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Pohodlná,a1zdravá obuv 
pro vaše nohy 

Široký sortiment pomůcek 
péče o zdraví 

Rozvoz pomůcek ZDARMA, 
na poukaz i za hotové

Dárkové poukazy v hodnotách 
200, 500 a 1000 Kč 

Nemocnice 

Olomoucká zdravotnické <'? 
potřeblJ �enior. 

Bezplatná linka: 800 111 445

Olomoucká 79, Opava 1
zastávka trolejbusu „Nemocnice“

Po - Pá: 8.00-17.00
(bezbariérová přístu, parkoviště)

Akceptujeme vybrané poukázky a karty Sodexo.

Po celou dobu pandemie máme běžnou otevírací dobu.
Pomůcky na poukaz přivezeme až k Vám domů, 

Volejte  zdarma!

Nová technologie
Posouváme
hranice výkonu

   Nové 
samozabarvovací 
brýlové čočky pro vás

www.jamnicky.czSolná 5, Opava              603 572 796

www.reality-spirutova.cz
 604 237 555

NOVĚ nás najdete   na adreseRatibořská 117, Opava 5.

RD, Velké Heraltice

Komerční objekt s bytem 
5+1, Svatoňovice

RD, 5+1, 130m2, Opava 6

Komerční objekt, Opava

RD, 125m2, Opava

Pozemek, Milostovice

3+1 s balkónem, Opava 5

VÝDEJNÍ A PODACÍ MÍSTO ZÁSILKOVNY

www.reality-spirutova.czwww.reality-spirutova.cz

VÝDEJNÍ A PODACÍ MÍSTO ZÁSILKOVNY ZÁSILKOVNY

VÍTE, KDO PRODÁVÁ? 
Zavolejte nebo prozvoňte 

(stačí také SMS).
Odměna za zrealizovaný tip.

3+1 s balkónem, Opava 6

MÁME

SLEVY AŽ 50%
%

%

Potěšení z nákupu

OTEVŘENO
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Úvodník

Vážení Opavané,
máme za sebou hodně náročné koronaviro-
vé jaro. Myslím, že jsme ho společně zvládli 
velmi dobře, za  což vám všem moc děkuji. 
Opavané opět ukázali, že umí táhnout za je-
den provaz a vzájemně si pomáhat.

Pandemie zasáhla nás všechny. Na  několika 
místech v Hlásce si můžete přečíst, co pro své 
občany, živnostníky i drobné podnikatele děla-
lo město. Od zajištění základních potřeb, jako 
jsou nákupy, ochranné pomůcky či obědy, přes 
finanční pomoc živnostníkům po možnost od-
ložení zaplacení poplatků či nájmů. 

V loňském roce jsme dobře hospodařili, což 
nám přineslo ušetřenou čtvrtmiliardu. Za-
stupitelé schválili náš plán, aby tyto peníze 
putovaly zejména do  investic, a  to napří-
klad do  Seniorcentra Opava, oprav škol, ale 
i na drobné investiční projekty. 

Na  jaře jsme se  pustili do  oprav a  rekon-
strukcí. Začali jsme další etapu revitalizace 
sídliště v  Kylešovicích, opravujeme fasády 
a  okna na  bytových domech na  Hrnčířské 
ulici. Začali jsme stavět nový most na Mostní 
ulici, původní totiž byl v tak špatném stavu, 
že hrozilo jeho zřícení.

Další velmi důležitou investiční akcí, která 
odstartovala na  jaře, je revitalizace Stříbr-
ného jezera. Osobně se  moc těším na  to, 
až se na kole se synem projedu z Městských 
sadů po nové lávce přes řeku Opavu, podje-
du silnici novým podjezdem a přijedu relaxo-
vat na upravené pláže Sádráku. 

Asi všechny nás zasáhla prosincová střelba 
v  ostravské nemocnici. Jako první město 
v kraji jsme se rozhodli pro zvýšení pocitu 
bezpečnosti zřídit v  naší nemocnici kon-
taktní místo městské policie. Ve frekvento-
vaných ordinacích jsou teď krizová tlačítka 
a  po  areálu nemocnice je rozmístěno ně-
kolik kamer. Když se bude něco dít, a stačí 
třeba „jen“ agresivní opilec v  chirurgické 
ambulanci, strážníci mohou být za pár oka-

mžiků na  místě. A  jak vidíte na  fotografii 
u  tohoto úvodníku, koncem května jsme 
toto pracoviště otevřeli. Mimochodem 
se  tato budova stejně jako všechny ostat-
ní v  nemocnici bude brzy pyšnit novou 
fasádou. Celý nemocniční areál teď totiž 
prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Jakmile 
skončí, budeme mít jednu z nejhezčích ne-
mocnic vůbec. 

Jsem rád, že se nám podařilo vyřešit i jeden 
velký problém, a to i přesto, že  jsme ho vů-
bec nezpůsobili. O  problémech nového au-
tobusového dopravce, kterého vybral kraj, 
se psalo hodně. Mnoho z vás si mi stěžova-
lo, že  stovky autobusů denně, které nemají 
v  Opavě točnu, zajíždějí na  sídliště nebo 
mezi kylešovské rodin-
né domky, a to od brz-
kého rána do  pozdní 
noci. I  když na  mezi-
městskou dopravu ne-
máme žádné páky, roz-
hodli jsme se  vstoupit 
do  jednání a  pomoci 
problém vyřešit. Za-
stupitelé schválili do-
taci, díky které si ČSAD 
Vsetín od  opavské 
firmy TQM pronajme 
točnu u  východního 
nádraží i  potřebné zá-
zemí pro parkování 
autobusů a  pro řidiče. 
Podepsali jsme smlou-
vu a  od  května už au-
tobusy kylešovské ob-
čany neobtěžují. Mám 
z toho velkou radost. 

A  ještě o  jednom moc 
fajn projektu se  chci 
zmínit. Spolu s  Otice-
mi, Brankou u  Opavy 
a  Hradcem nad Mora-
vicí se  brzy pustíme 
do  stavby cyklostezky, 
která nás s těmito obce-

mi a městem spojí. 

Nezapomněli jsme samozřejmě ani na dvě 
významná jarní výročí, a  to osvobození 
města a ukončení 2. světové války. Bohužel 
kvůli nouzovému stavu nemohl proběh-
nout pietní akt. I  přesto jsem osobně po-
ložil věnce na pietní místa a krátkou vzpo-
mínkou jsem vyjádřil úctu hrdinům, kteří 
za nás bojovali.

Přeji vám příjemné čtení a krásný první letní 
měsíc.

Tomáš Navrátil
primátor
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Peníze ušetřené v loňském roce vloží 
město do investičních akcí i na opatření 
spojená s koronavirovou pandemií

Zastupitelé na svém zasedání 11. květ-
na odsouhlasili finanční vypořádání 
za rok 2019. Předložený materiál po-

drobně informuje o problematice finančně 
krytých a  neuhrazených závazků v  rámci 
loňského hospodaření města, o vypořádá-
ní dotací a  vztahů se  státním rozpočtem, 
hospodaření městských částí podle statu-
tu, nakládání s fondy města a v neposlední 
řadě s  výdaji schválenými orgány města 
Opavy.

Materiál byl zpracován již pro zastupitelstvo 
připravované na  13. března, jeho konání 
bylo ale kvůli šíření koronavirové pandemie 
na  poslední chvíli zrušeno. Právě v  souvis-
losti s  vyhlášením nouzového stavu pak 
bylo nutné udělat v dokumentu řadu změn. 
„Samozřejmě jsme museli reagovat na situaci, 
která s sebou přinesla i řadu nepředvídatelných 
nákladů, proto se  některé položky v  závěreč-
ném účtu měnily. Nejpodstatnější změnou bylo 
vyčlenění peněz na pomoc podnikatelům, kteří 
museli během nouzového stavu uzavřít své 
provozovny,“ vysvětlil primátor města Tomáš 
Navrátil. 

Pro veřejnost je jistě zajímavým údajem výše 
volných zdrojů, které je, respektive bylo mož-
né použít. Jedná se o částku cca 247 milionů 

korun, z  nichž 14 mili-
onů již bylo alokováno 
schválením rady města 
na  výše zmíněné účely 
spojené s  koronavi-
rem. Konkrétně byly 
4  miliony vyčleněny 
na nákupy ochranných 
pomůcek, dezinfekce, 
potravin, drogistické-
ho zboží a  obědů pro 
občany v  rámci pomo-
ci v  krizovém stavu, 
10 milionů je určeno 
na  pomoc podnika-
telům v  rámci první 
výzvy (samostatný 
článek na  toto téma 
najdete na  str. 6). Jako 
nerozdělená rezerva 
zůstane 20 milionů, ta 
je určena k využití v případě nedostatku pe-
něžních prostředků v průběhu roku. Do fon-
du rezerv a rozvoje bude uloženo 30 milionů 
na financování investičních akcí v budoucích 
letech. K  dalšímu využití pak zůstává více 
než 182 milionů. „Tyto peníze půjdou z valné 
většiny do  investičních akcí. Část z  nich je ur-
čena na dofinancování těch, které se rozběhly 
již v loňském roce, zbytek pak na realizaci akcí 
nových,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil. 

Největší částka, 44 milionů, připadne na pro-
jekt Telematika Opava 2019, kdy bude mo-
dernizací systému světelných signalizací 
na  křižovatkách zajištěn plynulejší průjezd 
městem. Dalších 22 milionů je určeno 
na  zpracování projektových dokumentací. 
„Pokud nemáme hotovy projekty, nemůže-
me si sáhnout na dotační peníze. Musíme být 
tedy připraveni a  mít vypracované co největší 
množství projektových dokumentací, aby-
chom mohli při vypsání dotačních titulů pruž-
ně reagovat a měli možnost žádat o co největší 
počet dotací,“ vysvětlil primátor. 

Na jmenovité akce Technických služeb Opa-
va je vyčleněno 12 milionů. Ty budou použi-
ty  na správu a údržbu majetku a komunika-
cí města. Z  tohoto balíčku bude mimo jiné 
financováno i  vybudování zelených střech 
na zastávkách MHD.

Nemalé finance si vyžádá i  rekonstruk-
ce druhého podlaží budovy Seniorcentra 

Opava na Rolnické ulici. „Částku 16 milionů 
jsme vyčlenili na výstavbu další lůžkové části 
s  pečovatelskou službou,“ upřesnil primátor 
a  pokračoval ve  výčtu: „Zhruba 22,5 milio-
nu město investuje v rámci výstavby západní 
části severního obchvatu. I když u této stavby 
nejsme investorem, i my se na ní finančně po-
dílíme. Peníze z  města jsou určeny na  výkup 
pozemků, vybudování chodníků či veřejného 
osvětlení.“ 

Na  opravu budovy mateřské školy v  měst-
ské části Podvihov je potřeba 15 milionů. 
Na  likvidaci jmelí je vyčleněno 6 milionů 
a  na  dofinancování investiční akce Revita-
lizace Stříbrného jezera 6,3 milionu korun. 
Na  seznamu rozdělení zbylých financí je 
možné najít ještě další položky. „Téměř dva 
miliony jsou například určeny na  opravu plo-
tu mateřské školy na  Krnovské ulici, dalších, 
již dříve avízovaných, 500 tisíc dáváme třeba 
na zajištění služby Senior Taxi,“ dodal primátor 
Tomáš Navrátil.

Z  rezervní položky finančního odboru byly 
již dříve v rámci rozdělení zůstatku běžných 
účtů předfinancovány některé akce, napří-
klad dar Slezské nemocnici na boj s korona-
virem ve výši 1,5 milionu korun či 2,5 milionu 
na vypracování architektonické studie aqua-
parku. Ty se nyní do rezervy vrací. Do rezer-
vy šlo také dalších 10 milionů na sanaci dů-
sledků koronavirové pandemie, především 
na pomoc podnikatelům.  (lad)

Na boj se jmelím vydá radnice 6 milionů.

Více než 40 milionů půjde na projekt 
modernizace semaforů.
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Krátce

Červnové zastupitelstvo
Z důvodu koronavirové pandemie se původ-
ně plánované březnové zasedání zastupitel-
stva uskutečnilo až 11. května. Další zasedání 
se bude konat v pondělí 22. června od 9 ho-
din v Kulturním domě Na Rybníčku. Bližší in-
formace včetně programu budou zveřejněny 
na  úřední desce magistrátu a  na  webových 
stránkách města.  (red)

Změna v zastupitelstvu i radě 
Člen opavského zastupitelstva Dalibor Bárta 
(ANO) rezignoval na tento post, a to z důvo-
du změny trvalého bydliště, které má nyní 
mimo volební obvod statutárního města 
Opavy. Vzhledem k tomu, že byl také členem 
rady města, bylo nutno i  zde jmenovat no-
vého člena. Slib zastupitele v  květnu složil 
Romeo Doupal, novým radním byl zvolen 
Michal Štěpánek (oba za ANO). (lad)

Město nabízí volné byty 
Zájemcům o bydlení nabízí opavská radnice 
5 volných bytů v městských domech. Jedná 

se  o  byt velikosti 3+1 na  Hrnčířské 5, byty 
2+1 na  Horním náměstí 35, 34 a  Hrnčířské 
15 a byt 1+1 na Krnovské 30. Prohlídky pro-
běhnou 11. a 25. června, začíná se v 9 hodin 
na  Horním náměstí 35. Na  místě bude vy-
světlen systém výběrového řízení, ale i vypl-
nění předepsaných formulářů, které se musí 
odevzdat do 1. července. Obálky s žádostmi 
se  otevřou za  přítomnosti veřejnosti 8. čer-
vence ve 14 hodin v zasedací místnosti rady 
města na Horním náměstí 69. Bližší informa-
ce získáte na  odboru majetku města – tel.: 
553 756 804. (red)

Zásady pronájmu městských bytů 
Radní schválili změny v  zásadách pro pro-
najímání městských bytů, které jsou v jeho 
vlastnictví. Doposud ve  výběrovém řízení 
uspěl žadatel, jehož nabídka se nejvíce při-
blížila výši tzv. rozhodného nájemného. To 
se vypočetlo jako aritmetický průměr z na-
bídnutých výší měsíčního nájemného u da-
ného bytu a  tato částka se  zvýšila o  0,5  % 
za  každou podanou nabídku na  tento byt. 

Nově bude rozhodné nájemné určeno pou-
ze jako aritmetický průměr nabídnutých 
částek za měsíční nájem za každý jednotlivý 
byt. (lad)

Zápisy do škol a školek 
V  rámci zápisů do  1. tříd, které letos pro-
běhly na konci dubna, bylo na základních 
školách zřizovaných městem zaevidováno 
celkem 649 žádostí o  přijetí. Řada rodi-
čů však své dítě zapsala na  více škol, více 
než 19 % z  příchozích má zažádáno o  od-
klad. Kapacity opavských základních škol 
jsou naprosto dostačující, aby mohly být 
do  prvních tříd přijaty všechny zapsané 
děti. Stejná situace je i  ve  školách mateř-
ských, míst je zde dostatek. Zápisy v  ma-
teřinkách proběhly na začátku května, cel-
kově bylo podáno 693 žádostí, 166 jich ale 
bylo duplicitních. Relevantní počty žáků 
v prvních třídách i mateřských školách bu-
dou známy až v září, jakmile zde děti sku-
tečně nastoupí. (lad)

Ve  druhé polovině dubna se  začalo pracovat 
na  revitalizaci domu s nájemními byty ve vlast-
nictví města na ulici Hrnčířské. Bytový komplex 

s popisnými čísly 13, 15 a 15a bude mít nový plášť. Ob-
vodové stěny budou zatepleny, dům získá kromě nové 
fasády i nové dveře a okna včetně žaluzií.

Rekonstrukce vyjde město na necelých 11 milionů ko-
run, 3,35 milionu z toho pokryje dotace, kterou Opava 
získala z  Integrovaného regionálního operačního pro-
gramu Ministerstva pro místní rozvoj. Veškeré práce by 
měly být hotovy do konce září.

Město tak pokračuje v opravách domů ve svém majet-
ku. Vloni investovalo více než 17 milionů korun do roz-
sáhlé rekonstrukce bytového komplexu na  Horním 
náměstí. V příštím roce je v plánu opravit několik dal-
ších domů na Hrnčířské, Masarykově a Hobzíkově ulici. 
 (lad)

Na  více než 7,5 milionu vyjde výměna 
střešní krytiny opavského kostela sva-
tého Václava. Střecha této dominanty 

Pekařské ulice je ve  velmi špatném stavu, 
v rámci oprav bude provedena i sanace kro-
vů, zhruba polovina bude vyměněna. Město 
na rekonstrukci získalo pětimilionovou dota-
ci z kraje, zbytek uhradí z vlastní kasy. Práce 
měly být zahájeny na  konci května, hotovo 
by mělo být do poloviny prosince.

Kostel vznikl na  místě starší sakrální stavby 
v  souvislosti se  založením dominikánského 
kláštera v  Opavě opavským knížetem Mi-
kulášem I. Jeho výstavba probíhala ve dvou 
etapách více než 40 let a dokončený kostel 
vysvětil v  roce 1336 olomoucký biskup Jan 
VII. Volek. 

Zasvěcení kostela svatému Václavu bylo zvo-
leno na  přání zakladatele pro zdůraznění 

příslušnosti opavských knížat k rodu Přemys-
lovců. V současnosti je v majetku města Opa-
vy a  je využíván k  pořádání společenských, 
kulturních a osvětových akcí, jako jsou kon-
certy, výstavy, umělecké performance, spo-
lečenská setkání, shromáždění a  svatební 
obřady. Společně s  dominikánským klášte-
rem je chráněn jako kulturní památka České 
republiky.  (lad)

Bytový dům na Hrnčířské získá nový plášť

Kostel sv. Václava se dočká nové střechy
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Město schválilo i další úlevy pro občany

I letos kraj udělí titul Lady Business 

Radnice se  snažila nabídnout úlevy ne-
jen pro podnikatele, ale i běžné občany. 
Kromě finančního daru pro živnostníky 

či slev z nájmu fungovala během nouzového 

stavu například několik týdnů zdarma opav-
ská MHD, posunuty byly termíny poplat-
ků za  odpad a  psy, bezplatně se  parkovalo 
až  do  17. května. Dalším krokem je odpuš-

tění platby za  zábor veřejného prostranství 
pro venkovní předzahrádky restaurací, a  to 
za  měsíce květen a  červen. Běžná taxa pro 
žadatele je přitom 1 Kč/m2/den.  (lad)

Už popáté vyhlásil Moravskoslezský 
(MS) kraj soutěž Lady Business, která 
je určená pro podnikavé ženy z naše-

ho regionu. Letos jsou vyhlášeny kategorie 
podnikatelka a manažerka neziskovky.

První kategorie je určena ženám, které více 
než 2 roky podnikají jako živnostnice nebo 
vlastní či minimálně z  50 % spoluvlastní fir-
mu, která má sídlo v MS kraji. Do druhé ka-

tegorie se  mohou registrovat ženy, které 
založily nebo jsou ve  vedení neziskové or-
ganizace se sídlem v MS kraji, a to nejméně 
2 roky a řídí kolektiv minimálně tří pracovní-
ků.

Registrace, která běží až  do  26. července, 
je možná on-line na  webu www.ladybusi-
ness.cz/#registration, na  těchto stránkách 
jsou také zveřejněna pravidla a veškeré in-

formace k soutěži. Do té je možné někoho 
také on-line nominovat, a to do 30. června. 
Nominace neznamená přihlášení. Nomi-
novaná žena bude organizátorem kontak-
tována s  nabídkou se  do  soutěže přihlásit. 
Vyhlášení výsledků by mělo proběhnout 
v rámci slavnostního galavečera v září. V pří-
padě dotazů kontaktujte Kateřinu Klap-
covou, e-mail: klapcova@msid.cz, telefon: 
731 659 689, 595 691 244.  (lad)

Radnice nabízí pomoc živnostníkům
Řada podnikatelů se nyní potýká s eko-

nomickými dopady koronavirové krize. 
Radní proto již v dubnu schválili balíček 

opatření, která by jim mohla alespoň částečně 
pomoci. „Je nám jasné, že se podnikatelé neobe-
jdou bez pomoci státu a měst. Věřím, že jim těmi-
to kroky pomůžeme alespoň částečně překonat 
finanční problémy tak, aby mohli své podnikání 
zachovat,“ uvedl primátor Tomáš Navrátil.

Živnostníkům, kteří podnikají v  prostorách 
města, podala radnice pomocnou ruku hned 
dvakrát. Těm, kteří byli nařízením vlády nu-
ceni uzavřít své provozovny, kde výše nájem-
ného nepřesahuje 20 tisíc korun měsíčně, 
bylo rozhodnutím rady města z  22. dubna 
v  období od  14. března do  30. dubna zcela 
odpuštěno nájemné, respektive jim „práv-
ním jazykem řečeno“ byla poskytnuta 100% 
sleva z nájemného. Zhruba o 14 dní pozdě-
ji ale k  řešení problému s nájmy přistoupila 
také vláda, která navrhla, že polovinu nájmu 
uhradí. Město tedy prozatím rozhodlo o od-

ložení plateb za  nájemné, které mají být 
uhrazeny do 30. června, a to do konce roku. 
Po definitivním rozhodnutí vlády pak město 
jasně určí další postup. Jestliže bude vláda 
konat dle výše zmíněného návrhu, město 
se hodlá se státem o náklady na nájemném 
podělit, a to úhradou až 50  % jeho výše. Roz-
hodnutím zastupitelstva pak bude stejným 
způsobem řešena platba nájemného také 
u provozoven s měsíčním nájemným nad 20 
tisíc. Ostatní, kterým vláda nenařídila provo-
zovny zavřít, ale přesto u  nich došlo k  eko-
nomické újmě, si mohou podat individuální 
žádost na odbor majetku města prostřednic-
tvím e-mailu: ivana.sykorova@opava-city.cz.

Živnostníci a  malé a  střední podniky s  obra-
tem do 10 milionů korun ročně, kteří museli 
nařízením vlády uzavřít své provozovny, pak 
mohli žádat také o finanční dar 20 tisíc korun. 
Podmínkou byla adresa provozovny na  úze-
mí statutárního města Opavy. Formulář byl 
od 1. května vyvěšen na webu města, v době 

uzávěrky Hlásky se administrovaly přijaté žá-
dosti. 

Začátkem května pak radní odsouhlasili vy-
psání druhého kola výzvy, ve které mohli po-
žádat o finanční dar ve výši 10 tisíc Kč osoby 
samostatně výdělečně činné se sídlem pod-
nikání na  území města Opavy a  jeho měst-
ských částí, které nemají provozovnu a  je-
jichž hlavní činnost byla z  důvodu nařízení 
Vlády ČR nebo Ministerstva zdravotnictví ČR 
významně omezena. „V rámci programu této 
druhé výzvy je alokována částka 5 milionů ko-
run. Žádosti budou opět vyhodnocovány podle 
pořadí zaslání a přijímat se budou až do vyčer-
pání stanovené částky,“ uvedl primátor Tomáš 
Navrátil s tím, že termín ukončení u první vý-
zvy je 1. června, u druhé pak 7. června.

V  době uzávěrky Hlásky probíhalo druhé 
kolo výzvy a administrace žádostí z kola prv-
ního. Úspěšní žadatelé byli nebo budou vy-
zváni k podpisu darovací smlouvy. (lad)

Termín úhrady poplatků se posouvá
Město Opava se  rozhodlo v  této ne-

lehké době vyjít vstříc občanům 
a prodloužit lhůtu, do které je nutné 

uhradit poplatky za psa a komunální odpad. 
Při platbě do půl roku od původně daného 
termínu tak nebudou občané sankcionováni.

Obecně závazná vyhláška schválená zastu-
piteli stanovila datum splatnosti poplatku 
za  psa na  31. března, za  komunální odpad 

pak na  31. května. Majitelům čtyřnohých 
mazlíčků ale nyní nehrozí pokuta za nezapla-
cení až do konce září. Poplatek za komunál-
ní odpad musí Opavané uhradit nejpozději 
do 30. listopadu. 

Radní mysleli i  na  poskytovatele ubytová-
ní. I  tady došlo k posunu termínu, poplatek 
z  pobytu za  první, případně druhý kvartál 
letošního roku, je možné zaplatit do 15. října.

Přehled všech poplatků je uveden na webu 
města. Zaplatit lze standardním způsobem 
na pokladnách magistrátu. U bezhotovost-
ní platby jsou v případě dotazů k dispozici 
pracovnice magistrátu z oddělení daní a po-
platků, a  to na  telefonu 553  756  651 nebo 
652. Další, letos novou a  momentálně nej-
jednodušší možností, je platba přes Portál 
občana.   (lad)
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Regenerace sídliště v Kylešovicích bude 
pokračovat také v letošním roce

Další část sídliště v  Kylešovicích pro-
jde do  konce léta proměnou. Na  uli-
ci 17.  listopadu se  opraví chodníky, 

vozovka, vybudují se  nová parkovací místa, 
obnoví se a doplní veřejné osvětlení. Na Lip-
tovské ulici vyroste multifunkční hřiště, které 
bude účelově sloužit na basketbal, kopanou 
a házenou. Druhá etapa regenerace kylešov-
ského sídliště vyjde na celkem 16,2 milionu 
korun, z toho 6 milionů zaplatí formou dota-
ce Státní fond rozvoje bydlení. „Mám velkou 
radost z toho, že jsme s žádostí o dotaci uspěli 
a díky ní se podaří opravit část tohoto sídliště, 
ze kterého se stane ještě příjemnější místo pro 
život,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.

V roce 2015 a 2017 zde proběhla veřejná pro-
jednávání, na  kterých lidé z  Kylešovic hlaso-
vali o tom, co by se mělo u nich změnit. Pri-
oritními oblastmi byly doprava, dětská hřiště, 
sportoviště a  zeleň. Občanům sídliště byly 
představeny konkrétní návrhy změn v daných 
prioritách, o  kterých bylo v  rámci veřejného 
projednávání hlasováno. Jako nejproblema-
tičtější hodnotili občané stav chodníků a ne-
dostatek parkovacích ploch. Radnice proto 
připravila projekt, který ve  čtyřech etapách 
(realizace do roku 2022) počítá s investicí oko-
lo 60 milionů korun. „Návrh úprav v celém síd-
lišti je zaměřen na revitalizaci ploch pro trávení 
volného času dětí a mládeže. Z hlediska funkč-
nosti využití území dojde nově ke smysluplnému 
využití klidového vnitrobloku vytvořením multi-
funkčních hřišť pro aktivní trávení volného času. 
Další oblasti revitalizace se týkají především ob-
novy zpevněných ploch, komunikací, veřejného 
osvětlení a  navýšení počtu parkovacích míst,“ 
vysvětlil Tomáš Navrátil. 

Samotná regenerace kylešovského sídliště za-
čala v  roce 2016, kdy došlo k výsadbě zeleně 
a  odstranění keřů, které byly občany vyhod-
noceny jako rizikové z  hlediska bezpečnosti. 
„V oblasti dopravy byla v roce 2017 zjednosměr-
něna ulice 17. listopadu s cílem navýšit počet par-
kovacích míst. V roce 2017 byly z vlastních zdrojů 
města vybudovány a  zrekonstruovány dvě dět-
ská hřiště (mezi ulicemi Gudrichova, 17. listopadu 
a  Bílovecká), nové workoutové hřiště a  veřejné 
osvětlení (mezi ulicemi 17. listopadu a Gudricho-
va), které nyní slouží k nasvícení prostranství oko-
lo vstupů do bytových domů a workoutového hři-
ště,“ uvedl městský architekt Petr Stanjura. Další 
dvě multifunkční hřiště v oblasti 17. listopadu 
se postavila v loňském roce. 

Projekt regenerace sídliště Opava-Kylešovice 
je zaměřen tak, aby realizace jednotlivých čás-
tí zvelebila sídlištní bydlení a posílila jeho kla-

dy, tj. má vyřešit volnočasové využití prostoru 
a  palčivé problémy sídliště, mezi které patří 
zejména velmi špatný stav zpevněných ploch, 
chodníků, nedostatečné a  zastaralé veřejné 
osvětlení. Morálně zastaralé zpevněné plochy 
a veřejné osvětlení mají výrazný vliv na sníže-
nou bezpečnost pohybu v dané lokalitě, a to 
zejména osob se sníženou mobilitou a rodičů 
s  malými dětmi. „Rekonstrukcí stávajících po-
praskaných litých chodníků se zvýší bezpečnost 
na  sídlišti. V  rámci projektu jsou podporovány 
aktivity, které vedou ke smysluplnému naplnění 
volného času. Všechny tyto snahy mají vést také 
k  prevenci sociálně-patologických jevů, které 
se na neudržovaných sídlištích vyskytují poměr-
ně často,“ doplnila Barbora Raidová z odboru 
rozvoje města a  strategického plánování. 
Bližší informace, situační návrhy, fotografie 
a  harmonogram rozpočtu jednotlivých etap 
najdete na  https://www.opava-city.cz/cz/
mesto-urad/investice/projekty/regenerace-
-sidliste-opava-kylesovice/.

Navrhované úpravy

Multifunkční hřiště
V rámci regenerace sídliště jsou rekonstruo-
vána stávající hřiště. Jedná se o plochy slouží-
cí pro sportovní aktivity dospělých a mláde-
že, především pro míčové hry (malá kopaná, 
volejbal, nohejbal, házená, basketbal). Jsou 
navrženy na  stávajících asfaltobetonových 
plochách a doplněny vhodným mobiliářem. 
Od  okolních ploch jsou odděleny oploce-
ním, aby neohrožovaly například dětská hři-
ště nebo pěší trasy. V  rámci I.  etapy byla již 
v  roce 2019 vybudována dvě multifunkční 
hřiště v  lokalitě 17. listopadu, jedno z  nich 
je ve středu sídliště (zaměřeno na házenou, 
basketbal a malou kopanou). Druhé je v se-
verní části sídliště a je zaměřeno na volejbal 
a nohejbal. Tato etapa byla spolufinancována 
z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení. 
Další multifunkční hřiště, které bude sloužit 

na  malou házenou, 
kopanou a  basketbal, 
je v  plánu vybudovat 
v  roce 2020 v  rámci 
realizace II. etapy, a to v západní části sídliště 
lokality Liptovská. 

Komunikace
Sídliště je napojeno na  komunikaci II. tří-
dy č.  464 na  severní straně (Bílovecká ulice) 
a dále je vymezeno místními komunikacemi. 
Oprava povrchů komunikací vedoucích sídli-
štěm bude provedena na základě projektové-
ho ověření dle zjištěného technického stavu.

Parkování
Parkování je věnována také zvýšená pozornost, 
protože vozidla často parkují mimo vyznačená 
stání. Na sídlišti 17. listopadu a Liptovská je zá-
měrem vytvořit nová parkovací stání, počet vy-
tvořených parkovacích míst a nové parkovací 
plochy budou prověřeny projektově.

Chodníky
Chodníky jsou ve  velice špatném stavu, 
bude zapotřebí likvidace stávajících a vytvo-
ření nových chodníků. Jedná se o chodníky 
s krytem z litého asfaltu nebo s betonovým 
krytem. Nový kryt chodníků i chodníkových 
vjezdů bude zhotoven z  betonových dlaž-
dic. Úpravy nezahrnují přístupové chodníky 
ke vchodům do bytových domů.

Mobiliář
Okolo multifunkčních hřišť bude doplněn 
městský mobiliář, tj. lavičky, odpadkové 
koše, stojany na  kola, plakátovací plochy 
a informační tabule.

Veřejné osvětlení
Veřejné osvětlení tvoří parkové stožáry, kte-
ré budou doplněny a obnoveny moderními 
úspornými technologiemi. (rok)
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Okolí Stříbrného jezera se po letech 
konečně dočká revitalizace

Projekt revitalizace Stříbrného jezera, 
na  který Opavané čekají již dlouhou 
řádku let, se konečně rozjede. V násle-

dujících měsících projde okolí jezera, které-
mu místní neřeknou jinak než Sádrák, řadou 
proměn.

V  březnu podepsalo Ministerstvo financí, 
které je investorem stavby, smlouvu se zho-
tovitelskou firmou Metrostav. Ta ještě v da-
ném měsíci vykácela stromy v místech, kde 
bude začátek a  konec lávky a  podchod. To 
bylo nutné udělat ještě v období vegetační-
ho klidu, jinak by se muselo čekat až do lis-
topadu. „Nejednalo se  o  žádné velké kácení, 
šlo pouze o 20 lip, které byly ve špatném zdra-
votním stavu, obrostlé jmelím a  se  spoustou 
suchých větví,“ uvedla mluvčí města Lada 
Dobrovolná. Poté se  několik týdnů praco-
valo na projektu. „V průběhu června se začne 
s  přípravou výstavby mostu a  dalšími prace-
mi, ale v  úseku od  cesty do  Městských sadů. 
Letošní letní sezóna tak nebude narušena, 
lidé se budou moci i přes zahájení prací u  je-
zera nadále rekreovat,“ vysvětlil primátor To-
máš Navrátil.

V  rámci projektu projde lokalita Stříbrného 
jezera celkovou rekultivací, která zahrnuje 
terénní a  krajinářské úpravy včetně úprav 
břehů jezera, vodovodu, veřejného osvětle-
ní, přístupových chodníků a vstupů do vody. 
Vybudována bude také splašková kanaliza-
ce, aby bylo možné zřídit toalety. „Součástí 
revitalizace je i  výstavba chybějící dopravní 
a  technické infrastruktury, která zajistí lepší 
a  bezpečnější dostupnost lokality pro chodce 

a cyklisty. Nová lávka přes řeku Opavu umož-
ní propojení lokality jezera s  Městskými sady,“ 
doplnil primátor. Pod ulicí Rolnickou pak 
bude vybudován podchod. V blízkosti vodní 
plochy vyroste přírodní areál pro děti s brou-
zdalištěm a atrakcemi. 

„Po  domluvě s  radnicí začneme s  rekultiva-
cí samotného jezera až  po  rekreační sezóně. 
Nechceme dříve ani omezovat provoz na  Rol-
nické ulici s  ohledem na  uzávěry v  okolí. 
V  první fázi se  budeme primárně soustředit 
na  práce od  řeky po  silnici, případně na  pří-

pojky. Od podzimu bychom pokračovali přímo 
na březích jezera a okolních plochách. Na veš-
keré práce máme rok a půl od převzetí stavby 
v březnu. Věřím, že se nám podaří skončit v ter-
mínu,“ řekl regionální ředitel firmy Metrostav, 
a. s., Marek Veselý.

Celá stavba, která je hrazena z rozpočtu Mi-
nisterstva financí, si vyžádá náklady ve  výši 
cca 142 milionů korun. Částku 23,5 milionu 
z této sumy vložilo do projektu město Opava, 
jedná se o podíl na výstavbě lávky.

„Už se  velmi těším, až  bude projekt dokončen 

a lidé budou moci odpočívat, relaxovat a spor-
tovat v příjemném prostředí. Stříbrné jezero je 
již nyní vyhledávaným místem Opavanů i  tu-
ristů a věřím, že po rekultivaci jeho atraktivita 
ještě vzroste,“ uzavřel opavský primátor To-
máš Navrátil.  (lad)

Snímky: Vizualizace Studio-D
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Jak šel čas aneb od nápadu k realizaci

Stříbrné jezero v datech a číslech 

Není podstatné, kdy přesně se myšlen-
ka na  zatraktivnění okolí Stříbrného 
jezera zrodila, každopádně se  o  ní 

hovořilo již na  začátku nového tisíciletí. 
Už v  roce 2005 dokončilo město první fázi 
projektu „Rozvojový plán využití rekreační 
oblasti Stříbrné jezero“, který byl spolufi-
nancován Evropskou unií v  rámci progra-
mu přes hraniční spolupráce PHARE CBC 
2001. Ten se stal podkladem pro další kroky 
ve vztahu k této lokalitě. 

V  listopadu 2006 předložilo tehdejší vede-
ní radnice meziresortní komisi pro přípravu 
revitalizace Moravskoslezského kraje při 
Ministerstvu průmyslu a  obchodu ČR pro-
jektový záměr „Vybudování rekreační oblas-
ti Stříbrné jezero“. Komise návrh posoudila 
a jednomyslně doporučila k realizaci. Opava 
se tak stala jedním z mála měst, které přesto, 
že není přímo postiženo důlní těžbou, získa-
lo příslib dotace na  revitalizaci vytěženého 
území bývalého a  nyní zatopeného sádrov-
cového dolu. Městu byla tehdy přislíbena 

dotace ve výši šedesáti milionů korun. 

V průběhu let došlo v projektu k řadě změn 
a dílčích úprav a samozřejmě se měnila i jeho 
cena. Okolo roku 2012 se  začalo pracovat 
se  záměrem propojení území Stříbrného 
jezera s  odpočinkovou lokalitou Městských 
sadů výstavbou lávky přes řeku Opava a vy-
budováním podchodu pod komunikací Rol-
nickou. Zpracovány byly nezbytné projek-
tové dokumentace a postupně byla vydána 
všechna potřebná povolení.

Samostatnou kapitolou jsou výkupy pozem-
ků, které jsou projektem dotčeny a které bylo 
k realizaci nutné získat. Problematika výkupu 
byla velmi složitá. První schůzky s  majiteli 
začaly v březnu 2009, dva měsíce po pode-
psání smlouvy s  Ministerstvem průmyslu 
a  obchodu. Vyjednávání s  vlastníky dotče-
ných pozemků trvala řadu let, v  některých 
případech s  nimi nebylo možné dlouhou 
dobu najít společnou řeč. K dohodě se vše-
mi došlo až  po  stovkách časově náročných 

jednání. Celkově město z  důvodu realizace 
projektu vykoupilo pozemky za téměř 41 mi-
lionů korun.

V roce 2016 schválilo opavské zastupitelstvo 
původní rozpočet a  dokumenty související 
s  vyhlášením výběrového řízení. Po  nezbyt-
ných administrativních procesech pak resort 
průmyslu předal projekt Ministerstvu finan-
cí, v  jehož kompetenci je vypsání tendru. 
K tomu ale došlo až téměř o tři roky později. 
Objevil se  totiž zádrhel, když ministerstvo 
odmítlo financovat vybudování lávky, které 
se  město nechtělo vzdát. „Po  řadě intenziv-
ních jednání jsme se dohodli na spolufinanco-
vání, kdy bude stavba objektu lávky hrazena 
z 60 % ze státního rozpočtu a ze 40 % z rozpoč-
tu našeho města. Za tento kompromis jsme ve-
lice rádi,“ uvedl v polovině roku 2019 primá-
tor Tomáš Navrátil. V následujících měsících 
pak bylo vyhlášeno výběrové řízení na zho-
tovitele stavby, se kterým byla na  jaře 2020 
podepsána smlouva – viz článek na protější 
straně. (lad)

Stříbrné jezero vzniklo na  místě býva-
lého lomu, ve  kterém se  od  poloviny 
19. století až do začátku 60. let 20. sto-

letí těžil sádrovec. Ještě po  druhé světové 
válce se  zde těžilo hlubinným způsobem. 
V roce 1956 byl v místě, kde se dnes nachází 
vodní plocha, otevřen povrchový důl. Tím, 
jak se prohluboval, se začala na severní stra-

ně objevovat halda odtěženého materiálu. 
Na  začátku 60. let začala do  prostoru těž-
by prosakovat voda z  řeky Opavy. Na  dně 
se  usazoval jíl a  dno těsnilo. V  roce 1964 
se objevil velmi silný proud, který se nepo-
dařilo zastavit, a celý lom byl do měsíce za-
topen. Vyvýšené místo původní haldy bylo 
později osázeno dřevinami. V následujících 

letech prošlo jezero dalšími terénními úpra-
vami a  postupně se  stalo místem vyhledá-
vaným k rekreaci. 

Plocha jezera je dnes přibližně 6,6 hektaru. 
Jeho délka je skoro 600 metrů, maximální 
šířka 200 metrů. Největší hloubka v jezeře je 
pak přibližně 15 metrů. (lad)
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Dar nemocnici, policii a hasičům
Zastupitelé schválili finanční dar, který 
od města obdrží na boj s koronavirovou pan-
demií Slezská nemocnice v  Opavě, Policie 
ČR a Hasičský záchranný sbor Moravskoslez-
ského kraje. Nemocnice získá 1,5 milionu, 
policie a  hasiči pak po  půl milionu korun. 
„Tyto organizace odvádějí při této pandemii 
velmi přínosnou práci, proto jsme se  rozhodli 
je finančně podpořit. Samozřejmě podporu si 
zaslouží i další a věřím, že i pro ně nějakou for-
mu pomoci vymyslíme,“ řekl primátor Tomáš 
Navrátil.  (rok) 

Provoz školních družin o prázdninách 
Školní družiny budou v  době hlavních 
prázdnin fungovat podle následujícího 
rozpisu. Od 1. do 10. července při ZŠ Ma-
řádkova, od  13. do  27. července při ZŠ 
Vrchní, od 27. července do 7. srpna při ZŠ 
B. Němcové a od 10. do 21. srpna při ZŠ Ilji 
Hurníka, Ochranova. K  docházce se  mo-
hou přihlásit žáci všech opavských škol. 
Zájem o  družinu je nutné předem hlásit 
ředitelům jednotlivých škol. Vyučování 
ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 
1. září.  (ime)

Průzkum pro optimalizaci MHD 
Město Opava si objednalo zpracování stu-
die, která by měla vést k optimalizaci měst-

ské hromadné dopravy ve slezské metropoli 
a  jejím přilehlém okolí. Prvotně bude ana-
lyzován současný stav sítě MHD – trasování 
linek, jejich časování, vzdálenosti zastávek, 
koordinace jednotlivých linek s  ostatními 
dopravci působícími v regionu apod. Na zá-
kladě těchto zjištění zhotovitel navrhne 
optimalizaci sítě MHD zahrnující komplexní 
řešení ve 3 variantách. Studie bude vycházet 
i z průzkumu, který pomůže při rozhodování 
o budoucí podobě MHD. Zájemci se ho mo-
hou zúčastnit vyplněním dotazníku na titulní 
straně webu města. (lad)

Máte zájem o kompostér?
Město Opava provádí průzkum zájmu ob-
čanů o  výpůjčku dotovaných kompostérů 
na  zpracování bioodpadu. Bude-li zájem 
dostatečný, zažádá město o dotaci z Operač-
ního programu Životní prostředí. „Množství 
finančních prostředků pro celou ČR je do-
sti malé, ale chtěli bychom to zkusit. Pokud 
uspějeme, kompostéry na  pět let zapůjčíme 
a poté bezplatně přenecháme občanům, kte-
ří o  ně projeví zájem. Informovali bychom je 
na  základě kontaktních údajů, které uvedou 
v dotazníku. S ohledem na délku schvalování 
dotací a na lhůty výběrového řízení a dodání, 
by distribuce kompostérů nebyla dříve než 
ve  druhé polovině roku 2021,“ řekl Jiří Vaní-
ček, vedoucí odboru životního prostředí. 

V případě vašeho zájmu o kompostér vyplň-
te do  30. června dotazník, který naleznete 
na  internetové adrese: www.opava-city.cz/
kompostery . (ime)

Na koupák od 12. června 
S  ohledem na  vládou avizované postupné 
uvolňování koronavirových opatření je letos 
otevření opavského koupaliště naplánováno 
na  12. června. Vstup bude umožněn pouze 
za  splnění stanovených hygienických pra-
videl. Kvůli koronaviru naopak neproběhne 
tradiční oslava dětského dne v  Městských 
sadech. (red) 

Ministerstvo rozdělí dotace na památky

Městská policie stále hledá posily

Také letos uvolní Ministerstvo kultury 
finanční prostředky na  opravy kultur-
ních památek z  programu Podpora 

obnovy kulturních památek prostřednictvím 
obcí s rozšířenou působností. „Pro letošní rok 
mohou žadatelé v  rámci opavského správní-
ho obvodu získat 748 tisíc korun,“ říká Martin 
Dostál, pověřený vedoucí odboru rozvoje 
města a  strategického plánování opavské 
radnice, který tento program pro minister-
stvo administruje.

Opavští radní schválili seznam památek, je-

jichž opravy doporučují ministerstvu doto-
vat. Jedná se o instalaci mříží v kostele svaté 
Anny ve  Slavkově, opravy vstupního scho-
diště v  kapli Svatého Salvátora v  Dolních 
Životicích, fasády kaple Nejsvětější Trojice 
ve Lhotce u Litultovic, obnovu interiérových 
soch v kostele Narození Panny Marie ve Stě-
bořicích a repasi oken v podkroví rodinného 
domu Rudolfa Chodury v  Opavě. Další eta-
pou by měla pokračovat také obnova zámku 
v Jezdkovicích. 

„O výši dotace rozhoduje Ministerstvo kultury. 

Je tedy plně v  jeho 
kompetenci, kolik pe-
něz nakonec jednot-
liví žadatelé obdrží. O  přiznání dotace budou 
individuálně informováni,“ vysvětluje Martin 
Dostál. 

Uvedený dotační program vyhlašuje resort 
kultury ve  spolupráci s  městem Opava už 
od roku 2008. Od té doby bylo v opavském 
správním obvodu obnoveno bezpočet kul-
turních památek, na  jejichž obnovu stát 
uvolnil již více než 8,5 milionu korun.  (lad)

Chcete být součástí týmu, díky kterému 
se Opavané ve městě cítí bezpečněji? 
Chcete pomáhat lidem a  máte smysl 

pro spravedlnost? Pokud ano, pak právě vy 
můžete rozšířit řady městských strážníků. 
Stát se jimi mohou bezúhonní občané České 
republiky starší 18 let s minimálně středním 
vzdělaním ukončeným maturitní zkouškou, 
kteří prokáží svou zdravotní způsobilost. 

Mimo nástupního platu cca 25 tisíc Kč je pro 
ně připraven také náborový příspěvek 50 ti-
síc korun. Strážníci získávají i další pravidelné 
benefity, jako například příspěvek na důcho-
dové připojištění či stravenky. „Stále se  sna-
žíme zlepšovat pracovní podmínky, aby byla 
tato náročná, ale velmi záslužná práce pro 
uchazeče i  samotné zaměstnance atraktivní,“ 
uvedl náměstek primátora Igor Hendrych, 

do  jehož gesce měst-
ská policie spadá. 

Veškeré informace je 
možné získat na webu 
mp.opava-city.cz, pří-
padně telefonicky 
na  čísle 731  144  927.
 (lad)
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Nápady pro Opavu: začíná hlasování 

Slezská nemocnice bude bezpečnější

Letošní Nápady pro Opavu jdou do finá-
le. Do veřejného hlasování komise pus-
tila 10 projektů. Čtyři „malé“ do 100 tisíc 

korun a  šest „velkých“ do  400 tisíc korun. 
Hlasování bude spuštěno na  webu města 
1.  června. „Letos došlo k  upravení pravidel 
podle připomínek z minulých ročníků tak, aby 
mohlo být podpořeno více projektů. Ukázalo 
se, že to byl správný krok, a já se už hodně těším 
na výsledky,“ řekla první náměstkyně primá-
tora Hana Brňáková. 

Všechny projekty budou představeny 
na webu města. Celkem bylo v letošním roce 

přihlášeno 17 projektů. Dva musely být vy-
řazeny už na začátku pro nesplnění pravidel. 
Dalších pět pak v rámci věcného hodnocení 
vyřadila komise Místní agendy 21 (dříve Ko-
mise Zdravého města). Letos město na  tyto 
projekty vyčlenilo rekordních 1,5 milionu 
korun, jen pro srovnání na  první ročník šlo 
300 tisíc korun. Další změnou je rozdělení 
na „malé“ do 100 tisíc korun a „velké“ projek-
ty od 101 do 400 tisíc korun.

Hlasování o  nápadech, které prošly všemi 
fázemi hodnocení, bude probíhat pouze 
elektronicky, a  to na  webových stránkách 

statutárního města Opavy www.opava-city.
cz v termínu od pondělí 1. června od 12 ho-
din do pondělí 15. června do 12 hodin. Každý 
může dát 1 hlas. Město Opava zřídí v  rámci 
Turistického informačního centra veřejné 
hlasovací místo, na  kterém mohou v  rámci 
úředních hodin hlasovat lidé, kteří nemají 
přístup k internetu. 

Konečné výsledky budou zveřejněny v úterý 
16. června ve 12 hodin na webu a facebooku 
města. Úspěšné projekty se budou realizovat 
od  1. července 2020 do  31. prosince 2021. 
 (rok)

Opava jako první město v kraji a jedno 
z prvních měst u nás vůbec otevřela 
nové kontaktní místo městské policie 

přímo v  pavilonu W na  nejexponovanějším 
místě Slezské nemocnice v Opavě. Přítomnost 
strážníků a  jejich systému má zajistit vyšší 
bezpečí zdravotníků, pacientů i jejich návštěv. 

„Areál nemocnice je místem, kde se  denně 
pohybuje několik tisíc lidí. Vzhledem k  pod-
zimnímu útoku v  ostravské nemocnici nebo 
nynější koronavirové pandemii je vhodné, aby 
městští strážníci byli pacientům, zdravotní-
kům, zaměstnancům i  návštěvám nemocnice 
k dispozici. Využili jsme proto nabídky ředitele 
nemocnice a za poměrně krátkou dobu ve spo-
lupráci s  městskou policií jsme zde služebnu 
zřídili,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.

Strážníci mají k  dispozici monitory, na  kte-
rých vidí dění zaznamenávané kamerami 
v areálu nemocnice i v některých budovách. 
Na problematických odděleních a ambulan-
cích jsou k  dispozici bezpečnostní tlačítka, 
která v  případě potřeby předají informa-
ci na  pult městské policie a  strážníci jsou 
schopni být do  pár minut na  místě. Podle 
ředitele Městské policie Opava Jiřího Kleina 
budou strážníci v nemocnici každý den, ale 
nepravidelně: „Zatímco klasická služebna má 
nepřetržitý provoz, kontaktní místo funguje 
v režimu nepravidelného provozu.“ 

Nápad na  otevření pobočky strážníků 
ve  Slezské nemocnici v  Opavě dostal její 
ředitel Karel Siebert. „Po  bezprecedentním 
útoku, k  němuž došlo minulý rok ve  Fakult-

ní nemocnici Ostrava, se  všichni zabývají 
otázkou, jak zvýšit bezpečnost měkkých 
cílů. Napadlo mne, že  přítomnost strážníků 
v  nemocnici může být prvním významným 
krokem na cestě ke zvýšení bezpečnosti. Čas-
to se  stává, že  naši zdravotníci čelí verbál-
ním útokům agresivních či opilých jedinců 
a  právě rychlý zásah strážníků sníží riziko 
případné eskalace útoku. V  lednu jsem myš-
lenku prezentoval primátorovi města Opavy 
Tomáši Navrátilovi. Jsem rád, že se mu líbila 
a  děkuji vedení města a  vedení městské po-
licie za  rychlost, s  jakou byla realizována,“ 
uvedl ředitel nemocnice.

Budova pavilonu W projde, stejně jako další 
historické domy v  areálu nemocnice, ještě 
rekonstrukcí fasády.  (rok)

Krátce

Registrace umožní využit Senior Taxi
Městský dopravní podnik Opava (MDPO) 
od 1. dubna spustil provoz Senior Taxi, kte-
rý musel být bohužel z  důvodu nečeka-
ných událostí ohledně koronaviru přerušen. 
V současné situaci se zvažuje, že by od 1. září 
mohl být provoz opět obnoven. Vše závisí 
na  dalším vývoji epidemie v  naší republice. 
I nadále však zůstává, že je možné se osobně 
zaregistrovat a nechat si vystavit registrační 
průkaz v předprodeji jízdenek MDPO na Hor-
ním náměstí, který je nutný k užívání služby. 
Více informací najdete na  www.mdpo.cz 
nebo v příštím vydání Hlásky. (ime)

SmVaK zprovoznily zákaznické centrum
V květnu se za přísných hygienických pravi-
del opět otevřelo zákaznické centrum Sm-
VaK Ostrava. Návštěvy jsou umožněny pouze 
přes rezervační systém, který lze najít na in-

ternetové stránce www.smvak.cz v  sekci 
Zákazníci. Bez této rezervace nebude vstup 
do centra možný. Provozní doba je v pondělí 
a ve středu od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin. 
Od  května zaměstnanci společnosti Vodo-
Tech provádí také fyzické odečty vodoměrů. 
„Pokud si odběratel návštěvu své nemovitosti 
z  důvodu obavy před šířením nákazy korona-
viru nepřeje, zaměstnanec pouze vhodí kore-
spondenční lístek do schránky odběratele s vý-
zvou k  nahlášení stavu, popřípadě odběratel 
nahlásí stav sám přímo zaměstnanci,“ uvedl 
ředitel společnosti VodoTech Radek Kaňok. 
I  nadále je upřednostňováno vyřizování zá-
ležitostí neosobní formou, tedy e-mailem 
na  smvak@smvak.cz nebo zakaznickesluz-
by@smvak.cz či prostřednictvím bezplatné 
zákaznické linky 800 292 400 a využitím bez-
hotovostní platby. (ime)

Fungování knihovny v červnu
Všechny provozovny knihovny budou 
od  června otevřeny za  zvýšených hygie-
nických a  promyšlených provozních pra-
videl. Nadále bude probíhat stahování 
knih do  karantény, upřednostněny budou 
výpůjční služby. Mimo provoz v  červnu 
zůstávají studovny a  mediatéka na  hlav-
ní budově. Čtenáři mohou využít službu 
ODLOŽ pro objednávku knih, dokumen-
tů z  mediatéky, případně poslat e-mail 
s  požadavky nebo zavolat. Hlavní budova 
a pobočka Kateřinky budou v červnu ote-
vřeny v pondělí a čtvrtek od 9 do 18 hodin, 
úterý od 9 do 16 hodin. Pobočka Olomouc-
ká v  pondělí od  10 do  18 hodin a  v  úterý 
od  8 do  15  hodin. Pobočka Kylešovice 
ve čtvrtek od 10 do 18 hodin a v pátek od 8 
do 15 hodin. Biblioboxy budou zpřístupně-
ny i na těchto pobočkách. (ime)
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Koronavirus v Opavě: město potřebným 
rozváželo roušky, obědy či potraviny
Koronavirová pandemie. Něco, co jsme před 
několika měsíci znali jen z  akčních filmů, 
potkalo nás všechny. Jak se s touto bezpre-
cedentní nákazou popasovala Opava? Co 
dělalo město pro své občany? A jak se zapo-
jili dobrovolníci? Přinášíme stručný přehled, 
který samozřejmě nemůže postihnout vše, 
co se od března v Opavě odehrálo.

„Máme za sebou něco, co zaskočilo celý svět. 
Neexistoval žádný zaručený manuál, jak po-
dobnou krizi zvládnout. Museli jsme se naučit 
improvizovat v  době, kdy dopředu nikdo ne-
věděl, jakým směrem se  pandemie vydá, jak 
moc nás zasáhne, které kroky jsou správné 
a  které už třeba za  hranou. Přesto si myslím, 
že Opava tuto největší krizi posledních mno-
ha let zvládla velmi dobře a  dokonce i  mno-
hem líp, než mnohá jiná města,“ řekl primá-
tor Tomáš Navrátil a pokračoval: „Jsem hrdý 
na  Opavany, kteří dokázali, že  umí táhnout 
za  jeden provaz, vzájemně si pomáhat a  ne-
myslet jen na sebe. Všem takovým moc děku-
ji.“

Krizový štáb
Na radnici po celou dobu nouzového stavu 
pracovala zhruba patnáctičlenná stálá pra-
covní skupina Krizového štábu Opava, která 
měla na starosti kromě našeho města i dal-
ších 40 měst a  obcí na  Opavsku se  stovkou 
tisíc obyvatel. Fungovala nepřetržitě 7 dnů 
v  týdnu po  celou dobu nouzového stavu. 
„Měli jsme několik základních a pak celou řadu 
vedlejších úkolů. Prvním bylo zajistit dostatek 

ochranných prostředků 
pro všechny potřebné. 
Dále postarat se  zejmé-
na o  seniory a  nemoc-
né, kteří museli zůstat 
doma a  neměl jim kdo 
nakoupit, zajistit ná-
kup, vyzvednout léky, 
dovézt oběd či roušky. 
A do třetice jsme se mu-
seli postarat o  to, aby 
občané měli dostatek 
přesných informací, a to 
v  době, kdy se  vše neu-
stále měnilo i v průběhu 
dne a kdy kolovala řada 
fám,“ uvedla vedoucí 
stálé pracovní skupiny 
Martina Věntusová. Nedílnou součástí práce 
bylo i neustálé sledování vydávání všech růz-
ných předpisů, zákonů, vyhlášek a  nařízení 
a jejich aplikace do chodu města.

Krizový štáb zřídil tři důležité komunikační 
linky. Jednu krizovou, další na  objednávky 
roušek a ochranných pomůcek a třetí na ob-
jednávky obědů a nákupů potravin či důle-
žité drogerie. „Velmi brzy se ukázalo, že to byl 
správný krok, protože jsme měli velké množství 
telefonátů a  e-mailů denně. Volali zejména 
starší či nemocní lidé, ale i třeba maminky ma-
lých dětí či lidé v  karanténě. Podařilo se  nám 
rozjet výbornou spolupráci se  Zařízením škol-
ního stravování, které zajišťovalo obědy a ba-
líčky potravin, a  s  Českým červeným křížem, 

který obědy a  balíčky rozvážel,“ vysvětlil ve-
doucí komunikace krizového štábu Roman 
Konečný. 

Opava byla jedním z mála měst u nás, které 
zavedlo tzv. rouškolinku. „Ze  začátku nebyly 
roušky vůbec nikde. S  kolegy jsme se  snažili 
sehnat roušky všude, kde se  dalo. Velmi brzy 
se  ale podařilo navázat kontakt se  sítí švad-
lenek, které roušky pro město šily. Odvedly 
neuvěřitelnou práci. Poděkování patří i  řadě 
firem, které nám poskytly velké množství rou-
šek zdarma nebo za  slušnou cenu. Díky nim 
se  poměrně rychle podařilo zajistit roušky 
pro všechny potřebné,“ řekla koordinátorka 
roušek Klára Štěpánková. Další tisíce roušek 
město nakupovalo všude, kde se dalo. A poz-
ději část roušek dodal i stát prostřednictvím 
Moravskoslezského kraje. 

Celkem se podařilo zajistit 202 tisíc textilních 
roušek a chirurgických ústenek. „Z toho jsme 
občanům rozdali 26  305 roušek, obcím mimo 
Opavy předali dalších 95  358, 3  806 darovali 
Slezské nemocnici a  Psychiatrické nemocnici 
v Opavě, 1 500 záchranné službě a 19 tisíc or-
ganizacím města, jako jsou například technic-
ké služby, dopravní podnik, dobrovolní hasiči,“ 
vysvětlila Klára Štěpánová s  tím, že  praktic-
ky každý, kdo zavolal, obdržel během dne 
domů do schránky 2 roušky. Stejně tak štáb 
vytipoval domácnosti s lidmi nad 65 let. Těm 
všem zaměstnanci města a  Českého čer-
veného kříže roušky doručili. Další roušky 
dostaly hlídky městské policie, které je roz-
dávaly lidem na  ulici. Ústenkami se  zásobili 
i pekaři, prodavačky v obchodech a další dů-
ležité služby. 

Zbytek se  nechal jako železná rezerva pro 
případnou další vlnu. Město však i  nadá-
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le bude od  šiček roušky sbírat, stačí napsat 
na rousky@opava-city.cz.

Musely se zajistit i další ochranné pomůcky, 
obleky, brýle, rukavice, štíty. Vše putovalo 
zdravotníkům, policistům, hasičům, ale i tře-
ba pracovníkům technických služeb, čistíren 
odpadních vod a dalším.

Krizový štáb se staral i o obsah webových 
stránek a sociálních sítí města či třeba o tisk 
informačních letáků. „Doba se strašně rych-
le měnila, proto jsme se  rozhodli nevydávat 
klasický měsíčník Hláska, ale letáky, které 
zaměstnanci města, městské policie a  dob-
rovolníci roznášeli do schránek. K lidem, kteří 
třeba nemají přístup k  elektronickým médi-
ím, jsme tak poměrně rychle dostali aktuální 
informace. Ve  spolupráci s  televizemi Polar, 
Primou a  Českou televizí jsme zveřejňovali 
i kontakty na informační linky, kde jsme byli 
k dispozici prakticky non stop,“ uvedl Roman 
Konečný.

Nezbytné bylo i zajištění dezinfekce, a to jak 
prostorové, tak i na ruce. „Začali jsme ji shá-
nět už na začátku roku, když se objevovaly prv-
ní zprávy, že  se  koronavirus rozšíří do  Evropy. 
Jenže bohužel nikde nebyla. Postupně se nám 
ji zajistit podařilo, a to buď jako dar od firem, 
nebo později od státu,“ vysvětlil Jakub Kramo-
liš z krizového štábu. Dezinfekce se rozvážela 
do městských zařízení, domovů pro seniory, 
školám, obcím. 

Krizový štáb zajišťoval i dezinfekci veřejných 
prostor. Ta stále probíhá, postupně a  po-
dle potřeby se  dezinfikují všechny důležité 
veřejné budovy a  školy ve  městě. Městský 
dopravní podnik pak zase pravidelně dezin-
fikuje všechna vozidla, proběhla i dezinfekce 
zastávek MHD.

Krizový štáb musel zajistit i místo pro případ-
né nakažené lidi bez domova. Našla se měst-
ská budova, kde štáb s hasiči navezl vojenské 
postele a další nezbytné zázemí. S Armádou 
spásy v ČR se pak domluvila služba, která by 
se o pacienty starala. Dále se vytipovala dvě 

místa, kde by se případně dalo umístit větší 
množství lidí v  karanténě a  izolaci. Naštěstí 
to nebylo potřeba. 

Štáb úzce spolupracoval s  řadou institu-
cí a  organizací. Ať už to byli hasiči, policie, 
městská policie, Krajská hygienická stanice 
MSK, Zdravotnická záchranná služba MSK, 
Slezská nemocnice v  Opavě, Psychiatrická 
nemocnice v Opavě, sbory dobrovolných ha-
sičů, obce, krajský krizový štáb atd. 

Městská hromadná doprava
Pandemie a s ní související nouzový stav měl 
vliv i  na  opavskou MHD. Počet cestujících 
klesl na  pětinu, město proto rozhodlo část 
MHD omezit. Nemělo smysl vypravovat na-
příklad školní spoje. „Autobusy a  trolejbusy 
jezdily podle prázdninového jízdního řádu, a to 
až do 18. května. Poté se vše vrátilo do běžné-
ho režimu s  tím, že  nebyly obsluhovány tro-
lejbusové linky 202, 204, 205 a 210 využívané 
především žáky a  studenty. Od  1. července 
budou platit běžné letní jízdní řády,“ řekl ředi-
tel Městského dopravního podniku Opava 
Pavel Gebauer. Opava byla jedním z  mála 
měst, které po několik týdnů přestalo z bez-
pečnostních důvodů vybírat jízdné. Kvůli 
propadu tržeb dopravní podnik letos přijde 
nejméně o 10 milionů korun, díky prakticky 
nulovému dopravnímu provozu zase na dru-
hou stranu nedošlo v době nouzového stavu 
k  žádné dopravní nehodě s  trolejbusem či 

autobusem. Stejně tak byla 
Opava jedním z mála měst, 
která po  dobu nouzového 
stavu nevybírala ve  městě 
parkovné.

Chod města
Nouzový stav měl dopad 
i  na  běžný provoz magist-
rátu. Udělalo se  vše proto, 
aby většina agend mohla 
fungovat. Zavedl se  směn-
ný provoz, část zaměstnan-
ců pak pracovala z  domo-
va. Na  nezbytně nutnou 
dobu bylo nutné nejdříve 

zakázat a  následně omezit vstup do  budov 
magistrátu. V květnu se bezpečnostní pravi-
dla začala uvolňovat, od konce května je pak 
magistrát opět volně přístupný, avšak s  re-
spektováním hygienických pravidel. Po  ce-
lou dobu se  upřednostňovalo vyřizování 
úředních věcí e-mailem, poštou, telefonicky 
či prostřednictvím Portálu občana či dato-
vých schránek. 

I když společnost žila ve velkém útlumu, bylo 
nezbytné zajistit úklid města a svoz odpadů. 
Úklid a  výsyp odpadkových košů technické 
služby zajišťovaly dle platného harmonogra-
mu prací pouze v mírně omezeném rozsahu 
způsobeném zrušením blokového čištění. 
Svoz komunálního, separovaného a BIO od-
padu v Opavě a městských částech byl reali-
zován v běžném režimu bez omezení. Pouze 
na  dva týdny byly uzavřeny sběrné dvory 
a od 13. března i městské lázně a další spor-
toviště. 

Český červený kříž a další 
dobrovolníci
Velký kus práce odvedli dobrovolníci z Čes-
kého červeného kříže. Ten opavský, což je 
dost výjimečné, je součástí krizového štábu 
a  ukázalo se, že  to bylo ku  prospěchu věci. 
„Moc  rádi jsme byli užiteční. Denně jsme roz-
váželi desítky nákupů, léků, roušek, s tím nám 
pomáhali naši úžasní dobrovolníci bez nároku 
na  odměnu. Tou jim bylo poděkování od  se-
niorů a  dalších lidí, kterým jsme v  této neleh-
ké situaci pomohli. Velmi pozitivně vnímám 
obrovskou energii kolegů, mezi které počítám 
nejen naše dobrovolníky, skauty, studenty či 
dobrovolníky z  Elimu, ale také ostatní složky 
záchranného systému a členy Krizového štábu 
Opava,“ řekl předseda oblastního spolku Čes-
kého červeného kříže Daniel Rother. Dobro-
volníci z kříže rovněž pomáhali městu, když 
rozváželi gratulace seniorům, kteří se  dožili 
významného jubilea. Velké díky patří i opav-
ským skautům, Elimu, Slezskému divadlu, 
Opavské kulturní organizaci, spolku Lidé 
lidem a  moha dalším. Šili roušky, pomáha-
li seniorům či živnostníkům, nosili nákupy, 
venčili psy… (rok)



je pohybově spirituálním centrem, 
kde pozitivně smýšlející lidé 

nalézají klid, harmonické prostředí 
a dokonalé zázemí 

pro praktikování své cesty. 

Mařádkova 17, Opava  |  E-mail: info@kodokai-opava.cz  |  Tel.: +420 727 953 432  |  Po - Ne: 900 - 2100  |  www.kodokai-opava.cz

JÓGA KODOKAI
Přijďte si k nám protáhnout, posílit a zpevnit 
celé tělo, pod vedením zkušených lektorů. 

Čeká vás jóga, pilates, chavan renshuu, 
tanec a vedené meditace. 

KABA RYU JUJUTSU
Tradiční škola ju-jutsu, vycházející ze směru 

kito-ryu a Kodokan ju-jutsu. 
Naše škola zahrnuje celý obsah tohoto 

odvětví, včetně historie, fi losofi e a haragei.

BISTRO HIKARI
Zveme členy Kodokai na posezení do bistra 

Hikari, což znamená v japonštině světlo. 
Můžete zde příjemně strávit čas před 

a nebo po lekci. 

BISTRO HIKARI

Z názvu vyplývá, že jde o místo setkání 
tradičních východních učení a umění, 

jejichž studiem a praktikováním 
dochází ke kultivaci těla a ducha 

v harmonickém souladu.

KODOKAI 
OPAVA 
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Klášterní lékárna
Sušilova 1, Opava

Objednejte si léky na předpis on-line.
Jednoduše a z pohodlí domova.

www.erecept-alphega.cz

Klášterní lékárna, Sušilova 1, Opava, tel.: 553 615 557 
Otevírací doba: Po - Pá 7:30 - 18:00
www.klasterni-lekarna.cz
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Pamětní deska připomíná stavitele

Farmářské trhy jsou stále oblíbené

Hláska se zapojila do stezky rozhleden

Dům na  Nákladní ulici s  číslem po-
pisným 45 zdobí od  letošního dub-
na pamětní deska, která připomíná 

osobnost významného stavitele Angelo 
Migliarina. U  vchodových dveří byste ji ale 
hledali marně, umístěna je v  rohu domu 
stojícího na pravém břehu řeky Opavy. Blíz-
kost vody je v  tomto případě symbolická. 
Na  přelomu 19. a  20. století totiž slezskou 
metropoli zasáhly povodně a  vznikla po-
třeba tok Opavy regulovat. Úkolu se  zhos-
til právě Angelo Migliarina. Usměrněním 
proudu řeky v  devítikilometrovém úseku 
a  podílem na  výstavbě dnes již unikát-
ní technické památky – vodního náhonu 
k  žimrovickým papírnám se  navždy zapsal 
do  stavební historie Opavska. Spolupraco-
val také na vybudování silnic, cest a rybníků 
a  projektováním i  realizací mnoha dalších 
pozemních staveb.

Angelo Migliarina se  v  roce 1844 narodil 
v  severní Itálii. Vyučil se  ve  stavebnictví 
a  po  dosažení plnoletosti se  vydal do  svě-

ta, aby získal praxi a  zkušenosti. Postupně 
se  dostal až  do  Slezska, kde se  v  roce1872 
oženil a usadil. V roce 1898 se s rodinou od-
stěhoval do Kateřinek u Opavy, kde zakoupil 
dům na  Vrchní ulici. Ze  stavebního dělníka 
se  časem vypracoval na  mistra a  stavbyve-
doucího, až  si nakonec v  roce 1912 založil 
vlastní stavební firmu. Ta v první polovině 20. 
století patřila mezi největší a nejvýznamnější 
na  Opavsku. Vedle stavební činnosti provo-
zovala také kamenolomy, vlastnila břidlicové 
doly, cihelnu a pily.

O  obnovení památky stavitele se  snaží již 
řadu let Rotary club Opava. Právě z jeho ini-
ciativy pamětní deska, kterou zhotovil Kamil 
Ludwig s podporou Povodí Odry a sponzor-
ských firem, vznikla. Rotariáni také dlouho-
době usilují o renovaci rodinné hrobky Migli-
arinů na hřbitově v Kateřinkách. (lad)

Na Dolním náměstí probíhají každý rok 
farmářské trhy. Ty letošní jsou však 
jiné než ty předchozí, na které byli lidé 

zvyklí před zákazem vyhlášeným kvůli riziku 
šíření koronaviru. Z důvodu nouzového sta-
vu byl posunut termín od původního zaháje-
ní o pět dní. Zcela výjimečně město povolilo 
i prodej ve dnech státních svátků 1. a 8. květ-
na. A v neposlední řadě je nutné dodržovat 
přísnější hygienická pravidla, za které je zod-
povědný provozovatel. Tím se  od  letošního 
roku stal Martin Žižlavský.

„I  přes nečekané události je zájem prodejců 
i  lidí standardní jako každý rok. Vzhledem 
k  situaci jsme nuceni z  důvodu pandemie 
koronaviru dodržovat ustanovení vlády, jako 
například dostupnost dezinfekce u stánku, za-
bránění shlukování lidí či dostatečně bezpeč-

ný odstup mezi pulty,“ řekl Martin Žižlavský 
a dodal: „Nabídka sortimentu zboží je obdob-
ná jako v minulých letech a bude se postupně 
během sezóny měnit. Zákazníci si tak mohou 
opět vybrat z čerstvého ovoce a zeleniny, sa-
zenic, květin a bylinek. Milovníci regionálních 
produktů si mohou nakoupit sýry, 
pečivo, uzeniny, domácí marme-
lády a  další dobroty. Jejich kon-
zumace však bohužel nesmí pro-
bíhat přímo na místě.“

Trhy probíhají pravidelně ka-
ždou středu a  pátek od  6.30 
do  14  hodin a  každou sobotu 
od  6.30 do  12 hodin na  Dolním 
náměstí, a to až do 7. listopadu. 
V době státních svátků se konat 
nebudou.

Informace o  farmářských trzích najdete 
na  webových stránkách města v  katego-
rii Farmářské trhy. Obracet se  můžete také 
přímo na  provozovatele Martina Žižlavské-
ho, e-mail: martinzizlavsky@c-box.cz nebo 
na tel.: 777 203 923.  (ime)

Opavská radniční věž Hláska se  nově 
zapojí do  česko-polského přeshra-
ničního projektu Silesianka, který 

bude v  rámci podpory turistického ruchu 
propagovat rozhledny a  vyhlídková místa 
u nás i severských sousedů. Vstup do projek-
tu schválili opavští radní.

„Předpokládáme, že  zapojením do  projektu 
vzroste návštěvnost věže Hlásky, návštěvnost 
města a rozšíří se nabídka turistických produk-
tů v  našem Turistickém informačním centru,“ 

řekla jeho vedoucí Eva Sůrová. 

Šedesátimetrová věž původem ze 17. století 
je pro svůj krásný výhled na historické cen-
trum, ale i  vzdálenější okolí města oblíbe-
ným místem pro Opavany i pro návštěvníky. 
Ve  velké oblibě jsou zejména předvánoční 
výstupy na  věž, Hláska je však přístupná 
i po dobu turistické sezóny každou sobotu.

V rámci projektu vzniknou jak nové rozhled-
ny u nás a v Polsku, tak dojde také k propoje-

ní stávajících rozhleden a vy-
hlídkových míst. „Spolupráce 
bude spočívat v poskytnutí fo-
todokumentace a  informací 
o  věži Hlásky, šetrné instalaci 
tabulky ve  věži Hlásky, umís-
tění razítka objektu při pravi-
delných sobotních výstupech 
na  Hlásku, distribuci vzniklých propagačních 
materiálů a propagaci stezky na webu města,“ 
dodala Eva Sůrová. Ze spolupráce pro město 
nevyplývají žádné finanční závazky.  (rok)
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GIKOSTART 

Vodní 2415/3, Opava

gikostart@gikostart.cz

www.gikostart.cz

605 987 785

Nabízíme kompletní řadu oken
PlASTOVá * dřeVěNá

dřeVOhlINíKOVá * hlINíKOVá

  GIKOSTART  

firma s nejdelší t
radicí.

Těším
e se  

na vaši 

       
   návštěvu

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

VŠE PRO ZAHRADU

po-pá: 8 - 17 
so: 8 - 11.30

tel. 602 760 637

V KAMENNÉ 
PRODEJNĚ 

na Polní 5, Opava

ODBORNĚ PROŠKOLENÝ PERSONÁL

Autoškola
NEM
Vladimír Němčanský

Dále provádíme školení řidičů referentů  
a řidičů profesionálů, kondiční jízdy,  
přepravu osob 9-ti místným vozidlem.

Máme jeden z nejmodernějších vozových parků 
v Opavě, využíváme moderní program a aplikaci 
Moje autoškola, jsme členy Asociace autoškol, čímž 
novinky a veškeré výhody získáváte jako první právě 
u nás. Např.: WWW.STARTDRIVING.CZ

Provádíme výcvik na sk. 
Am, A1, A2, A, B, B96, B+E, C, C+E, D

Kontakt: Vladimír Němčanský

Tel.: 776 015 083, 777 194 238

E-mail: nemcansky.vladimir@seznam.cz

www.autoskola-nemo.cz

uklidí Vám dočista...

www.nacisto-uklidy.cz  |  777 786 503

Pravidelné úklidy 
společných prostor 
panelových a bytových domů
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Historie

Budoucí filmař světového věhlasu po-
cházel z rodiny, která na Ostrožné ulici 
v  Opavě od  června 1911 obchodovala 

s  likéry vlastní výroby. Dědeček Julius s  ba-
bičkou Eugenií zde konkrétně zakoupili čís-
lo popisné 228 (dům s  orientačním číslem 
30) a rozšířili podnikání z Vítkova do Opavy. 
Do rodinné firmy se zapojili oba jejich synové 
a do budoucna se počítalo s mladší generací. 

Kurt Goldberger se  narodil v  Opavě 8. září 
1919 a  navštěvoval německé gymnázium. 
S  ohledem na  měnící se  politické poměry 
a  obavy židovské minority ve  městě bylo 
štěstím, že  na  jaře 1938 stihl maturovat. 
Životní výhrou také bylo, že  se  Golberge-
rovi rozhodli vycestovat do  Anglie. V  Anglii 
se  Kurt rozhodl pokračovat jiným směrem, 
než mu bylo předurčeno. Ještě v Opavě se za-
jímal o  technické novinky. Pro radiovysílání 
sestavoval zesilovače a mikrofony a dokázal 
si je i nahrát. Po udělení stipendia v Dorsetu 
se zapsal na bakalářský stupeň univerzitního 
studia fyziky a přírodních věd. Po absolvová-
ní získal u filmu práci zvukaře, ale už po roce 
a půl se dostal ke kameře. V Anglii jako kame-
raman natočil čtyři filmy, když jej dostihl po-
žadavek exilového ministerstva zahraničních 
věcí a  Jana Masaryka. Měl se  stát vojákem, 
který by natočil operace našich vojsk při 
návratu Čechoslováků do vlasti. A tak se po-
dílel na  zrodu střihového 
dokumentu „Cesta domů“ 
(1946). Konkrétně natáčel 
v Dunkerku a uvedený film 
v Anglii zkompletoval. 

Na  podzim 1946 se  Kurt 
Goldberger vrátil do Česko-
slovenska, kde mu nabídli 
uplatnění v  armádním fil-
mu. „Jako člověk antivojen-
ský“ ale z armády vystoupil 
a  začal pracovat v  Krátkém 
filmu, kde jej přijímal El-
mar Klos. Jak později uvedl: 
„Zvolil jsem vědecký a  tech-
nický film, který neměl s  po-
litikou co dělat.“ Při schva-
lování propagační „Malé 
neznámé země“ o  Česko-
slovensku pro ministerstvo 

zahraničí totiž narazil a  uvědomil si limity 
svého původu. V 50. letech například nesměl 
cestovat do zahraničí, i když mu v Anglii zů-
stali rodiče. Goldbergerovy filmy získávaly 
v cizině mnohá ocenění, jezdili si pro ně ale 
vybraní funkcionáři, ne on sám. Na  druhé 
straně kolegové i nadřízení s ním byli solidár-
ní a nepřipustili, aby byl z politických důvodů 
v období procesů propuštěn. Nejprve nato-
čil době poplatný náborářský „Boj o  uhlí“ 
(1946), aby se posunul k výukovým filmům. 
Zde poutavě dokázal překročit hranice žán-
ru a  uplatnit myšlení technicky vzdělaného 
vědeckého nadšence. Snímek „Osudný oka-
mžik“ byl například pro ministerstvo dopra-
vy rekonstrukcí skutečného železničního 
neštěstí. Dále v Hradci Králové, kde lékařský 
tým experimentoval s ideou umělého srdce, 
natočil „Zpomalený život“, který šel do  kin. 
To byl také případ světově proslulého „Před 
startem do vesmíru“ (1960). Dnes jej známe 
ze spojení s filmem Ikarie XB 1. 

Uvolnění v  politice a  společnosti první po-
loviny 60. let Goldbergera přivedlo k sociál-
nímu tématu. Zaujal jej fenomén hromadně 
budovaných jeslí a dětských domovů. Svým 
dodnes citovaným filmem „Děti bez lásky“ 
(1963) úspěšně otevřel spolu s  psycholo-
gem Zdeňkem Matějčkem debatu o  délce 
mateřské dovolené a noční práci žen. I o do-

Filmový dokumentarista 
Kurt Goldberger

sud přehlížené deprivaci systému svěřených 
malých dětí. S  ním získal nejvyšší ocenění 
na festivalech v Karlových Varech a italských 
Benátkách a podle autorových slov byl nomi-
nován na amerického Oskara. 

Po  okupaci v  srpnu 1968 Kurt Goldberger 
po  zkušenostech z  Února 1948 neváhal 
a  ihned emigroval do  Německa. Jeho filmy 
zde byly známé, a tak navázal na předchozí 
práci. Pro televizi natáčel zamyšlení o dětech 
po  rozvodu rodičů, o nepřijímaných dětech 
nevlastních, o  dětech postižených odlože-
ných v  institucionální péči nebo o  perspek-
tivách manželství. Založil vlastní studio, kde 
přijímal a podporoval české filmaře. 

Po  listopadu 1989 Goldberger plánoval, 
že  natočí film o  Češích a  Němcích za  první 
republiky. Neztotožnil se  totiž s  rétorikou 
krajanských organizací. Toto přání se mu ale 
nevyplnilo. Zemřel nemocen 20. října 2004. 
Jeho skon reflektovaly Lidové noviny, kde též 
uveřejnila oznámení rodina, manželka Dag-
mar a dcera Zuzana.

Jaromíra Knapíková

Natáčení dokumentu Děti bez lásky s poradcem filmu Zdeňkem Matějčkem. 
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SLEVOVÝ KUPÓN   -15%
platí na veškeré zboží mimo zboží v akci 

a zboží na objednávku.
Předložte na pokladně. Kupóny nelze sčítat.

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

ALL PODLAHY

MILOSTOVICE
u Opavy

Zajištujeme pokládku vybrané podlahy. 
ZAKOUPENÉ  ZBOŽÍ  ROZVÁŽÍME  PO  OPAVĚ  ZDARMA.

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.

NOVINKA  - skladem ekologické plovoucí  podlahy  z kompozitního a rigidní vinylu.
RIGIDNÍ VINYL CLICK   Tyto podlahy jsou vysoce odolné konstrukce s přirozeně krásným vzhledem. 

Podlahové dílce jsou opatřeny speciální úpravou, která je extrémně odolná vůči nárazům, škrábancům, 
skvrnám a nežádoucímu zbarvení. Díky unikátnímu jádru a zámkovému spoji jsou podlahy pevnější 

a proto nehrozí žádné nebezpečí vzniku spár. Podlahy jsou vyrobeny z materiálu, který je odolný  vůči vodě. 
Podlaha nereaguje na teplotní změny a lze ji položit na teplovodní či elektrické podlahové vytápění. 

Rychlá montáž šetří čas a odpadá fi nančně náročné štěrkování podkladu.

Výběr cen z naší nabídky:  koberce od    149,-kč/m2 , PVC od    159,-kč/m2 , 

vinylové podlahy lepené od    339,-kč/m2 , rigidní podlahy zámkové od    699,-kč/m2

MILOSTOVICE
u Opavy

PRODEJNÍ HALA  
 PODLAHOVÝCH 
  KRYTIN
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Slezská nemocnice v Opavě

Areál Slezské nemocnice se mění před očima

Dvě opotřebované sanitky nahradí nové

Slezská nemocnice 
v  Opavě slaví v  le-
tošním roce 120 let 

provozu. A  právě letos 
v  lednu započaly opravy 
šesti památkově chrá-
něných pavilonů A, B, E, 
F, K, L. Pandemie koro-
naviru práce zbrzdila jen minimálně a  není 
vyloučeno, že  dodavatel stihne dílo předat 
ve  smluveném termínu do  konce letošního 
roku. „Všechny objekty za  sebou mají sanaci 
základového zdiva. U  většiny z  šesti objektů 
byla vyměněna okna. Nyní se  pracuje na  no-
vých fasádách, výměně dveří a zateplení půd,“ 
informoval ředitel Slezské nemocnice v Opa-
vě Karel Siebert.

Investorem oprav za  více než 77,8 milionu 
korun je zřizovatel nemocnice – Moravsko-
slezský kraj. „Slezská nemocnice patří mezi 
největší zdravotnická zařízení, která náš kraj 
provozuje. Oddělení s  ambulancemi jsou roz-
místěny v  moderních budovách a  také v  pů-
vodních památkově chráněných pavilonech. 
Právě fasády a  okna historických budov byly 
v  žalostném stavu a  bylo nutné je opravit. To 
nejen kvůli estetickému hledisku, ale zejména 
úspoře energií,“ sdělil náměstek hejtmana 

Moravskoslezského 
kraje pro investice 
a  majetek Jaroslav 
Kania. 

Moravskoslezský kraj 
financuje také kom-
pletní rekonstrukci 
interiéru pavilonu H 
za  85,4 milionu ko-
run. Do  této budo-
vy se  po  dokončení 
prací přestěhuje vy-
hlášené geriatricko-
-doléčovací oddělení 
(GDO). „Skvělý tým 
lékařů, sester, ošetřo-
vatelů na  GDO dělá maximum pro pacienty, 
ale přesto toto pracoviště nemá takové zázemí, 
jaké by si zasloužilo. Proto jsme rádi, že Morav-
skoslezský kraj vyčlenil prostředky z  rozpočtu 
na  rekonstrukci východní poloviny pavilonu 
H. V objektu vzniknou tři lůžková oddělení pro 
šedesát pacientů GDO,“ pokračoval ředitel ne-
mocnice Karel Siebert. 

Slezská nemocnice v  těchto týdnech najíž-
dí na  běžný provoz. Vedení nemocnice žádá 
návštěvníky nemocnice, aby dbali zvýšené 

opatrnosti při pohybu v  areálu nemocnice, 
zejména pak u  stavenišť. „Přibližně polovinu 
stavebních prací máme za  sebou. Všichni, ale 
musíme vydržet, než bude nemocnice oprave-
na. Těším se na to, že bude naše nemocnice opět 
vypadat důstojně,“ dodal ředitel Siebert. 

V souvislosti s opravami by mělo dojít k ně-
kolika přesunům ambulancí do  jiných pro-
stor. Nemocnice o stěhování veřejnost infor-
muje na svém webu www.snopava.cz a také 
za pomoci regionálních médií.

Za peníze studentů koupí ARO přístroje

Mimořádné gesto udělal jedenácti-
členný tým studentek Slezského 
gymnázia v Opavě. Ten se v prosinci 

loňského roku účastnil soutěže VeryHero, je-
jímž cílem bylo dělat dobré skutky. 

Studentky v soutěži uspěly a získaly 15 tisíc 
korun. „Cílem soutěže bylo dělat dobré skutky, 
podělit se o ně s ostatními a tím je motivovat, 
aby sami dobré skutky dělali. Námi vyhrané 
peníze jsme původně chtěly využít na  vyba-
vení našeho gymnázia. V  době koronavirové 
pandemie jsme se  rozhodly, že  je použijeme 
na něco smysluplnějšího a rozhodly jsme se je 

věnovat ARO Slezské nemocnice v  Opavě,“ 
řekla členka týmu Ivana Vavryšová. ARO ob-
držené peníze přidá k dalším finančním pro-
středkům. Pořízen by za ně měl být speciální 
přístroj určený k  trvalé kontrole tlaku v  ba-
lónku kanyly zavedené v dýchacích cestách 
těch pacientů, u nichž došlo k poruše dýchá-
ní z jakékoliv příčiny.

Vedení nemocnice děkuje týmu Slezského 
gymnázia v  Opavě, jehož členy jsou: Ivana 
Varyšová, Adéla Jarošová, Kristýna Mellaro-
vá, Martina Rybková, Barbora Řeháčková, 
Aneta Housovská, Vanda Vontrobová, Mar-

kéta Kalvarová, Kateřina Balušková, Eliška 
Celtová a Michaela Evjáková. „Občas můžeme 
slyšet, že ti dnešní mladí nejsou, co bývali dříve. 
Nikdy jsem tuto paušalizaci neměl rád. Stu-
dentky gymnázia, které navíc v rámci školního 
projektu spolupracují s Mateřskou školou Eliš-
ka, kde pomáhají dětem se  zdravotním posti-
žením, jsou jasným důkazem toho, že se mladí 
lidé zapojují do  občanského a  společenského 
života. Moc studentkám i  jejich paní učitelce 
Kamile Tkáčové děkuji za krásné gesto a věřím, 
že v klidnějších časech všechny členy týmu při-
vítám na půdě naší nemocnice,“ uvedl ředitel 
Slezské nemocnice v Opavě Karel Siebert. 

Dvě nové sanitky VW Transporter 6.1 
za  2,7 milionu korun včetně DPH 
pořídila ze  svého rozpočtu Slezská 

nemocnice v Opavě. „Řidiči naší převozové 
služby najedou každý rok s přiděleným vozi-
dlem desítky tisíc kilometrů. Z  toho důvodu 
dochází k  poměrně rychlému opotřebování 
každé sanitky. Chceme, aby naši pacienti 
jezdili v bezpečných a moderně vybavených 

vozidlech. Proto jsme pořídili nové sanitky, 
které nahradí opotřebované předchůdkyně, 
jejichž opravy se výrazně prodražovaly,“ sdě-
lil ředitel Slezské nemocnice v Opavě Karel 
Siebert.

Sanitky s  logy Slezské nemocnice v  Opavě 
a  Moravskoslezského kraje pohání naftový 
motor o obsahu dva litry a výkonu 110 kW. 

Jsou vybaveny transportními polohovatel-
nými lůžky MEDIROL se zádržným systémem 
i pro děti. V každém vozidle jsou dvě trans-
portní křesla MEDIROL, posuvný dvousedák 
a v obou sanitních vozidlech je možnost pře-
vážení invalidních vozíků. Vnitřní část ambu-
lantního prostoru je vybavena rozvodem pro 
kyslík, přídavným topením pro vyšší komfort 
pacientů při jízdě v zimě.

Opravy pavilonů SNO. Foto: Jiří Krušina 
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Mezi slezskou metropolí a Hradcem 
vyroste nová cyklostezka

Město vyřešilo problém s ČSAD Vsetín

Do července příštího roku by měla být 
hotová nová cyklostezka, která pro-
pojí Opavu přes Otice a Branku u Opa-

vy s Hradcem nad Moravicí. První 760 metrů 
dlouhý úsek z  Opavy do  Otic je už hotov, 
nyní se dostaví 3,325 km dlouhá druhá část. 
Na stavbu, která by měla začít do konce le-
tošního roku, výrazně přispěje český stát 
prostřednictvím Státního fondu dopravní 
infrastruktury (SFDI).

„Zejména v dnešní době je to velmi dobrá zprá-
va. Mám radost z toho, že naši občané, zejmé-
na pak rodiny s dětmi, dostanou další možnost 
na  bezpečnou cykloturistiku, která je u  nás 
velmi populární. Každá takováto stavba zvýší 
atraktivitu našeho regionu pro život. Těším se, 
až  příští rok v  létě poprvé projedu tuto trasu 
na kole se svou rodinou,“ řekl primátor Tomáš 
Navrátil, podle kterého tato cyklostezka po-
může odlehčit přetíženou cyklotrasu z Opa-
vy přes Kylešovice do Hradce. Ta je mezi cyk-
listy velmi oblíbená. 

„Jsem rád, že se nám všem na úrovni předsta-
vitelů měst a obcí podařilo najít společnou řeč. 
Navíc brzo po volbách. Bez toho by cyklostez-
ka zůstala takzvaně u ledu nejméně další čtyři 

roky,“ uvedl starosta Hradce nad Moravicí 
Patrik Orlík. „Oceňuji konstruktivní spoluprá-
ci představitelů zainteresovaných samospráv 
a  odvedenou práci úředníků Ivany Hyklové 
a Martina Dostála. Mám velkou radost, že do-
tace vyšla a projekt bude realizován. V návaz-
nosti na  novou cyklostezku chystáme další 
projekty, které by měly zvýšit atraktivitu této 
trasy,“ řekl starosta Branky u Opavy Michael 
Rataj. A  do  čtveřice starosta Otic Vladimír 
Tancík: „Jsem rád, že  se  podařilo společným 
úsilím, občas s  velkou snahou o  dosažení do-
hody, dotáhnout do  konce první část bitvy 
o  cyklostezku, která bude obohacením života 
na Opavsku. Čeká nás ještě nemálo úsilí stavbu 
realizovat, protože každá stavba má svá úskalí 
a ne vše se v projektu dá ošetřit.“

Cyklostezka bude začínat u  koupaliště 
v Hradci nad Moravicí, pokračovat lokalitou 
Pod Hanuší, dále kolem zemědělského are-
álu v  Brance u  Opavy a  poté přes původní 
polní cesty až k zemědělskému areálu v Oti-
cích, kde po stávajících místních komunika-
cích naváže na  v  minulosti již zrealizovaný 
úsek Otice – Opava vedoucí k Englišově ulici 
v  Opavě. Jedná se  o  stavbu smíšené stezky 
pro cyklisty a chodce s asfaltovým povrchem.

Celkové náklady na realizaci cyklostezky jsou 
vyčísleny na 13 milionů korun. Výše schvále-
ného příspěvku činí přes 10 milionů korun. 
Dotací nekryté náklady si mezi sebe rozdělí 
jednotlivá města a  obce. Skutečná výše ná-
kladů bude upřesněna po  ukončení výbě-
rového řízení. Termín realizace stavebních 
prací je plánován na závěr roku 2020 a první 
polovinu roku 2021.

Realizací projektu se  rozšíří nabídka bez-
pečných cyklostezek na  území okresu 
Opava. Dojde k  odklonění cyklistické 
a  pěší dopravy od  frekventované dopra-
vy na silnici I/57 a ke zvýšení bezpečnosti 
cyklistů a chodců, kteří daný úsek budou 
využívat.

Projekt výrazně finančně podpoří SFDI. Jed-
ná se  o  výsledek skvělé spolupráce všech 
čtyř územně samosprávných celků, přes něž 
cyklostezka povede. Úspěch je o  to větší, 
že  celkově bylo na  SFDI předloženo 75 žá-
dostí s rekordní výší požadovaného příspěv-
ku 833 milionů korun. Nakonec byla podpo-
řena pouze necelá polovina z těchto žádostí, 
a to v částce 452 milionů korun. (rok)

Nová ulice z Krnovské do Městských sadů 
Radní posvětili stavbu nové 200 metrů 

dlouhé silnice, která propojí nedáv-
no postavenou kruhovou křižovatku 

na  Krnovské ulici s  Městskými sady. Stavba 
byla vysoutěžena za  15,255 milionu korun, 
což je o  zhruba 5 milionů korun méně než 
byla projektová cena. 

„Věřím, že nejen Opavané tuto silnici ocení. Vý-

razně totiž zkrátí a  zjednoduší cestu do  Měst-
ských sadů. Jsem moc rád, že se nám podařilo 
soutěžní cenu značně snížit,“ řekl primátor To-
máš Navrátil.

Stavba se napojí na  již vybudované rame-
no nové křižovatky na Krnovské a povede 
až  na  Žižkovu ulici poblíž městské více-
účelové haly i  plánovaného aquacentra. 

V blízkosti je i fotbalový stadion, letní kou-
paliště a rozsáhlý park využívaný ke sportu 
a rekreaci. Součástí stavby je nové veřejné 
osvětlení, dešťová kanalizace, nové svislé 
a  vodorovné dopravní značení a  přelož-
ky stávajících inženýrských sítí a  objektů. 
Začne se  v  květnu, hotovo by mělo být 
do konce října. (rok)

Radnice pomohla vyřešit problém 
s  otáčením dálkových autobusů ČSAD 
Vsetín, které jsou využívány na  kraj-

ským úřadem objednané meziměstské lin-
ky. Od května mohu tyto autobusy využívat 
točnu a také část areálu se stáním a zázemím 
pro řidiče na  Bílovecké ulici. Odpadne tak 
zajíždění a otáčení stovek autobusů zejména 
na sídlišti v Kylešovicích.

Zastupitelé, přestože Opava není přímým 
aktérem meziměstské autobusové dopravy, 

se  rozhodli do  vyřešení tohoto problému 
poskytnutím dotace vstoupit. „Město chce 
uklidnit velice složitou a tíživou situaci ohled-
ně příměstské dopravy u Východního nádraží 
a v Kylešovicích. Proto jsme se rozhodli poskyt-
nout příspěvek na pronájem točny od bývalé-
ho dopravce,“ řekl primátor Tomáš Navrátil. 
Dotace ve výši 3,456 milionu korun pokryje 
vícenáklady, které dopravci vznikly. „Uzavře-
ní dotační smlouvy by mělo přispět k uzavření 
dohody mezi dopravními společnostmi TQM 
a  ČSAD Vsetín, čímž by mělo dojít k  vyřešení 

problémů s  nevhodným parkováním, průjez-
dem a  otáčením autobusů společnosti ČSAD 
Vsetín na  území Kylešovic,“ vysvětlil náměs-
tek primátora Michal Jedlička. Podmín-
kou města je, že  dopravce dotaci použije 
na  pronájem točny a  nebude do  Kylešovic 
zajíždět jako doposud. „Navržené řešení je 
dočasné. Je nastaveno do  konce roku 2022, 
přičemž město Opava se  bude v  součinnosti 
s Moravskoslezským krajem snažit o nalezení 
dlouhodobého, systémového řešení,“ dodal 
primátor.  (rok)
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Doprava

Kde v Opavě platí dopravní omezení?

Na sdílených kolech ulicemi Opavy

Řidiči, kteří projíždějí slezskou metropolí, 
musejí počítat s  dopravními omezení-
mi. Ty největší se nachází na ulicích Kr-

novská a Mostní. Ačkoliv některé avizované 
uzávěry začaly v souvislosti s koronavirovou 
pandemií později, jejich zhotovitelé počítají 
s dodržením původně stanoveného harmo-
nogramu. 

Povodí Odry nepovolilo dočasnou 
lávku na Mostní
Povodí Odry zamítlo žádost primátora 
Opavy, aby místo zdemolovaného mostu 
na  Mostní ulici vyrostla dočasná lávka pro 
pěší a cyklisty. Provizorní přemostění by po-
dle Povodí Odry zhoršilo průtokové poměry 
řeky, proto zde lávka nesmí vyrůst. „Chtěli 
jsme lidem, kteří si musí kvůli demolici mostu 
zacházet, pomoci, ale bohužel to nevyšlo. Most 
se  opravit musí, ten dosavadní byl ve  velmi 
špatném stavu. Zdraví a  bezpečnost je priori-
tou, proto jsme se rozhodli most opravit a ne-
riskovat jeho zřícení a  tragické následky. Sna-
žím se komunikovat  se zhotovitelskou firmou, 
aby stavba nového mostu byla dokončena co 
nejdříve,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil. 

Po  demolici se  narazilo na  ještě jeden pro-
blém. Stavaři objevili staré betonové piloty, 
o  jejichž přesném rozmístění se  nevědělo. 
Musel se  tak nepatrně opravit projekt, což 
způsobilo několikadenní přerušení stavby. 
Ta se  po  doplnění projektu znovu rozjela. 

Hotovo by mělo být na  přelomu listopadu 
a prosince. 

Pro automobilovou dopravu je do té doby 
vyznačena objízdná trasa, na  které řidiči 
musejí počítat se  semaforem umístěným 
na  křižovatce ulic Mostní a  U  Opavice. 
Omezení platí také v  části cyklostezky 
od  ulice Příčné po  Mostní. Chodci musejí 
bohužel dojít k mostu na ulici Pekařské. 

Jednosměrný provoz na Krnovské
Opravy započaté před dvěma lety do-
končuje společnost Severomoravské vo-
dovody a  kanalizace Ostrava (SmVaK) 
na  Krnovské ulici. Dělníci pracují na  úse-
ku od  kruhové křižovatky s  Vančurovou 

po odbočku na ulici Žižkova. Kromě výmě-
ny vodovodního řadu a  kanalizace bude 
opraven také povrch silnice. Vše by mělo 
hotovo na podzim. 

Doprava je nyní vedena jednosměrně. Au-
tomobily do  3,5 tuny mohou projet z  cent-
ra směrem ven z  města. V  opačném směru 
musí řidiči využít objízdné trasy. Jízda pro 
městskou hromadnou dopravu, autobuso-
vou dopravu, integrovaný záchranný systém, 
vozidla stavby i cyklisty je zachována obou-
směrně. Naopak vozidla nad 3,5 tuny musí 
jezdit po objížďkách ve směru z i do centra. 
Oficiální objízdná trasa vede po ulicích Palha-
necká, Rolnická směrem na severní obchvat, 

dále na ulice Hlučínská, Ratibořská, Praskova, 
Nádražní okruh, Olbrichova, Krnovská.

Na ulici Krnovská pracovníci rovněž opravují 
most, který vede přes Jaktarku. Ten se nachá-
zí v  úrovni odbočky na  ulici Boční. V  tomto 
místě je doprava upravena světelnou signa-
lizací pro dopravu, pro kterou platí výše zmí-
něná omezení.

Souběžně s rozsáhlou opravou na této důle-
žité dopravní tepně je prováděna oprava ka-
nalizace také na přilehlých ulicích Mrštíkova, 
Boční a  Hranička. Zde bude úplná uzavírka 
platit do  konce června, kdy bude opraven 
povrch cesty. 

Víkendová uzavírka na úseku 
Olomoucké ulice
S  rekonstrukcí kanalizace souvisí také ome-
zení na Olomoucké ulici. Byly zde dokončeny 
práce započaté v  loňském roce. Týká se  to 
úseku mezi ulicemi Lidická a  Železničářská 
(odbočka k obchodu Lidl). V červnu proběh-
ne pokládka nového povrchu. Na  začátku 
měsíce bude povrch vyfrézován, ale doprava 
zde bude zachována. O víkendu 6. a 7. červ-
na však musí lidé počítat s úplnou uzávěrou, 
během které pracovníci položí nový povrch 
silnice. Pro automobily bude vyznačena ob-
jízdná trasa.

Částečná uzavírka jednoho 
jízdního pruhu na Těšínské
Na Těšínské ulici, konkrétně od světelné křižo-
vatky u Slezského gymnázia po ulici Jateční, 
probíhá rekonstrukce revizních šachet. Měla 
by trvat do konce června. Doprava je omeze-
na částečně a po úsecích, a to v jednom ze čtyř 
jízdních pruhů ve směru z centra města. 

Přehled všech dopravních omezení je pra-
videlně aktualizován na webových strán-
kách města, a to v sekci doprava. (red)

Už přes tři měsíce mohou Opavané vy-
užívat výhody sdílených kol. Těch je 
napříč městem rozmístěno na přibliž-

ně 30 stanovištích asi 80. Pravidelně dezin-
fikovaná kola jsou zaparkovaná v městských 
stojanech na  definovaných stanovištích. 
K jejich vypůjčení stačí aplikace v mobilním 
telefonu, kterou si člověk spáruje se  svou 
bankovní kartou. 

„Jednoduchá aplikace kolo pomocí QR kódu 
odemkne, zároveň umožňuje kolo rezervovat 
či nahlásit poruchu. Velkou výhodou aplikace 

je, že ji lze použít v řadě jiných měst u nás nebo 
v zahraničí,“ řekl náměstek primátora Michal 
Jedlička. Prvních 15 minut jízdy je zdarma, 
za  dalších započatých 60 minut zaplatí 
uživatel 20 korun a  za  každých dalších 30 
minut se mu odečte rovněž 20 korun. Ma-
ximálně se  však odečte částka 150 korun 
za den. Studenti mohou využívat zvýhod-
něný měsíční tarif. 

„Rádi bychom získali od  uživatelů zpětnou 
vazbu, kde by si například přáli místa jednot-
livých stanovišť nebo o  provozu samotném. 

Tu nám mohou zaslat přes samotnou aplika-
ci nebo e-mail: jaromir.hudecek@opava-city.
cz,“ řekl Jaromír Hudeček z odboru rozvoje 
města a strategického plánování.

Seznam míst a  také podrobné informace 
k  půjčování jsou zveřejněny jak na  webu 
města, tak především v  samotné aplikaci, 
na  webu www.nextbikeczech.com či face-
booku Nextbike Czech Republic. Využíváním 
kol pomáháte přispět na projekt – O kapku 
lepší jízda. Vybrané peníze poputují do  ne-
mocničních zařízení v regionu. (red)
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Zrevitalizovaná dendrologická stezka 
v parcích má nyní i pracovní listy

Město Opava se  rozhodlo pro kom-
pletní revitalizaci dendrologické 
stezky „Poznáváme stromy měst-

ských parků v  Opavě“. Ta je v  provozu již 
od  roku 2008 a  za  tu dobu na  ní zanechal 
stopy nejen zub času, ale také slunce, déšť 
a v neposlední řadě vandalové. Některé ce-
dule byly téměř nečitelné, některé pozohý-
bané a jiné chyběly úplně. 

„Cedule jsme nechali po  obsahové stránce 
zaktualizovat a  vytisknout na  odolný ma-
teriál, aby jejich trvanlivost byla co nejdelší. 
Technické služby je potom během měsíce 
května osadily buďto do původních nepoško-
zených stojanů nebo podle potřeby do úplně 

nových,“ řekla Kateřina Hnátová, koordiná-
torka EVVO.

„Zásadní novinkou zrevitalizované dendrolo-
gické stezky jsou pracovní listy, které k ní byly 
vyrobeny. Celkem čtyři pracovní listy jsou roz-
děleny tak, aby je mohli pedagogové využívat 
k  výuce jak dětí z  mateřských škol, tak i  žáků 
prvního a druhého stupně základních škol. Ne-
zapomněli jsme ani na rodiče. Jeden z pracov-
ních listů obsahuje omalovánku s  hádankou, 
a také pověst o vzniku názvu města Opavy. Ten 
mohou rodiče použít třeba pro zpestření neděl-
ní procházky,“ dodala Kateřina Hnátová. 

Pracovní listy jsou volně ke stažení na webo-
vých stránkách města v sekci Environmentál-
ní vzdělávání, výchova a osvěta.  (red)

Krátce

Turistické noviny zvou k výletům
Od  začátku června jsou v Turistickém infor-
mačním centru na Horním náměstí k dispo-
zici Turistické noviny s řadou informací a tipů 
o Opavském Slezsku. Ty mohou nejen turisty 
ale i místní motivovat k návštěvě či dovolené 
v této krásné oblasti. V průběhu sezóny bu-
dou noviny nabízet i v jiných městech. (lad)

Baterkománie pokračuje
Od začátku března probíhá na řadě míst na-
šeho kraje Baterkománie. Města mezi sebou 
soutěží ve sběru použitých baterek. Vítězové 
pak budou moci podpořit svůj navržený pro-

jekt. Opava by v případě vítězství darovala pe-
níze malému Ondráškovi, který trpí vzácným 
onemocněním, a to na koupi vertikalizačního 
stojanu. Pokud chcete podpořit nemocného 
Ondru, stačí vhodit baterie do speciálních ze-
lených boxů umístěných ve všech budovách 
magistrátu v areálu na Krnovské ulici i v budo-
vě Hlásky, a to do konce srpna. (red)

Do práce na kole letos jinak
V průběhu měsíce května probíhala po celé 
České republice výzva Do  práce na  kole, 
do které se zapojilo i město Opava. Původně 
výzva spočívala v  motivaci lidí, dopravovat 

se po celý měsíc do práce na kole či pěšky. 
Díky šíření koronaviru však dostala akce pro 
letošní rok úplně nový smysl, a  to bojovat 
sportem proti „blbé náladě“. I  přes složitou 
situaci se do výzvy v Opavě zapojily desítky 
lidí. Ti mohli využívat takzvaných akcí na tri-
ko, které pro ně město připravilo. Jednalo 
se například o kávu zdarma, slevu do obcho-
du se sportovním zbožím, či snídaňový balí-
ček. Některé plánované aktivity se však usku-
tečnit nemohly. Účastníci o  ně nepřijdou, 
proběhnou v  náhradních termínech. Třeba 
na  výstup na  věž Hláska zdarma se  mohou 
těšit během letních prázdnin. (red)
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Škoda Vagonka v Ostravě hledá: 
Elektromechaniky, lakýrníky,  

zámečníky, svářeče a další

„Chci posouvat svou  
kariéru dopředu“

skoda.cz/kariera, tel. 597 477 631

NEJLEPŠÍ 
SLUNEČNÍ BRÝLE NA SVĚTĚ

Dolní náměstí 9, 
obchodní dům TIPA, Opava

w w w. v i d u m . c z

Hledáte práci nebo toužíte po změně? 
Připojte se k nám a pomáhejte zachraňovat životy.

   Hledáme nové zaměstnance do farmaceutické a chemické výroby. 
   Máte středoskolské vzdělání technického nebo chemického zaměření? 
   Jste samostatní a zodpovědní? 
   Dokážete si poradit s obsluhou strojů a zařízení a dodržovat zásady? 
   Volejte nebo přímo posílejte životopisy a přidejte se k nám!

Vojtěch Sabela, T: +420 725 803 376, 
E-mail: Vojtech.Sabela@ext.tevapharm.cz, www.tevapharm.jobs.cz
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Slezské muzeum se otevřelo veřejnosti

Abonenti o své koncerty nepřijdou

Kam za kulturním zážitkem?

Muzeum zahájilo provoz po uvolnění 
vládních nařízení otevřením svých 
expozičních areálů. Návštěvníci tak 

mohou opět zavítat do  Historické výstavní 
budovy a  Müllerova domu, Národního pa-
mátníku II. světové války v  Hrabyni a  Arbo-
reta Nový Dvůr. Zde jsou instalovány nové 
výstavy, nicméně všechny další akce pro 
veřejnost, jako jsou například přednášky, 
komentované prohlídky, edukační aktivity 

a  další, jsou do  odvolání zrušeny. Ve  všech 
areálech platí zdravotně-bezpečnostní opat-
ření, příchozí s nimi budou seznámeni nejen 
pomocí zveřejněných návštěvních řádů, ale 
i zaměstnanci při vstupu do areálů. 

V  Historické výstavní budově či Müllerově 
domě můžete navštívit tyto výstavy: „Zacílit 
a  pal! Střelné zbraně a  střelba v  proměnách 
staletí.“ „Chlupaté království. Hmyz pod elek-

tronovým mikroskopem.“ „Zhasněte světla. 
Česká literatura a  knižní kultura: říjen 1938 
až  květen 1945.“ „Poesie ukrytá v  kameni. 
Emanuel Opravil – ex libris.“ „Od  hradní ku-
chyně po  muzejní objekt: historie Müllerova 
domu.“ Národní památník II. světové války 
v  Hrabyni vám nabízí: „Bitva o  Británii.“ „Kro-
nika osvobození: Ostravsko 1945.“ „Festival fil-
mové žně ve Zlíně a žhavá léta milovníka Jana 
Pivce.“ „Píkovi. Smutný osud rodiny.“ (red)

Koncertní sezóna pro milovníky krás-
né hudby, kterou pořádá město Opa-
va, skončila pro předplatitele sezóny 

2019/2020 z  důvodu koronavirové pande-
mie předčasně již v únoru. Předplatitelé však 
o lahůdky ze světa krásné hudby nepřijdou. 
První náhradní abonentní koncert se  usku-
teční 25. srpna v 19 hodin v kostele sv. Voj-
těcha u  příležitosti slavnostní inaugurace 
renovovaných varhan.

„Ostatní koncerty budou přesunuty do  příští 
sezóny 2020/2021 a budou doplněny o pět no-
vých hudebních projektů. Rád bych upozornil 

zejména na  kompozici Petra Ebena Labyrint 
světa a ráj srdce pro varhany a recitaci v podání 
Marka Ebena a  varhaníka Tomáše Thona, kte-
rá proběhne 12. září v  rámci Bezručovy Opavy 
a  Svatováclavského hudebního festivalu. Dále 
na koncert houslového virtuosa Josefa Špačka, 
bývalého koncertního mistra České filharmonie, 
a harfenistky Jany Bouškové, který proběhne 7. 
října. Za zmínku stojí i náhradní program Mezi-
národního hudebního festivalu Leoše Janáčka 
s  Pražskou komorní filharmonií a  atraktivním 
programem se  skladbami Beethovena, Brucha 
a  Brahmse 18. listopadu,“ sdělil Petr Rotrekl, 
dramaturg kulturních akcí města. 

Aby předplatitelé nepřišli zkrátka ani finanč-
ně, nabízí město dvě možnosti, jak naložit 
s  permanentkami na  stávající sezónu. „Lidé 
si mohou permanentku na sezónu 2019/2020 
ponechat a  navštívit pouze prvních šest kon-
certů nové abonentní sezóny jako náhradu 
za nerealizované koncerty. Druhou možností je 
uhradit doplatek za nové koncerty, který bude 
v  případě ceny plného předplatného pouze 
450  Kč, v  případě zlevněného (důchodci, stu-
denti a děti) 320 Kč. Abonenti si tak mohou užít 
v rámci sezóny 2020/2021 všech 11 koncertů,“ 
doplnil Petr Rotrekl. Více informací naleznete 
v příští Hlásce. (red)

I když je provoz některých kulturních stře-
disek omezen či stále zastaven, jsou mís-
ta, kde kulturu můžete nasávat. Například 

v  sadech Svobody, kde Opavská kulturní 
organizace (OKO) připravila fotografickou 
výstavu, své dveře otevřelo také Slezské di-
vadlo nebo již můžete vyrazit na  oblíbené 
pořady do Kupe.

Životy pod rouškou. Tak zní název zmíně-
né originální venkovní výstavy. „Od  začátku 
května nabízíme zájemcům dokumentární 
sociálně-fotografický projekt Ivo Žídka a Jana 
Langera,“ uvedla ředitelka OKO Marcela 
Mrózková Heříková. Fotografický soubor Pod 
rouškou zachycuje trápení i  radosti Čechů 
v čase karantény, kdy všechny spojila jedna 
věc: rouška, která se  stala fenoménem sou-
časné doby. Právě rouška je společným jme-
novatelem všech 32 fotografií, na nichž mo-
hou lidé nalézt třeba svého souseda, kolegu, 
člena rodiny nebo i sami sebe. Fotografie Ivo 
Žídka a Jana Langera byly pořízeny v obdo-

bí od 26. března do 16. dubna 2020. „Projekt 
zachycuje komplikovanou dobu koronaviru, 
kterou každý prožívá po  svém a  vyrovnává 
se s řadou neznámých situací. Jednotlivé sním-
ky s křestními jmény lidí zachycují například se-
niora, mladou ženu, psycholožku nebo cizince 
žijícího v Česku, prostě jakýsi vypovídající vzo-
rek populace. A za těmito jednotlivými tvářemi 
se  pod rouškami skrývají silné lidské příběhy, 
které se podařilo zachytit,“ doplnil dramaturg 
a kurátor OKO Jan Kunze. Výstava fotografií 
na exteriérových panelech v sadech Svobo-
dy před Obecním domem v  Opavě potrvá 
do 5. července.

Poslední týden v  květnu začalo hrát za  bez-
pečnostních opatření také Slezské divadlo. Je 
potřeba dodržet předepsané rozestupy a no-
šení roušek v  hledišti. Ve  svém červnovém 
programu nabídne dvě představení. V  čino-
herním večeru Strašlivé Čechy, děsná Morava 
vám Jakub Stránský nabídne humorně pojaté 
pověsti. Scénické čtení, na které lze vzít děti, 

začne v úterý 9. června v 19 hodin. Na neděli 
14. června je připraveno tradiční Matiné, kde 
nebudou chybět klavíristka Libuše Vondráč-
ková a moderátor Evžen Trupar. Spolu s nimi 
od  10 hodin zahrají výborní sóloví hráči or-
chestru a zatančí členové baletu. 

Kulturně-umělecký prostor Kupe se  vrací 
s pravidelným programem. Diváci se mohou 
těšit na úterní a středeční kino, výstavy, kon-
certy a besedy. V galerii přivítají diváky zpět 
snímky Davida Sládka, které zobrazují de-
monstrace (nejen) ve Velké Británii. Výstava 
Do  ulic přiblíží především jednotlivce, kteří 
svými mikropříběhy a  emocemi společně 
tvoří protestující dav. V červnu se budou rea-
lizovat také další akce, jako je oblíbená mód-
ní přehlídka Ivety Nedomové, pořad Na vo-
dárně s... Davidem Vávrou, oslava jubilanta 
Franty Lupače nebo Otevírání terasy s  kon-
certním dvojprogramem. Všechny pořady 
jsou plánovány s nařízenými opatřeními a je 
u nich povinná rezervace.  (ans)

Vzhledem k tomu, že zpravodaj vychází jednou za měsíc a situace v České republice se neustále mění, není možné více informovat o plánova-
ných kulturních a sportovních akcích. Nezaručíme vám, že se opravdu budou konat. Pro aktuální informace sledujte webové či facebookové 
stránky jednotlivých organizací. (ans)
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Celé rodiny zabavila soutěž s Legem

Školky začaly fungovat na konci května, 
SVČ se otevře až v létě

Téměř totožně s  nouzovým stavem 
skončila také soutěž 1 000 + 1 mode-
lů z Lega aneb brána do světa fantazie 

a  hraní, kterou pořádalo opavské Středisko 
volného času. Malí i  starší stavitelé během 
měsíce postavili celkem 95 modelů v  růz-
ných kategoriích. Společně ruce k dílu přilo-
žilo celkem 6 rodinných týmů. 

„V  první věkové kategorii Stavby a  příroda 
mohla porota vybírat z  celkem třiceti čtyř 
stavitelských skvostů, v první věkové katego-
rii Technika a stroje pak z celkem třiceti pěti 
modelů. Zahanbit se  nenechali ani stavitelé 
z  druhé věkové kategorie, kteří do  soutěže 

poslali fotografie celkem sedmi modelů v ka-
tegorii Stavby a  příroda a  třinácti modelů 

v kategorii Technika a stroje. Práci v dobrém 
slova smyslu porotě hodně ztížila náročnost, 
nápaditost, barevnost i  zpracování fotodo-
kumentace jednotlivých modelů. Díky tomu 
by porota jako nejlepší nejraději ocenila 
všechny modely,“ řekla Soňa Wenzelová, ře-
ditelka SVČ Opava. 

Slavnostní předání cen proběhne 31. května 
v 15 hodin na zahradě SVČ Opava, za přítom-
nosti první náměstkyně Hany Brňákové, kte-
rá nad soutěží převzala záštitu, a která se roz-
hodla sama vybrat a ocenit jeden z modelů. 
Vítězná listina všech výherců bude poté zve-
řejněna na www.opava-city.cz.  (ime)

Mateřské školy zřizované městem 
Opavou byly znovu otevřeny v pon-
dělí 25. května. Radnice zajistí dů-

kladnou plošnou dezinfekci všech školských 
zařízení a dezinfekci na ruce pro děti a učitele, 
aby se co nejvíce zamezilo šíření koronaviru. 
Předškoláci nemusí nosit roušky, naopak ško-
lou povinné děti je mít musí. Město prostřed-
nictvím jednotlivých školek zjišťovalo zájem 
o umístění dětí. Ten byl poměrně velký, proto 
se rozhodlo o otevření všech školek.

Od stejného data se začalo vyučovat i na prv-
ním stupni základních škol, docházka je ale 
nepovinná a záleží na rozhodnutí rodičů, jestli 
děti do školy pošlou, nebo zda budou i nadále 
využívat dálkové výuky. Podmínkou zařazení 
do kolektivu je dobré zdraví, nemocné děti či 
děti z rizikových skupin by měly zůstat doma. 
Třídy jsou rozděleny do skupin po 15 dětech, 
nošení roušky v nich záleží na rozhodnutí uči-
tele. Ve  společných prostorách školy (šatny, 
chodby atd.) je rouška povinná.

Deváté třídy byly otevřeny v  omezeném 
režimu od  11. května. Školní jídelny fun-
gují u  jednotlivých zařízení podle zájmu 
rodičů.

Činnost Střediska volného času v tomto škol-
ním roce už nebude obnovena, fungovat 
bude až  od  letních prázdnin (tábory a  jiné 
aktivity). Stejně tak nebudou otevřeny školní 
družiny.  (rok)

Hvozdnický expres opět vyrazí na trať
Lokálka, která v  letním období o  víken-

dech přepravuje turisty z Opavy do Svo-
bodných Heřmanic a  zpět, 29. května 

opět vyjela na koleje. Letošní sezóna se bo-
hužel musela obejít bez slavnostního zahá-
jení, jehož součástí bývá tradičně i vypravení 
historického vlaku taženého lokomotivou. 
Kvůli opatřením v souvislosti s koronavirem 
se nekonalo ani doprovodné setkání občanů 
obcí Mikroregionu Hvozdnice.

Motorák, který jezdí po 25,3 km dlouhé trase 
přes Otice, Slavkov, Dolní Životice, Litultovi-
ce, Mladecko a Jakartovice, bude stejně jako 
v minulých letech až do 27. září vypravován 
vždy v  pátek večer a  třikrát denně o  sobo-
tách, nedělích a svátcích. 

Pravidelná vlaková linka na  této železniční 
trati byla zrušena v dubnu roku 2014. České 
dráhy totiž spoj vyhodnotily jako ztrátový, 
vlaky byly nahrazeny autobusy. Lokálku poté 

začal alespoň o  víkendech v  letním období 
provozovat soukromý dopravce Railway Ca-
pital. Rok od  roku se  těší stále větší oblibě, 
k  přepravě ji využívá stále více cestujících. 
V  roce 2017 jich Hvozdnickým expresem 
jelo více než 7 700, o rok později pak zhruba 
o 2 200 více. Loni bylo v běžném provozu od-

baveno 11 900 pasažérů, pokud se započítají 
i pasažéři parního vlaku pak téměř 13 700. 

Na financování trati se podílí kraj, obce, kte-
rými trať prochází, spadající do  Mikroregi-
onu Hvozdnice a v neposlední řadě i město 
Opava.  (lad)

Foto: Hvozdnický expres

Model Ondřeje Krautwursta, který 
se umístil na 2. místě v kategorii 

II. stupeň ZŠ a starší – Technika a stroje.



26

Sport

HLÁSKA 06/2020

Opavská pětka zve na VIP basket 
V nedohraném ligovém ročníku skon-

čil tým BK Opava na  druhém místě, 
rozhodovalo pořadí po základní čás-

ti. Bez adrenalinu, bez fanoušků a pověst-
ného žlutého pekla, které zdobí už několik 
sezón basketbalové play-off. „Druhé místo 
nás samozřejmě těší a  je pro nás důležité 
především z  pohledu možné účasti v  evrop-
ských pohárech. Koření v  podobě play-off, 

emoce a  plná hala tomu ale hodně chybí,“ 
vyjmenovává ředitel klubu Kamil Vajda, 
kterého trápí i  finanční aspekt ukončení 
soutěže. To přineslo citelnou ztrátu z  po-
hledu příjmů ze  vstupného i  dalších akcí 
spojených se zápasy.

Zahájení další sezóny je v plánu až na začát-
ku září, už nyní ale klub přichází s možností 

nákupu speciální 
VIP permanentky, 
která ho má v  této 
nelehké době pod-
pořit. Dostala ná-
zev Opavská pětka. 
„Inspirovali jsme 
se  základní pětkou – 
zahajovací sestavou, 
která je v  každém 
basketbalovém zá-
pase důležitá,“ vy-
světluje Kamil Vajda. 
Číslo pět symboli-
zuje také cenu VIP 
permanentky, která 
je rovných 5 tisíc 

korun. „Nákup permanentky bude vyjádřením 
podpory klubu, pro který budou nadcházejí-
cí měsíce po  finanční stránce komplikované,“ 
osvětluje Vajda s tím, že v prodeji budou sa-
mozřejmě i běžné permanentky. 

V  ceně Opavské pětky bude vstup 
na všechna ligová i pohárová utkání, zpra-
vodaje, propagační materiály či společen-
ská setkání všech držitelů s hráči a trenéry. 
Nákup VIP permanentky bude mít navíc 
i  charitativní rozměr. Pětistovku z  prodeje 
z každé z nich věnují opavští basketbalisté 
Charitě Opava, se kterou již mnoho let spo-
lupracují. Mezi prvními zájemci o  Opav-
skou pětku byl herec Dejvického divadla 
Ivan Trojan, který je dlouholetým přítelem 
trenéra Petra Czudka. Stal se proto držite-
lem nové permanentky s číslem 001 a pod-
porovatelem projektu.

V případě dotazů či zájmu o nákup Opavské 
pětky napište svůj kontakt na  e-mail: vstu-
penky@bkopava.cz, organizátoři se  s  Vámi 
poté domluví na výběru místa a dalších po-
drobnostech.  (red)

Jako jeden z prvních si VIP permanentku koupil i velký 
fanoušek opavského basketu herec Ivan Trojan.

Radní schválili změny v hokejovém klubu
Rada města, která funguje i  jako jediný 

společník obchodní společnosti Hoke-
jový klub Opava s. r. o. (HKO) při výkonu 

působnosti valné hromady, schválila organi-
zační změny v této společnosti. Novým jed-
natelem společnosti se  od  1. května stane 
dosavadní člen dozorčí rady Dalibor Bárta, 
který nahradí Reného Holušu. Ten HKO do-
časně vedl. Holuša se stane výkonným ředi-
telem společnosti. 

„Nejedná se  o  žádné náhlé rozhodnutí, ale 
o  plánovaný dlouhodobý záměr. V  minulém 
roce jsme vyhlásili výběrové řízení, ze  kterého 
však žádný jednatel nevzešel. Rozhodli jsme 
se proto oslovit Dalibora Bártu, který se v hoke-
jovém prostředí dlouhodobě pohybuje a který 
toto prostředí velmi dobře zná. Měl však jiné 
pracovní závazky. Proto jsme se dohodli na do-
časném angažmá Reného Holuši s tím, že oba 
pánové po celou dobu intenzivně spolupraco-
vali a podíleli se na stabilizaci a rozvoji klubu. 
Dalibor Bárta si pracovní závazky vyřešil tak, 
aby začátkem sezóny 1. května mohl do  této 
funkce nastoupit,“ řekl primátor Tomáš Na-
vrátil.

„S panem Holušou, ale i s paní první náměstky-
ní primátora Hanou Brňákovou, která má sport 
v gesci, jsem intenzivně komunikoval a spolu-
pracoval. Zaměřili jsme se na stabilizaci klubu, 

strategii dalšího rozvoje, získávání kvalitních 
trenérů, sponzorů atd. Nejde nám o  to hrát 
nejvyšší soutěž, ale spíše se  zaměřit  zejména 
na  děti a  mládež, a  dále připravit potřebnou 
rekonstrukci zimního stadionu,“ uvedl Dalibor 
Bárta, který v minulosti působil i jako hokeji-
sta nebo manažer ve firmě.

René Holuša působil ve  funkci jednatele 
společnosti od 26. června 2019 poté, co dva 
předchozí jednatelé rezignovali, a ve výběro-
vém řízení se nepodařilo najít jiného jedna-
tele. Vzhledem k tomu, že se muselo zajistit 
bezproblémové fungování klubu, Holuša 
se funkce dočasně ujal. Holuša spolu s Brňá-
kovou stabilizovali organizační, personální 
a technickou stránku klubu. 

Po skoro roční praxi v nově nastavené orga-
nizační struktuře došlo k jejímu praktickému 
vyladění s  podmínkami každodenního pro-
vozu, ověření skutečných a  nezbytných po-
třeb pro bezproblémové zajištění provozu. 
Zavedená opatření se pozitivně odrazila jak 
na stabilizaci a výkonu provozního personá-
lu, tak rovněž na  zklidnění situace v  oblasti 
sportování dětí a mládeže včetně komunika-
ce s rodiči a spolupráce se ZŠ Edvarda Bene-
še a mateřskými školami. Došlo k narovnání 
vnitřních záležitostí klubu tak, aby v součin-
nosti s hokejovým spolkem dosáhl na posí-

lení možných finančních zdrojů v  rámci za-
jištění vícezdrojového financování ze strany 
státu či České unie sportu. Zklidněná atmo-
sféra a nastavená provozní a organizační pra-
vidla se pozitivně odrazily také na výkonech 
A  týmu mužů a  v  hokejovém družstvu žen. 
U obou kategorií se jedná o nejlepší výsledek 
za poslední dvě desetiletí. 

Na prahu nové sezóny je potřeba se zaměřit 
na další stabilizační opatření, tj. růst a posí-
lení sportovní stránky klubu ve  spolupráci 
s  šéftrenérem, což s  sebou nese rovněž za-
jištění materiálně technických podmínek 
odpovídajících dnešnímu standardu v  ob-
lasti hokejového sportu s  důrazem na  děti 
a mládež.

Nový jednatel se  bude intenzivně věnovat 
sportovní a  investiční stránce včetně zajiš-
tění sponzoringu a  propagace klubu s  vizí 
návratu slávy opavského hokeje. René Ho-
luša v  klubu zůstává na  poloviční úvazek 
a  bude se  orientovat na  administrativně 
správní, personální a  finanční agendu, ale 
již jen v rámci pracovního poměru na pozi-
ci výkonného ředitele, či dalšími činnostmi, 
kterými jej pověří jednatel. Radní rovněž 
schválili zprávu společnosti HKO o  hos-
podaření a  činnosti společnosti za  sezónu 
2019/2020. (rok)
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Turistické informační centrum 

Turistické informační centrum 
od června zahajuje sezónní 
provozní dobu

Teplé a  slunečné dny předznamená-
vají příchod letní turistické sezóny. 
I  když v  letošním roce došlo k  posu-

nutí z důvodu epidemie koronaviru, situace 
se  nadále zlepšuje a  návštěvníci tak budou 
moci navštívit Turistické informační cent-
rum Opava (TIC) od 1. června do konce září 
i v sobotu, neděli a o státních svátcích od 9 
do 12 hodin a od 13 do 15 hodin. Od pon-
dělí do pátku platí otevírací doba od 8 do 18 
hodin. Na  všechny čeká mnoho propagač-
ních materiálů, od  letáčků 
pojednávajících o  historii 
a památkách Opavy po za-
jímavosti Opavského Slez-
ska. Čerstvou novinkou je 
potom mapový průvodce 
Opavským Slezskem plný 
tipů na  výlety po  okolí. 
Turisté v  něm najdou vše 
potřebné od  mapy po  cer-
tifikované zážitky a  služby. 
Samozřejmě jsou také k do-
stání suvenýry s  tematikou 
Opavy, knihy či oblíbená 
trička Opavský uličník. V na-
bídce nechybí ani produkty 
opatřené ochrannou znám-
kou Opavské Slezsko regi-
onální produkt®. Příznivci 
čím dál populárnějšího 

discgolfu si mohou v TIC zapůjčit herní disky 
a vyrazit vstříc Stříbrnému jezeru.

Opavské questy neboli hledačky
Quest neboli hledačka činí z poznávání Opa-
vy zábavu i poučení. Hra je v jádru podobná 
známé šipkované, účastníci se vydají na ces-
tu a hledají indicie, orientují se v mapě a luští 
tajenku. Hledačky jsou tvořeny místními lid-
mi či organizacemi pro radost a zábavu jich 
samých i návštěvníků daného místa.

V současné době je k dispozici hned několik 
verzí. Hledačka Křížem krážem staletími spo-
lu s Co skrývají opavské parky, udělá radost 
především mladším dětem. Pro ty starší je 
k  dispozici Po  stopách prvorepublikové ar-
chitektury a Trojbarevný svět. Ty už vyžadují 
pokročilejší znalosti historie a  matematiky 
i zapojení chytrých telefonů. Tištěné hledač-
ky jsou k dostání v TIC a ke stažení na webo-
vých stránkách tohoto centra. (red)

Výstupy na Hlásku 
Mít Opavu jako na  dlani nemusí být pouze 
výsadou ptáků. O sobotách mohou návštěv-
níci zavítat na  městskou věž Hláska, kde 
z ochozu ve výšce téměř 35 metrů při dobré 
viditelnosti dohlédnou až na vrcholky Jese-
níků. Výstup zvládnou i méně zdatní jedinci, 
které do 4. patra vyveze výtah, na ochoz už 
ovšem musejí vyjít po svých. 

Stejně jako v  loňském roce bude v  rám-
ci výstupu zpřístupněna Expozice Opava/
Troppau. Jedná se o unikátní veřejnou umě-
leckou a historickou sbírku předmětů denní 
potřeby s  tematikou Opavy. Vstupné činí 
30 Kč dospělí a 10 Kč mládež do 15 let, ZTP, 
ZTP-P. Vzhledem k  panující situaci prozatím 
nebyl určen přesný termín zpřístupnění věže 
a expozice, pro více informací sledujte strán-
ky TIC.
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Červnová křížovka
Tip na výlet. Před blížícími se prázdninami doporučujeme pro středně zdatné cyklisty výlet na (1. tajenka), který patří k nejcennějším barok-
ním stavbám na severní Moravě. Na místě původní tvrze jej postavil rakouský architekt Hildebrandt pro (2. tajenka). Dnes je objekt po náročné 
rekonstrukci vybaven částečně navráceným mobiliářem a obklopen krásným parkem. 

Vážení čtenáři, tři vylosovaní výherci, kteří nám zašlou správné 
znění tajenky křížovky, od nás získají balíček s regionálními produkty. 
Zvlášť vylosujeme jednoho výherce, který nám zašle správné odpo-
vědi na  přesmyčky, sudoku i  křížovku. Ten také navíc obdrží knihu 
Opavská NEJ. Své odpovědi zasílejte do 12. června, a to buď na adre-
su: Magistrát města Opavy, redakce Hlásky, Horní náměstí 69, 746 26 
Opava, nebo e-mailem: hlaska@opava-city.cz. Odevzdat je můžete 
také na podatelně magistrátu. Tajenka březnové křížovky zní: Josef 
Bíner, hudební skladatel. Řešení sudoku je: 012345, 012678. Přesmyč-
ky – prvoligoví fotbalisté: Manzia, Řezníček, Puškáč, Smola, Simerský, 
Stáňa, Zavadil, Zalapač, Svozil, Žídek. Novou skládací tašku si v redak-
ci Hlásky mohou vyzvednout: Božena Rádková, Jarmila Sommerová, 
Helena Lepková. Knihu Opavsko z nebe navíc získá: Anna Kožaná. 

Přesmyčky
Opava – názvy ulic – 9. Přesmýknutím hlásek dostanete deset názvů 
opavských ulic. Začínají písmeny O  nebo P.  Interpunkční znaménka 
do řešení nepatří. 

 CO PRV ZANIKÁ ?

 CO TIKÁ ?

 DVOŘAN KOČÍ

 HOLÁ OTAVA

 NORA A CHOV

 OKO CLOUMÁ

 OVÁL, KOUBO

 PACKA HOLÉ

 ŘÍKÁ: "PR"

 UHORKY

9 1 3

7 3

3 1 2 7

1 8 9

5 9 4 3

7 3 8

2 7 9 4

3 5

8 9 7

Pomůcka:
Chemický pr-
vek (polokov)

Citové 
vzrušení

Zvýšená 
nota d

Starořím. 
mince

Nedávat 
do dvojic

Jihočeský 
výrobce sýrů

Skotský 
trosečník, 

inspir. k dílu 
Robinson C. 

Element chůze Zničený 
(zastar.)

Drůbeží 
pochoutka Primát Anglicky "užít" Barvení látek 

pomocí vosku
Zeď nad hlavní 

římsouAkra never 
Selkirk

Druh 
karosérie

Moravsko- 
slezský 

kynologic. klub 
(zkr.)

Hřib

Vydání 
známek

Letadla Písemně 
odkázat

Německy 
"babička"

Slovensky 
"jinak"

Osud

Hanopis (říd.) Rusky "tito"

Ohrnutý okraj Anglicky 
"nikdy"

Inic. herce 
Cupáka

1. TAJENKA Inic. sklad. 
Krejčího

Pražské jaro 
(zkr.)

Předložka 
(se 4. p.)

Nerušiti stehy
Část křížovky

Špiniti

Totožnost

Jařmo Anglicky 
"paže" Černý horký 

nápoj Vstřícnost MladíkBýv. český 
fotbalista (Ivo) Nápor choroby Okamžitě

Starší SPZ 
Šumperka

Plevel 
zběhovec

Starší SPZ 
Karviné

Chem. zn. 
teluru

Přední část 
vozu

Švýcarská řeka Írán. symbol 
čistoty

Starořecké 
město Kronika

1. DÍL 2. 
TAJENKY

2. DÍL 2. 
TAJENKY

Regie Radio 
Music (zkr)

Ten i onen

Druh čokol. 
oplatky Latinský zápor

Zn. naší 
kosmetiky

MPZ aut 
Pákistánu

Jméno sloven-
ské zpěvačky 

Rolins

Skříň klikového 
ústrojí

Následující 
za čtvrtou

Anebo (zastar.) Dvořákova 
opera

Sklápěcí 
cylindr

Sudoku s matematickou úlohou
Bonbóny. Kdyby dal Aleš Béďovi dva bonbóny, měli by oba dva stej-
ně. Kdyby však dal dva bonbóny Cecilce a Béďovi jen jeden, měli by 
stejně všichni tři. Kolik bonbónů má každý z  nich, jestliže každý má 
alespoň jeden a dohromady jich je méně jak deset? Úloha není obtížná 
a správný výpočet si můžete ověřit v sudoku, které řešíme běžným 
způsobem. Na jednotlivých podbarvených políčkách středního řád-
ku se postupně dozvíte počty bonbónů Aleše, Bédi a Cecilky. 
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Opava Opava Opava

Foto BT 20010 Foto KO 
20064

Foto KO 
20078

Byt 3+kk Komerční  budova Restaurace
2.195.000 Kč 5.591.410 Kč 15.000.000 Kč

Otice Skřipov Opava

Foto RD 
20125

Foto RD 
20041 Foto BT 20045

Rodinný dům Rodinný dům Byt 3+kk
3.600.000 Kč Cena v RK 2.990.000 Kč

Opava Opava Velké Heraltice

Foto RD 19262 Foto RD 19101 Foto CH 
20120

Rodinná vila Rodinný dům Chalupa

Cena v RK 2.600.000 Kč 1.980.000 Kč

Opava, Masarykova trída 25
553 716 551

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

V realitách jako doma. Už od roku 1992
Ing. Ondřej Veselý, T. Kořistka, R. Gratzová, Ing. V. Hořínek,

J. Martínková, Mgr. J. Kubica, P. Lichá 

Aktuální nabídku najdete na našich vývěskách nebo na stránkách

www.1realitka.cz

CREDIT
AUTOŠKOLA s.r.o.

p. Král +420 603 852 503 
p. Holuša +420 608 717 665

Nádražní okruh 767/13, 
746 01 Opava

autoskola@credit-opava.cz
www.credit-opava.cz

oprávnění AM, A1, A, B, C, T, B+E, C+E

p. Holuša

Koupím moto československé výroby:

Děkuji za nabídku. Tel.: 775 623 723

Stadion - Jawetta - Pařez - Pérák - Jawa - CZ ...atd.
v původním nálezovém stavu: koroze, nekompletní,  

popřípadě pouze díly k těmto motocyklům
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Krátce

Opět můžete žádat o Euroklíč 
Distribuční místo, 
kde si zájemci mo-
hou žádat o Euroklíč, 
je od  května opět 
v provozu. Je však nutné dodržovat přísněj-
ší hygienická opatření. Euroklíč může získat 
zdarma každý člověk se zdravotním postiže-
ním, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, 
stomik, onkologický pacient, člověk trpící 
roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou 
chorobou, nespecifickými střevními záněty. 
V  případě zájmu se  stačí dostavit do  kan-
celáře spolku Opavskem bez bariér sídlícím 
na Horním náměstí 47, kde pomohou zařídit 
jeho získání. Více informací najdete na webo-
vých stránkách www.opbb.cz. (ime)

Zvuková střelba pro nevidomé
Středisko Charity Opava, které poskytuje 
chráněné bydlení i sociální rehabilitaci lidem 
se zrakovým postižením, díky příspěvku Na-
dačního fondu Českého rozhlasu Světluška 
pořídilo speciální sadu pro zvukovou střelbu. 
Podstatou zvukové střelby je zdraví neškod-
ný laserový paprsek, jehož zdrojem je pisto-
le. Čím blíže je paprsek nasměrován střelcem 
přímo na  střed terče, tím vyšší tón se  ozve 
z  připojených reproduktorů. „Je výborné, 
že  trénink zvukové střelby může rozvíjet jem-
nou motoriku zrakově handicapovaných klien-
tů a zlepšovat reakce na vnější zvukové podně-
ty,“ popsala další výhody zvukové střelby pro 
nevidomé vedoucí Zuzana Janků a  dodala: 
„Děkujeme za  finanční podporu Nadačnímu 
fondu Českého rozhlasu z  projektu Světluška, 

bez kterého bychom si tuto skvělou pomůcku 
nemohli pořídit.“ 

Ve štítech tlumočili v České televizi 
Chráněné dílny Charity Opava zaznamenaly 
velký úspěch s výrobou ochranných obličejo-
vých štítů z plastu, které vznikly podle návrhu 
vedoucího Tomáše Rychlého. Dodávaly je ne-
jen do nemocnic, ale mohli jste je spatřit také 
v České televizi. S ochranným štítem z Opavy 
totiž do znakové řeči tlumočila během vysílá-
ní ředitelka Centra služeb pro neslyšící a ne-
doslýchavé Pavlína Zárubová. „Roušky jsou 
většinou při komunikaci s  neslyšícími nepřeko-
natelnou bariérou. Štít, který pomáhal i dalším 
tlumočníkům do  znakové řeči, byl mnohem 
lepší než helma, kterou mi původně dali v České 
televizi,“ řekla Pavlína Zárubová.

Chráněné dílny se radují 
z nového vysokozdvižného vozíku

Obálky v ledničce pomohou seniorům

Bez plánované slávy a hostů, ale v rouš-
kách. Tak nakonec proběhlo předání 
nového vysokozdvižného vozíku pro 

Chráněné dílny Charity Opava. Ale radost to 
v technické dílně, ve které více jak pětatřicet 
osob se  zdravotním postižením zpracovává 
vysloužilý elektroodpad a  skartuje doku-
menty, určitě nezmenšilo. Nový vysokozdviž-
ný vozík zde již nutně potřebovali. 

„Při rozebírání vysloužilého elektra, kterého 

zde například v  roce 2019 zpracovali více jak 
1 200 tun, vzniká velké množství materiálů. Ty 
je potřeba skladovat, převážet a manipulovat 
s nimi. Sloužily k tomu dva vysokozdvižné vo-
zíky, přičemž jeden z nich byl již tak poruchový 
a  starý, že  ho nemělo smysl opravovat. Nový 
moderní vysokozdvižný vozík má výrazně lep-
ší technické parametry a  zvládne více úkonů. 
Díky přídavnému zařízení vidlí s  otočí bude 
manipulace bezpečnější a  rychlejší. Oproti 
starému vozíku také jezdí na LPG, díky čemuž 

se Charita Opava hlásí také ke své ekologické 
odpovědnosti,“ řekl manažer Charity Opava 
Tomáš Schaffartzik.

Vysokozdvižný vozík byl pořízen díky fi-
nanční pomoci Moravskoslezského kraje, 
který přispěl částkou 750 tisíc korun. Dalších 
50 tisíc na vozík věnovala Charitě Opava fir-
ma Danardo, s. r. o., zbytek Charita pokryla 
z vlastních zdrojů.

Jméno, věk, nemoci, užívané léky nebo 
třeba alergie. To vše jsou informace, kte-
ré mohou záchranářům či hasičům při 

zákroku pomoci zachránit ohroženému člo-
věku život. Jak je ale rychle získat, když napří-
klad zasahují v  bytě seniora, který žije sám? 
Od konce loňského roku by je měli u každého 
seniora ihned a bez prodlení najít v ledničce. 

Právě tam by se totiž měla nacházet takzvaná 
IN.F.Obálka, obsahující vyplněné formuláře 
s  údaji, které pomůžou lékařům a  hasičům 
rychleji se  zorientovat ve  zdravotním stavu 
seniora. Proč právě v ledničce? Ta totiž nejlépe 
odolává ohni či vodě. Název projektu IN.F.Obál-
ka znamená „INformace jako Forma Ochrany“. 
IN.F.Obálka obsahuje plastovou obálku, for-
mulář k vyplnění, informační leták s návodem 
vyplnění a  informační samolepku na  dveře 
z vnitřní strany bytu nebo magnetku na lednici. 

O  IN.F.Obálkách jsou informovány všechny 
složky záchranného systému, jejichž zástup-
ci také pomáhali určit jejich podobu a obsah. 
„Nejsou výjimkou situace, kdy naši zdravotníci 
přijedou k  zásahu a  o  dotyčném nevědí nic. 

Teď, když uvidíme samolepku IN.F.Obálka, 
bude stačit sáhnout do  lednice. Informace 
o  lécích, které pacient bere, o  alergiích, který-
mi trpí, nebo jakékoliv další upozornění nám 
pomohou určit nejvhodnější způsob ošetření,“ 

řekla ředitel Zdravotnické záchranné služby 
Moravskoslezského kraje Roman Gřegoř. 
V obálce budou také kontakty na blízké oso-
by, které mohou záchranáři ihned informo-
vat.

„Charita Opava rozdává IN.F.Obálky klientům 
terénních služeb, pomáháme jim také s  vypl-
ňováním,“ řekla manažerka sekce služeb se-
niorům a zdravotnických zařízení Petra Thie-
mlová. „Lidé si pochvalují, že v případě potřeby 
mají informace na jednom místě,“ dodala.

Obálku s osobními informacemi pro záchra-
náře bude mít v ledničce přes 60 tisíc senio-
rů v Moravskoslezském kraji. Vzhled obálek, 
letáků i magnetek a samolepek navrhnul To-
máš Rychlý z Chráněných dílen Charity Opa-
va, které zároveň vyrobily a  zkompletovaly 
přibližně polovinu z 60 tisíc obálek.
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Projekt pomáhal nejen odsouzeným
Po čtyřech letech skončil projekt Probač-

ní a mediační služby a Vězeňské služby 
ČR s názvem Křehká šance II a také díl-

čí aktivita Rozvoj restorativní praxe. Snahou 
celého projektu bylo usilovat o nový postup, 
jak výchovně zacházet s odsouzenými, a do-
pomoci jim k narovnání vztahů a převzetí od-
povědnosti za své činy. V mnoha společných 
projektech tak vznikla úspěšná spolupráce 
několika institucí a organizací v Opavě. 

Ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací 
vznikl cyklus přednášek pod názvem Ponděl-
ní káva s probačním pracovníkem, kde se ře-
šila témata jako Oběti trestné činnosti, Ky-
berprostor, Mediace nebo Děti a technologie 
či Trest domácího vězení. Program Náprava 

vztahů v rodině vznikl na základě požadavků 
vedení věznice a  zapojení organizace Euro-
topia.cz Opava. Program byl určen primárně 
pro odsouzené, avšak v  rámci pomoci a  te-
rapie pracuje i  nadále zejména s  rodinnými 
příslušníky těchto odsouzených žen a mužů.

„Velmi zajímavá a  ojedinělá byla spolupráce 
s  pedagogy a  studenty Střední průmyslové 
a umělecké školy v Opavě. Ti navrhli dětský kou-
tek v  prostorách věznice. Myšlenka propojení 
věznice s komunitou, v rámci vytváření příjem-
ného prostoru pro děti, nabídla svůj velký sociál-
ní a preventivní přesah,“ řekla Barbora Leková, 

restorativní pracovnice Probační a  mediační 
služby a dodala: „Za zmínku stojí také výstava 
Výpovědi osob dotčených trestnou činností, kte-
rou bylo možné zhlédnout v obchodním centru 
Breda & Weinstein nebo beseda s odsouzenými 
ženami v prostorách Obecního domu.“ Ve spo-
lupráci s  Fakultou veřejných politik Slezské 
univerzity v Opavě, Ústavem pedagogických 
a psychologických věd proběhla jednodenní 
konference pro odbornou veřejnost a  stu-
denty Dny restorativní justice 2019. Přestože 
projekt ukončil svou činnost, myšlenky, nápa-
dy, programy a vybudovaná spolupráce dále 
zůstávají.   (ime)

Ani v  této „kovidové době“ se  život 
ve slezské metropoli nezastavil. Z Mi-
nisterstva vnitra přišla zpráva, že měs-

tu Opava byl ve 13. ročníku soutěže o Cenu 
Ministerstva vnitra za  kvalitu ve  veřejné 
správě udělen bronzový stupeň. Konkrétně 
za dosažení kategorie C, oficiální sady krité-
rií místní Agendy 21 (MA21), která se věnuje 
místnímu rozvoji, povzbuzení ekologické ak-
tivity obyvatel a zájmu o kulturní život měst 
a obcí.

„V loňském roce jsme se kromě tradičních kam-
paní typu Den Země, Evropský týden mobility, 

nebo Den stromů, zaměřili v rámci aktivit míst-
ní Agendy 21 na  osvětu v  oblasti péče o  du-
ševní zdraví. Je to aktuální celospolečenské 
téma, diskutované nejen v  souvislosti s  právě 
probíhající reformou psychiatrické péče, která 
s sebou nese zásadní přelom v náhledu na tuto 
problematiku,“ řekla koordinátorka MA21 Ve-
ronika Bittová a dodala: „Aktivity realizované 
městem Opavou byly zaměřeny na širokou od-
bornou i laickou veřejnost nenásilnou a pouta-
vou formou prostřednictvím pořádání veřejně 
přístupných a tematicky propojených akcí.“

„Udělení ocenění mě opravdu těší. Mezi cíle 

této akce nepatřilo pouze představení posky-
tovaných služeb duševně nemocným, ale také 
ukázat, že i s duševním onemocněním je mož-
né žít ‚normální‘ život. O akce byl veliký zájem, 
a  během jejich konání jsme vnímali, jak zpět-
nou vazbu veřejnosti, tak i  zúčastněných or-
ganizací,“ řekla první náměstkyně primátora 
Hana Brňáková, která je určenou političkou 
MA21 a nad všemi akcemi převzala záštitu.

Slavnostní předání ceny se uskuteční v rámci 
V. výroční konference Moderní veřejná sprá-
va, která proběhne na podzim. (ime)

Ocenění za kvalitu ve veřejné správě

Koupelnové studio
Krnovská 11, Opava

tel: 553 716 523
 728 834 329

Provozovna 
Kylešovská 12, Opava

tel: 553 623 949   
 602 739 651 
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Blahodárné výrobky mléčné
Mléko, mléko, mléko. Kozí, kravské, 

ovčí. Stokrát skloňované, stokrát 
milované i  nenáviděné. Ovšem asi 

nemusíme připomínat, že  není mléko jako 
mléko. To čerstvě nadojené, s  láskou zpra-
cované do podoby lahodného sýru, jogurtu, 
zákysu či tvarohu, chutná prostě jinak. Ne-
bojte se to vyzkoušet. My vás dnes pozveme 
na  tři farmy v  blízkosti Opavy, které získaly 
pro své výrobky certifikát Opavské Slezsko 
regionální produkt. 

O Kozí farmu Magdaléna ve Štítině se  tě-
lem i  duší stará paní Renáta Vajdová. Jejími 
svěřenkami jsou kozy plemene bílá krátko-
srstá a také kravičky plemene jersey. Tradiční 
výrobě sýrů a  dalších produktů z  pasterizo-
vaného mléka se  v  domácích podmínkách 
věnuje rodina Renáty Vajdové už několik 
desítek let. Sama má více než 25 let dlouhou 
praxi. Čerstvý sýr si zachovává jedinečné 
vlastnosti, vyváženou lahodnou chuť, jem-
nou mléčnou vůni bez zápachů a  pachutí. 
Podle fantazie a  poptávky zákazníků jsou 
sýry ochucovány domácími bylinami a  ko-
řením, česnekem, červeným a zeleným pep-
řem, ořechy, olivami.

Na Halfarovic farmě v Bohuslavicích neda-
leko Opavy je rušno. Najdete tam celou škálu 
zvířat od  drůbeže přes králíky až  ke  kozám, 
ovcím a  kravičce. Nechybí ani kočky a  pes. 
To hlavní je však chov koz plemen bílá a hně-
dá krátkosrstá koza, z  jejichž mléka vyrábí 

Anna Halfarová lahodné kozí sýry a jogurty. 
Denně zpracuje desítky litrů kozího mléka. 
Ručně tradičními postupy, bez použití kon-
zervačních látek a  umělých přísad vyrábí 
čerstvé kozí sýry a  jogurty. Kromě kozího 
mléka zpracovává farmářka Anna Halfaro-
vá také mléko kravské. Vyrábí z něj lahodné 
nitě, tedy ručně tahané pařené sýry, jogurty 
ochucené jahodovým nebo borůvkovým 
džemem a specialitou je jemné máslo ručně 
plněné do tradičních formiček.

Přímo na Farmě Klokočov můžete ochutnat 
a nakoupit lahodné kozí, ovčí a kravské sýry, 
čerstvé kravské a kozí mléko, jogurty, tvaroh, 
máslo a další mléčné produkty. Vše vyrábějí 
z čerstvě nadojeného mléka od zdejších zví-
řat, bez jakýchkoli konzervantů a v bio kva-
litě. Přijďte se  přesvědčit, že  kvalitně zpra-

cované kozí mléko od spokojených a dobře 
krmených koz rozhodně nesmrdí! Také krav-
ské mléko je zpracováno šetrně tak, aby zů-
stalo v  co nejpřirozenějším stavu. Ošetřeno 
je tedy pouze pasterizací, aby byly zničeny 
choroboplodné zárodky. Jedinečností farmy 
je produkce ovčího mléka a  výrobků z  něj. 
Pro srovnání, denně v  Klokočově zpracují 
přibližně 150 litrů kravského, 100 litrů kozího 
a jen 25 litrů ovčího mléka. 

Podtrženo – shrnuto, zvířata na  všech far-
mách žijí v čistotě a jsou dobře živena, jejich 
mléko je zpracováno s tou největší péčí. Díky 
tomu dostanete ty nejlepší produkty. Na-
koupit si je můžete přímo na farmách nebo 
ve farmářských prodejnách. Bližší informace 
najdete na  www.regionalni-znacky.cz/opav-
ske-slezsko.cz.

Naše zkušenosti, Vaše spokojenost

Postaráme se o prodej nebo pronájem Vaší nemovitosti
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