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KREVNÍ CENTRUM FRÝDEK -MÍSTEK
ODBĚROVÉ MÍSTO TS OPAVA

DNES DARUJEŠ, ZÍTRA POTŘEBUJEŠ!
DARUJ KREV, DARUJEŠ ŽIVOT!

ZÍSKEJ 1200 Kč ZA MĚSÍC,
DARUJ PLAZMU! 

Najdete nás v OC Breda & Weinstein v 1. patře. www.krevnicentrum.cz 

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

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Tlakoměr VEROVAL
duo control duo control 

ZDARMA: 2 manžety 

vel. M a L + síťový adaptér

…jen za 1.999,-

Inzerce



Vážení Opavané,
když jsem poprvé usedl do křesla primátora 
tohoto nádherného města, s hrůzou jsem 
zjistil, že sice máme plné šuplíky různých 
projektů, nápadů, analýz či vizualizací, ale 
naprostá většina toho pouze zapadala pra-
chem a dlouhé roky se skoro vůbec s nimi 
nepracovalo. Sestavili jsme proto odborné 
týmy, které mají na starosti přípravu jak stra-
tegických investic, tak i dalšího zvelebování 
Opavy. Pozvali jsme do nich naše odborní-
ky, ale i zástupce hospodářské komory či 
opozičních klubů. Šuplíky jsme provětrali, 
nápady aktualizovali nebo přišli s novými. In-
spirovali jsme se v úspěšných městech u nás 
i v zahraničí. 

Před nedávnem jsme průběžné výsledky 
práce těchto týmů podrobně představili za-
stupitelům, dnes se s nimi můžete seznámit 
i vy. V příloze Naše Opava si tak hned na 
16 stranách přečtěte, co vše připravujeme 
pro lepší dopravu, bydlení, trávení volného 
času, modernější školství, životní prostředí 
či třeba e-government. V Opavě se staví či 
projektují nové silnice, parkovací dům, byto-
vé domy, byty pro seniory (v jednom z nich 
sedím na snímku), tolik potřebné kanalizace 

či nové chodníky, mo-
dernizujeme světelné 
křižovatky, připravujeme 
úplně novou čtvrť Stro-
movka, která, troufám 
si tvrdit, nemá v Česku 
obdoby. Chystáme nový 
aquapark, zimní stadion, 
multifunkční sál či byto-
vé domy místo zchátralé 
Slezanky. Přemýšlíme, 
zda nekoupit do měst-
ských rukou Bredu a ne-
vrátit této unikátní stav-
bě život. Zásadně jsme 
zmodernizovali opav-
skou MHD, pokračujeme v opravě škol. A tak 
bych mohl pokračovat naštěstí ještě hodně 
dlouho. 

Myslím, že jsme udělali maximum možného. 
Přizvali jsme opozici do projektových týmů, 
měníme metodiku zadávání veřejných zaká-
zek v městských společnostech, aby pravi-
dla byla stejná jako ve městě, kontrolujeme 
městské společnosti. Všechny otázky opozi-
ce jsme odpověděli, přesto znova prostřed-
nictvím dalšího zastupitele navrhují mé od-

volání. A opět předkládají zástupné důvody, 
které jsme v minulosti opakovaně vyvrátili. 
Působí to na mě dojmem, že už tady dávno 
nejde o fakta, ale o nenaplněné osobní ambi-
ce úzké skupinky zastupitelů. Věřím však, že 
většina zastupitelstva je konstruktivní a jde jí 
o to, aby se Opava dále rozvíjela. Držte nám 
palce. 

Přeji krásné jarní dny.

Tomáš Navrátil, primátor
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Městu se daří, bude investovat další peníze

Zastupitelé schválili finanční vypořá-
dání za rok 2020 a zapojení zůstatku 
základních běžných účtů za rok 2020. 

Město má na běžném účtu 517 milionů ko-
run, po vypořádání uzavřených smluvních 
vztahů z minulých let zůstává radnici k po-
užití 195 milionů. Investovat se bude do 
záchranného systému, obnovení zeleně, do 
sportovišť či veřejného prostoru.

„Výše zůstatku je signálem, že město dobře 
hospodaří. A to přesto, že máme za sebou vel-
mi těžký rok ovlivněný covidovou pandemií, 
projevilo se zde několik skutečností. Například 
to, že jsme už v minulém roce přijali úsporná 
opatření. Dále jsme kvůli covidu pozastavili 
vše, co nebylo nezbytně nutné. Teď se ukazuje, 
že to byl správný krok a město díky tomu získa-
lo další prostředky na investice,“ řekl primátor 
Tomáš Navrátil. Vedení města oslovilo jed-
notlivé odbory magistrátu s tím, aby nade-
finovaly priority nad rámec již schváleného 
rozpočtu města. Částka 140 milionů korun 

byla převedena do fondu rezerv a rozvoje na 
krytí strategických investic – například na re-
konstrukci zimního stadionu, která se začne 
soutěžit letos na podzim, případně na krytí 
výpadku daňových příjmů vlivem stávající 
ekonomické situace. Financování z fondu 
rezerv a rozvoje bude schvalovat zastupi-
telstvo. Dalších cca 15 milionů šlo do tzv. 
rezervy FARO (finanční a rozpočtový odbor 
Magistrátu města Opavy). Použití těchto pro-
středků schvaluje rada města.

Částka 8 milionů korun byla vrácena do roz-
počtu předfinancování programu COVID 
III – pomoc podnikatelům. Posílena o další 
2 miliony korun byla krizová rezerva, ze 
které město v uplynulých měsících financo-
valo nákupy ochranných pomůcek a testů 
pro potřeby radnice, městských organizací 
a opavských škol. Půl milionu dostanou pro-
fesionální hasiči, 300 tisíc záchranná služba, 
800 tisíc Slezská nemocnice v Opavě. Za  
2,3 milionu korun si TJ Sokol Opava vybuduje 

na Tyršově stadionu šatny a sociální zázemí 
pro sportovce. Celkem 1,5 milionu půjde na 
přípravu staveb nových veřejných toalet, 
které budou v blízkosti Ptačího vrchu, na Ko-
mendě a spolu s převlékárnami i na Stříbrném 
jezeře. Osm milionů se přidá k dalším sedmi 
z městského rozpočtu a uhradí se jimi opravy 
ulic, chodníků a veřejného prostranství. Za 
milion korun město rozšíří workoutové hřiš-
tě v Městských sadech. Na tomto projektu se 
budou podílet workoutisté. Bezmála 5,5 mi-
lionu korun poputuje do Městského doprav-
ního podniku Opava na pokrytí loňské ztráty 
způsobené zrušením jízdného po dobu jarní 
vlny koronaviru. Dva miliony korun dostane 
Seniorcentrum na dofinancování výměny 
oken a zateplení v Penzionu II, stejná částka 
je připravena na revitalizaci arkád ve Dvořá-
kových sadech. Zde radnice plánuje vytvořit 
příjemné místo pro setkávání, kulturu a spo-
lečenský život. Navýší se i peníze na údržbu 
a zasazení nové zeleně a stromů ve městě či 
na ořez jmelí na dalších stromech. (rok)

Senioři dostali nové moderní bydlení

Rozšíření opavského Seniorcentra o dal-
ší tolik potřebná lůžka pro starší obča-
ny je hotovo. Stavební práce na úpravě 

patra v Domově sv. Kateřiny v Kateřinkách, 
díky kterým se rozrostla kapacita o dalších 
13 dvoulůžkových pokojů, skončily poslední 
únorový den. V průběhu jara se celé patro 
upravilo a dovybavilo tak, aby se sem 1. červ-
na mohli nastěhovat první klienti.

„Prakticky všechna města nejen v České repub-
lice se potýkají s velkým nedostatkem komfort-
ního bydlení pro seniory. Jsem proto moc rád, 
že zhruba rok poté, co jsme v Opavě postavili 
novou budovu Seniorcentra, otevíráme další 
ubytovací kapacity pro seniory nad 65 let. Ten-
tokrát se jedná o sociální službu Domov pro 
seniory. Starší lidé si zaslouží důstojné a poho-
dlné bydlení s veškerým potřebným zázemím 
a péčí,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.

„Mám velikou radost, že nápad z doby mého pů-
sobení v této organizaci realizujeme. Seniorcen-
trum Opava rozšiřujeme o další pokoje a tuto 
potřebnou službu kapacitně více než zdvojnáso-
bujeme. Naše město Opava tímto zřetelně dává 
najevo a dokazuje, že péče a starost o nejstarší 
část populace svých občanů mu není lhostej-
ná, ale je tomu naopak, což může být také po-
zitivním signálem pro další obce, a to nejenom 

v našem okrese,“ řekl při slavnostním otevření 
náměstek primátora Michal Jedlička.

Projekt počítal s úpravou 2. nadzemního 
podlaží městské budovy Rolnická 24 a vzni-
kem 13 nových pokojů s 26 lůžky. Ty bu-
dou vybaveny novým nábytkem, postelemi 
a koupelnami. Kromě toho se vybudovalo 
nové zázemí pro sestry a pečovatelky, spole-
čenská místnost či třeba jídelna. „Poskytova-
ná péče zahrnuje pomoc pečovatelek při úko-
nech sebeobsluhy, jako je pomoc s koupáním, 
podáváním stravy, oblékání, přesuny z lůžka 
apod. a ošetřovatelskou zdravotní péči, kterou 
ve spolupráci s lékařem poskytují zdravotní 
sestry,“ vysvětlila vedoucí Domova sv. Kateři-

ny Michaela Redrová. Prostorné pokoje jsou 
dvoulůžkové s vlastním kuchyňským koutem 
a bezbariérovou koupelnou. Všechny poko-
je jsou vybaveny elektrickým polohovacím 
lůžkem s nočním stolkem, velkou šatní skříní 
a komodou pro každého klienta.

Přestavba vyšla na přibližně 17 milionů ko-
run. Z toho zhruba polovinu uhradilo město, 
zbytek je pak spolufinancován z prostředků 
Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci 
programu Rozvoj a obnova materiálně tech-
nické základny sociálních služeb. Bližší popis 
poskytovaných služeb, ceník a žádost k přije-
tí do domova jsou k dispozici na webových 
stránkách www.scopava.cz. (rok)

Aktuality



5

Krátce

Zasedání zastupitelstva před prázdninami
V pondělí 7. června se zastupitelé sejdou ke 
svému dalšímu jednání. Zasedání, které se 
koná v Kulturním domě Na Rybníčku, začne 
v 9 hodin. Na programu je mimo jiné projed-
nání závěrečného účtu města za uplynulý rok 
či vyhlášení dotačních programů na rok 2022. 
Další informace najdete na webu města. (ans)

Vítání občánků je dočasně zrušeno
Epidemiologická situace stále nedovoluje 
uspořádat tradiční a oblíbený obřad Vítání 
občánků. Oddělení matriky opavského ma-
gistrátu se proto rozhodlo tuto aktivitu pře-
rušit, a to pravděpodobně do srpna. Přestože 
se slavnostní akt neuskuteční, pro děti je na-
chystán pamětní list a věcný dárek. Je však 

potřeba, aby rodiče vyplnili přihlášku, která 
je na webu města nebo k vyzvednutí na po-
datelně magistrátu v budově Hlásky. Poté 
jim přijde pozvánka, kdy a kde si mohou 
věci převzít. Půjde o úterky v budově Hlásky. 
Pozvánka rovněž přijde i těm rodičům, kteří 
děti přihlásili již dříve. Vítání občánků se ne-
mohlo konat od začátku pandemie. (ans)

Jak jsme již upozorňovali v předchozích 
vydáních Hlásky, v období několika mě-
síců se bude v centru města realizovat 

projekt Telematika. Jedná se o postupnou 
výměnu dosluhujících semaforů za nové 
moderní a další tři souběžné akce – výmě-
nu vodovodu a kanalizačních šachet a také 
plynovodu v prostoru opavských ulic Olbri-
chova, Zámecký okruh a náměstí Osvobodi-
telů a v ulicích nebo silničních křižovatkách, 
které k nim přiléhají. Magistrátu se sice po-
dařilo sladit všechny práce tak, aby zásahy co 
nejméně omezily běžný život a tep Opavy, 
ale i tak si vynutí určitá omezení pro řidiče 
i chodce, a tedy i potřebu pochopení situace 
a osobní toleranci.

Pracovat se začalo už v květnu a po-
stupně v několika navazujících časo-
vých etapách a na různých místech se bu-
dou práce odvíjet až do poloviny září. Teď 
v červnu se plánuje výměna semaforů na 
křižovatkách u Otické, U Jelena a u vyústě-
ní ulice Tyršova (12. června až 2. července). 
„Dalším uzlem bude křižovatka ulic Nádražní 
okruh x Praskova x Janská u Knihovny Petra 
Bezruče, kde by se vše mělo podle harmono-
gramu uskutečnit od 9. do 20. srpna. V této 

době zde dojde k vypnutí světelné signalizace, 
ale složitost křižovatky a neustálý silný provoz 
si vyžádají asistenci policistů,“ uvedl k plánům 
Roman Konečný z tiskového oddělení opav-
ského magistrátu.

Souběžně pak budou probíhat práce, kte-
ré budou zajišťovat externí společnosti, na 
výměně vodovodu a kanalizačních šachet 
a výměně plynovodu. Ty se budou rovněž 

provádět průběžně na ulici Olbrichova, ná-
městí Svobody a Nádražním okruhu. Plyno-
vod si vyžádá navíc výkopy v chodnících na 
ulicích Praskova, Janská a také pod vozovkou 
v křižovatkách Praskova x Nádražní okruh x 
Janská a v ulici Březinova, kde bude prove-
den takzvaný protlak. Na to vše ještě naváže 
finální rekonstrukce povrchu vozovky. „To si 
rovněž vyžádá dílčí uzavírky a omezení, o je-
jichž přesném harmonogramu budeme oby-
vatele informovat,“ doplnil Roman Konečný 
s tím, že by se ale mělo jednat především 
o práce přes noc a o víkendech, kdy je silniční 
provoz menší.

Podle potřeby si práce na jednotlivých 
místech vyžádají i dopravní omezení. Bu-
dou tak vytyčeny objízdné trasy, dojde 
k posunu zastávek MHD, omezen bude 

vjezd nákladních aut do centra, jinde dojde 
k zjednosměrnění vozovky (např. Hradecká), 
případně i ke krátkodobé úplné uzavírce (na-
příklad Otická ve své dolní části). To se týká 
i chodců, pro které v místech, kde nepůjde 
situace řešit jinak, budou zhotoveny pře-
chodové lávky. Sledujte proto informace na 
webu či facebooku města Opavy a dopravní-
ho podniku.  (mak)

První červnový den v poledne město 
spustí veřejné hlasování 5. ročníku, ze 
kterého vzejdou vítězné Nápady pro 

Opavu. Komise pro MA21 do závěrečného 
souboje pustila celkem 11 nápadů, dalších 
10 muselo být vyřazeno. Občané tak bu-
dou hlasovat o 3 malých (do 100 tisíc korun) 
a 8 velkých (101 až 400 tisíc korun) Nápadech 
pro Opavu. Pro srovnání – v loňském roce 
měli občané možnost vybírat z šesti velkých 
a čtyř malých nápadů.

„Jsem moc rád, že se nám sešlo hned několik 

zajímavých projektů. Osobně považuji par-
ticipativní rozpočet za jednu z možností, jak 
zapojit Opavany do rozhodování o veřejných 
prostředcích a rozvoje veřejného prostoru na-
šeho města,“ řekl náměstek primátora Petr 
Orieščík s tím, že se na vítězné projekty vel-
mi těší.

Samotné hlasování o nápadech bude pro-
bíhat pouze elektronicky, a to na webových 
stránkách www.opava-city.cz v termínu 
od úterý 1. června od 12 hodin do úterý 
15. června do 12 hodin. Každý může dát 

1 hlas. Veřejné hlasovací místo v Turistickém 
informačním centru Opava v letošním roce 
z hygienických důvodů zřízeno nebude. 

Konečné výsledky budou zveřejněny ve 
středu 16. června ve 12 hodin na webu 
a sociálních sítích města. Vítězné projekty 
pak budou realizovány do konce příštího 
roku. Rozpočet pro Nápady pro Opavu zůstal 
stejný jako v loňském roce, tedy 1,5 milionu 
korun. Další informace o Nápadech pro Opa-
vu najdete na www.opava-city.cz/napady-
proopavu. (rok)

Modernizace křižovatek v centru začala

Nápady pro Opavu jdou do finále

Aktuality
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Nové auto už má za sebou několik akcí, třeba 
pomoc při likvidaci povodní při deštích 
v polovině května. Foto: SDH Suché Lazce

Vzpomínková akce na Heliodora Píku
Již sedmdesát dva let uplyne od popravy ar-
mádního generála Heliodora Píky bojujícího 
v československých legiích a za druhé světo-
vé války velícího vojenské misi v Sovětském 
svazu. V pondělí 21. června v 15.30 hodin si  
u pamětní desky Heliodora Píky, umístěné 
na budově Hlásky na Horním náměstí, od-
kaz tohoto válečného hrdiny připomeneme 
na vzpomínkovém setkání, v případě trvání 
pandemických opatření pouze položením 
kytice. (mak)

Hvozdnický expres už je na kolejích
Od pátku 28. května opět vyjíždí na 25,3 km 

dlouhou trať mezi Opavou a Svobodnými 
Heřmanicemi nostalgický vlak Hvozdnický 
expres. Svezení nabízí vždy v pátek, sobotu, 
neděli a ve svátky. V pátek jezdí jeden pár 
vlaků s odjezdem v 18.47 z Opavy východ 
a zpět ze Svobodných Heřmanic v 19.46 
hodin, v sobotu, neděli a ve svátek vyjíždí 
z Opavy východ v 7.47, 11.47 a 16.47 a zpět 
pak 9.46, 14.46, 17.46 hodin. Hvozdnický 
expres bude jezdit až do 28. září. Provoz je 
mimo jiných dotován také městem Opa-
vou. (mak)

Víte, jaké publikace vydalo město?
Na webových stránkách města, které prošly 

přeměnou v loňském roce, najdete mnoho 
praktických věcí týkajících se Opavy. Pracov-
níci magistrátu stále přicházejí s novinkami, 
jak web www.opava-city.cz vylepšit, a tak se 
nově můžete dozvědět, jaké publikace vy-
dalo město Opava. V záložce Město a úřad 
a sekci O městě jsou uvedeny knihy od roku 
2009. Každý titul obsahuje všechny informa-
ce o dané publikaci a zároveň je zde také 
možné několika stranami prolistovat. Pokud 
by vás některá z nich zaujala natolik, že bys-
te chtěli obohatit svou knihovnu, pak stačí 
zavítat do Turistického informačního centra 
Opava na Horním náměstí 67, kde jsou stále 
v prodeji.  (ans)

Opava odklízela škody po prudkém lijáku

Obří laguny, řeky bahna, zatope-
né sklepy, zahrady i silnice. Opavu 
a okolní obce v půlce května postihl 

prudký přívalový déšť. Podle meteorologů 
bylo na tom Opavsko vůbec nejhůře z celého 
kraje. Během pouhých čtyř hodin zazname-
nala měřící stanice v Opavě 30 mm srážek, 
tedy 30 litrů na metr čtvereční.

„Během velmi krátké doby spadlo obrovské 
množství vody. Problém byl zejména v níže 
položených částech, do kterých stékala řeka 
vody a bahna z polí. Vzniklo i několik obrov-
ských lagun. Mluvil jsem s řadou lidí, kteří 
mi řekli, že něco takového nepamatují,“ řekl 
primátor Tomáš Navrátil. Pracovníci magis-
trátu spolu se starosty městských částí i sa-
mostatných obcí, pracovníky Povodí Odry a 

hasiči řešili pomoc podle potřeb, například 
dovezení kontejnerů na odpad či nasazení 
techniky.

Srážky způsobily zejména lokální záplavy 
zvýšením hladiny struh, malých potůčků 
a nahromaděním vody na svazích polí a luk. 
Asi nejhůře pak bylo v Komárově, Suchých 
Lazcích, Zlatníkách a v obcích na toku Hvozd-
nice a potoka Velká. Voda zaplavila i hlavní sil-
nici mezi Opavou a Ostravou. Zaplavena byla 
i část Milostovic. Problémy byly i u přehra-
dy v obci Nový Dvůr a dolní části Stěbořic, 
kde došlo částečně k sesuvu svrchní zemi-
ny z hráze důsledkem přelivu. Dále po toku 
se voda v obcích držela v korytě díky jejich 
zkapacitnění na dvacetiletou vodu. „Dal-
ší laguna byla na návsi v obci Zlatníky, kde 

se voda valila z kopce po cestě od křižovatky 
s Milostovicemi. Problémy byly i v Komárově ze-
jména na ulici Kravařovská na potoku Hoštata, 
kde výpusť pod železniční tratí Opava – Ostrava 
nestačila pojmout takové množství vody,“ vy-
světlil vedoucí oddělení havarijního a krizo-
vého řízení Roman Otipka. Komárov zápasil 
s vodou na ulici Potoční, kde se voda valila po 
svazích a strouze od Raduně a nahromadě-
ná voda tvořila laguny u železniční zastávky 
v Komárově. Propustě vedoucí pod hlavní sil-
nicí Opava – Ostrava byly nedostačující. 

Plno práce měli i hasiči. V rámci kraje přes 
noc zaznamenali 211 výjezdů, z toho 130 pak 
připadlo na Opavsko. Nejčastěji se jednalo  
o čerpání vody a odstraňování nebezpeč-
ných stavů. (rok)

Hasiči v Suchých Lazcích mají nové auto

Zbrusu nové zásahové vozidlo 
MAN si 27. dubna oficiálně pře-
vzal pro jednotku Sboru dobro-

volných hasičů Opava – Suché Lazce její 
starosta Petr Žůrek. „Místní hasiči čekali 
na nový vůz celých dvacet tři let a jsem 
opravdu rád, že už je zaparkovaný v ga-
ráži. Věřím, že bude sloužit stejně dobře 
a dlouho jako avia, která mu teď udělala 
místo,“ uvedl k novému vozu náměstek 
primátora a současně starosta městské 
části Suché Lazce Petr Orieščík. 

Po čtyřech letech žádostí se podařilo 

městu Opava získat v roce 2020 do-
taci ze státního rozpočtu, přesněji  
z rozpočtu GŘ Hasičského záchran-
ného sboru ČR, a rozpočtu Morav-
skoslezského kraje – státní podíl byl 
450 tisíc korun, kraj přispěl částkou 
225 tisíc korun. Dalších 331 tisíc ko-
run přidala městská část Suché Laz-
ce a zbytek do celkové ceny vozidla 
1,4 milionu korun doplatilo ze svého 
město Opava. (mak)

Aktuality



7

Hladina Sádráku komplikuje revitalizaci

V souvislosti s revitalizací Stříbrného je-
zera se objevila nečekaná komplikace 
v souvislosti s jeho zvýšenou hladi-

nou, která je 1,5 metru nad normálem. Pod-
le hydrogeologů zřejmě došlo k propadu či 
ucpání jedné z četných starých podzemních 
štol, jež sloužily jako přirozený přítok a od-
tok vody z jezera. Odborníci zároveň vylou-
čili, že by to zapříčinily stavební práce, které 
v okolí Sádráku už rok probíhají.

V této části Opavy se od poloviny 19. století 
těžil sádrovec hlubinným způsobem. Dolo-
valo se v okolí dnešního jezera, ale i třeba 
pod Městskými sady. Dodnes tak nevíme, 
kde všude štoly mohou být. Později se uká-
zalo, že se hlubinná těžba sádrovce nevyplatí 
a přešlo se na jeho povrchové dobývání.

Loni v září začala nejen hladina jezera, ale  
i podzemních vod náhle stoupat, což se ni-
kdy v historii zatím nestalo. V tuto chvíli tak 
nikdo nedokáže odhadnout, zda stávající 
nadnormální výška hladiny v jezeře zůstane 
napořád, bude i nadále postupně stoupat, 
anebo naopak klesne na původní úroveň. 
Tato situace negativně ovlivnila práce na ně-
kterých stavebních objektech.

Město, stát i zhotovitel stáli před rozhodnutím, 
jak tuto nepředvídatelnou záležitost zvládnout. 
Jednou z možností je stabilizovat natrvalo hla-
dinu jezera. Tato záležitost byla na přelomu 
minulého i tohoto roku podrobně diskutová-
na. Město přišlo iniciativně s návrhem využít 
blízkosti řeky Opavy, která je situována níže  
a propojit ji se Stříbrným jezerem podzemním 
přepouštěcím kanálem. Cílem je odvést z jezera 
přebytečnou vodu a výšku její hladiny stabilizo-
vat a dlouhodobě regulovat. Tímto technickým 
opatřením zároveň budou dlouhodobě chrá-
něny vybudované stavební objekty.

Ministerstva financí a průmyslu a obchodu 
toto řešení akceptovala s tím, že mají být ze 

strany města zahájeny projekční práce sou-
visející s úpravou, včetně příslušných povo-
lovacích procesů. V souvislosti s těmito ne-
příjemnými okolnostmi byl nucen zhotovitel 
stavby, v souladu se smlouvou, přerušit rea-
lizaci díla na některých klíčových stavebních 
objektech, a to z důvodu tzv. vyšší moci, až 
do doby, než bude toto opatření povoleno 
a akceptováno ze strany státu.

Na ostatních stavebních objektech, které ne-
jsou dotčeny zvýšenou hladinou jezera, se  
i nadále intenzivně pracuje.

Investorem akce je primárně stát (Minister-
stvo financí České republiky), spoluinves-
torem je statutární město Opava. Celkové 
náklady stavby jsou 117 304 657,27 Kč bez 
DPH, z toho stát hradí 95 540 393,63 Kč bez 
DPH, město pak 21 764 263,64 Kč bez DPH.

Ministerstvo financí České republiky ve spo-
lupráci s městem vybralo na základě transpa-
rentního výběrového řízení jako zhotovitele 
stavby společnost Metrostav, a. s., se kterou 
byla dne 20. 3. 2020 podepsána řádná Rea-
lizační smlouva. Práce mají být, podle platně 
uzavřené smlouvy, hotovy do 18 měsíců, 
tedy do konce letošního roku. První etapa 
počítá se stavbou komunikace a zpevněných 
ploch okolo jezera, s přístupovým chodní-
kem, dřevěnou lávkou, podchodem pod 

Rolnickou ulicí, lávkou přes řeku Opavu, stav-
bou vodovodu a kanalizace, úpravou břehů, 
vybudováním přírodního areálu dětský svět, 
péčí o zeleň či s vybudováním potřebných 
rozvodů.

V březnu 2020, v době vegetačního klidu 
a v dostatečném časovém předstihu, bylo 
provedeno v nezbytně nutném rozsahu ká-

cení dřevin. Koncem loňského června došlo 
k předání staveniště zhotoviteli díla a začala 
první etapa projektu. 

Aby nedošlo k podstatnému narušení rekrea- 
ční sezony a ta byla bezproblémově ukon-
čena, byly stavební práce přímo u jezera za-
hájeny až v září loňského roku. V mezidobí 
však intenzivně probíhala příprava stavby 
(vytýčení existujících inženýrských sítí, za-
měření jednotlivých budoucích stavebních 
objektů). 

V září 2020 se rozběhly práce na prvních sta-
vebních objektech – kanalizace, vodovod, 
přístupový chodník a vstupy do jezera. 

Zhotovitel začal neprodleně úroveň hladiny 
pravidelně monitorovat. Tento monitoring 
byl ukončen v únoru letošního roku s tím, že 
hladina jezera se zásadně nevrací do svého 
normálu a zůstává stabilně zvýšená. (rok)

Krátce

Město pronajme byty 
Celkem pět bytů nabízí opavská radnice 
k pronájmu – dva o velikosti 2+1 na adre-
sách Mezi Trhy 5 a Masarykova třída 14, 
jeden 3+1 na Mezi Trhy 8, byt 1+1 na ad-
rese Krnovská 30 a dále 0+1 na Hrnčířské 
4. Vzhledem k epidemiologické situaci ne-
budou vyhlašovány termíny fyzických pro-
hlídek bytů. Byty si můžete virtuálně pro-

hlédnout na fotkách, které budou společně 
s detailními informacemi také k výběrové-
mu řízení zveřejněny od 1. června na webu 
města. Na případné dotazy odpoví na tele-
fonním čísle 553 756 804 pan Jiří Lehnert 
z odboru majetku města.  (ans)

Pošta bude mít víkendovou odstávku
Pokud budete potřebovat o víkendu 19. 

a 20. června něco vyřídit na pobočkách 
České pošty v Opavě, tak se vám to bohu-
žel nepodaří. Omezení provozu začne již 
v pátek 18. června, kdy pošta v Tescu na 
Těšínské ulici zavře v 19 hodin a otevře až 
v pondělí. V sobotu pak budou uzavřeny 
všechny opavské pobočky, jež mají běžně 
provozní dobu: v Bredě, Tescu, Kateřinkách 
i Kylešovicích.  (ans)

Aktuality
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Rezervujte si léky na předpis 
on-line v Kláštěrní lékárně

� Jednoduše a z pohodlí domova
� Rychlé vyřízení
� Platba při převzetí v lékárně

www.erecept-alphega.cz

Klášterní lékárna, Sušilova 1, Opava. 
Otevírací doba: Po - Pá 7:30 - 18:00
info@klasternilek.cz, tel.: 553 615 557, www.klasterni-lekarna.cz

BEZ DOPLATKU
všechny inzuliny

astma a CHOPN

většina léků na diabetes

psychiatrická onemocnění

PRO VŠECHNY KLIENTY

Inzerce
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TIC Opava nově nabídne pátrací hru

Stejně jako jiné obchody bylo i Turistické 
informační centrum Opava (TIC) z dů-
vodu vládních nařízení několik měsíců 

zavřeno. Tato doba však nebránila vymýšlení 
projektů, které rozšíří nabídku pro návštěvní-
ky, ale i obyvatele našeho města. Díky dotaci 
Moravskoslezského kraje může TIC realizovat 
novou pátrací hru, vydat brožuru Historie a 
památky Opavy a vyměnit navigační cedule. 
Na vše bude vynaložena částka 123 tisíc ko-
run, přičemž z dotace bude uhrazeno 80 %.

„Mám radost, že se nám podařilo v dotačním 
programu uspět a můžeme naše služby vylepšo-
vat,“ uvedla vedoucí TIC Eva Sůrová s tím, že už 
nyní turisté díky novým navigačním cedulím 
bez problému dorazí na adresu Horní náměs-
tí 67, kde informační centrum sídlí. To má nyní 
sezonní otevírací dobu: od pondělí do pátku 
od 8 do 18 hodin a o víkendu a během státních 
svátků od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin.

Na zbylé novinky se můžete těšit o prázd-
ninách. K dispozici bude brožura ve čtyřech 
jazykových mutacích – češtině, angličtině, 
němčině a polštině. Její součástí bude mapa 
města se zaznačenými památkami, popis 

nejzajímavějších pamětihodností a základní 
historické milníky.

„Nejrozsáhlejším projektem, který si asi najde 
nejvíce fanoušků u rodin s dětmi, je vytvoření 
venkovní pátrací hry,“ poznamenala Eva Sůro-
vá a dodala: „Aktivita povede prstencem parků 
v centru města a bude mít délku 2,5 kilometru. 
Přenese vás do roku 1887.“ V té době se v Opa-
vě rychle rozvíjí výroba oplatek, za jejichž 
úspěchem stojí rodina Fiedorů. Jenže vše je 
ohroženo, když majitel a šéf výrobny náhle 
zemře. Vdova po majiteli paní Marie Fiedoro-
vá nemá prostor na truchlení, protože musí 
být oporou svým dvěma dětem a navíc musí 
rozhodnout co s nadějně se rozvíjející pekár-
nou. A vy jí s tím můžete pomoci… Na konci 
trasy se navíc s paní Fiedorovou budete moci 
vyfotit či si pochutnat na oplatcích, které 
jsou oblíbené i v dnešní době.

Pro splnění úkolů bude potřeba mít staže-
nou aplikaci Skryté příběhy ve svém chytrém 
telefonu. Ta je k dispozici zdarma na Google 
Play či iTunes. Aplikaci (na snímku) navíc vy-
užijete i na dalších místech České republiky, 
například v nedalekých Kravařích.  (ans)

Krátce

Hledají se partneři turistické karty 
Opavské Slezsko připravuje turistickou kar-
tu, do které by rádo zapojilo aktéry činné v 
cestovním ruchu, poskytovatele služeb, pro-
vozovatele atraktivit, obce, zástupce ubyto-
vacích kapacit apod. Nabídka nebude ome-
zena pouze na hlavní turistické cíle, zapojit se 
tak mohou například provozovatelé squash 
centra, půjčovna lodiček nebo tenisový klub. 
„Součástí systému je sofistikovaný rezervační 
systém, který mohou zapojení partneři využít 

zcela zdarma. Jedná se tak o jedinečné řeše-
ní, které nemá v souvislosti turistických karet 
v České republice obdoby, a Turistická oblast 
Opavské Slezsko může být první, která daný 
segment takto komplexně vyřeší,“ uvedl ředi-
tel Jan Černý. Patříte-li mezi zájemce, kteří by 
se chtěli zapojit, pak navštivte web Opavské-
ho Slezska, kde získáte více informací. (ans)

SONS funguje již čtvrt století
Sjednocená organizace nevidomých a sla-

bozrakých České republiky neboli SONS  
vznikla v červnu roku 1996. Jak již název 
napovídá, spolek pomáhá lidem s vada-
mi či úplnou ztrátou zraku. Své pobočky 
má ve většině okresů, a to včetně Opavy,  
a sdružuje na 10 tisíc členů. Kromě výročí se  
v tomto měsíci koná také festival DUN 
a opavská pobočka v rámci něj připravila 
výstavu obrazů slabozraké grafičky Markéty 
Evjakové v Kupe. Tu zde můžete obdivovat až 
do 19. června. (ans) 

Kompostéry dostanou lidé v červnu

Ve skladu Technických služeb Opava je 
už připraveno 830 nových francouz-
ských a rakouských kompostérů, kte-

ré jsou určeny těm, kdo si o ně požádali na 
základě výzvy města, a které byly zakoupeny 
v rámci dotace Evropské unie. Podle sepsané 
smlouvy je občané dostanou zapůjčeny na 
pět let a následně jim zůstanou k dalšímu vy-
užití. Kompostéry jsou ve třech velikostech 
od 100 po 430 litrů obsahu.

„O kompostéry si požádalo o několik desí-
tek zájemců více, než nám dotace dovolila 
kompostérů nakoupit. Některé žádosti jsme 
museli vyřadit, protože se například dvojily, 
a těm ostatním jsme pak podle pořadníku 
přidělili nádoby na základě ověření velikosti 
pozemků, kam byly určeny,“ uvedl na adresu 
kompostérů náměstek primátora Michal 
Jedlička, který řídí oblast životního pro-
středí. 

To znamená, že 
někteří žadate-
lé nedostanou objemově největší nádoby, 
ale menší. V současné době se připravují 
smlouvy. Kompostéry se začnou vydávat  
v průběhu června, žadatelé budou vyzváni 
k odběru e-mailem, který uvedli v žádosti. 
Součástí upozornění budou uvedené i roz-
měry kompostérů, aby si pro ně přijeli dosta-
tečně velkým vozem. (mak)

Aktuality
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Dětem k svátku připravujeme retrohraní

Dětský den v Městských sadech ve vel-
korysé podobě, jak jej všichni malí  
i velcí mají rádi, se bohužel v letošním 

roce ještě neuskuteční. „Při tak velké návštěv-
nosti, kterou dětský den mívá, nejsme schopni 
splnit všechna vládní nařízení v souvislosti  
s pandemií, takže jsme přistoupili ke zrušení  
a vymyšlení náhradního programu, aby si 
všechny děti mohly svůj svátek užít,“ uvedla 
Monika Štěpánková z odboru kancelář pri-
mátora, který pravidelně tuto akci připravuje.

Město v této souvislosti oslovilo Stře-
disko volného času Opava (SVČ), které 
v uplynulých měsících uspořádalo několik 
venkovních her, jež se setkaly s velkou ob-
libou. Tentokrát bude v sobotu 5. a neděli 
6. června připravena zábavná stezka plná 
tradičních a zapomenutých retrohrátek, 
a to ve Dvořákových sadech, sadech Svobo-
dy, Smetanových sadech, Sadech U Muzea 
a Janáčkových sadech. Oba dny v době od 
9.30 do 18 hodin na zájemce bude čekat 

kolo štěstí, skákací i házecí panáci, kvízy, 
hádanky a mnoho dalších aktivit. „Své puto-
vání mohou zájemci začít v jakémkoliv z výše 
zmíněných městských parků a úkoly plnit jen 
tak pro radost, nebo mohou využít hrací kar-
ty, kde si zapíší potřebnou indicii pro získání 
další magnetky do sbírky a sladké odměny,“ 
poznamenala ředitelka SVČ Soňa Wenzelo-
vá s tím, že karty budou připraveny přímo 
na stezce nebo budou ke stažení na webu 
www.svcopava.cz. (ans)

Kulturní stánky v republice konečně 
otevírají. Výjimkou není ani Slezské di-
vadlo, které za dodržení všech hygie-

nických opatření připravilo na červen a začá-
tek července několik krásných představení. 
Zrušit jejich konání by mohlo špatné počasí. 
Kompletní informace získáte na webu či fa-
cebooku divadla a také na jeho předprodej-
ním místě. Celý program je také zveřejněn 
v Kalendáři akcí na straně 33.

První akce pro veřejnost se nemohla jme-
novat jinak než Otvíráme!!! V prostorách 
Slezského divadla vystoupí sbor divadla 
se speciálním programem mimo operní 
repertoár – zazní Moravské dvojzpěvy An-
tonína Dvořáka, 10 zpěvů pro ženský sbor 
se 4ručním klavírem Josefa Suka a nejslav-

nější kantáta Bohuslava Martinů Otvírání 
studánek.

O týden později se divadelníci přesunou do 
venkovních prostor, kde bude pro diváky 
připraveno 60 minut nejslavnějších operních  
a operetních melodií v podání sólistů, sboru, 
orchestru a baletu. Můžou se těšit na Sbor 
Židů z Verdiho opery Nabucco, Árii Toreadora 
z Bizetovy Carmen, Kuplet Adély ze Strausso-
vy operety Netopýr a mnoho dalšího. 

Horní náměstí dále ožije Smetanou. Od pát-
ku 25. června od 20 hodin zazní ochutnáv-
ka z Prodané nevěsty (na snímku divadla). 
„Tímto představením bychom chtěli návštěv-
níky pozvat na Červený zámek do Hradce nad 
Moravicí, kde bude prvního července uvedena 

celá opera Bedřicha Smetany,“ uvedl ředitel 
divadla Ilja Racek s tím, že stejné místo oži-
je následující den ve 21 hodin legendárním 
českým muzikálem Noc na Karlštejně.

Slezské divadlo nezapomnělo ani na děti. 
V sobotu 26. června obsadí Horní náměstí 
Královna Koloběžka První. Od 10 hodin bu-
dou moci nejmenší diváci společně s rybá-
řovou dcerou Zdeničkou, králem a dalšími 
přivítat prázdniny. (ans)

Divadlo konečně hraje

Aktuality
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Krátce

Konkatedrála se otevírá

Opava a Ratiboř spolupracují již 30 let

S půlročním odkladem se 12. června ofi-
ciálně otevře věřícím i veřejnosti konka-
tedrála Nanebevzetí Panny Marie v Opa-

vě. Opavská dominanta se otevře v 10 hodin 
bohoslužbou. Po ní bude následovat společen-
ské setkání a prohlídky pro veřejnost. 

„Původní plány na otevření v listopadu nám 
překazila protikoronavirová opatření, ale teď 
věřím, že posunout vše bylo šťastné rozhodnu-
tí, protože opatření ustupují a my chceme ote-
vření opravené konkatedrály udělat jako podě-
kování pro věřící farníky i veřejnost a vůbec pro 
všechny, kdo nás při opravách podporovali, ať 

už finančně, či jiným způsobem. Bez lidí by to 
prostě byla škoda,“ uvedl Jan Czudek, děkan 
Římskokatolické farnosti Panny Marie Opava.

Diecéze Ostravsko-opavská, která objekt 
spravuje, si jej po dosud nejrozsáhlejší re-
konstrukci opět převzala v listopadu 2020. 
Revitalizace a záchrana stála 75,6 milionu ko-
run, z toho 71,8 milionu uhradila dotace EU. 
Na financování se pak podílely i další subjek-
ty, jako Římskokatolická farnost Panny Marie 
Opava, Moravskoslezský kraj nebo město 
Opava, které do „společné kasy“ přidalo je-
den a půl milionu korun.  (mak)

Psal se rok 1991, kdy 25. května v Ratiboři 
a 1. června v Opavě podepsali jednotli-
ví primátoři smlouvu o spolupráci mezi 

oběma městy. Na polské straně to byl tehdy 
Jan Kuliga, na české Jiří Staněk. Od té doby se 
na jednotlivých úřadech změnilo mnohé, ov-
šem partnerství mezi městy stojí na pevných 
základech a funguje. Ratiboř patří mezi šestici 
měst, se kterou má slezská metropole uza-
vřenou partnerskou smlouvu a je hned po té 
s Liptovským Mikulášem nejdéle trvající. 

Ideální mezi oběma městy je hned několik 
věcí: každé má obdobný počet obyvatel, 
vzdálenost je 30 kilometrů a jejich historie 
má hluboké společné kořeny. Nejen díky 
tomu se po 30 let rozvíjela spolupráce v ně-
kolika rovinách – vzdělávání, sportu, kultury, 
cestovního ruchu, propagace českého a pol-

ského dědictví, výměny zkušeností v oblasti 
samosprávy, hospodaření, ochrany proti ži-
velným pohromám i ochrany životního pro-
středí. A tak se děti z obou měst například 
účastnily společných sportovních utkání, 
olympiád, táborů či kurzů, pořádaly se histo-
rické konference, zájezdy, vznikala celá řada 
zajímavých projektů mezi školami, společně 
se natáčel film či pořádaly Dny partnerských 
měst. V Opavě máme každý rok možnost vi-
dět v rámci folklorních festivalů Chodníčky 
k domovu a Děcka, poče se hrač soubory 
z Ratiboře a naopak Opava posílá umělecké 
soubory vystupovat za hranice.

Mezi významnými aktivitami nelze opome-
nout vytvoření Euroregionu Silesia v roce 
1998, který právě Opava a Ratiboř iniciovaly. 
Tato instituce sdružuje v dnešní době přes 

sedmdesát obcí a měst, jak z okresů Opava, 
Ostrava, Bruntál a Nový Jičín, tak z polských 
okresů, které se nacházejí v Opolském a Slez-
ském vojvodství. Fungující propojení umož-
ňuje realizovat zajímavé projekty na obou 
stranách s finanční podporou Evropské unie.

Když si města výročí připomínala před deseti 
lety, uspořádala krásnou společnou oslavu. „Le-
tos jsme chtěli našim obyvatelům také nabídnout 
kulturní program, během kterého bychom si spo-
lupráci připomněli. Bohužel, epidemie to zatím 
nedovoluje. Proto bychom rádi uspořádali ales-
poň venkovní výstavy v Opavě i Ratiboři o tom, 
co nejzajímavějšího obě města nabízí. Věříme, 
že po rozvolnění opatření budeme znovu moci 
cestovat a výstava by měla být právě pozvánkou 
k návštěvě sousedů,“ uvedla vedoucí odboru 
kancelář primátora Jana Foltysová.  (ans)

Dny prevence proběhnou před Bredou
Hlavním tématem Dnů prevence bude opět 
zdraví, letos s podtitulem Zdraví – to nejcen-
nější, co máme / Prevence na prvním místě. 
Oblíbená akce proběhne v úterý 29. června 
od 10 do 17 hodin před vstupem do ob-
chodního centra Breda & Weinstein na ulici 
U Fortny. V případě nepřízně počasí se akce 
uskuteční v 1. patře vedle Krevního centra. 
Program se zaměří na prevenci a zájemci 
si budou moci například změřit krevní tlak 
či tělesnou hmotnost. Další okruh se bude 
soustředit na podávání léků dětem a souvi-
sející rizika. Návštěvníci se také dozví o rizi-
cích těhotenství a obezity a jiné. Připravena 
bude i část věnovaná prevenci kognitivních 

problémů ve vyšším věku. Akci připravuje 
Fakulta veřejných politik Slezské univerzity  
v Opavě. Více info na www.slu.cz/fvp/cz.

Honzák hostem Moderních výzev lidstva
Radkin Honzák je poslední zářivou hvězdou 
tohoto školního i akademického roku, kterou 
přivítá cyklus Moderní výzvy lidstva (MVL). 
Přednáška proběhne online na YouTube kaná-
lu MVL, kde bude po skončení také ke zhléd-
nutí v záznamu. Sledovat ji můžete 17. června 
od 12.30 hodin. Přednáška s názvem „Co vše 
lze vydržet a jak přežít i dnešek“ bude pojed-
návat o současné společnosti, která za posled-
ních 30 let zažila naprosto nevídaný vzestup. 
Dnešní generace pětatřicátníků a mladších 

vyrůstala v podmínkách, které česká společ-
nost předtím nikdy nezažila, navíc opojena 
představami o nekonečné prosperitě. Pande-
mie koronaviru učinila tomuto snu konec. 

Romská kultura opanuje Minervu
Druhý ročník Dne Romů se uskuteční 
12. června od 13 hodin v prostoru hřiště Mi-
nerva. Přehlídka romské kultury bude přede-
vším hudební. Vystoupí romské kapely Gipsi 
Mercedes, Čave Opava nebo Šenky band 
Agadžor. „Náš festival se měl původně usku-
tečnit už v dubnu. Chtěl bych proto poděko-
vat panu primátoru Navrátilovi a náměstku 
Jedličkovi za vstřícnost a podporu najít jiný 
termín,“ uvedl pořadatel Vasil Husár.  (mak)

Aktuality
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Ke každému nákupu 

SPC RIGIDNÍ PODLAHY  

podlahy nad 50m2

od nás dostanete 

Bona Spray Mop 

ZDARMA!

BONA SPRAY MOP 
K NÁKUPU ZDARMA!

Ke každému nákupu 

SPC RIGIDNÍ PODLAHY  

podlahy nad 50m

BONA SPRAY MOP 
K NÁKUPU ZDARMA!

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

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

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

ALL PODLAHY

MILOSTOVICE
u Opavy

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

Nabídka   - vinylové podlahy lepené, vinylové podlahy zámkové, PVC podlahové 
krytiny , koberce, laminátové podlahy, přírodní linoleum, kusové koberce.

MILOSTOVICE
u Opavy

PRODEJNÍ HALA  
PODLAHOVÝCH 
  KRYTIN

Navštivte nás na naší prodejní hale, kde na ploše 
nabízíme ihned k odběru  podlahové krytiny.

600m2

SPC RIGIDNÍ PODLAHY  - podlahy s rigidním jádrem pro maximální odolnost, pevnost, 
stabilitu  a 100% odolnost proti vlhkosti. Vlastnosti  podpořeny pevnými zámky. 

V moderních interiérech zvládnou větší zátěž, snadno se udržují a čistí.

Inzerce



Jak se Opava proměnila za poslední roky? Na jakých 
změnách se pracuje? Město se pustilo do velkých 
projektů. Něco staví samo, jinde spolupracuje napří-
klad s krajem, státem či privátním sektorem. Staví 
a opravují se silnice, parkovací dům, bydlení pro se-
niory či mladé rodiny, realizují se nebo se připravují 
volnočasové projekty, jako jsou Stříbrné jezero, zim-
ní stadion či třeba nový rodinný park na Komendě. 
Projektů je opravdu hodně, proto jsme se rozhodli ty 
nejdůležitější z nich vám představit. Krátce poté, co 
je viděli zastupitelé. Je to malá inventura toho, kde 
jsme a kterým směrem se chceme spolu s vámi po-
sunout. Zhruba před dvěma lety nové vedení města 
vytvořilo několik projektových týmů, každý z nich 
má na starosti jednu z klíčových oblastí. Cíl je jasný. 
Udělat z Opavy co nejatraktivnější místo pro život, 
zabránit dalšímu odlivu zejména mladých lidí, udr-
žet zde vysokoškoláky ze Slezské univerzity, zlepšit 
dopravní dostupnost, nabídnout dostupné bydlení 
i rozmanitější trávení času.
Kde na to vše vzít? Zvláště když víme, že jen měst-
ské projekty v součtu přesáhnou miliardu korun? 
Zdrojů financování je několik. Pokud postavíme 
stovky nových bytů a domků, zvýší se počet oby-

vatel. Ti platí daně či jiné poplatky, které mohou 
sloužit k dalšímu rozvoji města. Opava je úspěšná 
i v čerpání dotací. Jen za poslední dva roky měs-
to získalo okolo půl miliardy korun. Další půlmi-
liarda rozložená v delším časovém období putuje 
na modernizaci MHD. Nemalé peníze se podařilo 
ušetřit například snižováním nákladů či dobrým 
soutěžením. Část investic se platí formou úvěrů. 
A v neposlední řadě město bude mít příjmy i z pro-
deje pozemků například ve Stromovce. Opava chce 
být tím pravým místem pro život a věříme, že se 
nám to společně podaří. (rok)

Opava se mění, město staví, 
vylepšuje a opravuje
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Opava připravuje nový zimák i bazén
Jak zatraktivnit život v Opavě? Město plánuje rozsáhlé investice do 
volnočasových projektů, jako je zásadní rekonstrukce chátrajícího zimního 
stadionu, nový aquapark či do revitalizací veřejných prostor. 

Zimní stadion získá novou tvář
Asi nejdále je příprava zásadní rekonstrukce sou-
časného zimního stadionu z 50. let minulého stole-
tí, u kterého se bohužel výrazně projevil zub času. 
Zimní plocha tak už dávno neodpovídá potřebám 
21. století, proto se vedení radnice rozhodlo provést 
velkou rekonstrukci. Město tak získá moderně poja-
tou budovu, která se může využívat kromě ledových 
sportů a volnočasových aktivit i na kulturní a spo-
lečenské akce. Stavět by se mohlo začít už na přelo-
mu letošního a příštího roku, hotovo by pak mělo být 
v průběhu roku 2022. To vše za zhruba 200 milionů 
korun. 

Architektonická studie týmu QARTA architektura 
pod vedením opavského rodáka, architekta Davida 
Wittasska velmi vhodně očišťuje prostor haly od 
postupně provedených vestaveb a nechává vynik-
nout původní ocelovou konstrukci haly. Odstraněny 
budou dodatečně postavené ocelové tribuny, které 
mají z důvodu umístění ve značné výšce také velmi 
strmé stoupání, a také část restaurace vysunutá do 
vnitřního prostoru. Na původních betonových stup-
ních tribun zimního stadionu jsou navrženy nové 
tribuny pro cca 2 tisíce diváků. Zásadním úkolem 
obnovy areálu je vytvoření sportovního a wellness 
zázemí v moderní třípatrové budově. Lamely před 
skleněnou fasádou odkazují na charakteristický 

prvek původní haly – ocelový vazník. Podsvícení 
lamel umožní slavnostní osvětlení celého areálu. 
Svým výrazem bude působit jako přirozený poutač, 
návěstí pro diváky, a zapojí tak stavbu do společen-
ského života města. 

Aquacentrum zaujme africkými motivy
Stávající Městské lázně už zdaleka neposkytují 
komfort, na který jsou klienti zvyklí z jiných měst. 
Výsledky anket mezi občany dlouhodobě upozorňu-
jí na skutečnost, že kvalitní aquacentrum se spor-
tovní i rekreační částí a s wellness v Opavě citelně 
chybí. Vedení města se po několika odborných stu-

diích rozhodlo jít do varianty postavit zcela novou 
budovu v těsném sousedství koupaliště. Projektanti 
připravují tzv. pasivní budovu, která je levnější na 
provoz, a na tyto stavby stát v brzké době uvolní 
dotační prostředky. Zastupitelé schválili finanční 
strop stavby ve výši 350 milionů korun bez DPH 
a případných významných dotací, o kterých teď 
město jedná se státem. Ten chce podporovat právě 
pasivní veřejné stavby. Počítá se, že kromě sportov-
ního a relaxačního bazénu zde vyroste i velký od-
počinkový saunový svět a další wellness aktivity 
s africkými motivy na počest slavné opavské rodač-
ky Joy Adamsonové. Nový areál bude funkčně pro-
pojený s koupalištěm.

VOLNÝ ČAS
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Aquapark nebude jedinou volnočasovou stavbou, 
kterou radnice plánuje postavit v Městských sadech. 
V těsné blízkosti by měl vyrůst rovněž inline ovál ur-
čený pro stále rozšiřující se skupinu inline bruslařů. 
V současné době pak probíhá i částečná rekonstruk-
ce fotbalového stadionu. Město využilo toho, že se 

kvůli covidu hraje před omezeným počtem diváků,  
a pustilo se do rekonstrukce tribuny za 6,3 milionu 
korun. Hotovo by mělo být do konce prázdnin.

Stříbrné jezero se propojí s Městskými sady
Jednou z největších investičních akcí v současné 
době je bezesporu revitalizace Stříbrného jezera. Od 
loňského června probíhá první etapa, která vyjde na 
cca 141 milionů korun. Město z toho zaplatí 25 milio-
nů za novou lávku pro pěší a cyklisty přes řeku Opa-
vu, která propojí okolí Sádráku s Městskými sady. 
Zbytek pak uhradí stát. Kromě zmíněné lávky zde 
budou upraveny břehy, postaveny chodníky, pod-
chod pod rušnou silnicí, přírodní areál dětský svět 
atd. Více na straně 7.

Nová místa pro volný čas podpoří komunitní život
V Opavě vyrostlo či brzy vyroste hned několik spor-
tovišť, a to nejen pro děti, ale i pro starší věkové kate-
gorie. Na sídlišti na Olomoucké ulici se vybudovalo 
nové hřiště za 1,8 milionu korun. To bude rozšířeno 
o část pro starší sportovce. Další hřiště pak vznik-
la v rámci revitalizace sídliště v Kylešovicích, kde 
město dosud investovalo okolo 44 milionů korun. Za 
ně se upravily chodníky, silnice, veřejné osvětlení, 
zeleň nebo právě dětská hřiště či sportoviště. Velkou 
proměnou by mohl projít areál Komenda, kde se plá-
nuje vybudování rodinného volnočasového parku. 
V návrhu je doplnění prostoru hřištěm pro starší 
děti, místem pro grilování, vyhlídkou a občerstve-
ním. Plánuje se i stavba veřejného WC. Obnovou 
projdou i arkády ve Dvořákových sadech. Radnice 
zde plánuje vytvoření prostoru pro kulturu a spo-
lečenský život. Prostor pro trávení volného času  

a kulturní či společenské akce by měl vzniknout 
i v parku za Slezankou. Zde by měly být vystavěny 
bytové domy či víceúčelový sál, který v Opavě citel-
ně chybí a který by mohl nahradit zchátralou budo-
vu bývalého divadelního klubu. Počítá se i se stav-
bou amfiteátru. Pod novými budovami by pak mělo 

vzniknout poloveřejné podzemní parkoviště, které 
by řešilo problematické parkování v samotném cen-
tru či například pro návštěvníky divadla. 
Magistrátní projektové týmy se zabývají rovněž 
možným budoucím využitím bývalého obchodní-
ho domu Breda. Zde se jedná i s dalšími instituce-
mi, jako je například Slezská univerzita či Slezské 
zemské muzeum. Podle prvotních nápadů by zde 
mohla být unikátní expozice předmětů, které dovezl 
ze svých cest Opavan Jiří Blata, či třeba velká ex-
pozice opavského Institutu tvůrčí fotografie. Počítá 
se i s komerčními aktivitami, společenskými a kul-
turními akcemi či prostory pro vzdělávání. Město 
v současné době jedná o koupi této budovy.
Nestaví se však jen v Opavě. Například před rokem  
v červenci byla otevřena nová víceúčelová krytá 
hala v městské části Malé Hoštice hned vedle stá-
vajícího dětského dopravního hřiště. Třiceti miliony 
přispěl stát, 29 město Opava a 800 tisíci Moravsko-
slezský kraj. 

Cyklisté dostanou nové stezky
Myslí se i na cyklisty. Přetížená cyklostezka mezi 
Opavou a Hradcem nad Moravicí dostane svou sest-
ru, která povede přes Otice. Stavba vyjde na 13 milio-
nů, z toho 10 milionů tvoří dotace, o zbytek se podělí 
Opava s obcemi a městy na trase. Další cyklostezka, 
která se projektuje, povede od Ostroje do Kylešovic. 
Město v brzké době otestuje, jaký bude zájem o sdíle-
né koloběžky. Ty by mohly rozšířit nabídku 100 sdí-
lených kol. Tuto službu Opava zavedla minulý rok 
a ukázalo se, že zájem o ni je velký a denně se vy-
půjčí 100 až 120 kol. I proto se síť odstavných míst 
rozšířila na 40, řada z nich pak vznikla letos. (rok)
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Atraktivní bydlení pro mladé rodiny, 
střední třídu i pro seniory
Opava se rozrůstá, v brzké době se zde postaví stovky nových bytů a rodinných 
domků. Radnice reaguje na celokrajský úbytek obyvatel tím, že podporuje 
a v několika projektech i sama připravuje velké realitní projekty, které z Opavy 
vytvoří velmi zajímavé místo pro život. Myslí se i na začínající rodiny nebo 
naopak na seniory. Další bydlení pak připravují soukromí investoři.

BYDLENÍ

Opavská Stromovka bude čtvrtí 21. století
Během několika málo let by v Opavě měla vyrůst 
zcela nová čtvrť pojmenovaná podle nadstandard-
ního množství zeleně a velkoryse pojatého veřejné-
ho prostoru Stromovka. Město plánuje, že možná už 
na podzim rozhodne o způsobu prodeje pozemků pro 
postupně až tři stovky rodinných domků. Vedle nich 
se postaví i nový park, jezírko, restaurace, dětská 
a sportovní hřiště, místo pro setkávání v přírodě, 
louka na venčení psů či relaxační zóny. Návozem 
nepotřebné zeminy by pak zde vyrostlo nejvyšší 
místo v Opavě. Vyvýšený kopec by se dal využít na-
příklad pro zimní radovánky či na stavbu malé roz-
hledny s unikátním výhledem na pohoří Jeseníku 
a velkou část Opavska. Pamatuje se na zachytávání 
dešťové vody či třeba na moderní svítidla, která sní-
ží tzv. světelný smog ve městě. 
Podobný projekt je v rámci České republiky unikát-
ní. Město proto jedná se státem o možnosti spolufi-
nancování, a to prostřednictvím fondů na rozvoj 
ekologických staveb, zadržování dešťové vody či 
zelených střech. V současné době připravuje pro-
jektový tým na magistrátu města jeden z největších 
realitních projektů v novodobých dějinách bývalé 
slezské metropole. Cíl je jasný. Umožnit zejména 
střední třídě získat v Opavě vlastní zajímavé bydle-

ní. Město tak může zastavit úbytek obyvatel a zvýšit 
příjmy v rozpočtu.

Byty v Dukelských kasárnách či místo Slezanky
Stromovka není jediný projekt, který má život ve 
městě zatraktivnit. Před nedávnem schválili za-
stupitelé návrh radních prodat část bývalých Du-
kelských kasáren. Vyroste zde několik stovek 
bytů. V další části pak bude stavět město a bude se 
jednat zejména o menší byty pro seniory či naopak 
o startovací byty pro začínající rodiny. Další bydle-
ní by pak měly vzniknout v domech, které nahradí 
stávající Slezanku na Horním náměstí. Zde město 
plánuje, že po demolici Slezanky vyroste několik 
bytových domů, v jejichž přízemí bude místo pro 
obchůdky či gastronomii. Parkovat by se mohlo 
v podzemí. V části Slezanky a navazujícího býva-
lého divadelního klubu by pak měl vyrůst nový 
multifunkční sál s kapacitou až 800 diváků včetně 
venkovního amfiteátru, kde by se pořádaly kulturní 
a společenské akce. 

Malometrážních bytů pro seniory přibývá
Město v poslední době ve velkém investuje i do 
stavby malometrážních bytů určených pro seniory. 

Virtuální procházka 
opavskou Stromovkou
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Opavská městská příspěvková organizace Senior-
centrum se loni v únoru rozrostla o zcela novou bu-
dovu na Hálkově ulici s 52 malometrážními byty (na 
snímku), a to v blízkosti sídla pečovatelské služby a 
domova pro seniory v Kateřinkách. Každý byt je pro 
maximálně 2 osoby. Šestnáct bezbariérových bytů 
(1+kk) je určeno pro sociální bydlení osob v nepří-
znivé sociální situaci dané zdravotním stavem či 
věkem. Šestatřicet bytů (1+kk a 1+1) slouží pro uby-
tování seniorů. Tato stavba vyšla na 105 milionů ko-
run. Letos pak došlo k rekonstrukci další budovy Se-
niorcentra, ve které tímto vzniklo 13 dvoulůžkových 
pokojů. Ta vyšla na 17 milionů korun.

Většina bytových domů je modernizována
Radnici se v poslední době daří modernizovat i měst-
ské bytové domy. Od konce roku 2018 město do oprav 
bytů investovalo bezmála 50 milionů korun. Novou fa-

sádu či okna získaly domy na Hrnčířské a Krnovské 
ulici, v nedávné době i městské bytové domy na Hor-
ním náměstí a v ulici Mezi Trhy. Další domy se budou 
opravovat na Masarykově třídě a v ulicích Hobzíkova 
a Hrnčířská.

Zvelebování veřejného prostoru
Opava se pustila i do zvelebování veřejných pro-
storů, v současné době probíhá další etapa revi-
talizace sídliště 17. listopadu v Kylešovicích. Zde 
se opravují chodníky, silnice, parkovací místa, 
veřejné osvětlení a upravuje se zeleň. Nedávno 
zde město vybudovalo i několik sportovišť a dět-
ských hřišť. Kromě toho město investuje do oprav 
ulic a chodníků. Jen letos jde na tzv. jmenovité 
akce technických služeb 15 milionů korun. Letos 
se opravila Stará silnice, v plánu je Riegrova uli-
ce. Dále se budou renovovat chodníky na ulicích 
Englišova, Hradecká, Otická, Rybova, Almužnic-
ká, Rybí trh, Popská, Osvobození, Vaníčkova, Pro-
kopa Holého atd. Další opravy město plánuje ve 
spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Jed-
ná se například o pokračování ulice Olbrichova 
od tzv. červeného kostela až po Nádražní okruh 
u křižovatky poblíž zimního stadionu. (rok)

Městské bytové domy 38 (551 bytů)
Zrevitalizováno 27
Z toho domy pro seniory 4
Ubytovny 3 (44 bytů)

Nové bytové domy vyrostou v Dukelských kasárnách.
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Město se připravuje na klimatické 
změny, oteplování a úbytek vody
Aby město Opava bylo dobrým místem pro život i v dalších desetiletích, hledá 
už dnes cesty, jak eliminovat dopady klimatických změn. Možnosti ukazuje 
také studie Adaptace Opavy na změnu klimatu, kterou město nechalo zhotovit. 
Není jen o vodě, zeleni a čistém vzduchu, ale patří sem i nakládání s přírodními 
zdroji, boj s oteplováním či třeba odpadové hospodářství.

Výsadba stromů a obnova zeleně
Nic naplat, také stromy a keře nejsou věčné. Po-
dobně jako my lidé dřeviny stárnou a napadají je 
choroby i škůdci. Při obnově zeleně tak v minulosti 
byla vysázena pásma stromů a dřevin v Jaktaři, na 
Palhanci a v Kylešovicích v hodnotě více než mi- 
lion korun. V návaznosti se pak v letech 2017 a 2018 
pokračovalo ve výsadbě „zelené hradby“ a na růz-
ných místech byly zasazeny pruhy lesních (přede-
vším dubů) nebo ovocných stromů. Souhrnná délka 
těchto výsadeb dosahuje několika kilometrů a počet 

zasazených dřevin přesáhl číslo tří tisíc. V součas-
nosti se město Opava uchází o dotaci na pokračová-
ní této výsadby. Další stovky stromů by se tak brzy 
mohly objevit v Jaktaři a v Kateřinkách. Město také 
čeká na vyhodnocení žádosti o dotaci z Norských 
fondů, za kterou chce více osázet okolí psího útulku.
Zapomínat nesmíme ani na obnovu zelených plic 
Opavy, Městských sadů. Zde, a také v ulicích města, 
bylo sice v nedávné době pokáceno cca 170 vzrost-
lých stromů napadených jmelím bílým, ale náhrada 
za ně je velkorysá, což umožnilo i to, že Opava byla 
vůbec prvním městem, které na takovou akci vyu-
žilo dotaci. Navíc, část vytěženého dřeva poslouží 
ekologii – ať už v Opavě nebo okolí bude využito tak, 
aby splynulo s přírodou a poskytlo životní prostor 
pro hmyz, obojživelníky, plazy i drobné obratlovce. 

Teplo – nepřítel města
Pozvolné změny klimatu mají za vliv nenápadné, 
ale stálé oteplování a tím i zhoršování životního 
prostředí ve městech. Přitom jedna z nejúčinnějších 
ochran proti teplu je všude kolem nás – zeleň. 

Vedle stínících stromů v ulicích jsou cestou třeba 
zelené stěny a střechy domů. Zelené porosty domů 
mají hned několik významů – vedle té estetické je 
to především schopnost bránit přílišnému zahřívá-
ní budov, izolují je, zachytávají vodu, vliv mají při 
čištění vzduchu a poskytují životní prostor hmyzu. 
Už v roce 2015 se objevila první zelená střecha u MŠ 
ve Vávrovicích, ale dosud největší se stala realitou na 
jaře roku 2020, kdy se zazelenala ta na víceúčelové 
hale v Městských sadech. A město pokračovalo dál 
– další školy se zeleným kobercem přibyly v Malých 
Hošticích a v Komárově, v rámci studie jsou návrhy 
i pro další opavské mateřské a základní školy. 
Vhodné jsou všechny rovné střechy, třeba ty na za-
stávkách MHD. V Opavě už máme dvě takové, a pro-
tože se ukazuje, že to je sice dobrý nápad, ale zatím 
jen s dílčím významem, připravuje se ozelenění dal-
ších zastávek. A hledá se cesta, jak zazelenat také 
fasádu budovy magistrátu na Krnovské.

Městskému mikroklimatu pomáhá i vítr
Není tajemstvím, že se developeři snaží stavět domy 
tak, aby vydělali. Ale takový vysoký dům nebo do-
konce hradba domů je vlastně zdí, za kterou vítr ne-
fouká. Město Opava si nechalo zhotovit tzv. větrací 
studii, která ukázala, jak se změní klimatické pod-
mínky v centru města a v Kateřinkách, když v oblasti 
západně od Stříbrného jezera a Městských sadů vy-

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nejčastěji vysázené stromy v letech 2015–2021
dub 455
slivoň 418
lípa 173
javor 109

Využití dřeva pokáceného při 
likvidaci jmelí ve Vršovicích.
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rostou uvažované developerské projekty. Studie uká-
zala, že pokud by domy zastavily ochlazené proudy 
vzduchu ze sadů, stoupne teplo v centru až o několik 
stupňů Celsia. Opava tak má v rukou silný argument 
pro úvahy o dalším stavebním rozvoji.

Školy budou lépe hospodařit s vodou
Odvádění dešťové vody stojí jednotlivé opavské školy 
každoročně desetitisíce. Proto si město nechalo zho-
tovit studii a návrhy, jak ve školách lépe (a levněji) 
hospodařit s vodou. Cesty jsou různé – někde ji vy-
užijí k závlahám, jinde ji budou sbírat pro technické 
služby, využijí vodu ve vnitřním hygienickém sys-
tému nebo třeba ji budou i levněji odvádět přímo do 
vodních toků. To podle vhodnosti a umístění školy. 

Nová kanalizace
Člověk neprodukuje jen komunální odpady, ale 
také odpadní vody, které je třeba spolehlivě odvést 
do čističek. Už v roce 2019 byla dokončena rekon-
strukce splaškové kanalizace ve Vlaštovičkách 
a Jarkovicích v celkovém nákladu 54 milionů korun 
a poté ve Zlatníkách a Milostovicích za 65 milionů. 
Následně se v rámci II. etapy rekonstrukce praco-
valo na kanalizaci v Kylešovicích, která spolkla 
30 milionů a před měsícem byla předána zhotoviteli 
dosud největší zakázka tohoto typu – stavba splaš-
kové kanalizace a dalších prvků včetně čističek pro 
Komárov a Suché Lazce. Zde by se mělo do konce 
října 2022 prostavět 291 milionů korun s dotací do-
sahující 163 a půl milionu korun.
Kanalizace se nebudují jen na obvodu Opavy, ale 
také v centru. V roce 2020 se uskutečnila rekon-
strukce kanalizace podél Krnovské a v ulicích Boč-
ní či Mrštíkova. Ta stála téměř 25 milionů korun.

Opavané vyprodukují přes 22 tisíc tun odpadu ročně
V Opavě ročně vyprodukujeme téměř 12 tisíc tun 
směsného komunálního odpadu, přes 3 tisíce tun 
plastů, papíru, skla a téměř 3 tisíce tun bioodpadu. 
Dalších 4 300 tun odpadu odložíme v jednom ze tří 
sběrných dvorů. A to vše za částku, která zdaleka 
nepokryje skutečné náklady – město každého z nás 
dotuje přibližně čtyřmi stovkami ročně. Odpadové 
hospodářství má také své trendy. Proto město při-
pravuje stavbu nového moderního sběrného dvora 
na městských pozemcích u Kylešovic, tzv. Šlofárně. 
Jeho provoz bude nejen ekologičtější, ale také lev-
nější. V návaznosti se zruší stávající dvůr na Bílo-
vecké ulici, za který se platí nájem.
Stále větší podíl na odpadech našich domácností 
mají tzv. biologické odpady. Tedy zbytky z našich 
kuchyní či zahrádek. Podobně, jako tomu bylo v roce 
2013, zajistilo město dotaci a pro domácnosti nakou-
pilo v květnu dalších 830 kvalitních kompostérů, 
které si lidé od června bezplatně zapůjčí na pět let. 
Poté jim zůstanou v užívání. 

Kotlíkové dotace pomáhají k čistějšímu vzduchu
Dosud jsme se pohybovali spíše při zemi, ale co náš 
vzduch? Ten znečišťují jak blízké aglomerace, tak 
doprava i spaliny z kotlů na tuhá paliva domácnos-
tí. 
Řešením je také výměna starých neekologických 
kotlů za moderní. Jedná se o nákladnou záležitost, 
nejde jen o výměnu kotle, ale také o úpravu rozvodů 
tepla. Proto přišlo Ministerstvo životního prostředí  
s tzv. kotlíkovými dotacemi. A dále Státní fond ži-
votního prostředí poskytl Opavě celkem 13,85 mi-
lionu korun, které nyní nabízí město občanům jako 
půjčku na realizaci výměny domovních kotlů. (mak)

Zeleň ve městě má řadu funkcí, 
vedle té estetické je to především 
schopnost bránit přílišnému 
zahřívání prostoru. 
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 ŠKOLSTVÍ  ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VOLNÝ ČAS  BYDLENÍ  DOPRAVA

1 ŠKOLY

2 KANALIZACE

13 JIŽNÍ 
OBCHVAT

17 TELEMATIKA

18 PARKOVACÍ DŮM

19 MDPO

20 RONDEL

4 SBĚRNÝ DVŮR

7 ZIMNÍ STADION

8 VÍCEÚČELOVÁ HALA

8

5 AQUAPARK

6 STŘÍBRNÉ JEZERO

10 STROMOVKA

11 SENIORCENTRUM

12 SLEZANKA

16 NOVÝ MOST

3 MĚSTSKÉ SADY
14

SEV. OBCHVAT
– ZÁPAD

15
SEV. OBCHVAT
– VÝCHOD

9 DUKELSKÁ KASÁRNA
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Investice do školských zařízení zvedá 
úroveň vzdělání našich dětí
Když máte dobré zázemí, úspěch se podepíše i do vašich výsledků. Toto 
pravidlo platí obecně v životě, ale mnohonásobně více ve školských zařízeních. 
Proto město Opava v rámci každého rozpočtu vynakládá nemalé částky na 
opravy i kompletní výstavby ve svých vzdělávacích organizacích.

Školy rozšiřují své prostory
V uplynulých několika letech nebylo školy v Opavě 
a jejích městských částech, kde by nedošlo k něja-
ké rekonstrukci. U mnohých budov byla vyměněna 
okna, opraveny fasády, střechy i jejich okolí. Záro-
veň mnohé školy získaly nové prostory, aby mohly 
rozšířit vzdělávací programy a zlepšily podmínky 
pro výuku.
Dvě obdobně velké investice naplánovalo město na 
Základní škole Otická a na Základní škole Boženy 
Němcové. U první jmenované již bylo vše dokonče-
no. V létě 2018 zde byly zahájeny práce, během nichž 
byla zateplena fasáda, vyměněna okna, zrekonstru-
ována střecha a také komplexně zrenovována ko-
telna. Děti navíc mohou využívat zcela nově vybu-
dovaný gymnastický sál včetně šaten a sociálního 
zařízení. Tato akce trvala do září následujícího roku 
a vyžádala si bezmála 40 milionů korun.

Obdobnou částku si v součtu vyžádá úprava Základ-
ní školy Boženy Němcové. Již v roce 2019 dostala 
budova nový kabát. O rok později se rozjely práce na 
vybudování třípodlažní přístavby. Plně využít ji bu-
dou moci žáci a pedagogové od následujícího škol-
ního roku. První a druhé podlaží bude propojeno se 
stávající budovou školy. V té budou v rámci realiza-
ce vybudovány odborné učebny,  nové imobilní so- 
ciální zázemí a přestavěn původní byt na poraden-
ské pracoviště. Stavebními a zahradnickými úpra-
vami projde i venkovní část areálu. 
Velkou radost měli v loňském roce také v Mateřské 
škole Komárov. Během jednoho roku vyrostl místo 
montované přístavby zcela nový zateplený přízem-
ní pavilon se dvěma hernami a dalšími prostory. 
Součástí rekonstrukce byla i revitalizace školní za-
hrady. Celá stavba stála město Opavu 17,6 milionu 
korun, z toho dva miliony korun uhradila městská 
část Komárov ze svého rozpočtu.

ŠKOLSTVÍ

Děti si užívají v nových prostorách v MŠ Milostovice.
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Opravy vylepšují vzhled, ale především podmínky
Ani budovy opavských škol neobchází zub času 
a je potřeba je opravovat. Mnohdy totiž už okna ne-
těsní, z fasády opadává malba atd. Nejen, že je to 
nevzhledné, ale hlavně to může ohrožovat i zdraví 
a nejsou zde adekvátní podmínky pro rozvoj vzdě-
lávání dětí.
Ještě minulé vedení měs-
ta odsouhlasilo velkou 
opravu Mateřské školy 
Krnovská v roce 2018 za 
9 milionů korun. Za-
teplení, nová okna 
i střechu získala rov-
něž Mateřská škola Na 
Pastvisku za 5,8 milionu 
korun. Základní škola 
Ochranova ve dvouletém 
období už i za stávajícího 
vedení získala nová okna 
i novou fasádu za téměř 
13 milionů korun. 
Nejobjemnější rekon-
strukce roku 2019 pro-
běhla na budovách Základní školy T. G. Masaryka 
na ulici Mírová, a to jak do rozsahu prací, tak i finan-
cí. Oprava střechy, fasády i výměna oken vyšly na 
necelých 26 milionů korun.
Okolo pěti milionů korun pak ve stejném roce bylo 
zaplaceno za jednotlivé akce na budovách Mateřské 
školy Milostovice a Mateřské školy Havlíčkova.

Město investuje také do jídelen
Jestliže v úvodu zaznělo, že pro kvalitní výsledky 
je fajn mít dobré zázemí, tak i to platí ve školních 
jídelnách, které jsou nedílnou součástí našich vzdě-
lávacích institucí. Navíc mnohé studie dokazují, že 
najezený člověk se lépe soustředí. A když se všech-
ny tyto věci spojí dohromady, tak je jasné, že když 
mají v jídelnách dobré prostředí, pak můžou kuchař-

ky a kuchaři vařit chutné pokrmy pro děti i školáky. 
Na to myslí také město Opava a do svých zařízení 
školního stravování investuje. Vždy vznikají prosto-
ry s moderní kuchyňskou výbavou a často prochází 
úpravou také samotný prostor, kde usedají strávníci.
V případě velkých rekonstrukcí jsou to částky vždy 
několikamilionové. Před třemi lety byla zrekonstru-

ována Školní jídelna Šrámkova, o rok později Školní 
jídelna U Hřiště v Kylešovicích. Naposledy téměř 
13 milionů korun bylo zaplaceno vloni za opravu jí-
delny na Základní škole Englišova. 

Co se letos chystá?
Dokončena bude velká přístavba Základní školy Bo-
ženy Němcové. Rozsáhlá rekonstrukce proběhne na 
Základní škole Komárov, kde zároveň vystaví v půd-
ním prostoru nové učebny. V rozpočtu je připraveno 
42 milionů korun. 
Celkovou rekonstrukcí projde Mateřská škola Pod-
vihov za 15 milionů korun a budova Základní školy 
Malé Hoštice dostane nový plášť a střechu za téměř 
9,5 milionu korun.
Hned na pěti školách se podařilo uspět s projekty 
a o prázdninách by zde měly vzniknout především 
odborné učebny v celkové hodnotě téměř 15 milio-
nů korun, přičemž město se vždy bude podílet 15 %. 
Jedná se o Základní školy Englišova, Otická, Šrám-
kova, T. G. Masaryka a Edvarda Beneše.
I další školy a školská zařízení se letos pokusí získat 
finance v rámci vyhlášeného dotačního programu 
a zřídit si odborné učebny nebo opravit sportoviště. 
Mezi takové zájemce patří Základní škola Šrámkova 
s objemnou rekonstrukcí sportoviště, Základní ško-
la Riegrova s opravou hřiště, Základní škola Mařád-
kova s vybudováním odborných učeben či Středisko 
volného času se vznikem Centra polytechnického 
vzdělávání. (ans)

město zprovozu fond investic
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Investice do školských zařízení v Opavě (v mil. Kč)
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Na ZŠ B. Němcové letos otevřou zcela novou přístavbu.
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Nové silnice, mosty i parkovací dům
S dopravními stavbami se v poslední době roztrhl pomyslný pytel. Staví se 
nové silnice, upravují křižovatky, u východního nádraží roste parkovací dům. 
Zásadní modernizací prochází i opavská MHD. 

Obchvaty města ulehčí od dopravy
Bezesporu nejdůležitější dopravní stavbou ve měs-
tě je v současnosti severní obchvat města. Od října 
2019 je už v provozu jeho východní část. Ta vede od 
nové okružní křižovatky u Malých Hoštic ke Stří-
brnému jezeru a výrazně pomohla dopravně pře-
tíženým Kateřinkám. V září loňského roku začala 
výstavba jeho poslední západní části, která povede 
nad Stříbrným jezerem přes Palhanec na výpadov-
ku ve směru na Krnov a Bruntál.
Město pomohlo státu s výkupy pozemků, na ně-
kterých stavebních objektech se finančně podílí. 
Městský rozpočet na to pamatuje zhruba 25 miliony 
korun, dalších 14 milionů pak 
město investovalo u východ-
ní části obchvatu. Ředitelství 
silnic a dálnic ČR v současné 
době dokončuje stavbu nové 
kruhového objezdu mezi Opa-
vou a Komárovem, díky němuž 
zmizí stávající nebezpečná kři-
žovatka jižního obchvatu měs-
ta a hlavního silničního tahu 
z Opavy do Ostravy. 

V loňském roce pak město postavilo novou 
200 metrů dlouhou silniční spojku z Krnovské ulice 
do Městských sadů. Její stavba vyšla na cca 15 mili-
onů korun. Rekonstrukcí za 12 milionů korun prošla  
v roce 2019 Ratibořská ulice. 
Velmi významnou stavbou pro Opavu je i dálnič-
ní přivaděč tzv. Prodloužená Rudná, která výrazně 
zrychlila cestování mezi našim a krajským městem 
a prostřednictvím dálnice pak i se zbytkem republi-
ky či Polskem. Zprovozněna byla před Vánoci 2019. 
Navázala tak na novou silnici z Mokrých Lazců do 
Ostravy dokončenou v roce 2015. 
Další pro Opavu velmi důležité silnice se v součas-
né době připravují. Ať už je to obchvat Komárova, 
nebo dokončení jižního obchvatu Opavy. Jeho etapa 
vedoucí z Komárova okolo Kylešovic po Hradeckou 
ulici je v provozu od roku 2012. Připravuje se po-
kračování okolo Otic, za Psychiatrickou nemocnicí, 
dále mezi Jaktaří a Zlatníky po výpadovku na Brun-
tál. Tato část by se mohla začít stavět po roce 2023. 
V plánu je i stavba nové kruhové křižovatky ulic 
Nákladní a Rybářské v centru města. Kromě toho 
se připravuje i nové osázení stávajících kruhových 
křižovatek.

DOPRAVA

Rondel
u Komárova

Severní obchvat
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Parkovací kapacity v centru se navyšují
Velkým problémem každého města je parkování. 
Nejinak tomu je v Opavě. V únoru proto začala dlou-
ho plánovaná stavba nového parkovacího domu 
u východního nádraží, která vyjde na 190 milionů 
korun, z toho 85 milionů je dotace z evropských 
fondů, zbytek pak platí Opava. Místo zde najde bez-
mála 210 aut, dalších 32 pak na blízkém novém 
parkovišti a 4 na tzv. rychlém odbavení v systému 
K+R na Skladištní ulici. Myslí se i na cyklisty, vy-
roste zde místo pro 30 kol. Hotovo by mělo být za 
rok. Další, tentokrát podzemní parkování se plánu-
je i v samotném centru Opavy, a to na místě dnešní 
Slezanky. Místo ní mají vyrůst bytové domy a více-
účelový sál. A v podzemí by pak bylo poloveřejné 
parkoviště. 
 
Nové mosty i nádraží
Město se pustilo i do oprav mostů, které byly ve vel-
mi špatném stavu. V roce 2020 byl dokončen nový 

most na ulici Mostní za 36 milionů korun. Šedesát 
let stará stavba byla v dezolátním stavu a musela 
být nahrazena. V dubnu se zboural most přes potok 
Velká (lidově Jaktarka) na Pískové ulici v Jaktaři. 
Do podzimu zde vyroste nová šestnáctimetrová láv-
ka za 8,4 milionu korun. Součástí stavby je i rekon-
strukce příjezdových komunikací včetně nového 
dopravního značení.
V loňském roce začala i dlouho plánovaná rekon-
strukce nádraží Opava západ, kde je investorem 
Správa železnic. Práce budou stát 78,8 milionu ko-
run. Cílem je zlepšit stavebně-technický stav ná-
dražní budovy. Celkovou úpravou projdou prostory 
pro cestující, objekt bude bezbariérově přístupný. 
Zateplením se sníží náklady na provoz objektu.  
V budově vzniknou prostory, které bude využívat 
policie. Správa železnic koordinuje opravu s opav-
skou radnicí, která plánuje rekonstrukci prostoru 
před nádražím. Hotovo by mělo být v druhé polovině 
letošního roku.

Nový most přes řeku Opavu.

Stavba parkovacího domu na Skladištní ulici.
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DOPRAVA
Moderní křižovatky umožní plynulejší průjezd
V nedávné době začala jedna z největších úprav 
šesti křižovatek v Opavě. V rámci projektu Tele-
matika budou do poloviny příštího roku zmoder-
nizovány světelné křižovatky na Olbrichově ulici, 
Nádražním okruhu, Hradecké a Praskově. Moderní 
semafory, které nahradí ty stávající za hranou život-
nosti, umožní plynulejší jízdu městem. Mimo to umí 

zastavit dopravu a umožnit tak průjezd hasičských 
či sanitních vozidel. Kromě nových semaforů se bu-
dou pokládat kabely, vybuduje se dispečink, nová 
kanalizace a opraví se stávající šachty. V samotném 
závěru dojde k položení nového asfaltu. Projekt Te-
lematika vyjde na 34,5 milionu korun. Více na stra-
ně 5.

MHD nabízí nová vozidla i služby
Velkou proměnou prochází i opavská MHD. V červ-
nu město spustí testování nového odbavovacího 
systému, od července pak najede na ostrý provoz. 
Systém, který nahradí vysoce poruchová stará zaří-

zení, umožní platby bankovními kartami, ODIS kar-
tou nebo prostřednictvím aplikace. Spustí se i nový 
e-shop na www.odisapka.cz, díky němuž odpadne 
u časového jízdného osobní návštěva prodejního 
místa. Platba mincemi bude i nadále možná, ale 
pouze jako doplňkový prodej u řidiče. Zásadní pro-
měnou a modernizací prochází i vozový park. V roce 
2019 se koupilo 10 parciálních trolejbusů, v loňském 
roce 5 klasických trolejbusů a letos 5 ekologičtějších 
CNG autobusů. V současné době jsou všechny vozy 
opavské MHD, které jen za loňský rok najely přes 
2,8 milionu kilometrů (což je 70krát okolo rovníku), 
nízkopodlažní. Před 3 lety bylo nízkopodlažních 
pouze 78 procent trolejbusů. Opavský dopravní pod-
nik ročně přepraví téměř 9 milionů cestujících (údaje 
z roku 2019). Provozuje celkem 15 autobusových linek 
s celkovou délkou přesahující 150 km a celkem 11 tro-
lejbusových linek v souhrnné délce 61 km. (rok)

Nejdůležitější dopravní stavby
■ severní obchvat města (probíhá)
■ telematika (probíhá)
■ parkovací dům Skladištní (probíhá)
■ kruhová křižovatka u Komárova (probíhá)
■ dokončení jižního obchvatu (příprava)
■ obchvat Komárova (příprava) 
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Pandemie: město pomáhalo seniorům, 
zdravotníkům i živnostníkům
Covid-19 naplno zasáhl i Opavu. Během krátké doby musela radnice zareagovat 
a spolu s krizovým štábem města připravit pomoc pro potřebné. Od seniorů přes 
lidi v karanténě po živnostníky. Zatím tato pomoc stála město Opavu zhruba 
38 milionů korun.

Již na začátku pandemie se vedení města a krizo-
vého štábu rozhodlo, že chce Opavanům maximál-
ně pomoci. Město proto nakupovalo roušky a re-
spirátory pro seniory (každá seniorská domácnost 
v Opavě dostala do schránky balíček s rouškami), do 
škol, veřejné dopravy či zdravotníkům. Krizový štáb 
se podílel i na redistribuci ochranných prostředků, 
které Opava získala od státu či různých institucí 
a firem. 
Dále štáb ve spolupráci se Zařízením školního stra-
vování, Českým červeným křížem a později i s dob-
rovolnými hasiči provozoval jídlolinku, která zajiš-
ťovala zejména seniorům a lidem v karanténě teplé 
jídlo. Týdně se takto rozvezlo okolo 700 obědů. Měs-
to rovněž zřídilo kontaktní místo, kde pracovníci 
radnice pomáhali zejména seniorům s registrací do 
očkovacího systému, a to buď telefonicky, nebo for-
mou osobní návštěvy na Hlásce. Celkem tuto službu 
využilo okolo 2 tisíc občanů. 
Krizový štáb pak po dobu nouzového stavu zřídil 
e-mail koronavirus@opava-city.cz a telefonní linku, 
kde jeho pracovníci radili lidem, pomáhali jim zorien- 
tovat se v aktuálních opatřeních a nařízeních nebo 
pro ně zajišťovali například ochranné pomůcky. Kro-
mě toho město vydalo několik informačních letáků, 
které pracovníci magistrátu roznášeli do všech cca 
27 tisíc opavských domácností. Byly tam důležité in-
formace a kontakty na pomoc potřebným.
Na pomoc živnostníkům a podnikatelům město 

zatím poslalo bezmála 19 milionů korun. Tento dar 
pomohl ve výši až 20 tisíc korun řadě drobných pod-
nikatelů přežít náročnou dobu. Slevy na nájemném 
v městských budovách pak zatím vyšly na dalších 
2,2 milionu korun. Tato částka však bude vyšší, 
město se totiž rozhodlo slevit nájmy i letos na jaře. 
Žádosti byly přijímány do konce května.
Český červený kříž, který je součástí krizového 
štábu města a který se podílel zejména na provozu 
jídlolinky či za podpory města pořádal jednoden-
ní ošetřovatelské kurzy, od Opavy získal 700 tisíc 
korun. Profesionálním hasičům město poslalo půl 
milionu korun, Slezské nemocnici miliony dva. Půl 
milionu získala státní policie a 232 tisíc šlo na dary 
pro záchranáře v první linii, kterým město poděko-
valo za jejich úžasnou práci. Nákup roušek, respi-
rátorů, ochranných obleků, rukavic, rozprašovačů, 
dezinfekce a testů stál město 5,1 milionu korun. Tyto 

ochranné pomůcky byly zejména pro potřeby měs-
ta, městské policie, technických služeb, dopravního 
podniku či škol. Městský dopravní podnik dostal 
na pokrytí ztráty, kdy se opavskou MHD cestovalo 
zdarma, bezmála 5,5 milionu korun.
Jako další úleva podnikatelům byl zrušen poplatek 
za pobyt a za zábor prostranství u zahrádek restaura-
cí. V první vlně pak radnice rozhodla o zrušení jízd-
ného v MHD či poplatku za parkování.  (rok)

ZDRAVOTNICTVÍ

„Opavský“ covid v číslech:
pomoc živnostníkům 19 milionů
slevy na nájmech 2,2 milionu
dary hasičům 500 tisíc
dary Českému červenému kříži 700 tisíc
dary Slezské nemocnici v Opavě 2 miliony
dary Policii ČR 500 tisíc
nákupy ochranných pomůcek 5,1 milionu
pokrytí ztráty MHD 5,5 milionu
ostatní 2,5 milionu

Celková pomoc města 38 milionů

272727



OpavaN
aš

e

Občané mají více možností zapojit se 
do dění ve městě
Portál občana a nové webové služby. Opavská radnice modernizuje své 
služby pro občany. Ti se mohou zapojit do ovlivňování tváře města, a to 
i prostřednictvím Nápadů pro Opavu nebo díky novému strategickému plánu 
města.

Portál občana se bude rozšiřovat
Dalším plusem pro Opavany má být Portál občana, 
který město spustilo v lednu loňského roku. Zatím 
portál umí tři služby, a to přehled závazků vůči měs-
tu, vyřešení poplatku za svoz komunálního odpadu 
či poplatku za psa. V brzké době radnice plánuje 

spustit další služby, jako je rezervace schůzky na 
magistrátu, platební brána pro uhrazení většiny po-
platků, katalog životních situací včetně moderních 
předvyplněných formulářů apod.
Cílem je postupně přesunout na Portál občana vše, co 
zákon dovoluje, a umožnit tak občanům vyřídit po-
třebné z pohodlí domova. Od příštího roku už město 
nebude rozesílat složenky. Doporučuje proto uchovat 
si své platební údaje anebo využít právě Portál ob-
čana. Ten běží na webových stránkách města, které 
město v lednu 2020 zásadně modernizovalo. Radnice 
za ně získala ocenění Zlatý erb. Jejich součástí je na-
příklad nová služba, která mapuje všechny hroby na 
opavských hřbitovech. Můžete tak například zjistit, 
který hrob je volný a dá se pronajmout.

Není nám to jedno v novém
Letos na jaře město představilo novou moderní ver-
zi služby Není nám to jedno, která slouží k hlášení 
závad ve městě. Prostřednictvím webové stránky 
www.opava-city.cz/neninamtojedno se zájemce do-
stane na jednoduchý formulář, kde vybere typ záva-
dy, adresu, které se závada týká, může připojit foto-
grafii a svou e-mailovou adresu, na kterou dostane 
odpověď o stavu řešení dané závady. Stejnou mož-
nost pak bude mít i při podání přes mobilní aplikaci, 

která využívá i možností telefonu se systémem an-
droid, jako je geolokace či pořízení fotografie daného 
místa. 
Pro občany, kteří nemají přístup k internetu a ne-
vlastní chytrý mobilní telefon, zůstane i nadále 
možnost nahlásit závadu prostřednictvím SMS za-
slané na číslo 739 220 220. Na stejné webové strán-
ce www.opava-city.cz/neninamtojedno pak budou 
zveřejněny všechny podněty (ovšem anonymně 
bez kontaktu na občana, který podnět podal) a stav 
řešení podnětu, tedy kdy a jak bude problém řešen 
či zda už byl vyřešen. Služba se osvědčila, denně se 
takto vyřeší několik podnětů.

Nápady pro Opavu a strategický plán
Radnice průběžně navyšuje prostředky do partici-
pativního rozpočtu Nápady pro Opavu, z původních 
400 tisíc v roce 2017 na 1,5 milionu letos. Kromě toho 
došlo k úpravě pravidel tak, aby se mohlo podpořit 
více nápadů. V loňském roce bylo takto podpoře-
no hned šest projektů, hlasování o letošních začne 
v červnu. Více na straně 5.
Město Opava rovněž zahájilo přípravu strategické-
ho plánu na následující období. Připravovaný doku-
ment bude obsahovat základní témata a priority pro 
rozvoj města do roku 2030. To vše bude nově probí-
hat pod značkou Opava [si ty] a jednotlivé výstupy 
budou zveřejňovány na připravovaných webových 
stránkách, které spustí letos v červenci. V brzké 
době zde bude k nahlédnutí názorové šetření, které 
probíhalo na počátku roku 2021, analytická část do-
kumentu či podrobnosti o strategických projektech 
města. Pokud chcete být součástí tvorby strategie, 

můžete se zapojit do 
pocitové mapy, kte-
rá bude připravena 
a spuštěna v průběhu 
června. (rok)

E-GOVERNMENT
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Opava Malé Hoštice Opava

Foto 21132 Foto KO 
20337

Foto KO 
18278

Byt 4+1 Komerční objekt Komerční objekt
3.980.000 Kč Cena v RK Cena v RK

Úvalno Budišov nad Bud. Opava

Foto RD 21165 Foto RD 21104 Foto 21112

RD 5+1 RD 4+1, 3+kk, 2+kk Byt 4+1
3.750.000 Kč 3.800.000 Kč 5.500.000 Kč

Otice Vršovice Malé Hoštice

Foto RD 21142 Foto RD 21164 Foto RD 21126

RD 5+1 RD 3+kk Rodinný dům

2.900.000 Kč 2.790.000 Kč 4.200.000 Kč

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, Pavlína Lichá 

Aktuální nabídku najdete na našich vývěskách nebo na stránkách

www.1realitka.cz

Zvládněme to 
o prázdninách společně

Letní intenzivní 
doučování
ŘEŠÍTE

Nechuť k učení?
Nedostatek soustředěnosti?

VOLEJTE  777 041 820
Studijní centrum 

BASIC Opava
Masarykova třída 39

opava@basic.cz
www.basic.cz

POTŘEBUJETE
Efektivně pomoci 

se čtením a psaním?
Doplnit mezery 

v gramatice?
Pochopit učivo a vztahy 

v matematice?
Připravit se na školní rok?

Zvládněme to 

řipravit se na školní rok?

GIKOSTART 

Vodní 2415/3, Opava

gikostart@gikostart.cz

www.gikostart.cz

605 987 785

Nabízíme kompletní řadu oken
PlASTOVá * dřeVěNá

dřeVOhlINíKOVá * hlINíKOVá

  GIKOSTART  

firma s nejdelší t
radicí.

Těšíme se  
na vaši 

        
návštěvuPokud objednáváte okna, nedívejte se 

na výši slev, ale na konečnou cenu!

Autoškola
NEM
Vladimír Němčanský

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

Kontakt: Vladimír Němčanský     |    Tel.: 776 015 083,   777 194 238

Dále provádíme školení řidičů referentů a řidičů profesionálů,  
kondiční jízdy, přepravu osob

E-mail: nemcansky.vladimir@seznam.cz    |    www.autoskola-nemo.cz

Výkup železného šrotu, barevných kovů a papíru:

Tel: 601 101 100  |  www.vasesberna.cz

Jsme v 2 x v Opavě!
- na Obloukové a ve Vávrovicích

od 3 Kč /kg!NOVINY 
A ČASOPISY

Výkup železného šrotu, barevných kovů a papíru:

Jsme v 2 x v Opavě!

A ČASOPISYAkce!

OT
EV

ŘE
NO

:

WWW.PILAHERTICE.CZ

STAVEBNÍ ŘEZIVO, SUŠENÉ ŘEZIVO, SPÁROVKA,
VYVÝŠENÉ ZÁHONY, TERASY, PERGOLY, PLOTY, 
ZAHRADNÍ NÁBYTEK, PÍSKOVIŠTĚ, SCHODY, 
LAVICE, PALIVOVÉ DŘÍVÍ ATD...

Pila Hertice s.r.o., Hertice 41, 
747 56 Dolní Životice
KONTAKT:
• Hertice, tel.: 777 925 083
•  Prodejna Opava, Pekařská ul.,

- tel.: 777 925 085, e-mail: info@pilahertice.cz

Inzerce
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A ŠLUS, IVO !

JANO, SOTVA

KOLOS SOVÁK

LUČNÍ SEN

MĚNÍ VNOS

SEKLO V NÁS

SOLIT VRATA

STARCI NESÁLI

TVÁ STOKA

TYP OVSA

6 9

2 5 6

9 4 1

2 8 7 3

6 7 1 9 8 4

8 6 5 2

4 8 2

5 9 8

8 4

Pomůcka:
Starší SPZ

Teplic
Opravář

aut
Chlup 

na hlavě
Žen. jméno

(23. 9.)

Milánský
fotbalový

klub

Mohutný
africký
ještěr

Trhavina
Starořec.
drobná
mince

Spěch Primát Vedle Pádová
otázka

Nechovat 
k sobě

náklonnost

Druh
papouška

étape, tote

Tavení Ústí Divadelní
závěs

Stadium
žáby

Arabský
vozík

Hazardní
karetní hra

Bylinný
odvar

Starořec.
zhýralec

Staroírán.
symbol
čistoty

Skupina tří
not

Ve svém
bytě

Kovbojská
slavnost

Takové
množství

1. DÍL 
TAJENKY

  
Plocha

okenního
rámuSlovenské

okr. město

Zn. pro
kilometr

Autonomní
oblast

Oxid
dusnatý

Sdružení
podniků

Iniciály
hereč.

ŠafránkovéSlovensky
„konec“

Anglicky
„inkousty“

Jm. zpěv.
Rolincové Pařát

Hrdina

Řím. čísly
501

Inic. diskaře
Daňka

Chem. zn.
thallia

Pravoslavný
kněz

Zda Francouz.
„etapa“ Ocenit Hranice

dříví (nář.)

Unavené
chůzí

Citoslovce
bolesti

Okr. město
na Váhu

Odvětví Spisová
zkratka

2. DÍL 
TAJENKY

Sladkovodní
kytovec

Český literát
(Karel)

Anglicky
„vozit“

Značka
oerstedu

Technické
kreslení

Zlatnická
práce Kalaba Monopolistické

sdružení

Cenné
papíry

Býv. český
hokejový
útočník
(Martin)

Asijský
poloostrov

Červnová křížovka s anekdotou
Dieta. Obézní manželka ostře vyčítá svému muži, že si poslední dobou vůbec neplní manželské povinnosti, ten se ale ohradí: „Nezlob se na 
mne, ale dobře víš, že… (dokončení v tajence křížovky).“

Vážení čtenáři, tři vylosovaní výherci, kteří nám zašlou správné 
znění tajenky křížovky, od  nás získají tričko s logem města. Zvlášť 
vylosujeme jednoho výherce, který nám zašle správné odpovědi na 
přesmyčky, sudoku i křížovku. Ten také navíc obdrží mikinu s logem 
města. Své odpovědi zasílejte do 12. června, a to buď na adresu: Ma-
gistrát města Opavy, redakce Hlásky, Horní náměstí 69, 746 01 Opa-
va, nebo e-mailem: hlaska@opava-city.cz. Odevzdat je můžete také 
na podatelně magistrátu. Tajenka květnové křížovky zní: víceúčelová 
hala v Městských sadech. Řešení sudoku je: 37216 98514 = Josef Lu-
keš. Přesmyčky – Kravaře, Kyjovice, Štemplovec, Dobroslavice, Hra-
dec nad Moravicí, Velké Heraltice, Neplachovice, Litultovice, Městské 
sady, Šilheřovice. Balíček s regionálními výrobky si v redakci Hlásky 
mohou vyzvednout: Marianna Hájková, Květoslava Wolfová a Tobiáš 
Pěchula. Knihu o Opavě navíc získá: Alois Seidler.  

Přesmyčky
Opava – názvy ulic. Přesmýknutím hlásek dostaneme deset názvů 
opavských ulic. Všechny začínají písmenem S. Interpunkční znamén-
ka do řešení nepatří. 

Sudoku s tajenkou
Toto sudoku řešíme běžným způsobem s tím rozdílem, že na žlutě 
podbarvených políčkách mohou být jen lichá čísla. Sedmnáctipís-
mennou tajenku, kterou je jednoduchý dětský „jazykolam“, odhalíme 
tak, že na podbarvených políčkách za lichá čísla 1 až 9 dosadíme pís-
mena: O, S, L, K, I. Tajenka začíná uprostřed 1. řádku a spojitě pokra-
čuje ve směru chodu hodinových ručiček.

Zábava
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Na koncertě se představí hvězda 
maďarského hudebního nebe 

Kristóf Baráti. Foto: Marco Borggreve

S orchestrem vystoupí virtuos z Maďarska

Za okny Slezanky uvidíte díla skupiny X

Janáčkova filharmonie v kostele sv. Václava

Mezinárodní hudební festival Leo-
še Janáčka (MHFLJ) patří již dlou-
há léta k hudebnímu životu jarní 

Opavy. Letos tomu nebude jinak a koncert 
3. června lze z mnoha důvodů označit za výji-
mečný. „Doufáme, že budeme moci dostát sli-
bům a nabídneme také našim abonentům prv-
ní letošní koncert v rámci jejich předplatného 
pro milovníky krásné hudby,“ uvedl dramaturg 
města Petr Rotrekl.

Poprvé v Opavě vystoupí Symfonický or-
chestr Českého rozhlasu. „Tento vynikající 
orchestr dnes patří ke špičkovým evropským 
symfonickým tělesům, navíc je rezidenčním 
orchestrem Janáčkova festivalu,“ poznamenal 
ředitel MHFLJ Jaromír Javůrek. Za dirigent-
ským pultem stane Ainārs Rubiķis, rodák 
z Rigy, který ve svém poměrně mladém věku 
upoutává svým uměním pozornost předních 
orchestrů a festivalů. Také on bude hostem 
festivalu a našeho města poprvé. 

Na rok 2020 celý svět chystal poměrně velko-
lepé oslavy 250. výročí narození Ludwiga van 
Beethovena, jehož pobyty na zámku Hradec 

nad Moravicí zmiňují všichni světoví histori-
ci a muzikologové. „Kvůli pandemii oslavíme 
opožděně toto výročí letos, a to uvedením skla-
datelova houslového koncertu v podání sou-
časné hvězdy maďarského hudebního nebe 
– houslisty Kristófa Barátiho,“ dodal Jaromír 
Javůrek.

Poslední výjimečností tohoto festivalového 
koncertu je uvedení skladby Slavomíra Ho-
řínky Kapesní průvodce letem ptáků. „Opa-
vané tak budou první, kdo uslyší symfonickou 
podobu tohoto díla oceněného v soutěži České 
filharmonie,“ připomněl ředitel. 

Koncert, který slovem provede Lukáš Hurník, 
se uskuteční ve čtvrtek 3. června od 19 ho-
din v kostele svatého Václava. Pro návštěv-
níky platí následující pravidla, která vychází 
z celorepublikového nařízení. U vstupu se 
musí prokázat PCR testem (ne starším než 
7 dní),  antigenním POC testem (ne starším než 
3 dny a lze se na něj objednat na webu 
www.covid-opava.cz nebo na tel.: 739 971 
139), ukončeným 1. očkováním (s odstupem 
3 týdnů) či potvrzením, že prodělal nemoc 

covid a neuplynulo více než 180 dní. Zároveň 
musí akci absolvovat s ochranou dýchacích 
cest. Podrobné info najdou na webu festiva-
lu www.mhflj.cz. Akce je také součástí abo-
nentní koncertní sezony pro milovníky krás-
né hudby. (ans)

Kultura se kvůli pandemii přesunula do 
míst, kde bychom ji v minulosti zříd-
kakdy hledali. Takovým prostorem se 

stala také budova Slezanky a její prosklené 
výlohy v pravé části. Pokud půjdete okolo v 
červnu a červenci, tak zde budete moci vidět 
výtvarná díla skupiny X. Tu v současné době 
tvoří 22 členů, takže v první fázi zde bude 

vystavovat 11 umělců a v červenci druhá po-
lovina. Rozmanitá díla tak jistě zaujmou i ko-
lemjdoucí, kteří často nenavštěvují galerie.

Pokud zavítáte naopak do vnitřních prostor, 
konkrétně do Galerie Optik Skryjová, pak zde 
můžete zhlédnout díla dlouholetého člena, 
nezapomenutelného a velice zajímavého 

výtvarníka Jindřicha Matyáška. Vyrazíte-li za 
hranice našeho města a navštívíte například 
Brušperk, tak zkuste zavítat do Galerie Cha-
gall, kde bude k vidění další výstava obrazů 
skupiny X, a to až do konce června. V sobotu 
5. června se chystají členové skupiny X zahá-
jit výstavu věnovanou dětem. Ta se uskuteč-
ní v Bílovci v Galerii MOnAmi. (ans)

Abonentní cyklus „O“ je jedním z cyklů 
Janáčkovy filharmonie Ostrava (JFO), 
který se již tradičně koná v architek-

tonicky mimořádném prostoru kostela sva-
tého Václava. JFO tak navazuje na koncerty 
pořádané v našem městě v 70. a 80. letech 
minulého století. Ve třech abonentních kon-
certech, jejichž začátek je naplánován vždy 
na 19 hodin, se představí tuzemští i zahranič-
ní interpreti zvučných jmen, včetně zdejšího 
rodáka, světově uznávaného pianisty Lukáše 
Vondráčka. 

Jako první vystoupí s filharmonií klavírista 
Federico Colli pod taktovkou Petra Popelky. 

Ve čtvrtek 1. července zazní Honeggerovo 
Letní pastorale, Beethovenova „Pastorální“ 
symfonie nebo Šostakovičův Koncert pro 
klavír a orchestr. Následovat bude již zmí-
něné vystoupení opavského rodáka Lukáše 
Vondráčka. Druhý koncert z tohoto cyklu 
nabídne skladby E. Rautavaara, B. Bartóka  
i F. J. Haydna. Orchestr s klavírem se rozez-
ní poslední prázdninový den, 31. srpna. Vý-
jimečnou přehlídku zakončí charismatická 
trumpetistka Lucienne Renaudin Vary. V jejím 
podání si 13. října budete moci vyslechnout 
skladbu Es dur J. Haydna, ale také symfonii  
A dur J. K. Vaňhala a symfonii Jupiter z dílny 
W. A. Mozarta. 

Prodej předplatného byl spuštěn v polovi-
ně května. Veškeré informace mohou zá-
jemci získat na e-mailu: janacekpoint@jfo.
cz nebo na telefonním čísle: 597 489 466. 
Pokud se bude koncert, vzhledem k vládním 
opatřením, konat pouze online – tedy bez 
přítomnosti diváků, vstupné bude vráceno 
v plné výši. 

Aktuální informace k programu a případ-
ným změnám budou posluchačům k dis-
pozici na webových stránkách Janáčkovy 
filharmonie www.jfo.cz. Koncerty probíhají 
za podpory města Opavy a Moravskoslez-
ského kraje.  (ans)

Kultura
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„„DDěělláámmee  ssvvěětt  bbeezzppeeččnněějjššíí””

pasta Neuklouzni

extra záruka 10let a více

životnost 15let a vícekrátkodobé řešení

sešlapává se, nevzhledné

nalepovací pásky

fotoluminiscenční  provedenírůzné kombinace barev

zářící prvky

jednoduchá a rychlá údržba, v zimě se může také solit

Kdo chce bydlet v novém, hledá na:  
www.NoveBytyOpava.cz

721 721 127

Developer a Investor: KP REAL SOLICITATION s.r.o.

www.NoveBytyOpava.cz 721 721 127 133 nových bytů
1KK I 2KK I 3KK I 4KK I 5KK

PRODEJ
NOVÝCH BYTŮ

ZAHÁJEN
8 bytových domů 

garážová stání 
parkovací místa

JOLK REALITY

8 b
ytových domů / 153 bytů

posledních

volných

k prodeji
bytů1212

Po dvou letech dokončujeme výstavbu nových bytových domů v Opavě.  
Z celkového počtu osmi bytových domů máme již od listopadu 2020  
čtyři bytové domy dokončeny a zkolaudovány (63 bytů). Nyní během června 
zkolaudujeme další dva bytové domy (41 bytů). Následně během července  
a srpna nás čeká kolaudace posledních dvou bytových domů (49 bytů).

Z celkového počtu 153 bytů máme celkem rezervováno 141 bytů.  
Nyní máme k dispozici posledních „12“ volných bytů.  
Zájemci se tak mohou obracet na makléře realitní kanceláře JOLK REALITY.

Aktuálně máme také po kolaudaci asfaltové komunikace, chodníků, parkovišť 
a zpevněných ploch. Dále se zatravňují veškeré ostatní plochy  
a pokračuje výsadba nových keřů, a vzrostlých stromů (těch bude cca 85 kusů).

Věříme, že se bude všem novým majitelům bytů  
dobře bydlet v této nové lokalitě v Opavě.

Jaroslav PÍREK a Roman KOŠŤÁL
jednatelé a majitelé developerské společnosti
KP REAL SOLICITATION s.r.o. Opava

Inzerce
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STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
SYMFONICKÝ KONCERT – klasická díla klasiků, vystoupí Symfonický 
orchestr Českého rozhlasu, dirigent: Ainārs Rubikis (Lotyšsko), housle: 
Kristóf Baráti (Maďarsko), zazní Beethoven/Prokofjev/Hořínka. V rámci 45. 
Mezinárodního hudebního festivalu Leoše Janáčka, abonentní koncert pro 
milovníky krásné hudby. 3. 6. v 19 h, kostel sv. Václava. Více viz str. 31.

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

13. 6. 19.00 OTVÍRÁME!!! Otvíráním studánek Bohuslava Martinů. 
Koncert sboru SDO v divadle.

17. 6. 19.00 ZÍTRA TO ROZTOČÍME, DRAHOUŠKU, aneb absolutně 
nevinný žertík. V divadle.

20. 6. 20.00 OPEN AIR GALA. 60 minut nejslavnějších operních a ope-
retních melodií v podání sólistů, sboru, orchestru a baletu 
SDO. Na Horním náměstí před divadlem.

25. 6. 20.00 ZVEME VÁS NA SMETANU. Ochutnávka z Prodané nevěs-
ty. Na Horním náměstí před divadlem.

26. 6. 10.00 KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ. Vítání prázdnin s činoh-
rou SDO! Na Horním náměstí před divadlem.

1. 7. 19.00 PRODANÁ NEVĚSTA. Opera na nádvoří Červeného zámku 
v Hradci nad Moravicí.

2. 7. 21.00 NOC NA KARLŠTEJNĚ. Muzikál na nádvoří Červeného 
zámku v Hradci nad Moravicí.

Akce se budou řídit aktuálními vládními nařízeními. V případě nepříznivého 
počasí se venkovní zruší!

OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE
Ostrožná 46, Opava, tel.: 553 791 947, www.oko-opava.cz
LITERÁRNÍ ČTENÍ NA TERASE – literárně-hudební odpoledne ve společnos-
ti moravskoslezských spisovatelů, 10. 6. v 17 h., terasa (2. patro)

VÝSTAVY
PAVEL ŠOPÁK – KRESBY – výstava/kresba, foyer Obecního domu
ROMAN VONDROUŠ – PANDEMIE – výstava/fotografie, Galerie Eisler

GALERIE POD ŠIRÝM NEBEM
MICHAL TRPÁK – POJĎ SI KE MNĚ SEDNOUT – sochařská výstava kolem 
Obecního domu (potrvá do listopadu)

EXPOZICE CESTA MĚSTA
100 LET OPAVSKÉHO SKAUTINGU – výstava, 1. 6. – 7. 11. Komentovaná 
prohlídka výstavy – 9. 6. v 10 h.
DO PLAVEK! 90 LET MĚSTSKÉHO KOUPALIŠTĚ – exteriérová výstava na 
budově městského koupaliště

OKO BUSKING (hudební čtvrtky, sady Svobody, pouze za příznivého počasí)

  1. a 17. 6. 16.00 HARMONIKÁŘ JIŘÍ VESKA – AUTOR PÍSNÍ, KTERÉ 
NEZNÁTE

  3. a 24. 6. 16.00 MARTIN DYTKO – AMBIENT-JAZZ IMPROVIZACE

  8. a 29. 6. 16.00 ADAM BARTOŠ – KYTAROVÁ POHODA

10. 6. 16.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA KONOPJAN

15. 6. 16.00 TRIO S HELIGONKOU, HOUSLEMI A KYTAROU – 
POD VEDENÍM J. KOUTNÉHO

22. 6. 16.00 PETR CIEPLÝ – NOVÝ HUDEBNÍ PROJEKT 
S AKUSTICKOU KYTAROU

STREAM KLUB ART

  4. 6. 20.00 HUDEBNÍ ZASTAVENÍČKO AGNIESZKY BOCHENEK 
-OSIECKE A ZDEŇKY KOTKOVÉ – koncert  

  9. 6. 16.30 LZE VĚŘIT JAKÉMUKOLIV ZDROJI INFORMACÍ? – aneb 
středeční přednášky se Slezským gymnáziem 

  9. 6. 18.00 PLACHÝ EXHIBICIONISTA – Libor Hřivnáč, autorské čtení 

11. 6. 18.00 HAMINO SMÍCHU NENÍ NIKDY DOST… – divadelní sou-
bor z řad absolventů SGO

12. 6. 19.00 DNB MEJDAN S CLOWNFISH  

16. 6. 18.00 MOJE TIŠTĚNÉ LÁSKY – s J. Horákovou, J. Siostrzonkem 
a M. Heříkovou, literární čtení 

18. 6. 18.00 PRASKÁNÍ ROSTI PETŘÍKA – aneb večer pro milovníky 
filmové hudby, taneční večer

19. 6. 20.00 TRIO LECHAIM! – Klezmer – hudba v jazyce Jidiš a židov-
ská hudba v hebrejštině

23. 6. 20.00 TA HAKUNA – online koncert

25. 6. 20.00 PIANISTA JIŘÍ FOLTÝN – koncert

26. 6. 20.00 LANIE KHUC – akustický koncert

30. 6. 20.00 COVEROVÁ ROCKOVÁ KAPELA VABANG – koncert
DŮM UMĚNÍ

MONIKA IMMROVÁ – SOCHY A GRAFIKY – výstava, komentovaná prohlíd-
ka výstavy: 8. 6. v 17 h.
PETR HAJDYLA – …JE V TOM VÍC LEHKOSTI, NEŽ TÍHY – výstava/malba
DIALOGY 2019 – V MEANDRECH NÁLAD – výstava děl českého impresio-
nismu ze sbírek GVUO
JAKUB ŠPAŇHEL – CENTRÁLNÍ BANKY – výstava/malba, potrvá do 20. 6., 
kostel sv. Václava
DIPLOMOVÉ A BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ATELIÉRU GRAFIKY FAKULTY 
UMĚNÍ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY – výstava/intermediální techniky, 22.–25. 
6., kostel sv. Václava

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Nádražní okruh 31, Opava, tel.: 553 622 999, www.szm.cz, szm@szm.cz
ARBORETUM NOVÝ DVŮR – výstavy: Štěpán Rak (fotografie a fotografika), 
Náš les
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK II. SVĚTOVÉ VÁLKY V HRABYNI – výstavy: Píkovi. 
Smutný osud rodiny, Kronika osvobození: Ostravsko 1945, Bitva o Británii, 
Čechoslováci u Tobruku ve fotografiích
PAMÁTNÍK PETRA BEZRUČE – výstava: Z. Burian – malíř ztraceného času

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

HLAVNÍ BUDOVA 
TOMÍK NA CESTÁCH: NA KOLE DO GRUZIE A ZPĚT – Cestovatelský stand 
up. 22. 6. v 18 h, sál Knihovny PB v Opavě. Vstup volný, rezervace nutná. 
JAN ČECH: THE COLOUR OF INDIA – HÓLÍ – výstava, potrvá do 30. 6., vestibul
BRUSELSKÝ PORCELÁNOVÝ SEN – výstava, potrvá do 30. 6., dospělé oddělení

POBOČKA KATEŘINKY
JIŘÍ HAJDUK: HRADY – výstava, potrvá do 30. 6.

POBOČKA KYLEŠOVICE
CO SE NÁM LÍBÍ… – fotografická výstava Klubu Kavárenských Fotografů 
(KKF), potrvá do 30. 6.

KUPE
Vodárenská věž, Janská 7, Opava, tel.: 555 501 415, www.kupecko.cz
VÝSTAVY – Tomáš Šebek a Markéta Evjáková – výstava fotografií, Benja-
min Frágner: Industriální topografie 2015–2020 – výstava nového využití 
architektury konverzí industriálních objektů (od 17. 6.), stálé výstavy: Opava 
železniční (na plotě u parkoviště), Kurt nafurt (výstava Kurta Gebauera)
AKCE – Setkání vibrafonu s klavírem: koncert J. Bučánka a M. Vilče 
(10. 6. v 19 h.), kino: program bude upřesněn (každé Út a St v 19 h.)

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, info@svcopava.cz, 
www.svcopava.cz
POHÁDKOVÝ PLOT – každý týden nová pohádka na plotě u loutk. divadla
RETROHRANÍ V MĚSTSKÝCH PARCÍCH – 5.–6. 6. V sobotu i neděli od 9.30 
do 18 h. zábavná stezka plná tradičních i méně tradičních retro her (Dvořá-
kovy sady, sady Svobody, Smetanovy sady, Sady U Muzea, Janáčkovy sady)

DALŠÍ AKCE
ZAHRADNÍ SLAVNOST – 17. 6. v 16 h., Alžbětinská zahrada, koncert Los 
Perdidos a další.
BEZRUČOVA MORAVICE – 19. 6., 61. ročník dálkového pochodu, pořádá 
Odbor vysokohorské turistiky TJ Opava a odbor KČT „VHT Opava“. Start a cíl: 
Národní dům, Hradec nad Moravicí od 6 h. Bližší info: www.vht-kctopava.cz, 
tel.: 731 760 325, radekporebsky@seznam.cz.
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR – MIREK SPÁČIL, www.vitr-opava.cz, tel.: 603 527 
133. Příjem přihlášek do tanečních kurzů pro studenty (páry) se zahájením 
v září. Výuka v sále Lidového domu.
LESNÍ ŠKOLKA V KORUNĚ STROMU, Raduň. Na akce nutná registrace na 
ateliermezistromy@seznam.cz. 5. 6. v 9–13 h. – Ateliér Mezi stromy, Les a 
barevné obrazy v něm (výtvarná dílna, malování inspirované vašimi nálezy 
v lese), 11. 6. v 8.30–11.30 h. – DLK V Koruně stromu, Čajíček na zahradě 
(návštěva zahrady pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let, hry, tvoření atd.). 
ZÁPIS ŽÁKŮ DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY S.R.O., budova ZŠ Šrám-
kova, info: www.zus-krnov.cz. Zápis proběhne 9. 6. ve 13.30–16 h. v budově 
ZŠ Šrámkova. Zájemci mohou vybírat z řady hudebních oborů.
DNY PREVENCE – 29. 6. od 10 do 17 h. Pořádá Fakulta veřejných politik SU, 
více info: www.slu.cz/fvp/cz. Před vstupem do OC Breda (ulice U Fortny).
VÝSTAVA SKUPINY X, prosklené výlohy Slezanky na Horním náměstí, 
v průběhu června a července.

Za obsah sdělení odpovídají oznamovatelé akcí. Redakční uzávěrka je 12. 6. 

Kalendář akcí
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 (WLTP). Kia Sportage: 5,8−9,2 l/100 km 151−209 g/km. *Vyobrazené zvýhodnění 160 000 Kč vč. DPH se vztahuje na model Sportage s motorem 1.6 CRDi GPF 136 k/100 kW a zahrnuje Akční 
slevu 100 000 Kč, Výkupní bonus za starý vůz 20 000 Kč a Výbavu v hodnotě 40 000 Kč. Reprezentativní příklad financování Sportage Comfort 1,6 GDI GPF s programem Kia s 0% navýšením; pořizovací cena 519 980 Kč vč. DPH, 
výše úvěru 363 986 Kč, akontace 30 % (155 994 Kč); pevná úroková sazba 0,00 % p.a., RPSN 8,93 % p.a.; měsíční (1.−36.) splátka úvěru 10 110 Kč, měsíční splátka pojištění HAV 945 Kč, POV 335 Kč; poplatek za poskytnutí úvěru 3 
640 Kč; délka úvěru 36 měsíců. Celková částka k uhrazení (jistina, úrok, hav. pojištění, pov. ručení, poplatek): 413 680 Kč, pojištění sjednáno u pojišťovny UNIQA. Nabídka je určena pro individuální zákazníky − spotřebitele na nákup 
jednoho vozu. Pro fyzické osoby podnikající i nepodnikající a právnické osoby akontace možná od 0 %. Podmínky pro firmy a podnikatele žádejte u autorizovaných dealerů Kia. Vyobrazení vozů je pouze ilustrativní a může 
obsahovat doplňkovou výbavu. Pro bližší informace navštivte www.kia.com. Nabídka platí do 30. 6. 2021.

AUTO Hlaváček a.s.
Těšínská 3012/93, 746 01 Opava-Předměstí
Tel.: 553 794 734 | E-mail: opava.prodej@hlavacek.cz | www.hlavacek.cz

Inzerce

Poté postupně navíjíme 
tenký drát a navlékáme 

korálky. 

Skleněné korálky 
z Jablonce, jsou barevné, 
zářivé, projasňují náš svět.Pár otáček a je hotovo.

Nejprve je důležité 
vytvořit ze silnějšího 

drátu kostru výrobku. 

Když práce přináší radost...

Každý z nás přichází na svět vybaven ur-
čitými dovednostmi. Magda Tesaříková 
Maislová se narodila s výtvarným talen-

tem a už jako malá jej rozvíjela v tehdejší LŠU 
v Opavě. Vyzkoušela řadu výtvarných tech-
nik a průběžně se k nim vrací. Pořád něco vy-
mýšlí, zkouší, tvoří, objevuje. Aby mohla do-
přát svým dětem stejně krásné dětství, jako 
měla sama, rozhodla se před lety pro práci, 
kterou mohla dělat doma. Vyhrála technika 
nenáročná na vybavení i prostor – drátování. 

Tradiční techniku starých drátenických mi-
strů uchopila Magda Maislová po svém a 
s úsměvem o ní říká: „Drát je na první pohled 
ne úplně povedené, takové trošku trucovité, 
vzdorovité ‚dítě’ v rodině kreativních materi-
álů, vlastně to vůbec není kreativní materiál, 
ale stačí vlídné zacházení, teplé lidské prsty 
a trošku respektu a dějí se s ním zázraky :-), 
a což teprve, když se drát malinko dozdobí tře-
ba barevnými korálky!“ 

Zkušená drátenice ráda kombinuje různé 
materiály a často sáhne i po výrobcích jiných 
regionálních výrobců: „Ano, oblíbila jsem si 
keramiku Zdeňky Orlíkové z Jezdkovic, hlavně 
k výrobě drátovaných mís s keramickým dnem, 
odrátovávám také její hrníčky a hojně tuto ke-
ramiku využívám i na svých kurzech. Ráda pra-
cuji také s břidlicí, z té vznikla například moje 
oblíbená ryba. ‚Kostra’ je z břidlice, ‚tělo’z drátů 
a ‚bříško’ plním kamínky – křišťálem, ametys-
tem, růženínem.“

Od tvoření je jen krůček k učení, Magda Mais-
lová získala akreditaci MŠMT a už téměř 10 
let pořádá drátenické kurzy nejen pro peda-
gogy, terapeuty, sociální pracovníky, ale také 
pro zájemce z řad veřejnosti: „Drátovat může 
opravdu každý, kdo na to má špetku trpělivosti. 
Skvělé jsou rodinné kurzy, kdy spolu tvoří rodi-
če a děti, a není výjimkou, že se zde setkávají i tři 
generace. Ten čas, kdy rodiny mohou být spolu, 
je k nezaplacení,“ dodává paní Magda. V ná-

ročném období uplynulého roku uspořádala 
jen několik kurzů pro školy v měsících, kdy to 
bylo možné, takže na kurzy pro veřejnost se 
již velmi těší: „Máme k dispozici nový krásný 
prostor v objektu opavského bazénu, ale vzhle-
dem k pandemii jsme si jej moc neužili. Mimo 
kurzy černého drátování pořádám také kurzy 
drátovaných šperků, malování na hedvábí 
a další mám v hlavě, a jen co to bude možné, 
nabídku kurzů rozšířím.“

Na dotaz, jestli je drátování jednoduché  
a zvládne jej každý, alespoň v základní úrovni, 
s úsměvem odpovídá: „Určitě ano, stačí jen oby-
čejné kleště, dva druhy drátů, silnější na kostru, 
tenčí na dozdobení, a korálky, dřevěné nebo skle-
něné.“ Tak se do toho pojďme společně pustit. 
Držte se fotonávodu a ničeho se nebojte. 

Více informací o regionálních výrobcích zís-
káte na www.regionalni-znacky.cz/opavske-
-slezsko.

Regionální produkty Opavského Slezska Příběhy výrobců z Opavského Slezska
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Kontaktujte nás: 
• tel.: 773 164 777, 724 954 230 
• email: topmodern@topmodern.cz

TOP – MODERN spol. s r.o., 
Palhanecká 478/16
747 07, Opava-Jaktař

Společnost zaměřená 
na přesnou 
strojírenskou výrobu

www.topmodern.cz

Nabízí práci na pozice

obráběčů 
kovů na CNC 
i konvenčních 

strojích

www.lekarna.agel.cz

Lékárnu AGEL Opava najdete
na ulici Partyzánská 1521/7. 

Léky Vám připravíme k vyzvednutí
v Lékárně AGEL, kterou si vyberete

Budeme Vás informovat o stavu
rezervace a dostupnosti léků

www.lekarna.agel.cz/rezervace-leku

Zajistíte si
dostupnost
léků při
vyzvednutí

Rezervujte On-line
své léky na předpis

Oslavte se svými nejmenšími Den dětí.  S naší 
nabídkou pořídíte vše potřebné  a probudíte 
v sobě radost z tvoření i vy.

Inzerce
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Když se v besedách s britskými školáky 
anglikánský vikář John Fielsend, krá-
lovnou Alžbětou na konci roku 2019 

oceněný medailí za zásluhy Britského impé-
ria, zamýšlí nad svými kořeny, říká: „Byli jsme 
německo-česká židovská rodina.“ 

Okolnosti, za jakých spatřil světlo světa 
v Opavě před devadesáti lety 11. září 1931, 
jsou nám zastřeny. Pravděpodobně pro kva-
litní soukromé sanatorium někdejší-
ho ředitele opavské nemocnice 
dr. Pendla (případně exis-
tenci porodního oddělení 
v nemocnici vůbec) se 
zde k porodu uchýlila 
jeho matka, fotografka 
Gertruda „Trude“ Feige(o-
vá) provdaná za Kurta 
Feige(ho). Její otec MUDr. 
Samuel Steiner (1867−1943) 
pracoval a žil více než čtyřicet let 
jako městský lékař ve Vítkově na Opavsku. 
Rodina zde bydlela v Kostelní ulici 40, v jed-
né z místních prvorepublikových vilek. 

Druhý vnuk dr. Steinera byl poté zapsán jako 
poslední dítě pod písmenem F do rejstříku 
odkazujícího na (nacisty zničenou) předvá-
lečnou matriku opavských dětí židovského 
vyznání. Opavu mu také připomínaly do-
klady, kterého původním jménem Hanse 

Heinricha Feigeho v necelých osmi letech 
20. července 1939 doprovázely do exilu 
v Anglii. Rodiče chlapce odeslali i s o tři roky 
starším bratrem Gerdem. Děti byly rozechvě-
lé očekáváním dlouhé cesty a nechápaly, 
proč si maminka na poslední chvíli před od-
jezdem vlaku, který z Prahy ze své iniciativy 
vypravil britský bankovní úředník Nicolas 
Winton, sundala a dala jim své hodinky. 

V Londýně si chlapce roze-
brali pěstouni. Každého 
někdo jiný, ale přesto 
sourozenci o sobě vě-
děli. Hanse Feigeho se 
konkrétně v Sheffiel-
du ujala rodina důlní-
ho inženýra. Manželé 
s devítiletým synem, 

který s Hansem odtud sdílel vše 
od hraček až po svou postel. Leslie 

a Vera Cumpsty(ovi) byli rádi, že rodiče 
z protektorátu Hansi píší a předpokládali, 
že jej po válce budou moci vrátit jeho ro-
dině. Tatínek a maminka se ale odmlčeli, 
a Hans postupně u Cump-
styových zdomácněl. Naučil 
se anglicky, neboť odešel 
bez znalosti jazyka. Strýc, jak 
jej oslovoval, se ale bál ne-
chávat děti samotné, a tak 
se svým novým bratrem na-
vštěvoval výuku v katolické 
nedělní škole, kterou otčím 
zajišťoval. 

Až s podzimem 1946 se zjis-
tilo, proč od prosince 1942 
rodiče Gerdovi a Hansi nepí-
ší. Mezinárodní červený kříž 
patnáctiletému chlapci poslal balík s rodin-
ným archivem, který byl nalezen ve vítkov-
ské vile dědečka Steinera, včetně fotogra-
fických alb dokládajících jejich rané dětství 
na Opavsku. (Doktor Steiner v terezínském 
ghettu přečkal jen několik měsíců, než zde 
na jaře 1943 zemřel.) Rodiče (byli zavraždě-
ni v osvětimském koncentračním táboře) do 
fotoalb vložili dopis, ve kterém se s chlapci 
u vědomí brzkého konce rozloučili a podě-
kovali „všem dobrým lidem, kteří vás přijali 
a zachovali se k vám tak šlechetně“.

Po válce se Hans H. Feige rozhodl změnit 
jméno na Johna Fieldsenda a přestoupit 
z judaismu. Absolvoval techniku. Poté na dva 
roky narukoval k britskému královskému le-
tectvu. Časem se dostal k práci ve skupině 
inženýrů, která v období studené války na-
vrhovala interkontinentální balistické rakety. 
Tato práce ale pro něj nebyla posláním. Roz-
hodl se opustit práci ve zbrojním průmyslu 
a vystudovat teologii. Jako anglikánský kněz 
získal místo vikáře v Bayston Hill u Shrews-
bury, oženil se a s chotí Elisabeth měl 2 syny 
a dceru. V blízkosti své fary založil domov 
mentálně handicapovaných a pro tuto práci 
získal i rodinu. Jeho dcera učí a adoptovala 
dvě děti.

Zlom v životě reverenda Fielsenda nastal, 
když mu zavolala přítelkyně, že v BBC za-

hlédla jednu z jeho dět-
ských fotografií. Jeho život-
ní příběh byl totiž v roce 
1988 dán do souvislosti 
s doceněním zachránce šes-
ti stovek československých 
dětí židovského původu 
Nicolase Wintona. Tehdy 
John nalezl odvahu vrátit se 
ke vzpomínkám na dětství 
v Německu a Českosloven-
sku. Mohl o něm mluvit 
s jinými „dětmi“, které byly 
v Anglii dohledány, a sblížil 
se s Nicolasem Wintonem. 

Své zážitky zaznamenal do knihy A wonde-
ring Jew. Začal se věnovat edukační práci ve 
školách. Nebránil se ani konfrontacím s ně-
kdejšími nacisty. Poslední médii zaznamena-
né veřejné vystoupení Rev Johna Fieldsenda 
BEM se uskutečnilo za účasti britského prince 
Edwarda, hraběte z Wessexu 27. ledna 2020.

Jaromíra Knapíková

Text o šachovém velmistrovi v květnové Hlásce 
psal Zdeněk Kravar. Za chybu se omlouváme.

Wintonův chlapec 
John Fieldsend

Historie
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Opavský spolkový život

Pamětní medaile a pohlednice s vyobrazením výstavního areálu TROWA, 1935. Snímky: Slezské zemské muzeum
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Opavský živnostenský spolek (němec-
ky Troppauer Gewerbeverein), zalo-
žený v roce 1879, si v obecné rovině 

kladl za cíl podporu řemesel a průmyslu. 
Osvědčeným způsobem podpory lokálních 
producentů bylo pořádání hospodářských 
výstav. Veřejnou činnost spolek zahájil zor-
ganizováním regionální výstavy v areálu 
městského parku v září roku 1879. Jedna 
z dalších výstav tohoto typu byla spolkem 
zrealizována v nové výstavní hale v opavských 
Městských sadech v roce 1909. Tehdy byly již 
poněkolikáté změněny spolkové stanovy. 
K původní podmínce bezúhon-
nosti na počátku 20. století 
zájemcům o členství ve spol-
ku přibyla také povinnost 
příslušnosti k německé 
národnosti. Živnostenský 
spolek navázal na tradi-
ci pořádání výstav také 
v meziválečném období, 
kdy byla díky němu v letech 
1935–1937 uspořádána trojice 
hospodářských výstav (německy 
Troppauer Wirtschaft Ausstellung, zkrá-
ceně TROWA). Akce byly pořádány v průmy-
slovém areálu výrobny sirek firmy Solo, ná-
stupce Kohnovy sirkárny, která v této lokalitě 
fungovala již od 70. let 19. století.

Expoziční areál věrně zdokumentoval opav-
ský malíř, grafik a propagační výtvarník 
Richard Assmann (1887–1965). Prostor im-

provizovaného výstaviště z východu ohra-
ničoval pozemek, na němž stála někdejší 
městská cihelna; ze severu pak byl vymezen 
průběhem dnešní ulice Stará silnice, z níž 
bylo improvizované výstaviště přístupné 
bránou s pokladnami. V oploceném areálu 
byla vystavovatelům vyhrazena značná část 
venkovních nezastavěných ploch a vnitřní 
prostory výrobních objektů. Popředí domi-
nuje mohutný reklamní poutač, opatřený 
stožárem s československou vlajkou, jistě 
dobře viditelnou i z tranzitně významné 
Krnovské ulice. Vyobrazení do detailu za-

znamenává také z podstatné části 
dodnes dochované tovární 

objekty, v jednom případě 
s fasádou doplněnou 
o velkoformátovou rekla-
mu obchodního domu 
Breda & Weinstein. Zpo-
dobnění návštěvníci vý-

stavy korzují mezi jednot-
livými budovami, výstavními 

stánky a volně procházejí zadní 
branou do zábavní části, ve které 

se nacházela restaurace, hudební pavilon 
a zábavní park pro děti. Horizont pohledu 
dotváří schematické vyobrazení odtěžené-
ho hliníku nedaleké cihelny a silueta věže 
kostela svaté Hedviky. Preciznost a přesnost 
Assmannova popisu dosvědčuje plánek vý-
staviště otištěný v publikovaném průvodci 
výstavou, vydaném nákladem Opavského 
živnostenského spolku.

Čestný patronát nad akcí převzal prezident 
opavské obchodní a živnostenské komory 
a bankovní ředitel Alfred Schmolik (na 
snímku), kterého spolu s dalšími činovníky 
spolku a členy obchodní a živnostenské ko-
mory zachytila série reportážních fotografií 
dokumentujících slavnostní otevření výstavy. 
V rámci města se tato německá výstava těšila 
celospolečenské pozornosti. Jejímu význa-
mu odpovídaly jak četné zmínky v denním 
a příležitostném tisku, tak produkce upo-
mínkových předmětů či pohlednice a emise 
pamětních medailí. Tyto artefakty, upomína-
jící na aktivity živnostenského spolku, jsou 
dodnes vyhledávány nejen soukromými 
sběrateli, ale obohacují též sbírkové fondy 
v regionu činných archivů a muzeí.

Ondřej Haničák

Výstavy TROWA – úspěch Opavského 
živnostenského spolku

Historie
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Ačkoliv pandemická situace neumož-
ňuje uspořádat tradiční slavnostní 
ocenění Žáků roku, město se rozhod-

lo mimořádné mladé osobnosti vyzname-
nat. Každému z třinácti žáků a žákyň poslalo 
pamětní list a věcné dary. (ans)

Andrejka Jakub (9. třída, Základní škola 
a Praktická škola, Slezského odboje) 

Jakub na sebe od první 
chvíle ve škole upozor-

ňoval výborným pro-
spěchem, snahou, ak-
tivitou ve vyučování.  
V době, kdy bylo vy-

učování možné pouze 
distančním způsobem, 

plnil svědomitě zadané úko-
ly a vypracovával i úlohy navíc. Pravidelně se 
zapojoval do různých soutěží a reprezento-
val třídu i školu při veřejných vystoupeních. 
Rád moderuje relace ve školním rozhlase. 
Mezi spolužáky je vyhledávaným kamará-
dem pro své přátelské chování a ochotu po-
moci komukoli.

Gargulák Filip (9. třída, Základní škola pro 
tělesně postižené, Dostojevského)

Filip je činorodý žák. V oblas-
ti sportovních aktivit je 

úspěšný v kolektivních 
a individuálních hrách. 
Školu po celou dobu 
školní docházky repre-

zentuje v přátelských 
utkáních ve floorballu, 

boccie, mölkky a goalballu. 
Ve výtvarných soutěžích jsou vždy jeho prá-
ce originální. Je členem školního ekotýmu, 
aktivně se zapojuje do činností souvisejících 
s projekty v oblasti environmentální výchovy. 
V době covidové nemohl znásobit svá vy-
stoupení v soutěži EkoEnergie Chytrý region, 
ale byl oporou skupiny při akci Sázíme stromy 
a keře. Spolužáky je vnímán jako výborný ka-
marád, se kterým je skvělé trávit společně vol-
ný čas. Chtěli by jím být jištěni při výstupech 
v horách, což hovoří samo za sebe.

Klementová Adéla (9. A třída, ZŠ Ilji Hurníka)
Adéla vždy patřila k zodpo-

vědným a spolehlivým 
žákům školy. Dosahuje 
vynikajících úspěchů 
jak v rovině svého 
vzdělávání, tak na poli 

reprezentace školy. Při-
tom zůstává oblíbenou 

a skromnou. Její pracovitost jí přinesla mimo-
řádné úspěchy v soutěžích ZAV, tedy v soutě-
žích ve zpracování textů na počítačové kláves-
nici. V tomto roce se stala absolutní mistryní 
ČR ve všech disciplínách bezkonkurenčním 
výkonem 559 úhozů za minutu. Nutno také 
připomenout její cestovatelské aktivity se 
sborem Domino. Pokud zrovna nesedí u klá-
vesnice nebo neplní roli premianta, oddává 
se nejraději sportu a pobytu v přírodě. Svou 
budoucnost nadále spojila s gymnáziem.

Kotěšovský Matěj (8. B, ZŠ Havlíčkova)
Matěj patří mezi nejtalen-

tovanější zrakově han-
dicapované sportovce 
v celorepublikovém 
měřítku. Patří k opo-
rám goalballového 

týmu, což je oblíbená 
míčová hra nevidomých 

sportovců. Velmi ho baví 
tandemová cyklistika. Pravidelně se účastní 
cyklistických závodů seriálu Kolo pro život, 
kde je často na stupních vítězů. Každoročně 
absolvuje náročné celostátní zimní soustře-
dění v běžeckém lyžování. V oblibě má také 
atletiku, hlavně dlouhé běhy, ale také velmi 
dobře skáče do dálky. Matěj je všestranný 
sportovec. Nerad prohrává a je schopen pře-
konávat sám sebe. Nevzdává se, což platí ne-
jen u sportovních činností, ale také při učení.

Kramný Martin (9. A, ZŠ Mařádkova)
Martin své školní povinnos-

ti plnil svědomitě. Vyniká 
ve většině předmětů 
a má schopnost nalé-
zat originální a neo-
třelá řešení matema-

tických příkladů. Mezi 
jeho velké přednosti pa-

tří také logické myšlení. Své 
znalosti prokazuje ve vědomostních sou-
těžích a olympiádách. Je aktivním členem 
čtenářského kroužku. O svých řečnických 
dovednostech přesvědčil i děti z mateřských 
školek, kterým v rámci projektu celé Česko 
čte dětem pravidelně četl pohádkové příbě-
hy. Mezi jeho koníčky patří elektrotechnika 
a robotika. Kromě toho se věnuje zahradni-
čení, pěstuje exotické papričky. Rád si přečte 
dobrou knihu a vyřádí se u taneční hudby 
nebo při hraní PC her.

Kroutil Jan (8. B, ZŠ Englišova)
Jenda je žák s vynikajícím prospěchem. Je 
ochotný, přátelský, spolehlivý a inteligent-

ní. Má logické myšlení, 
to dokazuje úspěch 

v logické olympiádě, 
kdy se z 1. místa v kraji 
probojoval do regi-

onálního finále, kde 
se umístil na krásném 

14. místě. Zapojuje se do 
mnoha matematických soutěží. Letos se zú-
častnil fyzikální olympiády, jejíž okresní kolo 
vyhrál. Často vyhledává problémy, které je 
schopen sám vyřešit. Není nadaný jen studij-
ně, ale také sportovně. Věnuje se floorballu 
v týmu S.K. P.E.M.A. Opava. Dále lyžuje, sle-
duje detektivní příběhy, hraje na akordeon 
a tráví čas s podporující rodinou.

Medková Kristýna (9. A, ZŠ Šrámkova)
Kristýnu zvolili Žákyní roku 

pro její setrvalý optimis-
mus, nevyčerpatelnou 
energii, nakažlivý klid 
a povzbudivý úsměv. 
To vše pomáhalo uči-

telům i žákům, když jim 
někdy při online výuce 

docházela síla. Týnce ne-
došla nikdy. Její spolužáci na ní oceňují, že je 
přátelská, chytrá a zodpovědná. Týnka je vždy 
ta, která vždy ví, co se děje, má, co má mít, a 
pomůže ostatním. Umí komunikovat se spo-
lužáky i dospělými, a i když se něco nepoda-
ří vyřešit, na nikoho se nezlobí a přeje všem 
jen to dobré. Mezi její koníčky patří atletika, 
snowboarding, četba, má ráda vycházky do 
přírody. Po studiu na gymnáziu bude nejspíš 
učitelkou, psycholožkou nebo reportérkou. 

Neugebauerová Karolína (9. A, ZŠ Kylešovice)
Karolína je všestranně 

nadaná žákyně, s širo-
kým spektrem kvalit 
a zájmů. I přesto je to 
velmi skromná dívka. 
Dlouhodobě působí 

ve školním parlamentu 
a podílí se na organizaci 

nejen školních, ale i mi-
moškolních akcí. Prospívá s výbornými stu-
dijními výsledky a ochotně pomáhá i svým 
spolužákům. Ve vědomostních soutěžích  
školu výborně reprezentuje v olympiádách 
z matematiky, anglického a německého ja-
zyka nebo informatiky. Protože je také po-
hybově nadaná, pravidelně reprezentuje i ve 
sportovních soutěžích od atletiky, florbalu, 
míčových her až po plavání. Ve volném čase 
ráda zahradničí, hraje na kytaru a také se zá-

Žáci roku 2020

Školství
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Inzerce

vodně věnuje cyklistice. Pravidelně se účast-
ní Českého poháru v závodech horských kol. 

Parvová Anežka (9. A, ZŠ Vrchní)
Anežka se aktivně zapojuje 

do dění třídy, školy i měs-
ta. Byla členkou Opav-
ského zastupitelstva 
dětí a mládeže. Mezi 
její oblíbené předmě-

ty patří matematika 
a chemie. Své znalosti 

a dovednosti úročí na růz-
ných soutěžích a olympiádách. Dva po sobě 
jdoucí školní roky se angažovala v Přírodo-
vědné soutěži Mendelova gymnázia, kde 
obsadila se svým týmem druhé a třetí místo 
a natočené video bylo dokonce oceněno jako 
nejlepší. Nezahálela ani letošní školní rok. 
V celostátní soutěži ChemQuest pořádané 
VŠCHT Praha získala cenu veřejnosti za video 
s tématem Chemie a potraviny. Anežka je svě-
domitá, cílevědomá, pracovitá, zodpovědná. 
Projevuje zájem o druhé, poradí a pomůže. 
Ráda by se stala oční lékařkou. 

Polášková Hana (9. C, ZŠ Otická)
Když potkáte Hanku, hned 

máte lepší náladu. Han-
ka je usměvavá a milá 
dívka. Spolužáci ji vní-
mají jako velmi přátel-
skou a vždy ochotnou 

pomoci, vysvětlit či 
poradit. Své okolí do-

káže motivovat a vybudit 
k aktivitě. Učitelé pak oceňují její píli a cíle-

vědomost, která se odráží v kvalitně zpraco-
vaných úkolech. Hanka má na svém kontě 
řadu úspěchů. Jedním z největších je výhra 
v týmové logické hře Brloh. Kromě toho je 
úspěšnou řešitelkou matematické olympi-
ády a Matematického klokana. Úspěchy za-
znamenala i v přírodovědných soutěžích. Ve 
svém volném čase ráda kreslí, čte nebo se učí 
anglicky sledováním filmů v originále a také 
ráda peče. Je členkou dobrovolných hasičů 
Brumovice a divadelního spolku Brumovice. 

Ryba Jiří (9. B, ZŠ Edvarda Beneše)
Jiří je žákem školy od prv-

ního ročníku. Je nadaný, 
cílevědomý, se smys-
lem pro povinnost. Po 
celou dobu dosahuje 
výborných výsledků 

ve všech studijních ob-
lastech. K oblíbeným vy-

učovacím předmětům sám 
řadí matematiku, zeměpis a německý ja-
zyk. Několikrát se úspěšně účastnil různých 
olympiád a soutěží. Nejvyšších met dosáhl 
v zeměpisné olympiádě, kde reprezentoval 
školu v krajském kole a v soutěži Eurorebus. 
Spolužáky je vnímán jako dobrý kamarád se 
smyslem poradit a pomoci ostatním. Zapo-
joval se do akcí školy pořádaných pro ostatní 
žáky. Reprezentoval třídu ve školním parla-
mentu, pracoval v Opavském zastupitelstvu 
dětí a mládeže. V budoucnu chce studovat 
gymnázium a věnovat se svým koníčkům.

Šlejmar Martin (9. A, ZŠ B. Němcové)
Martin je po celou dobu školní docházky vy-

nikajícím žákem s mimo-
řádným zájmem o hu-

manitní i přírodní vědy. 
Školu úspěšně repre-
zentoval v zeměpisné, 

biologické i anglické 
olympiádě. Letos zvítězil 

v okresním kole olympiády 
z jazyka českého a úspěšně reprezentoval v 
krajském kole. Ve svém volném čase se věnuje 
hře na klavír, umělecké fotografii se zaměře-
ním na historické památky, studiu španělštiny 
a angličtiny, odborné literatury a rád si přečte 
kvalitní knížku z oblasti fantasy. Je skromný, 
vždy ochotný pomoci a za všech okolností vy-
stupuje jako dokonalý gentleman.

Štencel Patrik (9. třída, ZŠ T. G. Masaryka)
Patrik je všestranně nada-

ný, o čemž svědčí jeho 
úspěch v soutěži Hledá-
me mladého chemika, 
kde v obrovské kon-
kurenci vyhrál krajské 

kolo a v červnu se utká 
o titul mistra ČR. Se svým 

týmem v Talnetu, sdružují-
cím nadané děti, vyhrál celostátní kolo fyzi-
kální soutěže a připravuje se na mezinárodní 
finále v Gruzii. Výrazně se zapsal do logické 
a šifrovací soutěže Brloh, zvítězil i v matema-
tické soutěži Hello Games. Své nadání zúročil 
i v celostátní matematické soutěži Pangea, ro-
botické soutěži First Lego League, šifrovací hře 
Technoplaneta, Íránské geometrické olympiá-
dě nebo matematicko-fyzikální soutěži Náboj 
junior. Vede školní kroužek programování.

Školství
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Inzerce

Městské koupaliště je v Opavě už 90 let

Asi každý ví, o jaký architektonický 
a umělecký skvost Opavy se jedná, ale 
asi jen málokdo si uvědomí, že letos 

vstupuje do posledního desetiletí před svo-
jí stovkou. Městské koupaliště v Opavě se 
poprvé otevřelo veřejnosti před devadesáti 
lety 28. června 1931, a nahradilo tak dosud 
využívané koupaliště v Rybářské ulici. V době 
otevření bylo impozantní nejen stavebně, ale 
také dimenzováním areálu − na plochu 24 ti-
síc m² se vešlo až 3 tisíce slunících se. Dobový 
tisk hovořil o nejkrásnějších a nejmoderněj-
ších lázních v Zemi moravskoslezské.

Hned od prvních návštěv se tak areál stal ne-
jen místem odpočinku a relaxace ve vodě či 
na písečné pláži, ale také balzámem na duši 
všech, kdo hledal krásu, příjemnou hudbu či 
chvilku klidu s dobrou kávou. Ne nadarmo je 
socha Vodníka z dílny Josefa Obetha tím, co 
v publikacích a reklamách opavskou veřej-

nou plovárnu vedle zástavby převlékáren 
symbolizuje. A fascinujícím dílem zůstává 
koupaliště do dnešních časů, kdy většinu his-

toricky cenných městských plováren zastínily 
moderní aquaparky.

Ve svém životě zažil opavský areál navržený 
místním architektem Otto Reichnerem řadu 
změn a občas utrpěl i nějaký ten šrám. Dílčí 
opravy často nebyly citlivé a zohledňující pů-

vodní záměr a vzhled. Zejména v letech po 
druhé světové válce byly v areálu provedeny 
doslova degradující zákroky a trpěla autenti-
cita i nepopsatelný genius loci místa. 

Až v roce 1996 se uskutečnila první význam-
nější rekonstrukce bazénu, ale už o rok později 
další plány zhatily tisícileté povodně. Přesto se 
majitel, město Opava, snažil prostor udržovat 
a doplňovat tak, aby si i nadále udržel punc 
lákavého místa odpočinku Opavanů – vedle 
modernizace zázemí a technologií zde vyrost-
ly dva tobogány, vzniklo hřiště na plážový vo-
lejbal či minigolf. Novou krásu dostalo opav-
ské koupaliště v roce 2007, kdy byla opravena 
hlavní budova šaten včetně vnitřního vyba-
vení a hygienického zázemí, a která získala 
zpět svůj funkcionalistický kabát ve stylu 30. 
let 20. století. Došlo k modernizaci například 
o systém ohřevu vody a doplněny byly další 
nové zábavné prvky. Kapacita se rozrostla na 
neuvěřitelných 6 tisíc návštěvníků. 

Areál je i v současnosti majetkem města Opa-
vy, které o něj prostřednictvím technických 
služeb soustavně pečuje. Hlavní budova  
a bazény jsou vedeny v seznamu kulturních 
památek České republiky.

Letošní plavecká sezona začíná v sobotu 
5. června v 9 hodin. Provoz koupaliště bude 
nastaven podle aktuálních hygienických 
opatření. Všechny informace jsou zveřejněny 
na webu www.koupalisteopava.cz. (mak)

Výročí koupaliště připomene také 
exteriérová výstava Do plavek! 90 let 

městského koupaliště, která bude 
otevřena přímo v areálu 

v pondělí 28. června. Kromě 
statických dokumentů se připravují 

i komentované prohlídky ve 
společnosti opavských historiků.

Foto: repro

Aktuality


