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Vánoce v Bredě ADVENTNÍ PROGRAM

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

KOUZELNÉ VÁNOCE VÁNOCE S MIMONI

5. 12.

12. 12.

28. 11.

19. 12.

www.ocbreda.cz ocbredaBreda & Weinstein

5+1 (224 m2) s terasou, Opava RD Březová Pronájem 2+kk, Opava Komerční prostory + garáže, Opava

RD SvatoňoviceRD s garáží, Otice Místo pro Vaši reklamu, Opava Pronájem komer. prostor, Opavawww.reality-spirutova.cz
 604 237 555

Bezplatná linka: 800 111 445

Olomoucká 79, Opava 1
zastávka trolejbusu „Nemocnice“

Po - Pá: 8.00-17.00
(bezbariérový přístup, parkoviště)

Rozvoz pomůcek ZDARMA, 
na poukaz i za hotové

UDĚLEJTE RADOST SVÝM BLÍZKÝM

Lze uplatnit při nákupu širokého 
sortimentu zdravotní obuvi, kosme-

tiky, cvičebních a rehabilitačních 
pomůcek, tlakoměrů a dalších…

dárk� ým p� kazem!

200,- 500,- 1000,-

Inzerce



Milí Opavané,
víte, jaké město má podle Ministerstva vnit-

ra třetí nejkvalitnější veřejnou správu u nás? 

A která radnice se opět dostala na stupně 

vítězů v soutěži o nejpřívětivější úřad? Který 

systém pomoci seniorům s registrací k očko-

vání inspiroval ostatní města a už zmíněné 

Ministerstvo vnitra ho vybralo jako příklad 

dobré praxe? Pokud jste třikrát po sobě od-

pověděli Opava, pak jste se trefili. Mám vel-

kou radost z toho, že si práce města všimli 

i jinde a ocenili ji prestižní cenou. Je to pro 

nás velká výzva i závazek do budoucna záro-

veň. Věřím, že máme na magistrátu kvalitní 

tým lidí, kterým za jejich práci i touto cestou 

děkuji, a že tyto úspěchy i za rok obhájíme.

Snad nikdy jsem nedostal tolik e-mailů, 

zpráv na sociálních sítích, ale i osobních 

vzkazů, jako když jsme před nedávnem ne-

chali opravit veřejné toalety a chodník na 

Městském hřbitově. Na jednu stranu to může 

vypadat jako drobnost, na stranu druhou to 

ale přináší komfort, který by měl být pro ná-

vštěvníky hřbitova v dnešní době již běžný. 

V podobných opravách chceme pokračovat 

i nadále, abychom zkvalitňovali život a služ-

by pro občany v našem městě. 

V polovině listopadu jsme vybrali nového ře-

ditele Slezského divadla. Přes svůj mladý věk 

už dokázal posbírat řadu zkušeností u nás 

i v zahraničí. Do Opavy jde s ambiciózním 

plánem sehnat dostatek externích finanč-

ních zdrojů, aby se zachovaly oba soubory, 

jak činohra, tak opera. Velkým úkolem bude 

nově přilákat více diváků a zefektivnit chod 

divadla. Držím mu pěsti a budu ho samozřej-

mě v jeho práci podporovat.

Vstupujeme do nejkrásnějšího období roku. 

Na obou opavských náměstích už stojí roz-

svícené vánoční stromy, centrum města 

zkrášlily další nové prvky vánoční výzdoby. 

Podle prvních reakcí se vám líbí, z čehož 

mám velkou radost. Do této Hlásky jsme pro 

vás přidali i předtištěný dopis pro Ježíška. 

A pokud náhodou nevíte, o co si napsat, 

zkuste třeba novou knihu Proměny Opavy. 

Vyšla na konci listopadu a je opravdu krásná. 

Doufám, že přes svátky budu mít více času 

a pořádně si ji pročtu.

Vážení spoluobčané, na závěr mi dovolte 

popřát vám ty nejkrásnější svátky strávené 

ve zdraví a hlavně přesně podle vašich před-

stav. Tento rok nebyl lehký a lehčí zřejmě ne-

budou ani další měsíce. Ale věřte, že každá 

nesnadná doba jednou skončí. 

Krásné a radostné Vánoce!

Tomáš Navrátil, primátor
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Zpravodaj statutárního města Opavy

Tento zpravodaj distribuuje Magistrát města Opavy. Pokud vám Hláska nebyla doručena, kontaktujte prosím redakci zpravodaje na e-mail: hlaska@opava-
city.cz. Nezapomeňte uvést kromě ulice také číslo popisné, aby vaše reklamace mohla být snadněji vyřízena. Děkujeme!

Vzhledem k tomu, že zpravodaj vychází jednou za měsíc a pandemická situace se neustále mění, není možné zaručit, že zveřejněné pozvánky budou 

platné.  Pro aktuální informace sledujte webové či facebookové stránky jednotlivých organizací. Děkujeme za pochopení.!!!

Pohodové prožití
adventu, krásné 

vánoční svátky 

a vše dobré 

do nového roku

přeje
statutární město Opava

InzerceÚvodník
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Zastupitelé rozhodnou o změně jízdného

M
ěstský dopravní podnik Opava na-

vrhnul změnu jízdného od března 

příštího roku. Kvůli výraznému po-

klesu množství cestujících a na straně druhé 

zdražení pohonných hmot, energií a mezd by 

mělo dojít ke zdražení a to v průměru zhruba 

o dvě koruny. 

Změny, které by měly začít platit od března 

příštího roku, ale ještě musí schválit v prosinci 

zastupitelé. Podobné úpravy pak plánuje vět-

šina měst po celé České republice.

Opava má jednu z nejhustších sítí městské 

hromadné dopravy u nás. Poslední roky se 

však potýká s poklesem cestujících, jezdí 

jich až o 20 procent méně než před několika 

málo lety. Podle průzkumů nejméně polovi-

na z těchto „odpadlíků“ neplánuje návrat do 

autobusů či trolejbusů a dává přednost in-

dividuální přepravě. Pro dopravní podnik to 

znamená citelný pokles tržeb. „Očekáváme 

velký nárůst cen energií, tedy zemního plynu 

a elektřiny. A ty nůžky inflace se od roku 2013 

stále rozevírají,“ řekl ředitel Městského do-

pravního podniku Pavel Gebauer a dodává: 

„Je třeba si uvědomit, že ceny rostou každoroč-

ně. Poslední zásadnější změna jízdného v Opa-

vě přitom proběhla již v roce 2013.“

U bezkontaktního odbavení se počítá s ná-

růstem cen o zhruba 10 až 15 procent. Jízd-

né placené v hotovosti u řidiče pak vzroste 

výrazněji. Nadále tak bude platit, že se nej-

více vyplatí cestovat s bankovní kartou nebo 

s ODISkou. O finální podobě jízdného roz-

hodnou zastupitelé.  (rok)

Opava a Ratiboř slaví 30 společných let

P
olská Ratiboř si v listopadu připomněla 30. výročí uza-

vření partnerské smlouvy s Opavou. Za slezskou met-

ropoli se oslav v Ratibořském centru kultury zúčastnila 

delegace vedená náměstkem primátora Michalem Jedličkou. 

Ten u této příležitosti společně  s primátorem Ratiboře Darius-

zem Polowym podepsal deklaraci o dalším pokračování part-

nerství obou měst. „Spolupráce s Ratiboří je velmi intenzivní, 

zapojuje se do ní řada opavských organizací. Obě města jsou si 

velmi blízká a díky partnerství se můžeme navzájem inspirovat 

a učit jeden od druhého,“ konstatoval náměstek Jedlička.

Partnerskou smlouvu podepsala Opava s Ratiboří v roce 1991. 

U příležitosti 20 let od jejího uzavření obě města vzájemnou 

spolupráci v roce 2011 potvrdila novou smlouvou. (mot)

Prosincové zasedání zastupitelstva
Poslední jednání opavských zastupitelů 

letos proběhne v pondělí 6. prosince, a to 

tradičně od 9 hodin v Kulturním domě Na 

Rybníčku. Nejdůležitějším bodem, který se 

bude projednávat, je rozpočet města na rok 

2022. Celý program zasedání je zveřejněn na 

úřední desce magistrátu, na plakátech a na 

webových stránkách města. (lad) 

Návrh rozpočtu na příští rok
Radní na svém listopadovém zasedá-

ní schválili návrh rozpočtu na příští rok 

a rozpočtový výhled na roky 2023–2024, 

o konečné verzi rozhodnou zastupitelé 

6. prosince. Připomínky k návrhům mohou 

vyjádřit i občané. Do 2. prosince je mohou 

zaslat vedoucí odboru finančního a rozpoč-

tového Lence Grigarové na adresu lenka.

grigarova@opava-city.cz nebo vedoucí od-

dělení rozpočtu a ekonomických agend An-

dree Hlávkové na adresu andrea.hlavkova@

opava-city.cz, ústně je pak mohou předložit 

přímo na zasedání zastupitelstva. K zaslá-

ní dotazů a připomínek je možné využít 

i e-mail rozpocet@opava-city.cz. Návrh roz-

počtu je zveřejněn na titulní straně webu 

města na www.opava-city.cz. (rok)

Den prevence v univerzitním centru
V 1. patře OC Breda & Weinstein proběhne 

akce, která se zaměřuje na oblast zdraví. 

Program Dne prevence připravuje Fakulta 

veřejných politik Slezské univerzity za pod-

pory města Opavy. Ve čtvrtek 2. prosince si 

mohou zájemci z řad veřejnosti v čase od 

10 do 17 hodin zdarma přijít pro nejrůzněj-

ší rady a tipy, jak udržet v kondici tělo i duši, 

a to od odborníků i studentů pořádající fa-

kulty. Dozvědí se například, jak správně pro-

vádět dentální hygienu, jak poskytnout první 

pomoc v krizové situaci či jak bezpečně podá-

vat léky dětem. Mohou si nechat změřit krev-

ní tlak, tělesnou hmotnost a tuky v těle nebo 

si udělat test psychické pohody. Chybět ne-

budou ani ukázky používání kompenzačních 

pomůcek a invalidních vozíků, speciální po-

zornost bude věnována také osvětě v oblasti 

sexuálního zdraví a gynekologické prevence 

u mentálně postižených dívek. (lad)

Zemřel tyčkařský šampion Jiří Lesák
Ve věku 66 let zemřel v polo-

vině listopadu bývalý národní 

rekordman ve skoku o tyči 

a později úspěšný trenér Jiří 

Lesák. Opavský rodák začínal 

s atletikou ve třinácti ve Sleza-

nu Opava. Mezi jeho největší úspěchy patřila 

účast na ME v Praze v roce 1978. ČR repre-

zentoval v 17 mezistátních utkáních. Celkem 

šestkrát v letech 1977 až 1981 posunul hod-

notu československého rekordu z 515 až na 

537 centimetrů. Federálním šampionem se 

stal třikrát, českých titulů získal šest. Po skon-

čení závodní činnosti vedl v letech 1998–

2000 tréninkovou skupinu ve Vítkovicích, 

poté se přesunul zpět do Opavy do Sokola. 

Jeho rukama prošli špičkoví tyčkaři, např. Ka-

teřina Baďurová, Daniela Bártová, Michal Bal- 

ner, Richard Havlásek, Jan Kudlička, Martin 

Kysela, Adam Ptáček a Zdeněk Šafář.  (lad)

Aktuality
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Foto: web A. Kománka

Fungování magistrátu na konci roku
Po vánočních svátcích, v období 27. až 

30. prosince, bude magistrát otevřen v běžné 

pracovní době. Na Silvestra, v pátek 31. pro-

since, bude ale pro veřejnost zcela uzavřen. 

Prvním běžným pracovním dnem v novém 

roce je pondělí 3. ledna. (lad)

Vánoční provoz MHD
Od 24. do 26. prosince bude opavská MHD 

jezdit podle nedělního jízdního řádu, stej-

ně tak 1. ledna. Ve dnech 23. a 27. – 31. 12., 

v době vánočních prázdnin, se bude řídit 

jízdním řádem pracovních dní s výjimkou 

linek 202, 204, 205 a 210, které nebudou vů-

bec vypravovány, stejně tak spoje vyznačené 

jako školní. Na Štědrý den bude provoz od 

15.30 postupně omezován a v 16.30 zcela 

ukončen. Na Silvestra bude provoz omezo-

ván od 19.30 hodin a skončí ve 20.30 hodin. 

Na 1. svátek vánoční a na Nový rok budou 

vozy vyjíždět od 6.30 hodin, od 7.30 bude 

MHD fungovat dle platného jízdního řádu. 

Vlaky do Ostravy nově s internetem
Soupravy CityElefant, které pendlují mezi 

Opavou a Ostravou, mají nové internetové 

připojení. Vyžádali si to sami cestující. Služ-

ba, která je poskytována zdarma, byla spuš-

těna v průběhu listopadu. (lad)

Aplikace ukáže zprávy o Opavě
Chcete být v obraze a přestáváte se oriento-

vat v záplavě zpráv? Pak můžete využít apli-

kaci FlashNews, pomocí které můžete do-

stávat zprávy o Opavě podle vašeho zájmu. 

Najdete ji na stránce www.flashnews.com 

nebo si můžete stáhnout i stejnojmennou 

mobilní aplikaci. Služba je zdarma. (rok)

C
elá Opava se už oblékla do svátečního. 

První adventní neděli se rozsvítily vá-

noční stromky na obou centrálních ná-

městích. Letos jsou to dvě zhruba 28 let staré 

jedle obrovské z Městských lesů ve Skřipově. 

Ve stejný den odstartovaly i Vánoční trhy, na 

které můžete zavítat až do 22. prosince. Čekají 

tu na vás více než 2 desítky stánků s nejrůzněj-

ším, především rukodělným zbožím. „V nabíd-

ce najdete dekorace, mýdla, svíčky, dřevěné či 

pletené výrobky a mnoho pochoutek – domácí 

zavařeniny, paštiky, perníky, sýry, oříšky, rybí vý-

robky či zabijačkové speciality,“ zve organizátor 

trhů Martin Žižlavský. Z teplé kuchyně voní 

na dálku játra na topince, halušky, hranolky, 

bramboráky, langoše nebo maďarské klobá-

sy. K dostání budou i vánoční stromky a živí 

kapři. Kulturní program, který je v rámci Vá-

nočních trhů připraven, najdete na st. 9. 

V době, kdy šla Hláska do tisku, vláda zpřís-

nila protiepidemiologická opatření a podle 

médií dokonce zvažuje nouzový stav. Měs-

to i organizátor se shodli, že udělají vše pro 

zachování trhů. Redakce ale není schopná 

předvídat, jak se bude situace vyvíjet a zda 

například doprovodný program trhů nebu-

de muset být zrušen. Je tedy nutné sledovat 

web města, média a sociální síti. Jisté je, že 

hodně bude záležet na samotných návštěv-

nících. Ti musí počítat s tím, že mohou být 

kdykoliv zkontrolováni.

Pokud vás neláká nákup na trzích, můžete se 

jen tak projít vánočně nasvícenou Opavou.  

O novinkách ve výzdobě města jsme psali 

podrobně už v minulé Hlásce, připomeň-

me jen, že nově jsou nasvětleny všechny 

tři historické brány do města, alej v sadech 

Svobody, Obecní dům a Ptačí vrch. Všechny 

světelné prvky jsou monitorovány kamera-

mi, vedení města věří, že jejich krásu neponi-

čí vandalové. Již v minulosti se stalo, že byly 

některé prvky zdemolovány nebo odcizeny, 

například na svítící kouli. Nejenže je pak celé 

ozdoba vyřazena z provozu, její repasování 

navíc stojí nemalé peníze.  (lad)

S
lezské divadlo má nového ředitele. 

Opavští radní na svém jednání 16. lis-

topadu potvrdili doporučení výběrové 

komise a jmenovali do funkce Aleše Komán-

ka. Příspěvkovou organizaci města povede 

od 1. ledna. Do výběrového řízení na ředitele 

Slezského divadla se přihlásilo celkem šest 

uchazečů, z nichž do druhého kola před vý-

běrovou komisi postoupili čtyři.

„Hledali jsme člověka s řídícími a komunikač-

ními schopnostmi i výbornou znalostí oboru. 

Jeho hlavním úkolem bude restrukturalizace 

divadla, je především nutné zvýšit podíl více- 

zdrojového financování. Aleš Kománek před-

ložil zajímavou koncepci, která pracuje s rolí 

Slezského divadla v našem městě i potřebami 

opavských diváků,“ uvedl náměstek primáto-

ra Petr Orieščík.

Dodal, že Opava je jediným okresním měs-

tem v České republice, které má vlastní 

dvousouborové divadlo a je v tomto ohledu 

unikátem i ve středoevropském kontextu.

Devětatřicetiletý Aleš Kománek je uznáva-

ným dirigentem. Absolvoval prestižní evrop-

ské hudební univerzity – vystudoval praž-

skou Hudební fakultu Akademie múzických 

umění a poté pokračoval na Universität für 

Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Jako 

dirigent poté spolupracoval s řadou prestiž-

ních orchestrů v České republice i v zahraničí 

a dále se vzdělával na Hudební fakultě Ja-

náčkovy akademie múzických umění v Brně. 

V letech 2012 až 2016 působil jako umělec-

ký vedoucí společnosti AIDA Entertainment 

v Hamburku, poslední čtyři roky byl ředite-

lem a pedagogem Musik-Atelieru Creativo 

v rakouském Badenu. (mot)

Přijďte nasát atmosféru svátků na trhy

Ředitelem divadla bude Aleš Kománek

Aktuality
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Výzva pro pořadatele akcí po 22. hodině

O
rganizátoři akcí, kteří je plánují protáh-

nout až do pozdních večerních hodin, 

je musí předem nahlásit na radnici. 

Na jejich konání po 22. hodině totiž musí mít 

povolení, jinak by porušili vyhlášku o nočním 

klidu. Žádost s popisem akce musí podat nej-

později do konce ledna 2022. Najdou ji na 

webu města v sekci Nabídka témat/Kultura 

a akce města. Vyplněný formulář je třeba zaslat 

na e-mail: jana.foltysova@opava-city.cz nebo 

zaneta.motlova@opava-city.cz.

 „Seznam akcí je předložen radním a následně 

zastupitelům, ti rozhodují o tom, které z nich 

výjimku z rušení nočního klidu udělí a které 

nikoliv,“ vysvětluje vedoucí odboru kance-

lář primátora Jana Foltysová, která vyhlášku 

zpracovává. Zároveň vyzývá i pořadatele, je-

jichž akce už ve vyhlášce zařazeny jsou, aby 

se prostřednictvím jejího e-mailu přihlásili 

a konání akce i platnost údajů potvrdili.

Nelze rozhodně vyhovět všem žadatelům. 

Podle metodiky Ministerstva vnitra je možné 

do vyhlášky zařadit pouze akce přístupné ši-

roké veřejnosti, které mají určitý společenský 

význam. Dále pak ty, které navazují na kul-

turní tradice nebo novou smysluplnou tra-

dici zakládají. Jde tedy například o Majáles, 

Rock na grilu, Opavské léto zábavy, Joy Run 

či odpusty a posvícení v městských částech. 

Zcela jistě sem nelze zařadit firemní akce, 

soukromé oslavy, svatby a večírky. „Kromě 

samotné podstaty akce se vždy posuzuje také 

lokalita, ve které se koná. Cílem je, aby určité 

části města nebyly zatěžovány hlukem příliš 

často. Pořadatel také musí počítat s tím, že za-

řazení do vyhlášky podléhá procesu schválení 

nejen radou a zastupitelstvem města, ale i kon-

zultací s Ministerstvem vnitra. I proto je nutné 

akce, které se sice konají třeba až v létě nebo na 

podzim příštího roku, nahlásit již nyní,“ dodává 

Jana Foltysová s tím, že na zařazení akce do 

vyhlášky není právní nárok.  

Seznam schválených akcí lze najít na webu 

města v sekci Město a úřad/vyhlášky a naří-

zení. Všichni pořadatelé mají navíc zákonnou 

povinnost nejpozději 5 dní před konáním 

každou akci, které byla udělena výjimka z ru-

šení nočního klidu, ohlásit na magistrát. Její 

termín spolu s dalšími informacemi je pak 

vyvěšen na úřední desce. Opavané si tak mo-

hou zjistit, zda je akce po 22. hodině povo-

lená či nikoliv. Pokud tomu tak není, mohou 

v případě rušení nočního klidu volat měst-

skou policii. (lad)

Očkování celý týden, neobjednaní ve čtvrtek

S 
narůstajícím zájmem rozšířilo očkovací 

centrum Slezské nemocnice Opava (dále 

jen Centrum) v budově Obecního domu 

na Ostrožné 46 svou pracovní dobu i o pátek. 

Pro zájemce je tedy otevřeno celý pracovní tý-

den, v pondělí a ve středu od 10 do 18 hodin, 

v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 8 do 16 hodin. 

Očkování probíhá dle časové rezervace, ve 

čtvrtek pak mohou přijít i neobjednaní. Pouze 

ale ti, kteří ještě očkování vůbec nebyli a mají 

zájem o aplikaci jednorázové vakcíny. „Počet 

zájemců se v těchto dnech výrazně zvyšuje, ve 

čtvrtky i na dvojnásobek. Centrum má nasta-

venou kapacitu na 300 očkovaných denně, ta 

už je ale nedostačující, i proto jsme otevřeli také 

v pátek,” říká tisková mluvčí Slezské nemocni-

ce Monika Kunčarová. 

Zejména mezi staršími občany roste zájem 

o aplikaci třetí dávky. Ať už se rozhodnou 

sami či po výzvě hygienické služby, je nut-

né se před příchodem do očkovacího cent-

ra zaregistrovat. To lze udělat na webovém 

portálu Centrálního rezervačního systému 

www.crs.uzis.cz. Registrace je jediná jistota, 

že příchozí třetí dávku dostane. 

Centrum je dostupné i osobám na vozíku 

či méně pohyblivým. Bezbariérový vchod 

je situován z Beethovenovy ulice (vstup do 

Klubu Art), hned vlevo je výtah. Pro ty, kteří 

přijedou autem, je naproti bezbariérového 

vchodu vyhrazeno několik parkovacích míst. 

Ostatní mohou stát na parkovišti na náměstí 

Svobody nebo dojet MHD na zastávku Ol-

brichova, do Centra je to pak cca 50 metrů 

pěšky. Centrum je zřetelně označeno, včetně 

nasměrování k bezbariérovému vstupu. 

Další informace lze najít na webu Slezské ne-

mocnice v sekci pacienti/koronavir. (mak)

Mají si kde hrát
Více než 2,3 milionu korun investovalo měs-

to do opravy hřiště na sídlišti mezi ulicemi 

Olomoucká a Purkyňova. Původní asfaltový 

povrch byl odstraněn, na místě vyrostla mul-

tifunkční plocha z betonové dlažby a hřiště 

s povrchem z pryžového granulátu se síťo-

vým oplocením. Hřiště vybavené košem na 

basket a brankami na minifotbálek už od za-

čátku listopadu slouží (nejen) dětem. (lad)

Esportovní derby vysokoškoláků
Na Slezské univerzitě (SLU) před časem vzni-

kl projekt, díky kterému mohou studenti hrát 

své oblíbené PC hry a přitom reprezentovat 

školu. V rámci něj se bude 3. prosince konat 

velké derby mezi SLU a VŠB-TU Ostrava, po-

kud to situace dovolí, za účasti veřejnosti.  

Bojovat se bude na ostravské půdě ve hrách 

League of Legends, CS:GO a Hearthstone. 

Více informací najdete na webu SLU. (lad)

Aktuality
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Městský hřbitov má nová WC i chodník

Zapojovat občany a organizace se daří

N
ejvětší opavský hřbitov dostal ještě 

před Dušičkami nové veřejné toalety. 

Stávající, na kterých už bylo vidět pů-

sobení zubu času, prošly zásadní rekonstruk-

cí. Návštěvníci hřbitova si tak nyní mohou 

odskočit na modernizovaná WC.

Na ta dosavadní přišla celá řada stížností. 

„Rád bych upozornil na stav veřejných toalet 

na Městském hřbitově. Jsou sice udržované 

v čistotě, ale na pánském WC je od podzimu 

jeden z pisoárů zakrytý PE pytlem a na zdi je 

fixem napsáno: NEPOUŽÍVAT, UCPANÉ! Myslím 

si, že za půl roku to už mohlo být opravené! 

A ruce si mohu utřít jedině do kalhot. Žijeme 

v době, kdy i na hřbitově by toalety měly vy-

padat jinak. Nynější stav odpovídá polovině 

20. století,“ napsal jeden z řady stěžovatelů 

prostřednictvím webové aplikace upozorňu-

jící na závady ve městě Není nám to jedno. 

A podobných upozornění bylo více.

Město se proto rozhodlo tyto veřejné toalety 

zrekonstruovat. „Chtěli jsme, aby návštěvníci 

hřbitova měli dostatečný komfort. Přeci jen 

sem chodí hodně i starších občanů, kteří toto 

zázemí potřebují. Proto jsme se rozhodli veřej-

ná WC opravit. Jsem rád, že se to povedlo ještě 

před Dušičkami a podle ohlasů občanů to byl 

správný krok,“ řekl primátor Tomáš Navrátil. 

Technické služby za zhruba 1,5 milionu ko-

run vyměnily elektroinstalaci, vodovodní a 

kanalizační rozvody a kanalizační a plynovou 

přípojku. Nová jsou i okna, dveře a zárubně, 

příčky mezi kabinkami, omítky, obklady a sa-

nitární zařízení. Opraveno bylo i nosné zdivo.

Ještě před Památkou zesnulých město opra-

vilo i dlouhý chodník na Otické ulici vedoucí 

okolo hřbitova. Starý asfaltový chodník byl 

předlážděn, oprava vyšla na zhruba 600 tisíc 

korun. „Chceme opravit i chodníky na Měst-

ském hřbitově, v tomto případě se však jedná  

o velkou investici za desítky milionů korun, 

neboť se jedná o několik kilometrů chodníků. 

Hledáme proto řešení, jak postupně tyto chod-

níky opravit,“ dodal primátor Navrátil s tím, že 

staré mlaty, které se v dešti měnily v bahniš-

tě, se zatím jednotlivě nahrazují zhuštěným 

štěrkem.  (rok)

M
ěsto Opava je třetí nejlepší v kvalitě 

veřejné správy v republice. Bron-

zové ocenění MA21 (na snímku) si 

od Ministerstva vnitra zástupci slezské met-

ropole převzali druhý listopadový týden na 

výroční konferenci Moderní veřejná správa, 

která se uskutečnila v Olomouci. 

„Jsem velmi rád, že město toto ocenění dosta-

lo, a chtěl bych poděkovat všem, kteří se na 

zavedení místní Agendy 21 podíleli a uvedli ji 

v našem městě do praxe. Ocenění je pro nás 

dalším závazkem do budoucna,“ konstatoval 

primátor Tomáš Navrátil.

Cenu MA21 za město převzal 

Martin Dostál, pověřený vedou-

cí odboru rozvoje města a stra-

tegického plánování, který se 

danou agendou zabývá. Jedná 

se o ocenění za rok 2019, které 

se mělo udělovat už vloni, kvůli 

pandemii koronaviru se však mu-

sela výroční konference i slavnostní předává-

ní cen o rok přesunout.

„Místní Agenda 21 je proces, který usiluje 

o aplikaci obecných zásad Agendy 21 v kon-

krétních podmínkách měst, obcí a regionů. 

Prostřednictvím strategického plánování 

a řízení, aktivního zapojování veřejnosti, ne-

ziskových organizací, škol, podnikatelů, sdru-

žení a dalších do života města pomáhá zvy-

šovat kvalitu života jeho současných obyvatel 

i příštích generací,“ vysvětlil Martin Dostál.

Tento proces vychází z oficiálních závazků, 

k nimž se Česká republika společně s dalšími 

desítkami zemí světa připojila na takzvaném 

Summitu Země v Riu de Janeiru v roce 1992. 

Aplikace zásad však závisí výhradně na vůli 

místních úřadů, není dána zákonem ani vlád-

ním nařízením. (red)

Prodej stromků z městských lesů
Městské lesy Opava budou stejně jako v pře-

dešlých letech prodávat své vánoční stromky 

u výjezdu z parkoviště v areálu magistrátu na 

Krnovské ulici. Prodej bude probíhat pouze 

15. prosince v době od 9 do 16 hodin nebo 

do vyprodání stromků. Smrk zde pořídíte již 

za 249 korun, borovici za 299 a smrk pichlavý 

za 349 Kč. V nabídce budou i jedle za 450 ko-

run. (lad)

Stříbrná Žena roku je z Opavy
Druhé místo v prestižní soutěži Gentleman 

a Žena roku 2021 získala pedagožka a lek-

torka taneční školy Eva Grambalová z Opavy.  

Prvenství jí ve finále uniklo jen o fous. Ve slez-

ské metropoli a okolí je známá jako vynikající 

břišní tanečnice, není tedy divu, že si právě 

orientální tanec zvolila ve finále soutěže jako 

volnou disciplínu. (lad)

Městský hřbitov během svátků
Poslední měsíc v roce bude Městský hřbitov 

na Otické ulici přístupný veřejnosti denně 

od 8 do 18 hodin. O vánočních svátcích,  

25. a 26. prosince, bude provozní doba o ho-

dinu prodloužena, otevřeno tak bude až do 

19 hodin. (lad)

Knižní bazar na Dolním náměstí 
Už počtvrté pořádají členové Opavského za-

stupitelstva dětí a mládeže charitativní kniž-

ní bazar. I letos půjde jeho výtěžek na pomoc 

potřebným. Bazar se uskuteční v rámci vá-

nočních trhů 14. prosince na Dolním náměs-

tí. Pokud máte nepotřebné vyřazené knihy, 

můžete je donést přímo na místo nebo se 

domluvit na předání na e-mailu: m.freiberg@

seznam.cz.

Aktuality
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Eucerin Hyalluron-Filler
2x 50 ml, denní a noční krém
+ dárková taška
V nabídce i další druhy.

1.380 Kč

Proenzi intensive Ocutein brillant Pharmaton Geriavit Vitality
120 + 60 tablet NAVÍC lutein 25 mg, 90 + 30 tobolek NAVÍC 100 tablet
Doplněk stravy. Doplněk stravy. Doplněk stravy.

Alphega Klášterní lékárna
Poskytujeme odborné poradenství a nadstandardní 

služby pro vaše zdraví

•  LÉKOVÉ PORADENSTVÍ
•  ALZHEIMEROVA CHOROBA
•  ODBORNÉ PORADENTSVÍ 

PŘI ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ

•  MĚŘENÍ HLADINY 
KYSELIN MOČOVÉ

•  MĚŘENÍ KOTNÍKOVÉHO 
INDEXU

•  KINEZOTAPINGY

•  MĚŘENÍ PLICNÍHO VĚKU
•  MĚŘENÍ HLADINY CUKRU 

V KRVI
•  MĚŘENÍ SYNDROMU 

SUCHÉHO OKA

Bližší informace včetně rezervace termínu vám sdělíme osobně, na info@klasternilek.cz nebo na 
telefonním čísle 553 615 557. Klášterní lékárna, Sušilova 1, Opava. Otevírací doba: Po - Pá 7:30 - 18:00

Vždy si pečlivě prostudujte příbalový leták, účinky a použití léků konzultujte s lékařem nebo lékárníkem, dávkování dle příbalového letáku.

Eucerin Hyalluron-Filler Pharmaton Geriavit Vitality

Vánocní
nabídka Alphega 
Klášterní lékárny

Sušilova 1, Opava
1.  –  31.  12.  2021

ˇ

599 Kč
739 Kč

599 Kč
736 Kč

+POUKAZ100 Kčna další nákup

+ DÁREK!Hydratační oční gel

725 Kč
826 Kč

Inzerce
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Při výměně topidla pomohou dotace

Č
as, do kterého musí domácnosti vy-

měnit neekologické zdroje topení za 

ekologičtější, už ukrajuje ze svého 

posledního roku, dnem D je 1. září 2022. 

Povinnost to jistě není jednoduchá ani lev-

ná, navíc s blížícím se termínem bude stále 

náročnější zajistit si realizátora – topenáři 

už teď mají plno. Jako malou pomoc vám 

přinášíme přehled, na co lze čerpat dotace 

z vypsané výzvy programu Nová zelená 

úsporám, a tím ušetřit jistě nezanedbatelnou 

částku v rodinném rozpočtu.

Dotaci lze čerpat na výměnu starého kotle 

na pevná paliva, který již nesplňuje 3., 4., 5. 

emisní třídu za nový ekologický zdroj. Dále 

výměnu lokálních topidel sloužících jako 

hlavní zdroj tepla pro vytápění, výměnu 

elektrického vytápění za systém s tepel-

ným čerpadlem s elektrickým pohonem 

a výměnu plynového vytápění za systém 

s plynovým tepelným čerpadlem nebo za 

jednotku kombinované výroby elektřiny 

a tepla využívající jako palivo zemní plyn 

pro bytové domy. 

Projekt Emise znají už i v Británii

J
ednou z aktivit programu Erasmus+, 

na kterou získalo Slezské gymnázium 

Opava (SGO) grant, je projekt Dialogue 

between us. Již z názvu vyplývá, že jeho 

základem je neformální dialog mezi stu-

denty a politiky vedený na lokální, národní 

i mezinárodní úrovni. Skupina emisařů Slez-

ského gymnázia v jeho rámci v říjnu vyrazila 

do Velké Británie, konkrétně do měst Bristol  

a Plymouth. „Hlavním cílem bylo prezentovat 

projekt Emise se zaměřením na světelné zne-

čištění řediteli sekce vzdělávání plymouthské 

radnice. Dalším pak změřit světelné znečištění 

v Plymouthu a výsledky předat vedení města 

společně s podněty k případné změně osvětlení 

veřejných prostor,“ vysvětlila účel cesty peda-

gožka SGO a koordinátorka projektu Emise 

Kamila Tkáčová.

Studenti se během týdenního pobytu ve 

Spojeném království zúčastnili také ně-

kolika vzdělávacích exkurzí zaměřených 

především na historii a kulturu Anglie. Při 

nich například v Bristolu narazili na eko-

logický strom se solárními panely místo 

listí, z jehož energie si bylo možné dobít 

mobilní telefon. „Nadšení byli z krásného 

výhledu v okolí Clifton Suspension Bridge 

a díla jednoho z nejslavnějších streetartistů na 

světě Banksyho. Neobvyklým zážitkem byla 

i jízda trajektem, kdy mohli nasát atmosféru 

důležitého historického momentu – výpravy 

Otců poutníků za založením druhé americké 

kolonie. Vše dokreslila návštěva muzea May-

flower, které je zaměřené na tuto historickou 

událost,“ vyjmenovala některé z aktivit Ka-

mila Tkáčová a dodala, že se studenti vrátili 

do Opavy plni dojmů, nových zkušeností 

a vědomostí. (lad)

Likvidujte jmelí i na vašich stromech
Právě teď je to nejvhodnější období, kdy by 

měl každý majitel zahrady provést likvidaci 

jmelí bílého na svých stromech a zabránit tak 

dalšímu šíření tohoto cizopasníka. Trsy jmelí 

je třeba odstranit ořezem větví tak, aby se 

zlikvidovaly i jeho kořeny, které prorůstají až 

1,5 m do větví. Pouhé vylamování trsů jme-

lí je neúčinné. V případě dotazů či žádostí 

o konzultace na ošetření či kácení napade-

ných dřevin mohou občané kontaktovat 

magistrátní odbor životního prostředí – kon-

taktními osobami jsou Zuzana Dočkalová, 

Vendula Evjáková a Karel Kovalčík. (mak) 

Javorová alej bojuje o titul Alej roku
Javorová alej mezi Vávrovicemi a Držkovicemi 

je jedním z pěti zástupců kraje v letošní anketě 

spolku Arnika Alej roku. Celkem je v nomina-

ci 93 stromořadí. Hlasovat je možné na webu 

www.alejroku.cz až do 11. 1. 2022. Javorová 

alej byla vysazena v listopadu 2012 městem 

Opavou a městskou částí Vávrovice. Tvoří ji 

25 stromů, které zde nahradily téměř zaschlou 

švestkovou alej. Lemuje cyklostezku z Vávrovic 

do Držkovic v délce 450 metrů. (mak)

Tepelné zdroje podporované dotací – nový zdroj tepla Rodinný dům 
(Kč)

Bytový dům 
(Kč/b.j.)

dotace 50 %, maximálně však

Plynový kondenzační kotel 35 000 12 000

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 25 000

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezonním zásobníkem pelet 100 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a s přípravou teplé vody 100 000

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 30 000

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 140 000

Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch 60 000 18 000

Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 10 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla a teplovodním výměníkem 45 000 35 000

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou tepla 30 000

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 30 000

V závislosti na energetické úspoře můžete 

získat dotaci až na 50 % z celkových způso-

bilých výdajů, kterými jsou nákup a instalace 

nového tepelného zdroje a souvisejících prv-

ků, úpravy spalinové cesty, měření a regula-

ce, napojení a úpravy otopné soustavy a aku-

mulační nádrže a ohřívače na teplou vodu. 

Konkrétní údaje a částky najdete v tabulce.

V rámci Nové zelené úsporám může žadatel 

získat i bonus za kombinaci s jinými opat-

řeními, zvýhodnění se dočká, když vedle 

výměny kotle například upraví i zateplení 

domu. Nízkopříjmové domácnosti mohou 

navíc získat až 95% podporu z Kotlíkových 

dotací připravovaných na rok 2022, o těch 

jsme psali v říjnové Hlásce. (red)

Krátce

Životní prostředí
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I zvířata mohou mít Vánoce…

Útulek dostal příspěvek na novou boudu

Olej z kapra patří do speciálního kontejneru

M
ěstský útulek v Opavě dostal od 

pražské společnosti Útuláček dar ve 

výši 25 tisíc korun. Ten je určen na 

výstavbu nové psí boudy.

„Je to vlastně poslední stará bouda ve ven-

kovním výběhu, kterou díky těmto penězům 

vyměníme za novou. Bohužel ceny za dřevo 

a materiál stouply natolik, že z toho postavíme 

opravdu jen jednu boudu,“ posteskla si Ilona 

Drešlová, která má pod sebou agendu Měst-

ského útulku.

V útulku proto i nadále rádi přivítají každé-

ho, kdo bude ochotný zázemí a péči o zvířata 

podpořit. Nemusí vždy jít jen o peníze, může 

to být třeba formou pytle granulí, hračkou, 

podložkou do pelíšku či jiného psího nebo 

kočičího vybavení pro zdraví i radost.  (mak)

V
elká část Opavanů je již zvyklá tří-

dit odpady, dělit je na papír, sklo 

a plasty už mnozí naštěstí považují 

za samozřejmost. Ne zcela zažitá je ale za-

tím separace jedlých olejů a tuků. V Opa-

vě a jejích městských částech jsou přitom 

rozmístěny zhruba 4 desítky oranžovo čer-

ných nádob, které jsou pro jejich sběr ur-

čeny. Právě sem samozřejmě patří i olej po 

smažení večeře na Štědrý den, ať už jste na 

pánvi připravovali kapra, řízky, či cokoliv ji-

ného. Tuk často končí ve výlevkách dřezů či 

v toaletách, přitom ho stačí slít do plastové 

lahve a odnést do nejbližší k tomu určené 

popelnice. Jejich rozmístění najdete na 

mapovém portále města v 

sekci Sběrné dvory a třídě-

ní odpadu nebo na webu 

tridimolej.cz.

Vánoce jsou pro čističky 

odpadních vod nároč-

ným časem, kromě vody 

zde přitéká také obrovské 

množství olejů a tuků, které 

ztěžují její správné přečiš-

tění. „Důvody k třídění olejů 

jsou jasné. Zabráníte ucpání 

odpadů v domácnosti či do-

konce celých kanalizačních 

sítí. Pomůžete snížit náklady 

na čištění odpadních sítí, 

které se dají využít smyslupl-

ně jinde. V neposlední řadě 

se jedlé tuky a oleje stávají 

recyklací hodnotnou suro-

vinou pro výrobu biopaliv 

2. generace a letadlového 

paliva,“ vysvětluje náměs-

tek primátora Michal Jed-

lička, který má na starosti 

oblast životního prostředí 

a dodává, že právě to je 

za každé třídění nesmírně 

vděčné. (lad)

Svoz odpadů během svátků
Vánoce patří k obdobím, kdy vyproduku-

jeme větší množství odpadu než obvykle. 

Technické služby proto v době od 20. prosin-

ce do začátku nového roku posílí svoz plastu 

a papíru tak, aby se předcházelo tvoření hro-

mad odpadků vedle kontejnerů. Co se týká 

Štědrého dne, který vychází na pátek, svoz 

nebude nijak omezen a bude probíhat jako 

v běžný pracovní den. (lad)

Bioodpad se v zimě nevyváží
S přicházející zimou skončí také svoz biood-

padu v Opavě i jejích městských částech. Na-

posledy svezou pracovníci technických služeb 

hnědé popelnice v pátek 3. prosince v Malých 

Hošticích a Pustých Jakarticích, poté bude ná-

sledovat zimní přestávka. Svoz bude obnoven 

opět na jaře, přesný termín i harmonogram 

bude zveřejněn v březnové Hlásce. (lad)

Projekt pomůže čistit ovzduší
Jednou z oblastí, kterými se zabývá Fyzi-

kální ústav opavské Slezské univerzity, je 

i monitorování životního prostředí. Od roku 

2018 se podílí na unikátním evropském 

projektu Clairo. Jeho součástí je inovativní 

výsadba zeleně, která umí dlouhodobě za-

chytávat látky znečišťující ovzduší. V rámci 

výzkumu se tvoří také dostupná online da-

tabáze rostlin, které mají vyšší schopnost 

záchytu těchto látek. Projekt nyní prochází 

fází testování, vysázeno již bylo 442 stromů, 

1 867 keřů a 14 700 m2 trávníku, a to v Ost-

ravě na území zrekultivovaném po bývalém 

úložišti popílku. (lad)

Minizoo pro veřejnost
Přijďte se podívat na zvířátka, o která se sta-

rají děti z kroužku Střediska volného času. 

Minizoo najdete v budově na Husově ulici, 

navštívit ho můžete v neděli 5., 12. nebo 

19. prosince. Přinést můžete i něco na zub, 

vítaná je zelenina, ovoce, zrní a staré pečivo. 

Vstupné do Minizoo je dobrovolné. (lad)

Krátce

Životní prostředí
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Krátce

Náměstek Petr Orieščík a primátor Tomáš Navrátil při 
předání jednoho ze sponzorovaných ponků.

V opavských jídelnách se vaří skvěle
Kuchaři opavských školních jídelen patří 

k republikové špičce. Ze soutěže Nejlepší 

kuchař/ka roku 2021 ve společném stravo-

vání si přivezli dvě třetí místa, prorazili ve 

dvou z celkových čtyř soutěžních kategorií. 

V přípravě bezmasého rostlinného pokrmu 

zabodovala kuchařka Věra Hoblíková ze škol-

ní jídelny Englišova, v kategorii pokrm pro 

mládež od 11 do 18 let bronz braly kuchařky 

Marcela Matyášková a Šárka Schuppiková ze 

školní jídelny Edvarda Beneše. Porota hod-

notila techniku přípravy, tedy organizaci prá-

ce, hygienu či hospodárnost, ale také vzhled 

pokrmu, chuť a kreativitu. Ve finálních kolech 

bojovalo v každé kategorii deset týmů, na 

přípravu jídla měli kuchaři dvě hodiny. (mot)

Družiny a školky o vánočních prázdninách
Opavské mateřské školky a školní družiny 

budou o vánočních prázdninách v provozu 

jen omezeně. Z mateřinek zůstane pro zá-

jemce ve dnech 27. až 31. prosince otevřená 

Mateřská škola Havlíčkova, provoz školních 

družin bude řešit každá škola individuálně 

podle zájmu rodičů. Od pondělí 3. ledna se 

všechna školská zařízení opět vrátí do běžné-

ho provozu. (mot)

Škola šíří dobrou náladu
Opavská Základní škola T. G. Masaryka šíří 

dobrou náladu. Rozhodla o tom porota 

Ceny Ď určené mecenášům a dobrodincům 

v oblasti kultury, charity, vědy, vzdělávání a 

morálních hodnot. Škola byla při příležitosti 

20. výročí Ceny nominována v mimořádné 

kategorii za přínos dobré náladě v ČR. „No-

minace i následné ocenění je pro nás ctí. Jsem 

velice rád, že jsme se dostali do společnosti 

významných osobností a firem, které se věnu-

jí charitativní činnosti,“ okomentoval úspěch 

ředitel Aleš Moravec. Základka s Cenou Ď 

spolupracuje takřka od jejích počátků, v roce 

2012 již získala krajské ocenění za dlouhodo-

bou pomoc Zoo Ostrava. (lad)

Děti se na poncích učí technické zručnosti

U
ž více než čtyři desítky mateř-

ských školek v Opavě a jejím 

okolí mají přímo v hernách 

pracovní stůl i nářadí upravené na 

míru těm nejmenším. Metr, kleště, 

pilka či svěrák díky tomu nejsou pro 

děti neznámým pojmem, pravidelně 

s nimi pracují. Projekt Ponky do školek 

právě ukončil svou první etapu. Bě-

hem té bylo vyrobeno 47 dílenských 

stolků, z nichž 44 už slouží svému úče-

lu ve školkách.

„Děti jako materiál pro své tvoření pou-

žívají balzu, je lehká a nedělá třísky. To, že si ná-

řadí vlastnoručně vyzkoušejí, podporuje jejich 

manuální zručnost,“ popsal Martin Hořínek, 

manažer podpory vzdělávání Místní akční 

skupiny Opavsko.

MAS Opavsko ve spolupráci s Okresní hospo-

dářskou komorou Opava ponky mateřinkám 

zprostředkovaly a pro každou našly v jejím 

okolí sponzora, například blízkou firmu. Na 

projektu se hned od jeho počátků podílelo 

také město Opava, jež technické dovednos-

ti dětí opakovaně sponzorsky podpořilo 

a pracovní stůl s nářadím díky němu mají 

v hernách například opavské MŠ Riegrova 

či Neumannova. „Děti dnes moc zkušeností 

s technikou nemají, jejich tatínkové doma 

vlastní dílny mívají jen výjimečně. Proto je pod-

pora manuální zručnosti už u těch nejmenších 

velmi důležitá, otevře jim do budoucna spous-

tu nových možností,“ komentoval náměstek 

primátora, který má na starosti oblast 

školství, Petr Orieščík. 

Polytechnická výchova je součástí 

předškolního vzdělávání. Pracovní 

stoly jsou vybavené skutečným nářa-

dím, aby děti reálně viděly a zkusily si, 

co práce s ním obnáší, ale naučily se 

také si práci naplánovat a rozvrhnout. 

Předškoláci ve školkách zatloukají hře-

bíky, hoblují i řežou.

Učitelky za sebou mají kurz polytech-

niky a pracují také s videotutoriály 

a metodickými listy, které vytvořila Valérie 

Schenková, studentka Střední školy průmy-

slové a umělecké v Opavě. Pracovní stoly pro 

děti vyráběli učni ze Středního odborného 

učiliště stavebního v Opavě.

Na právě ukončenou 1. etapu rozvoje poly-

technického vzdělávání dětí naváže další. Její 

podoba vzejde z diskuze zástupců škol, pod-

nikatelů a dalších zapojených subjektů.  (mot) 

Soutěž matematická hvězda zná vítěze

P
o tři měsíce se mohli obyvatelé Opav-

ska zapojit do soutěže pořádané Mate-

matickým ústavem Slezské univerzity. 

Nyní přinášíme její vyhodnocení a jména 

pěti nejúspěšnějších řešitelů. Tito budou od-

měněni účastnickým diplomem a cenami, 

které jim v prosinci na Hlásce slavnostně pře-

dá primátor a vedení Matematického ústavu.

Gratulujeme!
Řešení jednotlivých úloh naleznete na webu 

bf.math.slu.cz.

1. Roman Verbík 19 b.,

2. Svatava Šimánková 17 b.,

3. Vladimír Mikulík 14 b.,

4.–5. Tomáš Hrubý 13 b., Emil Ledvina 13 b.

Foto: ZŠS Opava

Školství
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Opava a její rodáci
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Ratibořská v meziválečném období, v domku po 
pravé straně se Válečkovi narodili. Ze sbírky T. Elise

Opavský cukrovar zničený 
v prosinci 1942. Z knihy Historie 

cukrovaru v Opavě-Vávrovicích

B
ratři Arnold a František Válečkovi pochá-

zeli z Kateřinek u Opavy, které byly v ob-

dobí nacismu připojeny k takzvané Vel-

ké Opavě. Odtud se rozhodli k rezistenci proti 

německé okupaci Říši odstoupeného Česko-

slovenského Slezska. A i když si toho byli vě-

domi, nakonec je to stálo nejcennější – život.

V dodatečně k Opavě přičleněných Kylešovi-

cích, Kateřinkách a Jaktaři totiž převážně žilo 

obyvatelstvo českého původu. K dané situa-

ci se stavělo různě – od tiše nesouhlasného 

přizpůsobení novým poměrům, vystěhování 

do moravské části Ostravy, Prostějova či Brna 

(děti zde mohly dostudovat na českých ško-

lách) až po odboj. 

Tovární dělník František a poštovní doručo-

vatel Arnold Válečkovi volili odboj komuni-

stický, navázaný na ilegální činnost strany 

v protektorátu. Nespolupracovali s jinými 

slezskými odbojovými organizacemi – Obra-

nou národa či Lvicí. Ke komunistické straně 

přirozeně inklinovali s ohledem na dělnické 

prostředí, ve kterém se od dětství pohybova-

li, zatímco odbojáři z Obrany národa pochá-

zeli spíše ze zemědělských gruntů. 

Starší František (na snímku) se narodil 23. led-

na 1895 v Kateřinkách na čísle popisném 186 

(aktuálně nedaleko křižovatky Filípkovy s Ra-

tibořskou vidíme rodinné domky ze 70. let) 

a byl pokřtěn jménem svého dědečka z otco-

vy strany. Otec, Ludvík Váleček se v Kateřin-

kách živil jako cihlář a zedník, pocházel z Mi-

kolajic. Také matka Teresie rozená Petrečková 

nebyla přímo z Kateřinek, ale z Loděnic z ro-

diny podruha. Arnold byl o dva roky mladší, 

na svět přišel 23. srpna 1897. Rodina Váleč-

ků žila soudržně – František se ujal funkce 

svědka na Arnoldově svatbě v srpnu 1921 a 

naopak 10. června 1919 Arnold u sv. Kateřiny 

v Kateřinkách, když si František vzal tovární 

dělnici Marii Klímovou. Arnold Váleček se 

oženil s Marií Petreczek v kostele svatého 

Ducha v Opavě, což byla pravděpodobně 

vzdálená příbuzná. Jisté je, že se ve dvacá-

tých letech se začali společensky vyhraňovat 

– vystoupili z církve a Arnold (i když měl dítě) 

se po třech letech od sňatku rozvedl.

O dalších životních peripetiích obou se více 

bohužel dovídáme až ze čtyřicátých let. Vý-

slechy Gestapa byly natolik kruté, že jeden 

z jejich spolupracovníků Josef Lamprecht 

brzy po zatčení ve vyšetřovací věznici v Opavě 

v lednu1943 zemřel. Vedoucí ilegální buňky 

František se záměrně obrátil na někdejší stra-

níky v Kateřinkách, informace o možnostech 

rezistence čerpal z kontaktů v Ostravě. Jed-

nalo se o drobné sabotáže a sběr peněžních 

prostředků pro rodiny zatčených Čechů po 

velké represivní akci 10. června 1942 také 

v Opavském Slezsku. Místním komunistům se 

také podařilo získat uniformy německých vo-

jáků z opavské nemocnice, které přepravili 

na území Protektorátu. Symbolický význam 

mělo poškození dubu německých nacio-

nalistů, na místě někdejší Lípy svobody, 

v Kateřinkách. Osudné pro činnost skupiny se 

stalo proniknutí konfidenta, jenž informoval 

Gestapo. Poslední akcí, s níž byli spojeni, bylo 

vypálení opavské rafinérie cukru 15. prosince 

1942, byť její devastaci spíše podle zpětné-

ho náhledu historiků způsobili zaměstnan-

ci cukrovaru. Bylo zřejmé, že se poškození 

místního potravinářského průmyslu bude 

exemplárně vyšetřovat. Dva dny poté byli za-

tčeni spolupracovníci Válečků z Kylešovic, Ští-

tiny, Nových Sedlic, Suchých Lazců, Holasovic 

a Háje. Pět z nich včetně Františka Válečka 

bylo Lidovým soudem v Drážďanech odsou-

zeno k trestu smrti a 8. října 1943 popraveno. 

Devětatřicet zbylých členů místní komunis-

tické organizace zemský soud v Litoměřicích 

odsoudil k několikaletým trestům mimo jiné 

za velezradu. Byl mezi nimi i Arnold Váleček, 

který 3. listopadu 1944 zemřel na Mírově. 

Těsně před svým skonem útěchu a očekávání 

shledání s blízkými nalezli ve víře v Boha.

Po osvobození od nacismu, byla v roce 1946 

na památku obou bratrů symbolicky přejme-

nována ulice v Opavě–Kateřinkách. Symbo-

lického místa posledního spočinutí Arnolda 

Válečka si můžeme povšimnout v dušičko-

vém čase při návštěvě hřbitova u kostela sva-

tého Petra a Pavla v Jaktaři.

Jaromíra Knapíková

Odbojáři Arnold a František 
Válečkovi

Historie
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Opavský spolkový život

Městská vila Waltera Kudlicha v nároží dnešních ulic Na Rybníčku a Mírová, 
kolem 1910. Snímky: Slezské zemské muzeum

Pohlednice s vyobrazením 
opavského purkmistra 

a mnohaletého předsedy spolku 
Nordmark Walthera Kudlicha, 

grafické řešení Adolf Zdrazila, 1919.

Štukový reliéfní kartuše se znakem 
spolku Nordmark na fasádě 

Kudlichova domu, stav v roce 2015. 
Foto: Ondřej Haničák

H
istorickou zástavbu opavských před-

městí ve značné míře charakterizují 

zdobné fasády, jejichž dekorace je in-

spirována obvyklým architektonickým tvaro-

slovím historizujících slohů pokročilého 19. 

století či secese. V některých případech však 

byly dekorativní prvky nadány specifickými 

významy. Současníkům byly tyto symboly 

notoricky známé, k nám však dnes promlou-

vají mnohdy jen nejasně či vůbec. Takovým 

případem je třeba zajímavý detail dochova-

ný na fasádě polygonální věžice dotvářející 

specifickou siluetu honosné městské vily, 

kterou si na počátku 20. století v nároží ulic 

Na Rybníčku a Kliplácké (dnes Mírová ulice) 

nechal zbudovat právník, komunální politik 

a exponent německé nacionalistické politiky 

Walter Kudlich (1857–1930). Secesní fasádu 

s řadou historizujících reminiscencí doplňo-

vala v rozhraní přízemí a patra vížky dvojice 

kartuší ve formě vavřínových věnců. První 

z nich vyplňovaly iniciály jména stavebníka 

domu a jeho manželky Sofie. Písmena W, K 

a S byla propletena dubovými ratolestmi. 

Trojice dubových listů s nápisovou páskou 

pak vyplňovala také druhou, totožně stylizo-

vanou kartuši. V tomto případě však symbol 

nebyl jen obecným odkazem na německý 

národ, ale v době výstavby vily většině Opa-

vanů notoricky známý znak místního národ-

ně obranného spolku Nordmark.

Spolek, či přesněji svaz Nordmark, se po 

svém vzniku 20. května 1894 zařadil po boku 

obdobných sdružení známých z Moravy 

a Čech. Cílem svazu byla všestranná pod-

pora německého obyvatelstva v jazykově 

smíšených oblastech. Pole působnosti svazu 

zahrnovalo oblast celého Rakouského Slez-

ska, přičemž místní skupiny jakožto spolkové 

pobočky byly založeny ve většině slezských 

obcí. Byť se svaz ve svých stanovách profi-

loval jako nepolitický, zaměřující se na pod-

poru hospodářských a národnostních snah 

německých obyvatel Slezska a moravských 

enkláv, prostředky užívané k dosažení jeho 

cílů vedly k posilování nacionalistických ten-

dencí a následné radikalizaci německého 

obyvatelstva. Markantní byla také prováza-

nost představitelů svazu se zemskou a měst-

skou politickou reprezentací, což nejlépe 

ilustruje právě předseda spolku W. Kudlich, 

který byl v letech 1898–1914 poslancem 

zemského sněmu a mezi roky 1908–1918 za-

stával pozici opavského purkmistra. K šíření 

svých idejí svaz Nordmark užíval moderních 

propagandistických metod reprezentova-

ných rozmanitými tiskovými médií – na-

příklad oblíbenými dostupnými kalendáři 

a dalšími periodiky.

Identitu svazu, jehož činnost byla po vzniku 

Československa z důvodů protistátních akti-

vit zakázána, propagoval na širokém spektru 

tiskovin a předmětů denní potřeby právě 

znak – obvykle doplněný ještě o výmluvnou 

devízu „Gedenke, das Du ein Deutscher bist“, 

volně přeloženo jako zvolání „Pomni, že jsi 

Němec“ – který se jako zázrakem dodnes 

dochoval na fasádě Kudlichovy vily. Doufej-

me, že také tyto detaily poutavé secesní fa-

sády budou svědčit o historii města počátku 

20. století i po tolik potřebné plánové rekon-

strukci objektu, a to navzdory skutečnosti, 

že aktivity spolku v důsledku přispívaly ze-

jména k eskalaci napětí v tehdejší mnohoná-

rodnostní společnosti města a dnes je nelze 

vnímat jinak než negativně.

Ondřej Haničák

Po stopách opavského spolku Nordmark

Historie
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CHLAZENÍ servis s.r.o.
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Přejeme vám Přejeme vám 

příjemné prožití příjemné prožití 

svátků vánočních!svátků vánočních!

PF 2022PF 2022

CHLAZENÍ servis s.r.o., Krnovská 380/214, 747 07 Opava - Jaktař
telefon: 553 612 216  |  web: www.chlazeniservis.cz  |  otevřeno po-pá: 700 - 1530
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Vážení odběratelé, přijměte poděkování za dosavadní

spolupráci a důvěru. Do nového roku Vám přejeme pevné 

zdraví a mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.

Spolehlivý optický internet

AKČNÍ CENA NAPOŘÁDAkce je platná pro nové zákazníky do 31. 12. 2021.

Užívejte si rychlé a stabilní připojení, které s nikým nesdílíte

INTERNET 60

300 Kč
měsíčně

INTERNET 200
 450 Kč 

350 Kč
měsíčně

INTERNET 100

350 Kč
měsíčně

INTERNET 600

550 Kč
měsíčně
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Čtvrtletník o městě, ve kterém žijeme

Výrazně postoupila i stavba u jižní pláže, kde vzniká 
nový vodní svět pro děti s brouzdalištěm a dalšími 
atrakcemi. Pracuje se i na nové lávce přes řeku Opa-
vu, která propojí Sádrák s Městskými sady, staví se 
nové chodníky a přístupové cesty a vysazuje se ze-
leň. Hotova by měla být kanalizace, vodovod či pří-
stupové cesty přímo k jezeru. „Od propojení sadů a 
Stříbrného jezera si hodně slibujeme. Zlepší se i do-
stupnost této lokality zejména pro pěší a pro cyklisty, 

kteří mohou bezpečně využít nového mostu či pod-
chodu pod frekventovanou silnicí,“ řekl primátor To-
máš Navrátil. Investorem akce za 142 milionů korun 
je Ministerstvo financí, na projektu se finančně podí-
lí i město Opava. To kromě participace na výstavbě 
mostu plánuje postavit na své náklady převlékací 
šatny a veřejná WC. Nutností výstavby odvodňovací-
ho kanálu se práce posunuly, hotovo by mělo být do 
konce příštího roku.  (rok)

Revitalizace okolí Stříbrného jezera začíná dostávat konkrétní 
obrysy. Stavební dělníci pracují na novém odvodňovacím kanále, 
který má vyřešit problém s rostoucí hladinou jezera, na terénních 
a krajinářských úpravách.

Stříbrné jezero se postupně mění 
v moderní rekreační zónu
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Nové elektronické nástroje usnadní 
občanům kontakt s Hláskou
Nekonečné fronty, na které padne půl dne dovolené. Zvláště když 
zjistíte, že vám chybí ještě jeden formulář nebo nemáte u sebe 
dostatečnou hotovost na platbu poplatků. To vše by už brzy mělo 
být minulostí. 

Opavská radnice totiž postupně zavádí prvky tzv. 
eGovernmentu, tedy možnost vyřídit vše, co se dá, 
dálkově z pohodlí domova bez nutnosti osobní ná-
vštěvy magistrátu. Lidé ušetří čas i peníze.

„Není možné, aby v roce 2021 občané stále museli 
obíhat jednotlivé úředníky a byli závislí na úřed-
ních hodinách. Před časem jsme proto zřídili měst-
ský projektový tým eGovernment, který má na sta-
rosti modernizaci služeb a zavádění nových služeb  
a technologií, které občanům usnadní čas, peníze 
a starosti. První výsledky už máme, další spustíme 
v blízké budoucnosti,“ řekl Opavy Tomáš Navrátil 
s tím, že u některých nástrojů se čekalo na změny 
zákonů či na poměrně složité a drahé propojení jed-
notlivých informačních systémů veřejné správy. 
„Využíváme toho, že už dnes má přes 80 procent do-
mácností internet a zhruba 70 procent občanů chyt-
rý mobilní telefon a toto číslo rok od roku výrazně 
roste. Samozřejmě ale myslíme i na ty, kteří k inter-
netu přístup nemají nebo si na to netroufají,“ dodal 
primátor Navrátil.

Nový platební portál

Bez nutnosti registrace si může občan od ledna 
2022 spustit Platební portál, kde po identifikaci 
rodným číslem nebo variabilním symbolem plat-
by (komunální odpad/pes) může zobrazit a zaplatit 

online platbou například neuhrazené poplatky za 
komunální odpad a psa. Systém bude jednoduchý 
a stejný jako platby v eshopech. Stačí jen mít akti-
vovanou platební kartu s možností plateb přes in-
ternet. Platbu tak můžete uhradit během několika 
okamžiků.

Portál občana se rozšiřuje
Platební portál bude součástí Portálu občana měs-
ta Opavy, jakési internetové samoobsluhy nástrojů 
samosprávy, kterou najdete na adrese www.portal.
opava-city.cz/portal/ a kde se budou postupně při-
dávat nové služby. Přes tuto stránku se dostanete 
třeba na mapový portál města, kde najdete řadu 
užitečných nástrojů a informací, například o opav-
ské městské hromadné dopravě, blokovém čištění 
komunikací, opavských hřbitovech a hrobových 
místech, volebních obvodech, okrscích městské 
policie, mapu přístupnosti a mnohé další. Dále zde 
můžete nahlásit závady ve městě službou Není nám 
to jedno, rezervovat si vyřízení osobních dokladů 
v aplikaci Úřad on-line, dostat se do kalendáře akcí 
ve městě či na úřední desku. 

Pomocí postupně doplňovaných karet životních si-
tuací můžete zjistit, co je potřeba udělat například 
v případě ztráty dokladů, nahlášení psa, při přestěho-
vání apod. V plánu je nasadit na tento portál i inter-
aktivní elektronické formuláře, které budou sloužit 
k plnému elektronickému podání. Po zaregistrování 
na portálu občana pomocí nyní dvou dostupných slu-
žeb – datové schránky nebo eIdentity (která umož-
ňuje zřejmě i nejperspektivnější možnost ověření 
– bankovní identitu) se občan může přihlašovat na 
svůj Osobní účet. Ten zobrazí všechny finanční zá-
vazky vůči městu a neuhrazené umožní zaplatit. Re-
gistrovaný uživatel může také online spravovat své 
poplatky v agendách Komunální odpad a Evidence 
psů (zobrazit stav osobního účtu, uhradit poplatek, 
přidat – odebrat poplatníka například děti, rodiče, 
partnera, přihlásit – odhlásit psa apod.).
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Na úřadě i bezhotovostně
Další novinkou, kterou se snaží magistrát ulehčit 
život občanům, je zavedení možností bezhotovost-
ních plateb přímo na úřadě. Dosud to fungovalo tak, 
že jste si vystáli jednu frontu například na pořízení 
nového dokladu, poté jste museli na pokladnu a do 
třetice se opět vrátit s potvrzením o platbě. Tento 
proces teď odpadne. Město pořídilo platební termi-
nály, které byly nainstalovány prakticky na všech 
pracovištích, které mohou přijímat platby, a to včet-
ně městské policie. Zprovozněny budou od 1. února 
2022.

Zastaralé složenky skončily
Město v letošním roce upustilo od dalšího zasílání 
složenek na poplatek za svoz komunálního odpadu 
či za psa. Tento zastaralý a nákladný systém pla-
teb se radikálně změnil, což mnoha lidem ušetří 
peníze za poštovné. „Náklady na tisk a distribuci 
složenek rok od roku rostou. Na druhé straně čím 
dále více lidí využívá jinou formu placení, ať už je 
to převodem z účtu či osobní návštěvou magistrátní 
pokladny. Rozhodli jsme se proto, že tento archaický 
systém zasílání složenek zrušíme,“ řekl náměstek 
primátora Petr Orieščík s tím, že náklady na tisk a 
distribuci složenek se ročně pohybují okolo 400 tisíc 
korun a rostoucí cenou poštovních sužeb se neustá-

le zvyšují. Každý plátce má přidělený unikátní vari-
abilní symbol. Ten najdete buď na složenkách, které 
vám byly v minulosti doručeny, nebo vám ho sdělí 
na pokladně magistrátu. Nejpohodlněji však půjde 
tyto poplatky uhradit právě prostřednictvím Portálu 
občana. Uhrazení je otázkou několika málo sekund.

Dostat se na Portál je velmi jednoduché. Stačí vám 
k tomu datová schránka nebo tzv. Identitaobcana.cz 
(bývalá eIdentita). Přihlášení i provoz Portálu obča-
na jsou bezpečné a zdarma, tyto služby navíc fungu-
jí 24 hodin denně, 365 dnů v roce a odkudkoliv, kde 
je přístup k internetu.

Portál veřejné správy spravovaný státem umožňu-
je přístup na Doklady, Katastr nemovitostí, Registr 
vozidel, Bodové hodnocení řidiče, Finanční správa 
atd. nebo na tzv. Covid portál, kde najdete všechna 
aktuální epidemiologická opatření, můžete se ob-
jednat na testování či na očkování. Další informace 
a služby pak najdete přímo na adrese rozcestníku 
online služeb veřejné správy gov.cz.

Projektový tým eGovernment kromě toho připravuje 
i řadu interních opatření na Magistrátu města Opa-
vy tak, aby se procesy zlevnily, zefektivnily a zrych-
lily.  (rok)
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Náměstkem primátora jste byl něco přes tři roky. 
S jakými pocity jste prožíval nástup do této pozice? 
Určitě s obrovskou odpovědností a současně 
i s lehkou nervozitou. Po vlastní zkušenosti jsem 
přesvědčen, že každý kdo přichází do pozice uvol-
něného zastupitele, prožije více či méně dlouhou 
adaptační fázi, kdy musí vstřebat v relativně krát-
ké době velkou sumu informací a přitom již musí 
intenzivně pracovat. Pamatuji si, že to byla, přibliž-
ně do Vánoc od mého listopadového zvolení, ne-
smírně náročná doba, kdy jsem se od pracovních 
záležitostí nebyl schopen v mysli téměř vůbec od-
poutat. Dokonce se mi tehdy o práci i zdálo (smích).  

Co vás nejvíce překvapilo?
Nějaké zásadní překvapení jsem nezaznamenal,  
v příjemném slova smyslu to byla profesionalita 
většiny úředníků magistrátu, se kterými jsem spo-
lupracoval a přiděloval jim úkoly.

Změnil se nějak váš pohled na Opavu?
Měl jsem možnost seznámit se s jejími problémy 
i přednostmi do většího detailu a díky tomu ji mám, 
přestože jsem byl již dříve opavský patriot, asi ještě 
raději než dříve. Prací v její prospěch se mi zkrátka 
mé rodné město dostalo ještě „hlouběji pod kůži“ a 
pozitivní emoce vůči němu se ještě více prohloubily.

Dostal jste se někdy do stavu, že jste toho měl plné 
zuby a chtěl s politikou „praštit“?
Takto výslovně nikoliv, ale zažil jsem pár náročněj-
ších momentů, kdy jsem se tázal sám sebe, jestli 
jdu takříkajíc po správné cestě. Odpověď byla vždy 
zanedlouho kladná.

Kdybychom měli označit jednu věc, která se vám 
podle vás nejvíce povedla, co to bylo?
Jmenoval bych dvě, které považuji za rovnocen-

né. V prvním případě jde o konsolidaci fungování 
Městské policie, která byla v době mého nástupu 
dlouhodobě ve velmi špatné kondici. Za druhé se 
jedná o výrazné posílení financování sociálních 
služeb působících na území našeho města.

Angažoval jste se v práci krizového štábu města, 
který se zejména za covidu snažil pomáhat po-

třebným. Jaké máte na to vzpomínky?
Byla to nelehká doba, ale vzpomínám na ni s od-
stupem času rád. V rámci krizového štábu se spon-
tánně utvořila velmi pozitivní pracovní atmosféra, 
která nám všem pomáhala vyrovnat se se všemi 
úkoly a výzvami. Zpětně ještě jednou velký dík 
všem kolegům za jejich vysoké pracovní nasazení.

Zmínil jste, že jste přebral Městskou policii (MP)  
v ne úplně dobrém stavu, který je už naštěstí mi-
nulostí. Jak se vám to povedlo?
Popsat vše do úplného detailu nelze, neboť by nám 
na to tenhle formát nestačil. Alespoň stručně: po dů-
kladné analýze situace u MP bylo mou vizí zvýšit 
motivaci těch, kteří chtěli skutečně v MP pracovat 
a současně eliminovat věčné půtky mezi různými 
skupinami strážníků, které je odváděly od práce pro 
občany. Vize byla následně převtělena do konkrétní 
strategie, kterou v realitě začalo úspěšně naplňovat 
nové vedení Městské policie, se kterým jsem byl po 
celou dobu mého působení ve vedení města ve vel-
mi intenzivním pracovním kontaktu. Ve výsledku 
se o pozitivní změny v MP zasloužili všichni: od její-
ho ředitele až po nově nastoupivší strážníky.

Do vaší gesce spadal i odbor sociálních věcí a ze-

jména komunitní plánování. Mohl byste blíže roz-

vést, jak nyní fungují sociální služby ve městě? Co 
se povedlo a co stále chybí?
Sociální služby v Opavě jsou dlouhodobě předmě-

Šestého prosince zastupitelé zvolí nového náměstka opavského 
primátora. Igora Hendrycha totiž voliči ve volbách poslali do 
sněmovny. Jaké byly tři roky v této náročné funkci? Uvažoval 
někdy o tom, že s politikou praští? I o tom je tento rozhovor.

Práce na Hlásce ze mě udělala 
většího patriota, říká končící 
náměstek primátora Igor Hendrych
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tem mého profesního zájmu. Zajímal jsem se o jejich 
fungování již v době, kdy jsem učil sociální politi-
ku na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity 
a později začal v letech 2014–2018 působit v pozici 
předsedy Komise rady města pro komunitní plán 
a sociální věci. Během této doby i doby následující, 
když už jsem měl tuto oblast coby náměstek primá-
tora v gesci, došlo k rozšíření sítě sociálních služeb 
do té míry, že nyní již pečlivě, z hlediska potřebnosti, 
zvažujeme každého dalšího zájemce z řad potenci-
álních poskytovatelů. Například z hlediska kapacit 
pobytových sociálních služeb pro seniory se Opava 
aktuálně stává jedním z republikových premiantů. 
Populace však bude stárnout dál a předpokládám, že 
stávající kapacity bude nutné v horizontu 10 a více 
let dále navyšovat. Výzvou pro naše následovníky 
v opavském zastupitelstvu v této souvislosti bude 
i podpora terénních služeb pro seniory. Aktuálně ře-
šeným problémem je i rozšiřování kapacit denních 
stacionářů pro děti i dospělé s poruchou autistické-
ho spektra, respektive obecně pro lidi s mentálním 
a kombinovaným postižením. V plánu pro rok 2022 
je i rozšíření kapacit odlehčovacích služeb.

Zájmy Opavy budete prosazovat i na celorepubli-
kové platformě? S čím do parlamentu jdete?
Byl jsem zvolen v Moravskoslezském kraji a kon-
krétně v Opavě jsem získal poměrně vysoký počet 
preferenčních hlasů, čehož si velmi vážím. Plyne 

z toho logicky odpovědnost vůči svému rodnému 
městu a potažmo kraji. Jejich zájmy se budu pocho-
pitelně snažit hájit i na půdě sněmovny. Jaké však 
budou konkrétní možnosti, je pro mě zatím velkou 
neznámou, budu v roli opozičního poslance, což je 
z podstaty méně výhodná pozice. Primárně se však 
v nové roli musím soustředit na prospěch celé re-
publiky. Z hlediska mé odbornosti předpokládám, že 
zejména v oblasti sociální politiky a bezpečnosti.

Kdybyste měl kouzelný proutek, který by mohl 
splnit jedno přání týkající se Opavy. Co by to bylo?
To už bylo tuším jednou publikováno a na tuto „kou-
zelnickou“ otázku mám pořád stejnou odpověď. 
Zdvojnásobil bych ve prospěch Opavy každoroční 
příjmy z rozpočtového určení daní. (smích)

Vaše práce je náročná na čas. Volných večerů či ví-
kendů moc v roce nemáte. Jak se vám daří sklou-

bit tuto náročnou práci a rodinný život? Máte čas 
na nějaké koníčky? Jak relaxujete?
Volného času mám skutečně málo a nyní ho bude 
ještě méně. Tohle je stinná stránka působení v poli-
tických funkcích, rodina je pro mě nejvyšší hodnotou. 
Bránit se tomu lze do jisté míry pouze promyšleným 
rozvržením času. Na koníčky už ho pak v podstatě 
nezbývá, ale co si neodpustím, je zajít se  ideálně 2x 
týdně protáhnout do fitcentra – pokud bych přestal, 
tak by mi to brzy neodpustilo mé tělo.  (rok)
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Na počátku byl nápad pomoci seniorům s registrací 
do očkovacího systému. Přes víkend pracovníci krizového štábu 
města systém vyladili a 18. ledna radnice systém pomoci spustila. 
Službu využilo několik tisíc občanů našeho města.  

Za pomoc seniorům při registraci 
k očkování získala Opava ocenění

Někteří přišli osobně, jiní dali přednost telefonické 
pomoci. I díky tomu teď Opava uspěla v prestižní 
soutěži pořádané Ministerstvem vnitra Přívětivý 
úřad a dostala se do tzv. Příručky dobré praxe. Opav-
ský systém totiž inspiroval i další města, která po 
vzoru Opavy podobný systém pomoci potřebným 
zavedla. Bezbariérové kontaktní místo Magistrátu 
města Opavy bylo přímo v přízemí Hlásky. Samotná 
registrace s asistencí pracovníka města pak trvala 
jen několik minut.

„Chápeme, že zejména pro starší spoluobčany může 
být složité se zaregistrovat, protože například ne-
musí být počítačově tak zdatní či nemusí mít pří-
stup k internetu. Chtěli jsme těmto lidem pomoci, 
a proto jsme pro ně toto bezbariérové kontaktní mís-
to na počátku letošního roku zřídili. Služba pro star-
ší občany fungovala několik týdnů a dostali jsme 
velmi pozitivní reakce. Mnohé příběhy, se kterými 
se naši pracovníci setkali, byly hodně dojemné,“ řekl 
primátor Tomáš Navrátil s tím, že pracovníkům kri-
zového štábu města za vymyšlení a realizaci tohoto 
nápadu moc děkuje.

Primátor Tomáš Navrátil spolu s tajemníkem Magis-
trátu města Opavy Tomášem Elisem převzali cenu 
za 3. místo v rámci našeho kraje v soutěži Přívětivý 
úřad na konferenci Moderní veřejná správa v Olo-
mouci. „Mám velkou radost, že i letos jsme na stup-
ních vítězů – už popáté z šesti ročníků. Poděkování 
patří jak našim zaměstnancům, kteří odvádějí výbor-
nou práci, tak i vedení města, které pro tuto práci na-
stavilo dobré podmínky. Je to pro nás velký závazek 
do budoucna a potvrzení nastoupení správné cesty 
– postupného a trvalého zlepšování uživatelského 
komfortu pro naše občany a klienty při vyřizování 
svých záležitostí na našem úřadě,“ dodal Elis.  (rok)
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Na návštěvě ve Vlaštovičkách

Řekme-li Vlaštovičky, nejspíše se každému vybaví bývalý klášter, 
dnes Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené, jedno ze 
zařízení Charity Opava, kde donedávna pracovala i keramická 
chráněná dílna. My vás ale dnes pozveme na opačnou stranu 
obce, do části Jarkovice.

Naučná včelařská stezka 

v obecním sadu Vlaštovičky

Zde je totiž obecní sad a v něm naučná včelařská 
stezka, vybudovaná Českým svazem včelařů, zá-
kladní organizací Stěbořice. Stezka vznikla za fi-
nanční podpory města Opavy a stěbořických včela-
řů v roce 2016.

Účel stezky je jednoduchý – chce veřejnost infor-
movat o včelách, včelařích, produktech i významu, 
který nám chov včel přináší. Na několika panelech 
tak každý nahlédne do tajů včelařství a vzniku ne-
jen zdravých, ale hlavně výtečných medových po-
chutin. „Vzhledem k tomu, že ve Vlaštovičkách síd-
lí domov pro zrakově postižené, nechali jsme tyto 
informace vyrobit jako plastické dřevořezby, které 
zhotovil František Nedohled z Bruntálu. Chceme tak 
umožnit i nevidomým pomocí prstů prohlédnout si 
například včelu či jiné včelařské motivy,“ uvedl sta-
rosta Vlaštoviček René Holuša.

O dva roky později místo dostalo ještě další rozmě-
ry – místní myslivci prostor doplnili lavičkou a vy-
hlídkou s informacemi o zvěři, kterou lze v okolních 
lesích a polích pozorovat. Posledním krokem bylo 
zakoupení rybníka cca 200 metrů od sadu, který 
obec vyčistila a zřídila na jeho břehu odpočinkovou 
zónu.

Samotný obecní sad, nacházející se v bývalé zahra-
dě vlevo od silnice směrem na Držkovice, má historii 
o pár let starší. Už v říjnu 2013 zde vysázeli míst-
ní občané dvacet šest stromů tradičních slezských 
ovocných odrůd. Jak tehdy řekl starosta René Ho-
luša, na akci se sešlo 64 lidí, nejstaršímu Milosla-
vu Satkemu bylo 81 let a nejmladší Jůlince Králové 
10 měsíců. Od té doby stromy řádně povyrostly 
a dnes vytvářejí klidový prostor pro odpočinek a po-
učení místních i návštěvníků obce.  (mak)
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Partner přílohy

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

Zajištujeme pokládku vybrané podlahy. 

SPC RIGIDNÍ PODLAHY  
paletový prodej

PVC za zvýhodněné ceny 

do konce roku 2021

MILOSTOVICE
u Opavy

PRODEJNÍ HALA  

PODLAHOVÝCH 

  KRYTIN
Vánoční 
stromek

NA NAŠÍ 
PODLAHU

zajistí  Vám 
štěstí a pohodu

Novinka

V naší prodejní hale nabízíme 

VÝPRODEJ  ZBYTKŮ  KOBERCŮ 

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.

- ihned k odběru  

2 500 m2
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Mrazík se vrací po delší odmlce. Foto: Slezské divadlo

Divadlo láká na Mrazíka i Stvoření světa

Před pěti sty lety vymřeli opavští Přemyslovci

H
ned dvě premiéry připravilo pro ko-

nec letošního roku Slezské divadlo 

v Opavě. Prosinec bude patřit Hayd-

novu oratoriu Stvoření světa i obnovené 

premiéře oblíbeného muzikálu Mrazík.

„Stvoření světa je součástí mezinárodního pro-

jektu Let‘s Sing Oratorio Music!, jehož hlavním 

rysem je aktivní účast publika. Děti a mládež 

během představení za doprovodu orchestru 

a sboru divadla zpívají sborové části, sólisté 

jsou vítězi mezinárodní pěvecké soutěže Sa-

cred Music International Competition 2020,” 

uvedla Barbora Golatová z projektu Let’s 

Sing Oratorio Music.

Oratorium Josepha Haydna se člení do sed-

mi dnů a tří částí, v nichž nejdříve z chaosu 

povstává světlo, nebe a země, moře a hory 

a vše další až nakonec po Adama s Evou. 

„Boží dílo komentují a chvalozpěvy oslavují tři 

archandělé Gabriel, Uriel a Raphael, k nimž se 

v poslední části přidají Adam a Eva,” dodala 

Golatová. 

Haydnova hudba sugestivně evokuje počá-

teční chaos i prudké bouře, ohnivé blesky 

a burácení hromu, lehounké sněhové vlo-

čky i zurčící potok. Svou vytříbeností řadí 

toto oratorium mezi jeho vrcholné práce. 

Divadlo premiéru Stvoření světa uvede 

5. prosince. 

O týden později pak má na programu ob-

novenou premiéru pohádkového muzikálu 

Mrazík. „K původní filmové hudbě Nikolaje 

Budaškina přidali tvůrci muzikálu hudební 

skladatel Boris Urbánek a textař Jiří Sedláček 

řadu nových hudebních čísel. Každá z postav 

tak má svou vlastní píseň – kromě Nastěnky 

a Ivánka zpívá také baba Jaga, kocourek Mou-

rek, loupežníci, dědeček Hříbeček, zvířátka 

v lese, Marfuša, macecha i slepá babka 

s roštím,” charakterizovala představení zá-

stupkyně šéfa opery Slezského divadla Jana 

Andělová Pletichová.

Opavský operní soubor muzikál Mrazík uve-

de po delší přestávce. V Opavě vždy patřil 

k oblíbeným divadelním představením.  (mot)

V 
hodinách dějepisu se všichni učí, že 

Přemyslovci vymřeli roku 1306, když 

v Olomouci zavraždili Václava III. To 

však šlo o hlavní větev českého knížecího a 

královského rodu. Posledním zá-

stupcem Přemyslovců, jehož 

smrtí rod vymřel po meči, 

byl Valentin Hrbatý z je-

jich opavské linie. Ze-

mřel před pěti sty lety.

Valentin skonal na svém 

hradě v Ratiboři ve Slez-

sku 13. listopadu 1521. 

Ani ne čtyřicetiletý muž 

byl po smrti svých dvou be-

zdětných bratrů Mikuláše VII. 

a Jana VI. jediným vládcem slezské Ra-

tiboře a knížectví s ní spojeného. Neoženil se 

a neměl potomky. Nad jeho rakví v tamním 

klášteře dominikánek byl rituálně zlomen 

meč na znamení, že jeho rod s definitivní 

platností vymřel. Knížectví pak na základě 

smluv o převzetí majetku přešlo na strýce 

Jana II. Dobrého z rodu Piastovců.

Valentin zčásti obnovil slá-

vu svého rodu, mimo 

jiné když k ratibořské-

mu knížectví připojil 

bohumínské panství. 

Přídomek Hrbatý svěd-

čí o jeho tělesném ne-

dostatku, podle kroni-

káře ale „proslul velkou 

vznešeností, moudrostí 

a čistotou mravů.“ Jeho hrob 

i se zlomeným mečem byl objeven 

v roce 1997 při průzkumu nekropole ratiboř-

ských knížat.

Zakladatelem opavské linie Přemyslovců byl 

Mikuláš I. Opavský, nemanželský syn krá-

le Přemysla Otakara II. Chlapec vyrůstal na 

pražském dvoře a svého otce doprovázel na 

jeho výpravách, v roce 1278 bojoval po otco-

vě boku i v bitvě na Moravském poli. Přemy-

sl Otakar II. si u papeže vymohl Mikulášovo 

uznání za právoplatného potomka s výjim-

kou nástupnictví na trůn. V listopadu 1269 

byla Mikulášovi vyčleněna opavská provin-

cie, která roku 1318 povýšila na knížectví.

Mikuláš se tak stal zakladatelem významné 

vedlejší linie přemyslovského rodu. Největší 

slávu tento vedlejší rod zažil v osobě jeho 

syna Mikuláše II. Opavského, který se po roce 

1306 stal významným diplomatem ve služ-

bách Jana Lucemburského a později i Karla 

IV a roku 1338 získal k opavskému i ratiboř-

ské knížectví. (mot)

Kultura
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Soubor tvoří laureáti světových soutěží. Foto: Pražské kytarové kvarteto

Foto: ZŠ Englišova
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Kulturní dům ožije špičkovou hudbou

S
ezonu abonentních koncertů pro mi-

lovníky krásné hudby v Opavě završí 

koncert Pražského kytarového kvar-

teta. Soubor složený z laureátů světových 

soutěží vystoupí v neděli 12. prosince od 

18 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku 

a do Opavy přiveze vlastní transkripce děl 

různých stylů i skladby, které přímo pro něj 

zkomponovali současní skladatelé.

„Kvarteto bývá zváno na významné hudební 

festivaly, koncertovalo ve většině zemí Evropy, 

v USA i na Středním východě a absolvovalo 

stovky koncertů v České republice. Vzniklo 

v roce 1984 na pražské konzervatoři a velmi 

brzy si získalo přízeň domácího i zahraničního 

publika,“ představil soubor, jenž hraje ve slo-

žení Marek Velemínský, Václav Kučera, Matěj 

Freml a Patrick Vacík, kulturní dramaturg 

města Petr Rotrekl.

Pro opavské příznivce krásné hudby si Praž-

ské kytarové kvarteto připravilo atraktivní 

program počínaje díly Frederica Morena 

Torroby, Maurice Ravela, Karla Jenkinse 

a Edwarda Griega až po soudobé skladby 

Štěpána Raka či Lukáše Sommera. Zájemci, 

kteří nevlastní abonentní průkazku sezo-

ny 2020/2021, si mohou vstupenku koupit 

v Turistickém informačním centru Opava 

nebo přímo na místě.

Koncert Pražského kytarového kvarteta je 

posledním abonentním koncertem sezony 

2020/2021. Ta se protnula s cyklem koncertů 

sezony 2019/2020, jejíž naplnění se protáhlo 

kvůli pandemii nemoci Covid-19. Další se-

zona už nebude od září do června, ale vždy 

v průběhu jednoho kalendářního roku, ta 

příští tedy v průběhu roku 2022.  (mot)

M
imořádný úspěch slaví mladí filma-

ři ZŠ Englišova. Jejich snímek Moje 

místo mezi kamarády uspěl na slav-

nostním galavečeru 5. ročníku filmového fes-

tivalu mládeže Pražský filmový kufr. Odvezl si 

nejprestižnější Diváckou cenu.

Výsledek vzešel z hodnocení diváků, poroty 

a účastníků festivalu. „Stejné ocenění obdržel 

na filmovém festivalu v Karlových Varech film 

Zátopek a slavný americký herec Harvey Keitel,“ 

konstatoval Drahomír Streit, pod jehož vede-

ním školáci na filmu pracovali.

Dokument vznikl na letním sportovně-me-

diálním kempu. Tvoří jej mozaika příběhů 

a zážitků party kluků a holek, obohacená 

o rozhovory, ankety i zpravodajství. Součástí 

snímku je i rozhovor s olympionikem Jaku-

bem Šiřinou či medailony slavných sportov-

ců opavské „Englišky“. Autory filmové prvoti-

ny jsou Sofie Gebauerová a Kryštof Haferník, 

společně s nimi ho spoluvytvářela i řada je-

jich spolužáků.

Pražský filmový kufr je festivalem pro základ-

ní a střední školy a jejich žáky ve věku v roz-

mezí šesti až dvaceti let. Letos bylo přihláše-

no 141 filmů a 358 autorů.  (mot)

Školáci zabodovali na filmovém festivalu

Na střeše Domu umění zakotvil Starman

S
třechu opavského Domu umění ozdo-

bil neonový Starman. Jedinečnou in-

stalaci siluety člověka – průzkumníka, 

který se vydává za dalším dobrodružstvím 

do nových světů, vytvořil přední umělec spo-

jený s českou graffiti scénou Michal Škapa.

Instalace vznikla opavskému Domu umění 

přímo na míru a výtvarníka k tomu mimo 

jiné inspiroval refrén ze stejnojmenné slav-

né písně Davida Bowieho. Na ploše stavby 

prostřednictvím neonových trubic vytvořil 

magickou kresbu barevného světla. Objekt 

sestává z několika barevných neonových 

trubic, které tvoří uzavřený okruh. „Starma-

na jsme instalovali na protáhlou přístavbu 

Domu umění, která se zvedá z terasy a přiléhá 

k domu. V kontextu díla tak může připomínat 

třeba právě odpalovací rampu pro rakety ces-

tující ke hvězdám,“ uvedl dramaturg Opavské 

kulturní organizace Dominik Beneš.

Michal Škapa patří do silné generace takzva-

ných writerů, která nastoupila v polovině 

90. let minulého století. Jeho volná tvorba 

zahrnuje akrylové rukopisné abstrakce, air-

brushové figurativní kompozice i site-speci-

fic instalace a prostorové objekty.

S neonem pracuje v posledních letech – pro-

pojuje ho se svými díly nebo využívá jako 

samostaný prvek pro stavby. „Nejprve jsem 

připínal neonové trubice k plátnům, pak se to 

rozvinulo, takže z nich samostatně dělám i růz-

né instalace a objekty. Je to pro mě taková další 

kresebná vrstva,“ popsal Škapa. (mot)

Kultura
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Foto: OKO
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V
ýstavy s komentovanou prohlídkou, 

speciální vánoční program i podcas-

ty na youtube připravila na prosinec 

Opavská kulturní organizace (OKO). Její 

předvánoční program nabídne také hudební 

vystoupení, ochutnávky zvěřinové gastrono-

mie či program pro děti v podobě tvůrčích 

dílniček.

Prostory Domu umění a kostela sv. Václava 

opanovaly výstavy Power of Life Marka Nenu-

tila a Vize Patrika Hábla. „Jejich díla představují 

současné umění a jeho trendy. Téměř tři desítky 

velkoformátových pláten Patrika Hábla zaplní 

kostel sv. Václava a přízemí Domu umění, díla 

Marka Nenutila pak zájemci naleznou ve slou-

pové síni, oratoři a refektáři,“ upřesnila Marcela 

Mrózková Heříková, ředitelka OKO.

Marek Nenutil, známý také pod přezdívkou 

Openmindz360°, je umělecky velmi všestranný 

a ve své tvorbě neustále objevuje nové dimen-

ze života ve všech jeho podobách. Jeho do-

minantním výrazovým prostředkem je malba. 

„Nejnovější autorova tvorba vyjadřuje odvrácení 

se od člověka směrem k přírodě, ve které nachází 

klid a smíření. Z děl vyzařuje překypující energie, 

kterou cítíme na vlastní kůži,“ přibližuje Dominik 

Beneš, dramaturg OKO.

Patrik Hábl patří k nejsledovanějším výtvarným 

umělcům střední generace, pozornost přitahu-

je svým smyslem pro experiment. „Kombinová-

ním malby a grafiky dosáhl nosného autorské-

ho výtvarného jazyka. Nezabývá se popisností, 

v nedoslovném prostoru mezi realistickým 

a abstraktním zobrazováním staví především na 

asociativnosti. Velkoformátová plátna, přesahu-

jící lidské měřítko, vybízejí pozorovatele takřka do 

obrazu vstoupit,“ dodává dramaturg Beneš. 

Výstavy jsou k vidění do 16. ledna příštího roku. 

Ve středu 8. prosince je od 10 hodin v Domě 

umění připravena i jejich komentovaná pro-

hlídka. Za adventní náladou mohou zájemci 

zamířit do Obecního domu, kde v expozici 

Cesta města odstartovala výstava Vůně zimní 

Opavy. Nabízí průřez historickou zimní Opavou 

například v podobě pohlednic, dobového ob-

lečení či sbírkových předmětů se zimní tema-

tikou a doprovodí ji zvyky a tradice, ale také 

skutečné chutě a vůně období od adventu do 

samého závěru zimy.

Za kulturou ale mohou zájemci i online. „Na na-

šem kanálu youtube najdou posluchači nejen zá-

bavné a vzdělávací podcasty, ale i takové, co nutí 

k zamyšlení, například část životního příběhu 

Evy Herrmannové. Ta prožila své dětství v Opa-

vě a kvůli židovskému původu strávila dva roky 

v Terezíně. Podcast nabízí vybrané pasáže z knihy 

Poslední Herrmannovic holka, Cesta do Terezína,“ 

sdělila Naděžda Glincová, historička a kurátor-

ka OKO.

Novinky najdou lidé i v opavském veřejném 

prostoru. V závěru listopadu tam „vstoupilo“ 

sedm soch sedmi autorů s rozdílnou temati-

kou. Výstavu nazvanou sochařské CITY připra-

vilo OKO ve spolupráci se spolkem „Umění ve 

městě“ z Českých Budějovic. (mot)

Opavská kulturní organizace zve na výstavy

Krátce

Památník v Hrabyni čeká modernizace
S posledním listopadovým dnem skončil na 

čas provoz válečného památníku v Hraby-

ni, který spravuje Slezské zemské muzeum 

v Opavě. Tamní expozice projde modernizací  

za více než 30 milionů korun. Památník se pak 

uzavře na více než rok, přístupný veřejnosti 

by měl být až od dubna 2023. To už ale s no-

vou, jinak uspořádanou expozicí. Ta nabídne 

návštěvníkům více moderní techniky a bude 

ještě zážitkovější než ta současná. Textových 

panelů bude méně, naopak přibydou inter-

aktivní prvky, obrazovky a dotykové části či 

komora simulující letecký nálet. (lad)

Junák se představí výstavou v Bredě 
Historii i současnost největší české a světo-

vé dobrovolnické organizace Junák – český 

skaut ukazuje expozice Rok 2021 o těch, 

co dělají svět lepším. V univerzitním centru 

v 1. patře OC Breda & Weinstein ji u příleži-

tosti roku dobrovolnictví připravila opavská 

Fakulta veřejných politik Slezské univerzity, 

k vidění je vždy v době provozu obchodní-

ho centra až do 31. prosince. Připraven je 

i doprovodný program, v kulisách výstavy se 

v úterý 14. prosince od 17 hodin uskuteční  

diskuzní fórum Mosty, na němž se sejdou zá-

stupci dobrovolnických organizací. (mot)

Joy Adamsonová bude putovat po školách
Výstava o světově proslulé ochránkyni pří-

rody, spisovatelce a malířce Joy Adamso-

nové míří do opavských škol. Devatenáct 

rolovacích panelů, které představují dětství 

a opavské kořeny Joy Adamsonové, její vztah 

s rodiči, stěhování do Vídně a další životní 

osudy až po odchod do Keni, ale také její spi-

sovatelskou a malířskou činnost a lásku k pří-

rodě, si jako první od města Opavy vypůjčila 

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší 

odborná škola. Od ledna pak bude série vý-

stavních panelů k dispozici dalším opavským 

školským zařízením. (mot) 

Knihovna v závěru roku mění provozní dobu

H
lavní budova i všechny pobočky opav-

ské Knihovny Petra Bezruče budou 

v pondělí a úterý 20. a 21. prosince 

otevřeny stejně jako v běžnou otevírací dobu. 

Ve čtvrtek 23. prosince bude otevřena pouze 

hlavní budova knihovny na Nádražním okru-

hu a pobočka Kateřinky, a to od 9 do 15 hodin. 

Ve dnech 27. a 28. prosince budou ve stejném 

čase, tedy mezi devátou hodinou ráno a třetí 

odpoledne, čtenářům sloužit všechna pra-

coviště knihovny, pobočky Kylešovice a Olo-

moucká s půlhodinovou polední přestávkou 

od 12 do 12.30 hodin. Od 29. prosince jsou 

všechny provozovny Knihovny Petra Bezruče 

uzavřeny, a to až do pondělí 3. ledna, kdy se 

obnoví běžná otevírací doba. Co se týká měst-

ských částí, pak v Komárově, Suchých Laz-

cích a Vávrovicích budou pobočky knihovny 

otevřeny letos naposledy 13. prosince, v Ma-

lých Hošticích 14. prosince a v Milostovicích 

15. prosince.

Provozní doba se může změnit v závislosti na 

epidemiologických opatřeních, sledujte proto 

také aktuální informace na webových strán-

kách www.kpbo.cz. (lad)

Kultura
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UDĚLEJTE RADOST SVÝM BLÍZKÝM ORIGINÁLNÍM 
VÁNOČNÍM DÁRKEM, KTERÝ NEPODLÉHÁ INFLACI

AKTUÁLNÍ CENY 
jednotlivých gramáží zlatých slitků 
a další podrobné  informace jsou uvedeny 
na webu www.odtempo.cz/zlate-slitky

  Každý slitek z ryzího zlata má JEDINEČNÝ CERTIFIKÁT
  OSOBNÍ PŘEVZETÍ v našich prodejnách DO 3 DNŮ
  Nákup BEZ požadované ZÁLOHY předem
  GARANCE zpětného ODKUPU DO 3 DNŮ v jakékoliv 

době za aktuální hodnotu na trhu

NABÍZÍME ZLATÉ SLITKY 
V KAŽDÉ NAŠÍ PRODEJNĚ

ZHODNOCENÍ
1 unce za období 
9/2010 - 9/2021 65 %

PŘES

 SVÝM BLÍZKÝM ORIGINÁLNÍM 

DÁREK, KTERÝ ROSTE

Chcete zjistit více? 
Načtěte QR kód do svého mobilu.

V KAŽDÉ NAŠÍ PRODEJNĚV KAŽDÉ NAŠÍ PRODEJNĚV KAŽDÉ NAŠÍ PRODEJNĚ

 SVÝM BLÍZKÝM ORIGINÁLNÍM  SVÝM BLÍZKÝM ORIGINÁLNÍM 

Otice Opava Opava

Foto KO 

21324

Foto KO 

18278
Foto KP 21216

Komerční objekt Komerční objekt Komerční prostor

Cena v RK Cena v RK 1.490.000 Kč

Opava Opava Opava

Foto BT 21376 Foto BT 21181 Foto BT 21379

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

4.150.000 Kč 4.360.000 Kč 3.390.000 Kč

Větřkovice Malá Bystřice Opava

Foto RD 21312 Foto CH 21334 Foto BT 21356

Rodinný dům Rekreační chata Luxusní byt

4.500.000 Kč 5.200.000 Kč Cena v RK

Opava, Masarykova třída 25

553 716 551

1realitka@1realitka.cz

www.1realitka.cz

V realitách jako doma. Už od roku 1992

Ing. Ondřej Veselý, MBA, Tomáš Kořistka, Renáta Gratzová, Ing. Václav Hořínek,  

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

Aktuální nabídku najdete na našich vývěskách nebo na stránkách

www.1realitka.cz

uklidí Vám dočista...

www.nacisto-uklidy.cz  |  777 786 503

Úklidy domácností

Úklidy firem

Mytí oken a výloh

Čištění čalouněného nábytku

Úklidy společných  prostor

Inzerce
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Dárky s opavskou tematikou také potěší

N
ákupy vánočních dárků vrcholí a za 

návštěvu při jejich pořizování roz-

hodně stojí i Turistické informační 

centrum Opava. Předměty a výrobky s opav-

skou tematikou jsou originálním překvape-

ním pod stromečkem, ať už jde o kalendáře, 

knihy či produkty lokálních výrobců. Připra-

vené jsou novinky i oblíbené stálice.

Kalendáře pro rok 2022 se nesou v duchu 

retro časů. „Vybrané fotografie vás provedou 

ulicemi Opavy v době od konce 60. do 90. let 

minulého století. Byly to roky, kdy se Opava 

radikálně měnila – od šedivých a nevýrazných 

ulic v dobách socialistických až po návrat barev 

a života 

po sa-

metové 

revoluci,“ popsala vedoucí Turistického infor-

mačního centra Eva Sůrová. Kalendáře jsou 

k dispozici ve stolní variantě za 100 korun 

i ve variantě nástěnné za 160 korun.

Knižní novinkou letošního roku je publika-

ce Proměny Opavy. Obsahuje 47 pohled-

nic města z doby „belle époque“, přelomu 

19. a 20. století. Tatáž místa teď znovu za-

znamenal fotograf Jan Langer a díky použití 

pauzovacích papírů se současnost a minu-

lost v knize plasticky překrývá. „Inspirací 

byl úspěch srovnávací aplikace na webu měs-

ta,“ konstatovala Eva Sůrová. Proměny Opa-

vy pořídíte za 450 korun.

Za pozornost stojí ale i další knihy, které žád-

nému opavskému patriotovi nesmí chybět, 

například Opavská Nej, Tajemná Opava, fo-

tografická publikace Opava City či průvodce 

historií opavských kaváren Nad šálkem kávy.

Mezi oblíbené dár-

ky patří i výrobky 

s ochrannou znám-

kou Opavské Slezsko 

regionální produkt. 

„Koupí získáte poctivý výrobek z Opavského 

Slezska a podpoříte místní výrobce. Vybírat 

můžete mezi originálními háčkovanými před-

měty, šitými panenkami, keramikou s opav-

skou tematikou, baňkami ze Slezské tvorby, 

mýdly, drátovanými výrobky, šperky a řadou 

dalších,“ vyjmenovala Eva Sůrová s tím, že v 

nabídce jsou také vánoční pohlednice, suve-

nýry a propagační předměty SFC a BK Opava.

Turistické informační centrum Opava je ote-

vřeno každý všední den od 8 do 18 hodin. 

Nejzajímavější část sortimentu nabízí také 

ve svém stánku na vánočních trzích, který je 

v provozu denně od 10 do 18 hodin. (mot)

Kalendář akcíTipy na vánoční dárky
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Oční centrum VIDUM 
OD Tipa, Dolní náměstí 9, Opava

www.vidum.cz

S brýlemi 
relaxuji

Inzerce
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

VÁNOČNÍ TRHY 2021 – Dolní náměstí, viz program na str. 9
VÝSTUPY NA HLÁSKU – denně v 16 – 20 h., zpřístupněna je rovněž 
expozice Opava/Troppau. Vstupenky k zakoupení v Turistickém in-
formačním centru Opava nebo přímo na místě.
PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO – 12. 12. v 18 h., KD Na Rybníčku. 
Zazní: Ravel, Grieg, Torroba, Rak, Sommer, Jenkins. Poslední abo-
nentní koncert pro milovníky krásné hudby.

FILMOVÝ KLUB
Kino Mír, Kolářská 5, Opava, tel.: 553 712 319, www.kino.opava.org
DRAZÍ SOUDRUZI – 6. 12., 18.00, (Rusko, 2020, režie: Andrej Konča-
lovskij). Když komunistická vláda v roce 1962 zvýší ceny potravin, 
vzpurní pracovníci z malého průmyslového města Novočerkassk 
vstoupí do stávky. Masakr, který poté následuje, sledujeme očima 
oddané členky strany.
MALÍŘKA A ZLODĚJ – 13. 12., 18.00, (Norsko, 2020, režie: Benjamin 
Ree). Fascinující dokumentární příběh o kreativním procesu, mean-
drech lidských vztahů, možnosti dostat druhou šanci a smyslu života 
jako takového. Výjimečný dokument s českou stopou, který nadch-
nul festivaly, kritiky i diváky po celém světě.
MILUJ SVÉHO ROBOTA – 20. 12., 18.00, (Německo, 2021, režie: Ma-
ria Schrader). Láska přichází přes data. Tragikomický příběh o otáz-
kách lásky, touhy a o tom, co dělá člověka člověkem.

SLEZSKÉ DIVADLO

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

  1. 12. 10.00 BABIČKA DRSŇAČKA školy + veř. – Č

  2. 12. 19.00 EDMOND sk. 9 – Č

  3. 12. 19.00 EDMOND sk. 3

  4. 12. 10.00 STVOŘENÍ sk. D – OR

  5. 12. 19.00 STVOŘENÍ. Premiéra. sk. P – OR

  7. 12. 19.00 STVOŘENÍ sk. 1 – OR

  8. 12. 19.00 STVOŘENÍ sk. 2 – OR

10. 12. 19.00 STVOŘENÍ sk. 4 – OR

11. 12. 18.00 STVOŘENÍ sk. 7 – OR

12. 12. 10.00 MATINÉ mimo

12. 12. 16.30 MRAZÍK SVIŠTI II – M

13. 12. 10.00 KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA 
PRVNÍ

školy + veř. – P

14. 12. 10.00 NOC NA KARLŠTEJNĚ školy + veř. – M

15. 12. 19.00 DÁMSKÁ ŠATNA mimo – Č

16. 12. 19.00 STVOŘENÍ sk. 6 – OR

17. 12. 19.00 STVOŘENÍ sk. 3 – OR

18. 12. 19.00 STVOŘENÍ sk. 9 – OR

21. 12. 19.00 UMĚNÍ VRAŽDY sk. 5 – Č

22. 12. 19.00 FUNNY GIRL sk. 2 – M

23. 12. 17.00 POPELKA mimo – M

24. 12. 10.00 KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA 
PRVNÍ

mimo – P

25. 12. 17.00 MRAZÍK mimo – M

26. 12. 19.00 ZÍTRA TO ROZTOČÍME, 
DRAHOUŠKU

mimo – Č

27. 12. 18.00 FIGAROVA SVATBA mimo – O

28. 12. 18.00 MRAZÍK mimo – M

29. 12. 18.00 BABIČKA DRSŇAČKA mimo – Č

30. 12. 19.00 FUNNY GIRL sk. 6 – M

31. 12. 17.00 ZÍTRA TO ROZTOČÍME, 
DRAHOUŠKU

mimo – Č

Č = činohra, O = opera, M = muzikál, P = pohádka, OR = oratorium

OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE

Ostrožná 46, Opava, tel.: 553 791 947, www.oko-opava.cz
VÁNOČNÍ ZVĚŘINOVÉ HODY – Zvěřinové hody Františka Chme-
líka (17.–19. 12. v 10–18 h., terasa Obecního domu), Ladovské vá-
noční městečko (17–19. 12. v 10–18 h., terasa Obecního domu), 
Historicko-umělecké workshopy a vánoční aktivity pro celou 
rodinu (17.–19. 12. v 10–18 h., Schösslerův salónek), Bandaband 
(17. 12. ve 20 h., Klub Art), Slavnost otužilců (18. 12. ve 12 h., Stříbr-
né jezero), Elektroswing (18. 12. ve 20 h., Klub Art), Vánoční kon-
cert cimbálovek + degustace vín (19. 12. v 16 h., kostel sv. Václa-
va), Speciální vánoční menu (19. 12., Grand restaurant U Přemka)

VÝSTAVY:
ELIŠKA PODZIMKOVÁ: MALÝ PRINC – interaktivní výstava/ilustra-
ce, Galerie Eisler, potrvá do 30. 1.
EUROTOPIA – výstava dětských výtvarných prací ze soutěže „Co 
Rom, to muzikant“, foyer, potrvá do 2. 1.

GALERIE POD ŠIRÝM NEBEM
SOCHAŘSKÉ CITY – sochařská výstava, centrum Opavy

EXPOZICE CESTA MĚSTA
OPAVOU V MINULOSTI I DNES: KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
VÝSTAVY P. HÁBLA A M. NENUTILA – 8. 12. v 10 h. (Dům umění, 
vstupenky na recepci Domu umění)

KLUB ART
MLANGE NACHT DER KURZEN TEXTE – 2. 12., 18.30, dlouhá noc 
krátkých textů
KLUBNACHT – 3. 12., 21.00–04.00, akce s house a techno muzikou
PŘEDNÁŠKA SGO – 8. 12., 16.30, přednášky se Slezským gymnáziem
DOŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU – 9. 12., 17.00, koncert pěveckých 
sborů ZŠ Ilji Hurníka, kostel sv. Václava
RANNÍ PROBUZENÍ S MARIÍ ŠEVČÍKOVOU – 11. 12., 9.00–11.00, 
Schösslerův salónek 
FOLTÝN A MARGECÍNOVÁ WITH BASS & RHYTHM – 22. 12., 20.00, 
koncert
P.E.T.R. A HOSTÉ – 26. 12., 19.00, sváteční akustický koncert
HEARTBREAK DRUM AND BASS PARTY – 29. 12., 21.00, vánoční 
speciál oblíbené opavské klubovky

DŮM UMĚNÍ A KOSTEL SV. VÁCLAVA
VÝSTAVY (výstavy potrvají do 16. 1.): PATRIK HÁBL – VIZE (výsta-
va/malba), MAREK NENUTIL – POWER OF LIFE (výstava/multimé-
dia), MICHAL ŠKAPA – STARMAN (neónová instalace)   

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

HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA A MÜLLERŮV DŮM
KRAJINA A LIDÉ – výstava, kulturní krajina českého Slezska v pro-
měnách
JEŠTĚ JSTE NEVIDĚLI… – výstava, výběr nejvýznamnějších přírůst-
ků uměleckohistorické sbírky za poslední desetiletí
„STARÉ“ A „NOVÉ“ MENŠINY V ČESKÉ REPUBLICE – výstava
ZEMSKÁ OBRAZÁRNA – výstava, od kmenového svazu Holasiců až 
po dělení Slezska
OD KMENOVÉHO SVAZU HOLASICŮ AŽ PO DĚLENÍ SLEZSKA – 
výstava, historické události na Opavsku od raného středověku až po 
závěr novověku z pohledu archeologických pramenů
LITERÁRNÍ PAMĚŤ REGIONU 1918–2018 – výstava (texty, osob-
nosti, místa)

ARBORETUM NOVÝ DVŮR
VÝSTAVY: Štěpán Rak (fotografie a fotografika), Historie Arbore-
ta Nový Dvůr na dobových fotografiích, Arboretum Nový Dvůr 
a preparáty Viléma Borůvky

PAMÁTNÍK PETRA BEZRUČE
LITERÁRNÍ PAMĚŤ REGIONU 1918–2018 – výstava (texty, osob-
nosti, místa)

AKCE:
ADVENTNÍ KONCERT KOMORNÍHO PĚVECKÉHO SBORU SLEZ-
SKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ – koncert, Historická výstavní budova, 
10. 12. v 17 h. 
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ OPAVA – koncert, Historická výstavní 
budova, 15. 12. v 18 h.
NOVOROČNÍ KONCERT ŠTĚPÁNA RAKA – koncert, bližší info na 
webu či facebooku, Slavnostní sál Müllerova domu, 1. 1.

Kalendář akcíKulturní kalendář
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KNIHOVNA PETRA BEZRUČE V OPAVĚ
Nádražní okruh 27, Opava, tel.: 553 821 700, okpb@opava.cz, www.
okpb.cz

HLAVNÍ BUDOVA 
HRAČKA OČIMA STUDENTŮ – výstava klauzurních prací studentů 
Střední školy průmyslové a umělecké v Opavě, dospělé oddělení, 
potrvá do 23. 12.
„SPOJRZENIA“ – VZHLED – jubilejní výstava fotografií u příležitosti 
15. výročí Vědecké společnosti umělecké fotografie studentů FO-
TON, vestibul knihovny, potrvá do 21. 12.

POBOČKA KATEŘINKY
KLUB MAMINEK – setkání na téma Advent pro nejmenší, 15. 12. 
v 10 h.
BARBORA MACHÁČKOVÁ: MĚSTO NA GRACHTECH – fotografická 
výstava, potrvá do 23. 12.

POBOČKA KYLEŠOVICE
„AKVARELY“ – studijní práce žáků 1. ročníků SŠPU Opava, obor gra-
fický design, 1.–28. 12.

KINO ODBOJ
Hálkova 32, Opava 5, www.odboj.art
KINO – Kupé č. 6 (2. 12. v 18 h.), Benedetta (3. 12. v 18 h.), Encanto 
(4. 12. v 10 h.), Prvok, Šampon, Tečka a Karel (5. 12. ve 14 h.), Wes 
Anderson: Francouzská depeše Liberty (5. 12. v 17 h.), Tajemství 
staré bambitky 2 (11. 12. v 16 h., 18. 12. ve 14 h., 24. 12. ve 13 h.), 
Pražský výběr: Symphony Bizarre (11. 12. v 18 h.), Myši patří do 
nebe (12. 12. ve 14 h.), Sny o toulavých kočkách (12. 12. v 17 h.), 
Spiderman: Muž bez domova (16. 12. v 18 h.), Známí neznámí (17. 
12. v 18 h.), Dračí princezna (18. 12. v 16 h.), KAREL (18. 12. v 18 h., 
26. 12. ve 14 h.), Přání Ježíškovi (19. 12. ve 14 h.), Přes hranici (19. 
12. v 17 h.), Matrix Resurrections (23. a 30. 12. v 18 h.), Zpívej 2 (24. 
12. v 10 h.), Volání divočiny (26. 12. v 17 h.), (21. 11. v 10 h.), Encan-
to (31. 12. ve 13 h.), Šťastný nový rok 2 (31. 12. v 15 h.), Bohemian 
Rhapsody (31. 12. v 17 h.), Sin City – město hříchu (31. 12. v 19.30 
h.), TUVALU aneb jak se rodí Odboj (31. 12. ve 22 h.), Kurz manžel-
ské touhy (2. 1. ve 14 h.), Idioti Larse von Triera (2. 1. v 16 h.)

AKCE:
HUDEBNĚ-PIVNÍ MINIFESTIVAL KATEŘINSKÝ HUKOT – 4. 12., 
15 h., Taneční orchestr Baard´s Band – Hradec n. M. (v 16 h.), Holka 
ze Stuttgartu – Praha (v 18 h.), Expedice Apalucha – Opava (ve 20 h.)
KONCERT SKUPINY DOBRÝ POKUS – 17. 12., 20 h.

UNISFÉRA SLEZSKÉ UNIVERZITY
Fyzikální ústav, Bezručovo náměstí 13, Opava, www.unisfera.slu.cz. 
Promítání fulldome pořadů každou středu.
PODZIMNÍ OBLOHA NAD OPAVOU – 1. 12., 17.00, 13 min., SEN 
O LÉTÁNÍ 3D – 35 min.
PODZIMNÍ OBLOHA NAD OPAVOU – 8. 12., 17.00, 13 min., TAJEM-
NÝ OCEÁN 3D – 40 min.
POVÍDÁNÍ O SLUNOVRATU – 15. 12., 17.00, 45 min. a diskuze, před-
náška T. Gráfa o zimním slunovratu
ZIMNÍ OBLOHA NAD OPAVOU – 22. 12., 17.00, 13 min., PŘÍBĚHY 
CESTOVATELE ČASU – 23 min.

KUPE
Vodárenská věž, Janská 7, Opava, tel.: 555 501 415, www.kupecko.cz
VÝSTAVY – OKO Ostrava–Katowice–Opava – výstava děl repre-
zentující jednotlivá města (do 21. 12.), stálé výstavy: Opava želez-
niční (na plotě u parkoviště), Kurt nafurt (výstava Kurta Gebauera)
KINO (začátky v 18 h., není-li uvedeno jinak) – Milan Kundera: Od 
Žertu k Bezvýznamnosti (1. 12.), Paříž, 13. obvod (7. 12.), Paralelní 
matky (8. 12.), Jednotka intenzivního života (14. 12. v 17 h.), Fran-
couzská depeše Liberty (15. 12.), Pražský výběr: Symphony Biza-
rre (21. 12.), Známí neznámí (22. 12.)
AKCE – Čti Jeseníky (2. 12. v 17 h.): přednáška autorů knihy Čti Jese-
níky, Tetralog – Večer poezií a hudby každodennosti (4. 12. v 17 h.): 
dialog dvou básníků v doprovodu dvou hudebníků

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, OPAVA
Nádražní okruh 11, Opava, tel.: 730 542 923, zusopava@zusopava.cz, 
www.zusopava.cz
MIKULÁŠSKÝ KONCERT A VÝSTAVA VÝTVARNÉHO OBORU –  
1. 12., 14.30, OC Breda
VÝSTAVA LENKY LAZAROVÉ A ŽÁKŮ – 10. 12., 17.00, ZUŠ Solná
ADVENTNÍ KONCERT SBORŮ – 12. 12., 14.00, OC Breda
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ OPAVA – 15. 12., 18.00, Slezské zemské 
muzeum
VÁNOČNÍ TANEČNÍ VYSTOUPENÍ – 19. 12., OC Breda
TANEČNÍ VÁNOCE – 21. 12., 16.00, vystoupení tanečního oboru, 
kino Mír
VÁNOČNÍ KONCERT SBORU LUSCINIA A HOSTŮ – 22. 12., 18.00 
kostel sv. Václava

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, info@svco-
pava.cz, www.svcopava.cz
MINIZOO PRO VEŘEJNOST – 5., 12., 19. 12., 9.00–12.00, přijďte se 
podívat na zvířátka a můžete jim přinést i něco na zub (ovoce, zeleni-
na, zrní, staré pečivo). SVČ Husova.
ŠKOLA ESKYMOVÁNÍ – 4., 11., 18. 12., 18.00–19.00, kajakářská pří-
prava v bazénu pro vodáky i veřejnost

LOUTKOVÉ DIVADLO OPAVA
Středisko volného času Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, 
loutkovedivadlo@svcopava.cz, www.loutkovedivadlo.svcopava.cz. 
Předprodej vstupenek hodinu před představením v pokladně divadla 
a na některá představení ve Sluně.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S POHÁDKOU ČERTIMLÝN – 5. 12., 10.00 
a 16.00, hraje OPAL LD SVČ, pro děti od 3 let. Počet míst je omezený, 
předprodej v pokladně loutkového divadla.
JAK PROFESOR K TITULU PŘIŠEL ANEB STUDENT MÁ TAKY SRD-
CE – 9. a 10. 12., 19.00, Siesta LD SVČ, předprodej vstupenek – sou-
bor
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH – 12. 12., 10.00 a 16.00, Divadlo Já to jsem, pro 
děti od 3 let
POSLUŠNĚ HLÁSÍM – 14. 12., 19.00, OPAL LD SVČ, pro mládež a do-
spělé
PŘEDVÁNOČNÍ ŠTĚKACÍ KABARET – 17. a 18. 12., 18.00, DDS Štěk, 
Štěkadlo, Štěkátko, předprodej vstupenek – soubor
Z POHÁDKY DO POHÁDKY – 19. 12., 10.00, DDS Štěkátko LD SVČ, 
obnovená premiéra, pro děti od 3 let
TŘI PRASÁTKA – 2. 1., 10.00, Divadlo Milana Šťastného, pro děti od 
3 let

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE

NEJKRÁSNĚJŠÍ AVE MARIA – 5. 12., 15.00, tradiční adventní koncert 
operní pěvkyně O. Procházkové, na varhany doprovází F. Šmíd. Kaple 
Božského srdce Páně, Marianum.
ADVENTNÍ KONCERT CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘE – 21. 12., 18.00, 
koncert Církevní konzervatoře Německého řádu, Konkatedrála Na-
nebevzetí Panny Marie.
VÁNOČNÍ KONCERT – 26. 12., 15.00, na programu vánoční písně 
a koledy, Česká mše vánoční J. J. Ryby. Účinkují: Opavský chlapecký 
sbor, Chrámový sbor Opava, Pěvecký sbor Stěbořice, diriguje: K. Kos-
tera. Kostel sv. Vojtěcha.
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT – 28. 12., 15.00, Česká mše vánoč-
ní J. J. Ryby. Účinkuje Komorní orchestr a smíšený pěvecký sbor 
P. Cypriana Lelka z Dolního Benešova, na varhany zahraje N. Slavov, 
diriguje J. Harman. Pořádá Urbánek & Son´s, kostel sv. Jana Nepo-
muckého, Kylešovice. 

Za obsah sdělení v Kulturním kalendáři odpovídají oznamovatelé akcí.
Redakční uzávěrka dalšího čísla je 12. prosince. 

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

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

Kalendář akcíKulturní kalendář
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Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných 

na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní 
přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho pořízení. Úplná pravidla, 

jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.

Ušetřete až  polovinu 
z doplatku na recept.

Globus hypermarket

Těšínská 2830/83, Opava

pondělí–neděle 8.00–20.00 hod. zdroj: seznam.cz

Otevřeli jsme  
pro Vás v Opavě

novou lékárnu Dr.Max

G
lo

b
u

s

Příjemné prožití Příjemné prožití 

vánočních svátků, hodně zdraví, vánočních svátků, hodně zdraví, 

štěstí a úspěchů štěstí a úspěchů 

v novém roce v novém roce 

přeje fi rma Gikostart. přeje fi rma Gikostart. 

www.gikostart.cz      733 746 480      gikostart@gikostart.cz

CREDIT
AUTOŠKOLA s.r.o.

p. Král  603 852 503 
p. Holuša  608 717 665
Nádražní okruh 767/13, 
746 01 Opava

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

PF 2022

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

Prodej vánočních stromků
1. 12.—24. 12.

Prodej kaprů
19. 12.—23. 12. od 8:00 do 20:00, 

24. 12. od 8:00 do 10:00

www.oc-silesia.cz

Inzerce
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Tříkrálová sbírka hledá dobrovolníky

Nocleženky pomohou lidem bez domova

Díky Leontince mohou číst v Braillově písmu

S 
příchodem nového roku mezi nás 

opět zavítají koledníci Tříkrálové 

sbírky a budou se ucházet o dary 

na podporu potřebným. Aktuální situace 

s protikoronavirovými opatřeními sice 

vbuzuje nejistotu, všichni organizátoři 

přesto věří, že se sbírka od 1. do 16. ledna 

2022 uskuteční a tradiční tříčlenné skupin-

ky koledníků opět vyrazí po městě. 

„Pokud bude možné opět v ulicích koledo-

vat, budeme moc rádi za nové dobrovolníky 

– koledníky,“ vyzývá koordinátorka sbírky 

Charity Opava Marie Hanušová s tím, že 

případní zájemci se mohou hlásit na tele-

fonním čísle 604 175 518 nebo prostřed-

nictvím e-mailu: tks@charitaopava.cz. Do-

dává, že Charita pro jistotu s předstihem 

připravuje i několik dalších variant koná-

ní Tříkrálové sbírky, jako tomu bylo před 

rokem. Loni se například velmi osvědčilo 

umístění pokladniček v obchodech, lékár-

nách nebo ve firmách. Charita proto hledá 

také dobrovolníky, kteří by pokladničky 

vystavili v pracovních kolektivech svých 

firem nebo umožnili jejich umístění ve 

své provozovně. V nadcházející Tříkrálové 

sbírce bude možné samozřejmě přispět 

také online. Další informace přineseme 

v lednové Hlásce. (mak)

Z
ajistit lidem bez střechy nad hlavou 

noc v teple může každý z nás zakou-

pením tzv. nocleženky. Pořídit ji lze 

za 100 Kč na www. noclezenka.cz, platba je 

možná online. 

Poukaz lidem bez domova zajistí lůžko 

v jedné z nocleháren autora projektu, Armá-

dy spásy, která je i v Opavě, dostanou za něj 

také polévku s pečivem a teplý nápoj. Zá-

roveň mají možnost se osprchovat, provést 

osobní hygienu, v případě potřeby využít 

i základního ošetření a podpory sociálního 

pracovníka.

Kvůli koronaviru musí noclehárny zvýšeně 

dbát na bezpečnost klientů, pomoc lidem 

bez domova však budou nabízet za každé si-

tuace. Kapacity kvůli riziku onemocnění ne-

budou nijak omezovat, klienty a to očkované 

i neočkované ale v pravidelných intervalech 

kontrolují a testují.

Loni se nocleženek prodalo téměř 40 tisíc. Po-

kud by jich bylo zakoupeno více, než bude po-

třeba, budou peníze použity na další podporu 

lidí v nouzi. Finance jdou i na nákup léků či na 

nedoplatky za energie. Každá nocleženka má 

přidělené vlastní číslo a je v evidenci, dárce se 

tak dozví, kdy byl jeho poukaz využit.  (lad)

B
raillovo písmo je zásadním pomocní-

kem v životě lidí se zrakovým posti-

žením. Do tohoto hmatového písma 

dnes umí moderní technika převést také tex-

ty v počítači. Programy, které to umožňují, 

jsou ale poměrně drahé. Jeden z nich si nyní 

mohli pořídit také obyvatelé Domu sv. Cyrila 

a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlašto-

vičkách u Opavy. Nadace Leontinka jim na 

nákup speciálního formátovacího programu 

Editor Duxbury přispěla téměř 21 tisíci ko-

runami. „Díky tomuto programu se nevidomí 

klienti dostanou snáze k běžným informacím, 

se kterými se dříve nemohli seznámit buď vů-

bec, nebo jen s velkými obtížemi,“ vysvětluje 

vedoucí Domu Zuzana Janků. Program vy-

niká jednoduchým intuitivním ovládáním 

a českým hlasovým rozhraním, což si klienti 

velmi pochvalují. 

Nadace Leontinka pomáhá zrakově posti-

ženým, především dětem a mladým lidem. 

Jejím posláním je umožnit těmto lidem 

integraci do společnosti, ulehčit přístup 

ke vzdělání a společenským, sportovním 

i volnočasovým aktivitám. Klienti Domu svaté-

ho Cyrila a Metoděje patří mezi časté příjemce 

této pomoci. „Velice si podpory nadace vážíme 

a těšíme se na další spolupráci,“ připojuje Zu-

zana Janků poděkování jménem všech klien-

tů Vlaštoviček. (lad)

Sociální služby
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Foto: Anima Viva

Živá duše – CD Anima bandu je na světě

Soutěž Můj svět doprovodí příběhy

S
vépomocná skupina Anima 

band vznikla v neziskové or-

ganizaci Anima Viva roce 2012 

nejprve jako podpůrná aktivita osob 

se zkušeností s duševním onemoc-

něním. Od prvního muzicírování 

podle kytarových zpěvníčků s lido-

vými, trampskými a folkovými pís-

němi se postupem času skupina pro-

pracovala k prvním ryze autorským 

počinům a společným veřejným 

vystoupením na Dnech sociálních 

služeb v Opavě nebo Noci venku 

pořádané opavskou Armádou spásy.  

V roce 2016 svůj „svébytný folk“, jak 

ho nazvali pořadatelé, představili 

i na festivalu Babí léto v pražských 

Bohnicích.  

I zásluhou města Opavy, které podpořilo Ani-

ma band v rámci dotačního programu Kultu-

ra 2021, mohla skupina vydat první autorské 

CD. Kromě společných písní na něm má kaž-

dý člen alespoň jednu vlastní. I v době covidu 

se kapela snažila splnit i poslední podmínku 

grantu – uspořádat veřejné vystoupení. 

Na konec listopadu naplánovala společ-

ně s dětským pěveckým sborem Domi-

no koncert v Loutkovém divadle, při této 

příležitosti měl proběhnout i slavnostní 

křest CD s názvem Živá duše.

Ale jak to bývá, člověk míní a život mění. 

Těsně před uzávěrkou Hlásky přišla 

zpráva, že vystoupení muselo být kvůli 

epidemiologické situaci zrušeno. „Snad 

se křest podaří uspořádat někdy pozdě-

ji,“ věří zpěvák a kytarový sólista Anima 

bandu Lukáš Vojvodík a dodává: „Jsme 

strašně rádi za tuto šanci, je to tak, jak zpí-

váme: Nemáme svůj hendikep napsaný 

na čele, ale kolikrát nám není zrovna do 

zpěvu. Naše příležitosti limituje zdravotní 

omezení způsobené duševní nemocí. O to větší 

radost máme, že se nám splnil velký sen a moh-

li jsme vydat autorské CD.“ (lad)

A
ž do konce ledna 2022 mohou opět 

zaměstnanci, dobrovolníci i klienti 

Charit z celé České republiky posílat 

své snímky do soutěže Můj svět. Ta vstoupila 

už do 14. ročníku. Patronem fotografického 

klání, které přináší každoročně svědectví 

o náročné práci tisíců lidí velké charitní rodi-

ny, je světoznámý fotograf Jindřich Štreit.

Soutěžit se bude opět ve třech kategoriích 

s názvy Portrét, Život kolem nás a Jak to vi-

dím já. První dvě kategorie jsou určeny pro 

zaměstnance a dobrovolníky Charit, třetí ka-

tegorie je vyhrazena klientům. Letošní ročník 

přináší i zásadní inovaci. Protože loni nemoh-

la z důvodu koronavirové krize proběhnout 

tradiční vernisáž v Historické výstavní bu-

dově Slezského zemského muzea v Opavě 

(SZMO), uspořádala Charita Opava spolu 

se SZMO výstavu na Horním náměstí. To si 

vyžádalo potřebu přidat vedle jmen oceně-

ných autorů také krátké povídání o tom, co 

snímek zachycuje. Ukázalo se, že to fotogra-

fiím velmi prospělo, komise se proto i letos 

rozhodla soutěžící vyzvat, aby své snímky 

doplnili krátkým popiskem. 

„Pojďte tedy spolu s námi psát další kapitoly 

této výjimečné fotosoutěže, určené pro ama-

térské fotografy, kteří jsou jakkoli spjati s pra-

cí Charit,“ vzkazují členové odborné poroty. 

Partnerem soutěže i Chráněných dílen Cha-

rity Opava je firma Asekol, která si opět vzala 

patronát nad kategorií pro klienty.

Vernisáž oceněných fotografií je plánována 

na přelom února a března 2022 v prostorách 

SZMO. Poté bude výstava opět celý rok puto-

vat po dalších městech České republiky.

Podrobnější informace najdete na stránkách 

Charity Opava www.charitaopava.cz. (lad)

Krátce

Beseda o náhradní péči
Centrum psychologické pomoci, které 

v Opavě na Olomoucké ulici nabízí rodin-

né a manželské poradenství, pořádá pro 

veřejnost besedu o náhradní rodinné péči 

– pěstounství, osvojení a pěstounství na pře-

chodnou dobu. Akce, která se koná v rámci 

kampaně Dejte dětem rodinu, proběhne 

8. prosince od 14.30 do 16.30 hodin v pro-

storách tréninkové kavárny Anima Viva na 

Liptovské ulici v Kylešovicích. Spojená bude 

s promítáním filmu k dané problematice. Po-

čet míst je omezen kapacitou prostoru, kde 

beseda proběhne. (lad) 

Nový Prostor slaví narozeniny 
Nový Prostor, časopis prodávaný lidmi bez do-

mova, oslaví v prosinci dvacáté druhé naroze-

niny. Za tu dobu se ho podařilo prodat přes 

7 milionů kusů. A právě díky prodeji časopi-

su a následné podpoře se více než 5 500 lidí 

bez domova dokázalo znovu odrazit ode dna. 

Polovina z prodejní ceny totiž náleží prodejci.  

Filozofií celého projektu je aktivní zapojení 

klientů do řešení vlastní situace, nejen pasivní 

přijímání pomoci.  (lad)

Vánoční dekorace klientů Radosti
Vánoční obchůdek dočasně otevřela sociál-

ně terapeutická dílna Radost v Jaktaři. Její 

klienti totiž tvoří originální vánoční dekora-

ce, o které byl každoročně velký zájem mezi 

zaměstnanci Charity Opava, pod níž Radost 

spadá. Letos si proto výrobky může zakoupit 

i široká veřejnost, a to v nových prostorách 

střediska na ulici Přemyslovců 26. Otevře-

no zde bude do 16. prosince vždy od 9 do 

15 hodin mimo víkendů. Přijďte si pro krásné 

vánoční věnce, svícny či andělíčky. Radost 

mohou v adventním čase navštívit i celé 

kolektivy, například školy. Ty by se ale měly 

raději dopředu objednat na telefonním čísle  

734 435 133. (lad)

Sociální služby
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Popelka. Foto: SD

Sbor Karla Kostery. Foto: KK

Sbor Petra Urbánka. Foto: PU

Advent i Vánoce zpestří bezpočet akcí

N
asát vánoční atmosféru, zastavit se 

v předvánočním shonu, pobavit se 

nebo si něco vytvořit můžete v Opavě 

na koncertech, výstavách, divadelních před-

staveních i kreativních odpoledních. Hláska 

přináší velký přehled toho, co vás v předvá-

nočním a vánočním čase v Opavě čeká.

Vánoční dílny pro děti i dospělé
Čerta, Mikuláše, anděla i vánoční stromeček 

si mohou po celý prosinec zájemci vyrobit 

v adventních vánočních dílnách Knihovny 

Petra Bezruče. Oddělení pro děti a mládež 

v hlavní budově knihovny na Nádražním 

okruhu je pořádá od 2. do 23. prosince vždy 

v půjčovní dny. Jejich účastníci si vyzkoušejí 

vyrábění z různých materiálů i různorodými 

technikami. Na společné adventní setkání 

maminek s dětmi zve také pobočka knihov-

ny v Kateřinkách, a to ve středu 15. prosince 

od 10 hodin.

Na jarmark i pro dobrou věc
Když Vánoce, tak jarmarky. Hned na začátek 

prosince jeden připravila Fakulta veřejných 

politik Slezské univerzity. Její studenti i vyu-

čující vlastnoručně vyrobili bezpočet anděl-

ských ozdob, které si lidé mohou koupit při 

dobročinném prodeji od 1. do 3. prosince 

a od 6. do 10. prosince v prostoru vstupu na 

fakultu na Bezručově náměstí vždy mezi de-

sátou a patnáctou hodinou. Výtěžek půjde 

do dětského domova ve Velkých He-

ralticích. A protože vánoční 

atmosféry není nikdy dost, 

plánuje Studentská unie 

Slezské univerzity i vel-

ký Vánoční jarmark, kam 

mohou Opavané přijít 

ochutnat svařák, cukroví 

nebo domácí sušen-

ky. Akce se bude 

konat v are-

álu Slezské 

u n i v e r z i t y , 

konkrétní místo 

odtajní sociální 

sítě Studentské 

unie Slezské 

univerzity.

Malování baněk
Vyrobit originální 

dárek pro blízké 

i ozdobu na vlastní 

vánoční strome-

ček mohou zájem-

ci ve Slezském 

zemském muzeu. Na období adventu připra-

vilo tradiční malování baněk, skleněné koule 

si tam každý ozdobí od 1. do 22. prosince 

vždy od úterý do čtvrtka mezi devátou ho-

dinou ranní a půl pátou odpoledne. K dispo-

zici jsou tam všechny potřeby nezbytné pro 

vytvoření krásné baňky. Nutná je však před-

chozí rezervace, a to na pokladně Historické 

výstavní budovy muzea, na telefonu 553 714 

809 nebo na e-mailu pokladnahvb@szm.cz. 

Cena baňky je 35 korun.

Koncerty rozezní kostely i muzeum
Dlouholetá sólistka opery Slezského divadla 

v Opavě a nositelka Ceny Petra Bezruče Olga 

Procházková pro své příznivce připravila 

tradiční adventní koncert Nejkrásnější Ave 

Maria, na kterém zazní skladby od světových 

i českých skladatelů. Uskuteční se v neděli 

5. prosince v kostele Božského srdce Páně 

v Marianu od 15 hodin. 

Základní škola Ilji Hurníka ve spolupráci 

se Střediskem volného času a Opavskou 

kulturní organizací zve na tradiční vánoční 

koncert žáků školy Došli jsme k vám na ko-

ledu. Uskuteční se 9. prosince od 17 hodin 

v kostele sv. Václava a jeho prostory rozezní 

sbory Mini Domino, Sluníčka, Cvrčci a Domi-

no a jako host vystoupí cimbálová muzika 

ZUŠ Opava. V pátek 10. prosince zájemce 

do vánoční atmosféry naladí také řadou cen 

ověnčený Komorní pěvecký sbor Slezské 

univerzitě, který vystoupí od 17 hodin v His-

torické výstavní budově Slezského zemské-

ho muzea. Tamtéž se koná i Vánoční koncert 

ZUŠ Opava, a to 15. prosince.

Velké sborové koncerty pak základní umě-

lecká škola připravuje v kostele Nejsvětější 

Trojice v Raduni 18. prosince a také 22. pro-

since v kostele sv. Václava, kde se uskuteční 

koncert sboru Luscinie a jeho hostů – Pěvec-

kého sdružení slezských učitelek a Dětského 

sboru ZUŠ Bílovec. Do opavské konkatedrá-

ly Nanebevzetí Panny Marie zve milovníky 

krásné hudby opavská Církevní konzervatoř, 

jejíž Adventní koncert tam zazní 21. prosince 

od 18 hodin.

Na Štěpána příznivce vánočních koncertů 

čeká v kostele sv. Vojtěcha na Dolním ná-

městí tradiční Vánoční koncert s vánočními 

písněmi a koledami i Českou mší vánoční 

Jakuba Jana Ryby Hej, mistře. Pod vedením 

dirigenta Karla Kostery bude účinkovat cim-

bálová muzika Opavští hudci, Opavský chla-

pecký sbor ZŠ Vrchní, Chrámový sbor Opava 

a Pěvecký sbor Stěbořice. Začíná se 26. pro-

since od 15 hodin.

V úterý 28. prosince od 15 hodin zazní Česká 

mše vánoční Jakuba Jana Ryby Hej, mistře 

v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovi-

cích. Sóla zazpívají Juraj Nociar, Šárka Maršá-

lová, Denisa Bílá a Petr Urbánek ze Slezského 

divadla v Opavě a Národního divadla Morav-

skoslezského v Ostravě. Na varhany zahraje 

Nenko Slavov a dirigovat bude Jonáš Har-

man.

Koncertní sérii pak na Nový rok završí speci-

ální novoroční koncert kytarového virtuosa 

Štěpána Raka, který se uskuteční ve Slav-

nostním sále Müllerova domu Slezského 

zemského muzea.

Žáci ZUŠ potěší v obchodním centru
Žáci hudebního, výtvarného i tanečního 

oboru Základní umělecké školy Opava se 

o adventních nedělích představí v Obchod-

ním centru Breda. Nakupujícím tam zpříjem-

ní čas vystoupeními i výstavou. Na neděli 

5. prosince si od půl třetí odpoledne připra-

vili Mikulášský koncert, o týden později od 

14 hodin Adventní koncert sborů, 19. pro-

since pak Vánoční taneční vystoupení. Ta-

neční obor opavské zušky vystoupí také 21. 

prosince od 16 hodin v kině Mír. Škola myslí 

také na online prostor. „Po loňském úspěchu 

natáčíme nový vánoční online koncert, který 

bude dostupný na youtube, webu i facebooku 

a bude se opět jako malý předvánoční dárek 

Kalendář akcí
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distribuovat do domovů pro seniory,” konsta-

tovala Stanislava Lohinová ze ZUŠ Opava.

Sváteční čas ve Slezském divadle
Posledních devět dní roku bude ve Slezském 

divadle patřit nejoblíbenějším představe-

ním. Pro děti na 23. prosince opavští divadel-

níci přichystali pohádku Popelka, na Štědrý 

den se nejmladší diváci setkají s chytrou 

Zdeničkou v pohádce Královna Koloběžka 

První, v termínech 25. a 28. prosince se do 

mrazivé zimy přenesou s muzikálem Mrazík 

a 29. prosince spolu s jedenáctiletým Benem 

a jeho babičkou prožijí napínavé dobrodruž-

ství ve hře Babička drsňačka.

Dospělé obecenstvo potěší komedie Zít-

ra to roztočíme, drahoušku aneb Absolut-

ně nevinný žertík, kterou divadlo uvede 

26. prosince. O den později je na programu 

oblíbená Figarova svatba a 30. prosince do-

spělé diváky potěší muzikál Funny Girl. Chy-

bět nebude ani divadelní Silvestr. Patřit bude 

komedii Zítra to roztočíme, drahoušku aneb 

Absolutně nevinný žertík. Diváky čeká slav-

nostní přípitek i stylové retro občerstvení. 

Advent v království loutek
Do Loutkového divadla zavítá 5. prosince 

v 10 a 16 hodin Mikuláš. Po pohádce Čer-

timlýn bude společně s andělem a čerty roz-

dávat dětem nadílku. Představení je vhod-

né už pro děti od 3 let. Neděle 12. prosince 

bude v Loutkovém divadle v 10 a 16 hodin 

patřit představení Vánoční příběh, cestu do 

Betléma a narození Ježíše Krista zpracovalo 

divadlo Já to jsem. Na 17. a 18. prosince je 

pak připraven vždy od 18 hodin Předvánoč-

ní štěkací kabaret, tradiční představení dět-

ských divadelních souborů. 

Do ulic vyjede Vánoční trolejbus
Vánoční čas a cestování opavskou 

hromadnou dopravou zpestří 

během prosince i Vánoční 

trolejbus. Vánočními motivy 

vyzdobený vůz by měl slezskou metropolí 

jezdit od 10. do 26. prosince a bude střídat 

linky, ať si jízdu užijí zájemci ze všech částí 

města. Ozdobí jej i řetěz s několika stovka-

mi světýlek. „Zapojení světýlek je jednoduché, 

vybraný vůz disponuje klasickou zásuvkou, 

není nutné přidávat měnič proudu. Se zapnu-

tím hlavního vypínače trolejbusu se rozsvítí 

i světýlka,” prozradil technickou zajímavost 

ředitel MDPO Pavel Gebauer s tím, že přípra-

vy, vypravení vozu a hlasování o nejkrásnější 

trolejbus mohou lidé sledovat na facebooku 

a webu MDPO.

Akce v městských částech
Předvánoční akce připravily i městské části. 

Řada z nich první prosincový víkend pořádá 

Mikulášskou nadílku, například v Podvihově 

ji budou mít už 4. prosince. Do Malých Hoštic 

dorazí Mikuláš 5. prosince, když spolu s andě-

lem přijede v nebeském kočáře a u tamního 

skanzenu je přivítají čerti. „V kočáře se budou 

moci děti postupně projet krátkou trasou po Hoš-

ticích,” popsala starostka Miroslava Konečná. 

Návštěvu Mikuláše pro hodné i zlobivé děti 

5. prosince organizují i Zlatníky či Vlaštovičky.

Na vánočních koncertech se v městských 

částech představí především ti nejmenší. 

Děti z mateřské školky si lidé mohou přijít 

poslechnout v Podvihově, v tamním koste-

le sv. Víta se 17. prosince uskuteční tradiční 

Zpívánky. Komárov zve na Vánoční koncert 

žáků MŠ a ZŠ Komárov a tradiční jarmark do 

kostela sv. Prokopa 21. prosince od 16 hodin. 

Tradiční akcí bývá i krmení zvířat. V Malých 

Hošticích budou třetí adventní neděli v le-

soparku děti navlékat zeleninu a ovoce na 

provázky a zdobit stromy a položí něco na 

zub ptákům a dalším příslušníkům zvířecí říše 

i pod stromy. Ve Vlaštovičkách naplánovali Vá-

noční krmení zvěře přímo na Štědrý den. „Akci 

organizuje myslivecké sdružení a její součástí je 

procházka k nedalekému krmelci,” přiblížila Ka-

teřina Vitásková 

z úřadu městské 

části.

Vlaštovičkami 18. 

prosince projde 

Lucerničkový prů-

vod. Živému vystoupe-

ní skupiny Devatero 

s biblickým příbě-

hem bude v Malých 

Hošticích patřit 

19. prosinec. Ve-

čer u skanzenu 

doplní ohňová 

show a andělé 

budou rozdávat 

peříčka. Otevře se 

i kaple Panny Marie s výstavou rodinných 

betlémů s možností si odnést Betlémské 

světlo.

Městské části ožijí také v samotném závěru 

roku. Ten bude například ve Zlatníkách pa-

třit Olšičkové šou, tedy jízdě z kopce netra-

dičními vozidly zakončené ohňostrojem. Ve 

Vlaštovičkách na poslední den roku plánují 

Silvestrovský ohňostroj.

Gastronomie, Betlémské světlo
Vánoční čas si můžete zpestřit i řadou dalších 

akcí. FK Kylešovice zve první prosincovou so-

botu do svého areálu od 16 hodin na opékání 

špekáčků spojené s návštěvou Mikuláše. V 

sobotu 11. prosince pak kylešovský sportovní 

areál ovládnou zabijačkové hody, 18. prosin-

ce se tam budou prodávat perníčky a každý 

zájemce si může vyzvednout Betlémské svět-

lo. Plamínek putující z Betléma napříč Evro-

pou jako symbol míru a přátelství lidé získají 

také na nádraží Opava východ či v opavských 

kostelích. Rozvážet se má právě 18. prosince. 

Od 23. prosince až do 6. ledna pak mohou lidé 

navštívit Lesní betlém u raduňských rybníků, 

vyrobený dětmi a průvodci Lesního Klubu 

Zvonek. Trasa k betlému začíná u spodní za-

stávky MHD v Raduni, vyznačí ji cedule a šip-

ky. Na konci výletníci najdou tvořivou truhlu. 

Vánoce ve školkách a školách
V adventním období pořádají spoustu akcí 

i školská zařízení. Jde o jarmarky, besídky, 

výstavy, posezení nejen pro rodiče, ale i ve-

řejnost. V redakci se tak sešla řada žádostí  

k jejich zveřejnění, což bohužel není z kapa-

citních důvodů zpravodaje možné. Sledujte 

proto web jednotlivých škol a školek, kde 

jsou pozvánky zveřejněny. (mot)

Redakce zpravodaje Hláska vám přeje klidné svátky 
a v roce 2022 spoustu zdraví, lásky, pohody a také příjemného čtení!

Kalendář akcí
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CO VEZE ALENA I ON ?

HUSO, BAL MASO !

KRÁM LÉNA

K RÁNU CAR

Mr. PEAN

PIVO NA RTY

PRO TY OLOVA 

SKAT V PEŘÍ

V LEČA

ZEMINOU SYNA

2 9 7 1

4 2 8

5 4

1 3 4

2 8 1 6

5 9 1

3 6

7 1 9

4 6 5 8

Pomůcka:

Cela
Krmivo pro 

koně
Svítání

Dravý pták 
(sloven.)

Planá 
núbijská 
bavlna

Kadeř vlasů
Hluboké žen.

hlasy
Umělý jazyk

Muž. jméno 
(3. 3.)

Zkr. organ. 
sloučeniny 
adenosin- 
difosfátu

Nízké dřeviny
Úprava 
ovzduší

Přivádět 
na svět

Kroniky
ADP, aty, vive

Slavný 
dostihový 

kůň
Neodborník

Hl. město 
Ghany

Ohrazený les

Domácky 
Oldřich

Francouzský 
herec

Italský ostrov Oznámit

1. DÍL 
TAJENKY

 

Cizokrajná 
kukačka

Textilní 
rostliny

Řím. čísly 
499

Zátopkovo 
jméno

Opičí Šikmo
Had z Knihy 

džunglí

Armádní kult.
dům (zkr.)

Jeden i druhý
Skládací 
klobouk

Platidla 
Thajska

Ohodnotit
Košťálová 
zelenina

Sůl kyseliny 
ftalové

Hvízdavý 
zvuk

Uzlík 
v tkanině

Slovenská 
předložka

Hedvábná 
látka Psát jako 

zlomek
Mongolští 
pastevci

Milovník piva Napětí
Vojenský 
tlumok

Spáč
Zkouška

Husarský 
kabát

V pravou chvíli
Bezručovo 

jméno

Francouzsky 
„ať žije!“

Mohutný 
primát

Jméno psa

Otcové 
(knižně)

Klinika rad. 
onkologie

2. DÍL 
TAJENKY

3. DÍL 
TAJENKY
Zn. naší 

kosmetiky

Prodejna 
zdravot. 
potřeb

Nejstarší 
kamenné uhlí

Mnouti se
Angl. nižší 

šlechtici
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Vánoční křížovka
Sny. „Představ si, Marto,“ chlubí se manžel, „že se mi teď každou noc zdají velmi příjemné sny. Docela mě teď baví chodit spát.“ „Všeho jen 
dočasu,“ zklidňuje ho žena. „Moc se neraduj, až se to rozkřikne, tak… (dokončení v tajence křížovky).“

Vážení čtenáři, tři vylosovaní výherci, kteří nám zašlou správné 

znění tajenky křížovky, od nás získají stolní a nástěnný kalendář na 

rok 2022. Zvlášť vylosujeme jednoho výherce, který nám zašle správ-

né odpovědi na přesmyčky, sudoku i křížovku. Ten také navíc obdrží 

novou knihu Proměny Opavy. Své odpovědi zasílejte do 12. prosince, 

a  to buď na  adresu: Magistrát města Opavy, redakce Hlásky, Horní 

náměstí 69, 746 01 Opava, nebo e-mailem: zabava@opava-city.cz. 

Odevzdat je můžete také na podatelně magistrátu. Tajenka listopa-

dové křížovky zní: Paul Gebauer, fotorealistické malby. Řešení sudoku 

je: 5+3+2+4=14. Přesmyčky – Štefánikova, Šípková, Tomáškova, Tu-

lipánová, Třída Spojenců, Tolstého, Šeděnkova, Šeříková, Šebelova, 

Tyršova. Balíček regionálních produktů si v  redakci Hlásky mohou 

vyzvednout: Emil Lokoč, Miroslav Ryž a Ladislav Lepka. Dárek knihu 

o Opavě navíc obdrží Knihu o Opavě navíc obdrží Věra Vroblová. 

Přesmyčky
Obchody. Přesmýknutím hlásek dostaneme názvy deseti potravinář-

ských obchodů. Na některé názvy už jen nostalgicky vzpomínáme. 

Interpunkční znaménka do řešení nepatří.

Sudoku s tajenkou
Sportovní hádanka. Do volných políček doplňujeme čísla tak, aby 

každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 obsahoval číslice 1 až 9. Dvanácti-

písmennou tajenku na podbarvených políčkách ve třetím a sedmém 

řádku pak odhalíme tak, že za čísla 1 až 9 dosadíme písmena: A, N, 
T, Y, U, D, O, I, S. Tajenkou je název sportovního areálu prvoligového 

fotbalového klubu a určitě nebude ani těžké určit město, ve kterém 

se nalézá. SFC Opava tu 10. 12. 2018 góly Janetzkého a Simerského 

vyhrál 2:1.

Zábava
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Jitka Weissová při práci. Snímky OS

A
si nikdo by nezpochybnil tvrzení, že 

dětství a to, co se v tomto období na-

učíme, zásadním způsobem ovlivňuje 

náš život. Přesně tak tomu bylo i u Jitky Wei-

ssové, která své šité výrobky certifikované 

značkou Opavské Slezsko regionální produkt 

prezentuje pod jménem Jijinkův svět. 

Ruční práce provázely Jitku Weissovou po 

celý život od pletení, vyšívání, vyrábění růz-

ných dekorací až po oblíbené šití. „K šití mě 

přivedla maminka už v dětství, kdy jsem si šila 

oblečky pro panenky a později asi ve dvanácti 

letech zkoušela šít první oblečení pro sebe, tak 

jako spousta holek v té době. Šít jsem se nauči-

la na šlapacím stroji od babičky,“ popisuje své 

začátky šikovná švadlenka z Uhlířova. Zásad-

ní změna ale přišla s narozením nejmladšího 

syna: „Už dříve jsem šila oblečení pro své děti, 

ale když se narodil náš nejmladší syn, tak jsem 

začala vyrábět také různé šité hračky a polštář-

ky právě pro něj. Okolí se moje výrobky líbily, 

tak jsem se rozhodla, že je zkusím nabídnout 

i ostatním.“

O tom, že to bylo správné rozhodnutí, svědčí 

také rozrůstající se sortiment a stále se zvy-

šující množství zákazníků. „Moje výrobky jsou 

pro celou rodinu. Šiji ložní povlečení pro děti 

i pro dospělé, pro miminka výbavičky do postý-

lek, jako jsou zavinovačky, mantinely, hnízdeč-

ka, hrací deky, ložní povlečení. A velké oblibě 

se těší polštářky ve tvaru zvířátek s kapsou na 

břiše, kde je schovaná uklidňující levandule,“ 

říká o oblíbené dekoraci Jitka Weissová, mezi 

jejímiž produkty najdete také tašky, různé 

vaky a další sezonní dekorace, v tomto obdo-

bí třeba právě vánoční ozdoby.

V jakékoliv tvůrčí činnosti je důležitá také 

podpora přátel a zejména rodiny: „Manžel 

mi dokonce pomáhá kreslit střihy na polš-

tářky ve tvaru zvířátek, a i s menším synem 

mě doprovází na trhy a jarmarky,“ vysvětluje 

s úsměvem Jitka Weissováa dodává: „Jezdí-

me na trhy docela často, protože máme rádi 

přímý kontakt se zákazníkem. Hned na lidech 

vidíte, jak na vaše zboží reagují a že se jim líbí.“ 

To, že Jitku Weissovou její práce baví, je vidět 

na první pohled. Ale důležitá je pro ni také 

podpora místních výrobců: „Myslím, že je 

důležité, aby se lidé naučili kupovat věci s roz-

myslem, a hlavně od místních malých českých 

tvůrců, řemeslníků. Snažím se tyto informace 

předávat dále zákazníkům.“

Na začátku značky Jijinkův svět a zakázko-

vého šití Jitky Weissové bylo narození syna. 

Na dotaz, zda by něco měnila, Jitka skromně 

s úsměvem odpovídá: „Nejmladší syn už nám 

sice trochu odrůstá, ale stále má rád nové vý-

robky, hlavně tedy zvířátka. V okolí máme dětí 

spoustu a naše výrobky se jim líbí. A už máme  

i úžasnou malinkou vnučku, která je další inspi-

rací pro mé šití a tvorbu.“ 

Přejeme tedy Jitce Weissové i dalším regio-

nálním producentům z Opavského Slezska, 

aby se jim v jejich náročném podnikání da-

řilo. 

Podpořit je můžete nákupem jejich výrob-

ků buď na regionálních trzích a jarmarcích, 

v jejich prodejnách nebo prostřednictvím 

e-shopů. Veškeré kontakty a informace na-

jdete na stránkách www.opavske-slezsko.cz.

Co se v mládí naučíš… 
www.opavske-slezsko.cz

Regionální produkty Opavského Slezska 
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Naše zkušenosti, Vaše spokojenost

Postaráme se o prodej nebo pronájem Vaší nemovitosti

Vítěz superfinále v kulturistice 
mužů Lukáš Rajholec. Foto: GP Pepa

Foto: škola Taekwon-do ITF Opava
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Hra svalů ve Slezském divadle 

Slezské divadlo také letos poskytlo zázemí 

nejstarší české pohárové soutěži v kulturisti-

ce a fitness Grand Prix Pepa Opava. Jednalo 

se již o třiačtyřicátý ročník, na pódiu se divá-

kům představili nejen čeští závodníci a zá-

vodnice, ale i borci z celé Evropy. Do Opavy 

se jich letos sjelo celkem 138. A bylo se na 

co dívat: soutěžilo se v kategoriích kulturis-

tika juniorů, mužů a masters, dále v klasické 

kulturistice, physique mužů a juniorů, classic 

physique, muscular physique, bodyfitness, 

physique žen, wellness a bikiny fitness a fit 

model žen.  (lad)

 

 

Další úspěchy atletů Englišky
Mladí atleti ZŠ Englišova Opava opět po-

tvrdili, že patří k české špičce. Z finálového 

celorepublikového klání Poháru rozhlasu 

v Uherském Hradišti přivezli hned dva cen-

né kovy. Nejlepšího výsledku dosáhlo druž-

stvo starších žáků, které vybojovalo stříbrné 

medaile. Na bronzovou příčku vystoupilo 

družstvo mladších žákyň. Těsně pod medai-

lovými stupni na čtvrtém místě skončil ve 

velké konkurenci tým mladších žáků. Stej-

nou příčku obsadily i starší žákyně. Patron-

kami 52. ročníku soutěže byly olympioničky 

Diana Mezuliáníková a Kristiina Mäki.  (lad)

Lukáš Pavelek vybojoval titul mistra Evropy

H
lavní město Kréty Heraklion se stalo hostitelem Mistrovství Ev-

ropy v Taekwon-du ITF. Soutěže se zúčastnilo přes 900 závod-

níků z 29 států. Opavu zastupoval juniorský reprezentant Lu-

káš Pavelek. Po velmi dlouhé a tvrdé přípravě se nominoval ve dvou 

individuálních disciplínách a navíc se stal kapitánem týmu starších 

juniorů.

Pavelek zazářil hned při prvním startu, když v disciplíně speciálního 

přerážení získal v jednotlivcích stříbrnou medaili. Ve stejné disciplíně 

vybojoval i bronz se svým týmem. K němu pak přidal další v týmo-

vých sestavách a na stejnou medaili si celé družstvo sáhlo i v boji. 

Největší úspěch si ale Pavelek nechal na závěr.  V bojích jednotlivců 

starších juniorů do 75 kg nenašel přemožitele a zajistil si přímý po-

stup do finále. Tam narazil na ukrajinského závodníka, se kterým se 

utkal před dvěma lety na mistrovství světa. Poradil si s ním skvěle, 

celý zápas vedl a na konec mohl vítězně zvednout ruce nad hlavu. 

Česká republika skončila v konečném pořadí států čtvrtá, Pavelek ale 

zaznamenal fenomenální úspěch a domů si z pěti startů odvezl pět 

medailí.  (lad)

Sport
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