strach nemusí být jen hrůzostrašným nepřítelem, ale naopak kamarádem,
který tě ochrání při nebezpečí a se kterým
může být klidně i zábava. Chybět samozřejmě nebudou ani hry, soutěže a jiné táborové
dovádění. Cena: 1 950 Kč. Info: eva.vondalova@svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.
cz/tabory.
Technický příměstský tábor Světem
techniky za pět dní (26.–30. 7.). Pro kluky
a holky od 9 do 14 let, které baví vyrábět
a tvořit, mají rádi prostředí dílen, zajímají se
o techniku, počítače a virtuální realitu. Spolu
s pedagogy Střední školy technické Opava
vás zasvětíme do tajů virtuálního svařování,

„hrát“ si budeme v laboratoři virtuální reality,
svou zručnost si pak v praxi vyzkoušíte v dílnách při výrobě vlastních výrobků nebo při
stavění a programování robotů ze stavebnic
Lego. Chybět samozřejmě nebudou ani hry,
soutěže a výlety, jak se na správný tábor sluší
a patří… Cena: 1 850 Kč. Info: eva.vondalova@svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.
cz/tabory.
Příměstský tábor U koní I., II. (26.–30. 7.,
2.–6. 8.). Pro děti od 7 let. Tábor se koná na
Ranči Na Pomezí v Kylešovicích – péče o koně
a poníky, jízda na koních, hry a další aktivity.
Cena: 2 950 Kč. Info: jiri.sedlacek@svcopava.
cz. Přihlášky: www.svcopava.cz/tabory.
Pobytový výtvarný tábor (26.–31. 7.).
Pivovar Stěbořice. Tábor pro děti od 8 let,
zaměřený na výtvarné a keramické práce,
zajímavé výtvarné techniky. Nebudou chybět různé hry, soutěže, diskotéky a další
program, který zavalí děti zábavou a skvělou
prázdninovou atmosférou v duchu čar, kouzel a čarodějných lektvarů. Cena: 4 200 Kč.
Info: hana.montagova@svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.cz/tabory.
Příměstský logopedický tábor (26.–30.
7.). Tábor pro předškolní děti ve věku od 5 do
7 let. Součástí programu budou cvičení prevence správné výslovnosti, rozvoje dalších
oblastí řeči i rozvoje předčtenářských dovedností, dechová a artikulační cvičení (správné
dýchání, obratnost mluvidel), cvičení na rozvoj fonematického sluchu (poznávání jednotlivých hlásek, určování první hlásky slova,
tvorba rýmů), rozvoj slovní zásoby, gramatické správnosti řeči, porozumění řeči… Info:
hana.montagova@svcopava.cz.
Přihlášky:
www.svcopava.cz/tabory.
Příměstský divadelní tábor O kohoutkovi a slepičce (2.–6. 8.). Pro kluky a holky
od 7 let. Čeká vás divadelní výlet do světa
fantazie. Nejdříve se zocelíme v divadelních
dovednostech při různých hrách, soutěžích,
cvičeních. Zkusíme si pohrávat s předměty
a nakonec si vyrobíme pár jednoduchých
loutek, které použijeme v pohádce, kde budou hrát jak živí herci (činohra), tak naše ori-
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Inzerce

Naše práce je

NAJÍT VÁM PRÁCI
CHCETE LEPŠÍ PRÁCI? MÁME JI PRO VÁS!

Mzda až 33 000 Kč/měs.
· Práce na hlavní pracovní poměr i brigády
· Uplatnění pro všechny obory v potravinářském,
strojírenském, farmaceutickém, papírenském
i gumárenském průmyslu
· Stabilní a dlouhodobé zaměstnání
· Stravenky, benefity, příspěvky na dopravu
a ubytování
· Bonus 1 000 Kč za doporučení nového
pracovníka
PRÁCE JE VHODNÁ PRO ŽENY I MUŽE
NAVŠTIVTE NÁS OSOBNĚ V KANCELÁŘI V CENTRU OPAVY
Work Service Czech s.r.o., Hrnčířská 1 (budova Generali České pojišťovny, 1. patro)
Těšíme se na vás od pondělí do pátku od 7.00 do 15.30 hodin

+420 601 311 311, +420 727 913 123
opava@workservice.cz
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ginální loutky. Spolu dohromady vytvoříme
dílo pro diváky, jako jsou vaši rodiče, známí,
příbuzní a kamarádi. Cena: 1 700 Kč. Info: daniel.kollmann@svcopava.cz. Přihlášky: www.
svcopava.cz/tabory.
Příměstský sportovní tábor Sportovní
MIX (2.–6. 8.). Pro děti ve věku od 7 do 16
let. Týdenní koktejl pohybu, zábavy, her, soutěží a tvoření. Šlápneme zlehka do pedálů,
vyzkoušíme míčky různých velikostí, na raftech rozčeříme hladinu Stříbrného jezera,
vyzkoušíme, jakou máme mušku, zda máme
dost sil zdolat horostěnu a po vší té námaze
necháme svaly a tělo odpočinout u kreativních výrob. Cena: 1 950 Kč. Info: viktor.kalavsky@svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.
cz/tabory.
Pobytový výtvarný tábor (2.–7. 8.). Pivovar
Stěbořice. Tábor pro děti od 8 let, zaměřený na výtvarné a keramické práce, zajímavé
výtvarné techniky. Výtvarné dílny jsou plné
překvapení, tvoření masek, kostýmů, rekvizit
apod. Nebudou chybět různé hry, soutěže,
diskotéky a další program, který zavalí děti
zábavou a skvělou prázdninovou atmosférou v duchu hledačů pokladů. Cena: 4 200
Kč. Info: hana.montagova@svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.cz/tabory.
Příměstský tábor Letní sporťák I. (9.–13.
8.). Příměstský tábor pro děti od 8 do 15 let
zaměřený na cyklistiku a další sportovní aktivity. Letos se mimo jiné zaměříme na bikros
pod vedením zkušených trenérů a pronikneme do tajů hasičského sportu. Cena: 2 100
Kč. Info: pavlina.tomanova@svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.cz/tabory.

Budišovkou. Pro děti od 8 do 15 let zaměřený na cyklistiku a další sportovní aktivity.
Prozkoumáme na kolech okolí Budišova nad
Budišovkou (štoly v okolí, Kružberk, Slezská
Harta, ...). Program bude přizpůsoben aktuálnímu počasí a fyzické kondici účastníků.
Cena: 4 200 Kč. Info: pavlina.tomanova@
svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.cz/
tabory.

Dětský lesní klub V Koruně stromu

Pobytový tábor Letní štěkadlení aneb
Sestra v akci (18.–28. 8.). Pro děti od 8 do
15 let. Turistická základna Řeka. Přijďte si
zahrát, zazpívat a zatančit v pohádkové muzikálové komedii. Cena: 4 900 Kč. Info: SVČ,
divadlo@svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.cz/tabory.

Tábor na hradě (19.–23. 7.). Příměstský
tábor pro děti od 4 do 14 let. Hrad Vikštejn
u Vítkova (odjezd a příjezd Opava), zázemí
v budově před hradem. Celotáborová hra na
téma Rytíři a alchymisté, hra Dračí doupě, výroba šperků a larpových zbraní, rytířský turnaj. Cena: 3 000 Kč (program, průvodci, pojištění, strava). Registrace: vkorunestromu@
seznam.cz.

Pobytový tábor Hvězdná brána (23.–29.
8.). Bohemaland Zlaté Hory. Pro kluky
a holky od 7 do 15 let. Pojďte s námi pomocí
hvězdné brány Chapa´ai [šapa ají] navštívit
jiné světy, poznat mimozemské civilizace,
setkat se s asgardy a ubránit Tau´ri [tauri],
planetu Zemi, před goauldy... Cena: 4 000
Kč. Info: sona.wenzelova@svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.cz/tabory.

Šwih indoor-outdoor aktivity, z. s.
Sportovní příměstský tábor (19.–23. 7.,
26.–30. 7.). Pro děti od 5 do 13 let. Sportovní
areál ZŠ Englišova. Na děti čeká bohatý program plný netradičních her, sportů a soutěží.
V rámci celodenního výletu pojedeme na
Kružberk, kde si děti vyzkouší lezení na místních skalách. Denně od 7.30 do 16.30 hod.
Cena 2 400 Kč. Info a přihlášky: www.swih.cz/
primestsky-tabor, info@swih.cz, 724 831 630.

Cesta kolem světa (12. 7.–16. 7.). Příměstský tábor pro děti od 4 do 14 let. Zázemí DLK
V Koruně stromu v Raduni. Slavnosti rýže
v Číně, nebezpečný přechod And, ztroskotání na ostrově lidojedů a další dobrodružství
slavných cestovatelů. Cena: 3 000 Kč (program, průvodci, pojištění, strava). Registrace:
vkorunestromu@seznam.cz.

Řemeslná dílna (26.–30. 7.). Příměstský
tábor pro děti od 4 do 14 let. Základní škola Jaktař. Vlastní rukodělný výrobek každý
den, seznámení se s řemesly a výtvarnými
technikami. Naučíme vás vyrobit boty, práci
s keramikou, ručním papírem, drátkování, mozaiku, vyrobíte loutku a užijete si hry
venku s kamarády. Cena: 3 000 Kč (program,
průvodci, pojištění, strava). Registrace: vkorunestromu@seznam.cz.
Jak žili pralidi? (2.–6. 8.). Příměstský tábor
pro děti od 4 do 14 let. Zázemí DLK V Koruně
stromu v Raduni. Tvorba osady a všeho, co
k ní patřilo v lese. Tematická hra ze života
našich předků – lovců a sběračů. Dovednosti
nutné pro „přežití“ v přírodě. Cena: 3 000 Kč
(program, průvodci, pojištění, strava). Registrace: vkorunestromu@seznam.cz.

Veselá věda
Příměstský tábor Fototábor (9.–13. 8.).
Pro děti od 9 let, které baví fotografovat
a mají chuť naučit se něco nového. Program:
teoretické základy fotografování, praktické
fotografování zvířat, rostlin, portrétů a vůbec světa kolem nás, úpravy fotografií v PC...
Cena: 1 850 Kč. Info: romana.hejdukova@
svcopava.cz. Přihlášky: www.svcopava.cz/
tabory.
Příměstský tábor Prázdninový MIX (16.–
20. 8.). Pro děti od 7 do 12 let, které mají rády
pohyb, zábavu a chtějí potkat nové kamarády.
Celý týden budeme hrát různé hry, soutěžit,
budeme tvořit, vyrábět, pojedeme na výlety, zahrajeme si bowling a minigolf… Cena:
1 900 Kč. Info: gabriela.stanzelova@svcopava.
cz. Přihláška: www.svcopava.cz/tabory.
Pobytový tábor Letní sporťák II. (16.–22.
8.). Turistická ubytovna SVČ Budišov nad

Příměstský tábor (26.–30. 7. a 16.–20.
8.). Pro děti od 5 do 12 let. Tábor pro malé
badatele, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme se
jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným
pokusům z oblasti chemie, biologie i fyziky.
Loni jsme zavítali do světa vynálezů a vyrobili si katapult, letadlo či knoflík. Prozkoumali jsme tajuplný svět hmyzu a zjistili, jak
fungují jednotlivé orgány lidského těla. Děti
si vyzkoušely na pokusu, jak funguje srdce,
plíce či svaly a šlachy na ruce. Toto a mnohé
další zažily děti během badatelského týdne.
Letos je pro ně nachystán neméně zajímavý
program včetně celodenního výletu. Kromě
pokusů, které provádíme uvnitř i v terénu,
je čas i na hry či odpočinek. Denně od 8 do
16 hodin. Cena: 1 950 Kč. Je možné přihlásit
se na jednotlivé dny, poté je cena jednoho
dne 490 Kč. Přihlášky: www.veselaveda.cz/
tabory.
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Sociální služby

Festivalová pojízdná kavárna pro Radost

Foto: Charita Opava

F

estival Hradecký slunovrat není spojený jen s rozličnými kulturními zážitky,
ale také s dobrou kávou, kterou hostům připravují klienti sociálně terapeutické
dílny Charity Opava Radost. Aby byla ještě
lahodnější než v minulosti, shánějí baristé
prostředky na pojízdnou kavárnu.
Společně s pořadatelem Hradeckého slunovratu se vydali cestou crowdfundingové sbírky,
která na portálu Donio Plus startuje 1. května.
Cílem je vybrat minimálně sto tisíc korun, potřebných na přestavbu pracovní elektro tříkolky
na pojízdnou kavárnu a na profesní přípravu.
Akce dostala název Káva pro Radost na
Hradeckém slunovratu a již ji svými dary
podpořilo několik osobností, jmenujme například spisovatelku Karin Lednickou, herce

Ivana Trojana či kněze Zbigniewa Czendlika.
Podpora řady známých osobností není samoúčelná, protože každá z nich je s Radostí
nějak spojena. Pro autorku bestseleru Šikmý kostel Karin Lednickou budou například
klienti Radosti vyrábět speciální svíčky pro
návštěvníky kostela ve staré Karviné, který dal
knize název. Ivanu Trojanovi zase klienti Radosti složili a při jeho návštěvě Charity Opava
zazpívali originální písničku. A také Zbigniew
Czendlik byl dvakrát hostem Charity Opava.
Z domácích luhů a hájů další ceny věnovali například Petr Czudek s hráči BK Opava,
fotograf Jindřich Štreit či kastelánka zámku
v Raduni Markéta Kouřilová, hodnotnými odměnami přispěl rovněž partnerský Hradecký
slunovrat a samozřejmě Charita Opava.
Spojení Radosti s festivalem rozhodně není

náhodné – v dílně pro něj vyrábějí upomínkové předměty a předloni festival dokonce
otevírali svým stínovým divadlem. Práci kavárníků si zde vyzkoušeli v pojízdné kavárně
Moto café a moc se jim to líbilo. A protože to
je přesně ten druh smysluplné činnosti, která je přenese z uzavřených prostor mezi lidi,
zrodil se nápad pořídit jim vlastní pojízdnou
kavárničku.
„Pokud bude sbírka úspěšná, využijeme peníze nejen na vlastní kavárnu, ale například
také na vybavení tréninkové místnosti, v níž si
naši klienti budou moci přípravu i obsluhování
nacvičovat,“ doplňuje informace manažerka
Charity Opava Pavlína Králová s tím, že sbírka potrvá přesně měsíc a najdete ji na internetovém portálu www.donio.cz. „Děkujeme,“
vzkazují už nyní všem dárcům klienti Radosti.

Krátce
Pomoc lidem se zrakovým postižením
Již téměř dvacet let působí Kafira, o. p. s.,
nezisková organizace zaměřená na pomoc lidem s těžkým zrakovým postižením.
V Opavě má středisko na Horním náměstí
47. Poskytuje registrované sociální služby,
které podporují samostatnost a zvyšují
šance nalézt vhodné pracovní uplatnění,
soběstačnost v péči o sebe, o domácnost
a při zvládání činností běžného dne. „Naši
vyškolení lektoři naučí klienta samostatného pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí, stejně jako výuku Braillova písma či
zvládnutí informačních a komunikačních
technologií,“ řekl Radim Miklas, koordinátor a lektor Kafiry, o. p. s., s tím, že ambu-

lantní i terénní služby poskytují bezplatně
v rámci celého Moravskoslezského kraje.
Bližší informace jsou uvedeny na www.
kafira.cz.
(mak)
První letošní Vlaštofka vyletěla
První letošní vydání zpravodajského občasníku Vlaštofka, který vydávají lidé z Domu
svatého Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, vyletělo v dubnu z hnízda. Na svých
stránkách se vrací k samotným počátkům
centra před 40 lety a hlavním tématem jsou
ti, kteří svými dary toto středisko Charity
Opava dlouhodobě podporují. Časopis si
můžete stáhnout na stránkách www.charitaopava.cz.

Patron dohlíží na dílny i na ředitelství
Patronem Chráněných dílen Charity Opava
je svatý Josef, a tak nepřekvapí, že v obou
budovách nového areálu dohlíží na dílny
a jejich zdárný rozvoj jako keramické domovní znamení. Autorka reliéfu, mistrová
chráněných dílen Zuzana Bartáková už pro
střediska Charity Opava vytvořila pětici patronů – nejprve svatou Anežku a svatého
Františka, strážící objekt v Kylešovské ulici.
Podobně jako na chráněné dílny dohlíží svatý Josef také nad budovou ředitelství Charity Opava v jaktařské ulici Přemyslovců nebo
z fasády na areál Domu svatého Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách.
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Fotbalový dárek dětem z domova

D

va velikonoční balíčky, každý v hodnotě 10 tisíc korun, věnovali Dětskému domovu Opava a Dětskému domovu Melč hráči a realizační tým Slezského
fotbalového clubu (SFC). Dary, připravené
společně s partnerem, opavským hypermarketem Globus, předali dětem trenér
Radoslav Kováč společně se záložníkem Patrikem Hellebrandem.
„Uvědomujeme si, že nejen v této nelehké
době si děti zaslouží podporu. Jsme rádi, že
jsme mohli pomoci alespoň tímto způsobem.
Zároveň bychom si přáli, aby nešlo pouze
o ojedinělou akci, ale abychom na ni mohli
v budoucnu navázat, případně z ní rovnou
udělat tradici,“ uvedl k daru Jaroslav Rovňan,
ředitel SFC Opava.
Dárek dětem, které vyrůstají v dětských
domovech, obsahoval především sportovní vybavení – míče, pálky na stolní tenis,
tenisové i badmintonové rakety, kolečkové

Pro děti byly připraveny hlavně sportovní potřeby. Foto: Eliška Žídková/SFC Opava
brusle či koloběžky. Zbylo také na zdravé
mlsání. To ocenila jak ředitelka Dětského
domova Melč Jiřina Bejdáková, tak Milan
Škrabal, ředitel Dětského domova Opava:
„Rád bych fotbalistům s hlubokou úctou po-

děkoval za hodnotné velikonoční balíčky. Děti
z nich měly obrovskou radost, za ně i za sebe
klubu velice děkuji. Je to krásný a lidský počin.
Věřím, že se to opavskému fotbalu vrátí na
sportovním poli.“
(mak)

Domov svaté Kateřiny má volná lůžka

D

omov svaté Kateřiny, provozovaný
příspěvkovou organizací města Seniorcentrum Opava, rozšiřuje svoji
kapacitu o nových 26 lůžek. Ta budou připravena pro klienty od 1. června.
„Domov poskytuje pobytovou sociální službu
seniorům ve věku nad 65 let, naše péče zahrnuje pomoc pečovatelek při úkonech sebeobslu-

hy, například s koupáním, podáváním stravy,
oblékáním, přesuny z lůžka a podobně, a také
ošetřovatelskou zdravotní péči, kterou ve spolupráci s lékařem poskytují zdravotní sestry,“
popisuje nabídku Michaela Redrová, vedoucí
Domova svaté Kateřiny.
Navýšení kapacity umožnila rekonstrukce,
kterou zařízení prošlo. Nabízené pokoje jsou

prostorné, dvoulůžkové s vlastním kuchyňským koutem a bezbariérovou koupelnou.
„Všechny pokoje jsou vybaveny elektrickým
polohovacím lůžkem s nočním stolkem, velkou
šatní skříní a komodou pro každého klienta,“
doplňuje ještě Michaela Redrová s tím, že
bližší popis poskytovaných služeb, ceník
a žádost k přijetí do domova najdou zájemci
na webu www.scopava.cz.
(mak)

Opavští basketbalisté splnili svůj slib

B

asketbalový klub Opava loni v červnu
spustil svůj projekt Opavská pětka,
kterým se rozhodl podpořit prode-

Klienti Radosti nosí žlutá
trika s hrdostí. Foto: BK Opava

jem speciálních VIP permanentek zdejší
basketbal v době, kdy jej těžce zasahuje
koronavirová krize. Navíc se zavázal věnovat
desetinu
z každé prodané celoroční vstupenky
Charitě Opava.
Svůj slib basketbalisté
dodrželi
– Chráněné dílny
Charity Opava od
nich dostaly zakázku na propagační
předměty. Nejen,
že její hodnota slí-

benou částku převyšuje, ale také přináší
klientům práci a tím i smysluplnou činnost.
Opavští basketbalisté v čele s trenérem
Petrem Czudkem spolupracují s Charitou
Opava již řadu let. Zvou například klienty
sociálně terapeutické dílny Radost na tréninky a sami je již navštívili v jejich sídle
v Jaktaři. „Někteří pravidelně chodí i na
naše zápasy, jsou to vlastně naši ultras,“
říká s úsměvem Petr Czudek. A jeho kolegyně Alexandra Šimonová z oddělení
marketinku BK Opava dodává: „A tato spolupráce s chráněnými dílnami bude pokračovat dále, již nyní máme ve výhledu další
zakázky.“
(mak)
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Šrámkova vynikla ve dvou projektech

N

k sobě pasovat. Dílo se nám podařilo dokončit, i když to proběhlo v době distanční
výuky,“ uvedla vyučující Jana Chrásková.

árodní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského v Praze k příležitosti národních oslav výročí Jana Amose
Komenského vyhlásila celostátní
soutěžní projekt Komenský do tříd!
Cílem soutěžního projektu bylo aktivovat a zapojit žáky i studenty, aby
tvůrčím způsobem zpřítomnili osobnost učitele národů ve svých třídách,
a připomněli si tak jeho odkaz pro
21. století.

Další úspěch si žáci ZŠ Šrámkova odnesli
z krajského kola mezinárodního projektu Evropa ve škole, ve kterém letos děti
a mládež zpracovávali téma Umělá inteligence.

Foto: ZŠ Šrámkova

Součástí oslav bude také výstava Comenius 1592–1670, kterou připravuje
Moravské zemské muzeum. Výstava se uskuteční v Jízdárně Pražského hradu, kde budou
prezentována výtvarná díla žáků účastnících
se projektu. Objeví se zde velmi pravděpodobně velký portrét J. A. Komenského žáků
Základní školy Šrámkova (na snímku), kteří
si za svou kresbu navíc odnesli krásné druhé
místo.

„Na tvorbě obrazu se podílely všechny děti třídy
5. A, což je 24 dětí. S tvorbou obrazu jsme začali
před Vánoci. Děti napadlo udělat velký obraz
do naší třídy. Abychom portrét zvětšili, použili
jsme starou uměleckou metodu pravoúhlé sítě.
Každé dítě nebo dvojice vytvářela tedy jen jeden díl velkého obrazu. Samotná tvorba byla
zajímavá tím, že jsme všichni čekali, jak bude
vypadat obraz, až jej složíme, jestli budou díly

V kategorii pro druhý stupeň základních škol zvítězila sedmačka Nikol
Schröterová v literární části, ve výtvarné části získal první místo osmák
Robert Hopjan za grafiku Od abaku
k umělé inteligenci a druhé místo šesťačka
Zuzana Švrčinová za kresbu Můj přítel robot. Ve výtvarné kategorii středních škol pak
uspěli bývalé žačky ZŠ Šrámkova a nynější
studentky Slezského gymnázia v Opavě, které obsadily první příčky – Jana Hopjanová
a Patricie Chrásková. Všechny práce postupují do národního kola.
(ans)

Klementová mistryní ve zpracování textů

D

o online prostředí se v letošním roce
přesunulo konání Mistrovství České republiky ve zpracování textů. V březnu
se konala krajská kola a do finále, které proběhlo na začátku dubna, postoupilo 31 žáků základních škol, mezi nimiž bylo také šest písařů
ze Základní školy Ilji Hurníka v Opavě.

textu s penalizací 50 úhozů za neopravenou
chybu, 5minutový opis anglického textu
s penalizací 25 úhozů za neopravenou chybu a 25 minutovek v českém jazyce. Během
účasti v online finále museli mít povinně
puštěnou kameru, aby bylo zajištěno soutěžení v duchu fair play.

Soutěžící se museli vypořádat se třemi náročnými disciplínami: 10minutový opis českého

Konkurenci ani v jedné disciplíně nenašla
Adéla Klementová, právě z této opavské zá-

kladní školy, a odnesla si titul mistryně České
republiky. „Mám velkou radost z obrovského
úspěchu Adély, která naprosto suverénním výkonem předvedla, že nemá v celé České republice přemožitele. Její výkony mnohdy předčily
výsledky nejlepších středoškoláků a její výkon,
559,5 úhozů za minutu s penalizací 50 úhozů
za chybu, budí respekt i u starších kategorií,“
komentovala úspěch své svěřenkyně učitelka ZŠ Ilji Hurníka Karin Solná.
(ans)

Krátce
Škola bude mít odborné učebny
Základní škole Šrámkova se podařilo uspět
v rámci projektu Implementace interaktivní
výuky, který je spolufinancován z Evropské
unie, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V rámci
projektu dojde k vybudování tří odborných
učeben: pro přírodovědné předměty a zeměpis, fyziku a chemii a pro cizí jazyky. Dojde
také k nákupu zařízení a vybudování bezbariérového přístupu.
(ans)

demiologické situaci proběhne pouze distanční formou, což znamená, že v daném období zákonní zástupci podají Žádost o přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání. Kompletní
informace mají zveřejněny jednotlivé mateřské školy na svých webových stránkách. Přehled školek je k nalezení na webových stránkách města v sekci Školství. Podání Žádosti
o přijetí do oddělení jeslí při Mateřské škole
Sedmikrásky proběhne ve stejném termínu
jako u mateřských škol.
(ans)

Školky zapisují nové děti
V týdnu od 3. do 7. května proběhne v mateřských školách v Opavě i městských částech
zápis nových dětí. Bohužel vzhledem k epi-

Otická rozšiřuje přírodní třídu
Základní škola Otická si jako jeden ze svých
dlouhodobých cílů vytyčila vybudování školní zahrady jako přírodní učebny, ale také jako

vytvoření příjemného prostoru pro relaxaci
a hry. Zahrada s tématem Mysli všemi svými
smysly nabídne v budoucnu širokou škálu aktivit pro všechny žáky školy, ale také pro jejich
rodiče při různých akcích nebo další zájemce
z řad občanů města. V průběhu roku bude
vysazeno 11 nových stromů, které budou
hrazeny prostřednictvím Státního fondu životního prostředí Ministerstva vnitra. Projekt
školní zahrady byl také podpořen Nadací Via,
a to ve výši téměř 36 tisíc korun. Nadace Via
škole zároveň založila projekt na darujme.cz,
která vybranou částku zdvojnásobí až do výše
20 tisíc korun. Zde může každý člověk od poloviny měsíce května přispět libovolnou částkou, pokud se mu projekt zalíbí.
(ans)
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Sport

Vendula Hluchá doběhla v sezonním maximu

K

valitním výkonem se prezentovala na halovém mistrovství Evropy v Polsku česká
reprezentantka a členka TJ Sokol Opava Vendula Hluchá. Svěřenkyně trenéra Jana
Škrabala doběhla v závodě na 800 m v čase
2:04.87 a dosáhla svého sezonního maxima.
Půlkařka startující poprvé na evropském
šampionátu se utkala s největšími favoritkami už v rozběhu. Přes veškerou snahu se
jí nepodařilo protlačit přes soupeřky na postupové místo a doběhla na čtvrté pozici,
pouhé dvě vteřiny za vítěznou Polkou Annou
Wielgosz. „Dosažený čas Venduly by v prvním,
druhém a čtvrtém rozběhu stačil na první místo a v celkovém hodnocení na dvanácté místo
z pětatřiceti závodnic. Paradoxně na minulých
šampionátech, kdy byl jiný způsob postupu,
by jí výsledek stačil na semifinále,“ komentoval závody trenér Škrabal, který vidí kvalitní
výkon jako důkaz, že opavská atletka má
potenciál bojovat o účast na olympijských
hrách v Tokiu.

Vendula Hluchá dosáhla na mistrovství Evropy v atletice svého sezonního
maxima. Foto: Jaromír Korbel
„Byla to pro mne velká zkušenost, nebylo
to jako mezi dvaadvacítkami, už to byl velký boj mezi dospělými. Běželo se mi celkem
dobře a je mi jenom líto, že jsem zaostala za

svým osobním rekordem o pouhé dvě setiny.
Kdyby se postupovalo na časy, tak bych měla
větší šanci,“ uvedla po závodě Vendula Hluchá.
(red)

Vyzýváme školáky: Házej jako Bára 2021

S

K Hit Opava s podporou města Opavy
a České baseballové asociace pořádá
soutěž v hodu do dálky pro děti.

Akce je určena pro holky a kluky narozené
v letech 2008 až 2015. Soutěž bude dvouko-

lová, první kolo proběhne individuálně, kdy si
děti hodí libovolný počet pokusů tenisovým
míčkem a svůj nejlepší výsledek zaznamenají na stránkách www.hitopava.cz/soutez-v-hodu-do-dalky/. Uzávěrka prvního kola je
15. května.

Nejlepších 20 dětí v každém ročníku postupuje do okresního finále. To bude organizováno na hřišti v Opavě po uvolnění omezení.
Nejlepší tři z každého ročníku získají medaile,
diplomy a ceny. Další informace k soutěži získáte na webu SK Hit.
(mak)

Inzerce
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Jak šel čas na Statku U Veverků

D

nešní medailonek bude zároveň malým exkurzem do historie. Podíváme
se do Bohuslavic na Statek U Veverků,
kde se zemědělská tradice dědí z generace
na generaci už více než 300 let.
Když v roce 2015 přibyl do seznamu regionálních produktů kmín kořenný z produkce
zemědělce Karla Veverky, mělo to trochu nádech exotiky. Koření přece voní dálkami…
Ale ukázalo se, že kmín patří i do Opavského
Slezska. Veverkovi, kteří přišli do Bohuslavic
v roce 1714 a zemědělskou tradici si předávali
z otce na syna, jej pěstovali už na konci 19. století. „V té době hospodařil Jan Veverka, a protože
to bylo v Prusku, byl pokřtěn jako Johann Wewerka. Byl to dobrý hospodář, který zaváděl nové
postupy hospodaření a pěstoval právě i kmín,“
vzpomíná Karel Veverka na svého předka, který
se zasloužil o rozvoj tehdejšího gruntu.
„Neměl vůbec jednoduchý život. Narodil se
v Prusku, účastnil se 1. světové války jako
pruský voják a byl raněn u francouzského
Verdunu. Zažil přičlenění Hlučínska k Československé republice v roce 1920, byl občanem
První republiky, prožil utrpení 2. světové války,
po níž byl do roku 1948 starostou Bohuslavic,
a za socialismu, po založení JZD, přišel o všechen movitý majetek a hospodářská zvířata,“
shrnuje současný hospodář dějiny svého
rodu a zároveň první poloviny 20. století.

Kvetoucí kmínové pole
Z devíti dětí Johanna Wewerky čtyři pracovaly v zemědělství. Karel, syn Josefa Veverky, je
již devátou generací Veverků, která v Bohuslavicích hospodaří na půdě a mění tvář krajiny k obrazu svému. „V roce 2014 jsme koupili
několik objektů bývalého JZD, zrekonstruovali
jsme je a nyní slouží jako rodinný statek. Založili jsme novou tradici naší rodinné farmy,“
shrnuje Karel Veverka. Dnes hospodaří na
cca 105 ha převážně vlastní půdy, pěstuje
obiloviny, mák, len, kmín a česnek.
Kromě kmínu získal ochrannou známku
Opavské Slezsko regionální produkt také
český česnek z Bohuslavic a výrobky z něj.
„Česnekem se zabýváme velkovýrobně od roku
2012. Pěstujeme výlučně české odrůdy ozimých paličáků a jednu starou krajovou odrůdu. V sortimentu máme i odrůdu Bjetin, která
je svým složením deklarována jako vhodná
pro konzumenty česneku s citlivým žluční-

kem,“ vysvětluje Karel Veverka. V současné
době se na Statku U Veverků zabývají také
zpracováním česneku, vyrábějí česnekovou
pastu, sušený česnek, česnek ve sladkokyselém nálevu, pesto z česnekových stvolů
či česnekové stvoly naložené ve sladkokyselém nálevu. „Naše výrobky, ale i výrobky dalších regionálních producentů si můžete koupit
v našem obchůdku na statku, který je otevřený každou středu a sobotu dopoledne nebo po
domluvě,“ doplňuje Karel Veverka. Na otázku,
zda je u Veverků připravena další generace,
s úsměvem odpovídá: „Na statku už od začátku pracuje dcera Jitka a její syn, můj vnuk,
studuje Mendlovu univerzitu v Brně, tak věřím,
že naše hospodářství bude v dobrých rukách
i v budoucnosti.“
Informace o dalších regionálních produktech najdete na stránkách www.regionalni-znacky.cz/opavske-slezsko.

Inzerce
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