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V březnu se začnou 
vyvážet popelnice 
na bioodpad

U východního 
nádraží vyrůstá 
parkovací dům

Rozhovor se  
Zuzanou Bornovou 
nejen o knihách

STRANA 10 STRANY 17–19 STRANY 25–27
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AŽ 70%
ZIMNÍ SLEVY

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

U NÁS NAJDETE:
  širokou nabídku 

osvědčených produktů
  vždy výhodnou cenu
  dobrou odbornou radu
  přívětivé jednání

Při nákupu 
nad 500 Kč
PRAKTICKÝ 
DÁREK

KUPÓN
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Vážení Opavané,
když jsem si listoval tímto vydáním Hlásky, 

které je zároveň poslední zimní i první jar-

ní, napadlo mě, že se v Opavě přeci jen dějí  

i pozitivní věci. A mám z toho velkou radost, 

protože zejména v této nelehké době má 

každá dobrá zpráva cenu zlata. Tak posuďte 

sami. Asi každý, kdo byl v posledních letech 

na nádraží Opava západ, se v lepším přípa-

dě musel stydět. Západní vstup do města 

nám skutečně nedělal moc dobrou rekla-

mu. Konečně se začalo blýskat na lepší časy 

a nádraží i přednádražní prostor projdou 

velkou rekonstrukcí. Nádraží zrekonstruuje 

Správa železnic, přednádražní prostor pak 

město. Brzy se nám podaří vyřešit i další leti-

tý problém, a to nemožnost pohodlně zapar-

kovat auto poblíž dalšího nádraží Opava vý-

chod. Nový parkovací dům už roste, hotovo 

by mělo být do poloviny příštího roku. 

Asi každé větší město má problém s ubyto-

váním starších seniorů, kteří potřebují péči. 

Proto jsem moc rád, že se nám na konci úno-

ra podařilo dokončit rekonstrukci patra naše-

ho Seniorcentra, díky níž dalších 26 seniorů 

najde ubytování s potřebnou ošetřovatel-

skou péčí.

Tato podivná doba nám ukázala, že je mezi 

námi hodně lidí, kteří chtějí a umí pomáhat 

druhým. Zatím jsme je v lepším případě zna-

li jen z televizních seriálů. Jenže zdravotníci 

a hasiči nejsou fiktivní románové postavy, 

ale skuteční borci, kteří si zaslouží naši úctu 

a vděk. Jsem proto moc rád, že kolegové 

jednohlasně odsouhlasili příspěvek na kou-

pi nového vozidla pro opavské hasiče a pří-

spěvek na nákup nových polohovatelných 

postelí do Slezské nemocnice. Pacienti bu-

dou mít větší komfort, zdravotníkům se zase 

bude lépe pracovat. 

S malými přestávkami skoro rok pracuje i náš 

krizový štáb. Tito lidé vedle své běžné prá-

ce teď ještě pomáhají seniorům s poněkud 

komplikovanou registrací na očkování. Uvě-

domujeme si totiž, že starší lidé, kteří se teď 

aktuálně očkují, mohou mít s registrací pro-

blémy. Proto se jim snažíme pomoci. Věřím, 

že nejen senioři ocení velký článek, který shr-

nuje všechny aktuální informace o očkování 

v Opavě včetně všech potřebných kontaktů.

Když jsem před dvěma lety začal pracovat 

v primátorské pracovně, zhrozil jsem se, jak 

jsou některé procesy na magistrátě zastaralé. 

Třeba systém placení poplatků za svoz od-

padu či za psy. Rozhodli jsme se, že systém 

složenek, které jsou díky neustálému růstu 

cen poštovného už skutečně velmi zastara-

lé a drahé, od příštího roku úplně zrušíme 

a naopak maximum agendy postupně pře-

suneme na Portál občana. Pro většinu ob-

čanů to bude znamenat výrazné zrychlení 

a zjednodušení mnoha služeb města. A ti, 

kdo si s technikou tolik nerozumí, budou 

moci i nadále platit prostřednictvím převodu 

z účtu či návštěvou naší pokladny. 

Dnešní Hláska je trochu netypická tím, že 

v ní najdete hned dva rozhovory. Jeden 

s mým „novým“ kolegou Petrem Orieščíkem, 

druhý s respektovanou ředitelkou Knihovny 

Petra Bezruče Zuzanou Bornovou.

Přeji vám příjemné čtení, hodně sluníčka 

a zdraví.

Tomáš Navrátil
primátor
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Dřevo z pokácených stromů míří do 
opavských škol i na veřejná prostranství

V 
uplynulých týdnech lidé v Opavě dis-

kutovali, proč dochází k tak objemné-

mu kácení a prořezávání stromů. Vy-

vstala ještě další, téměř Nerudovská otázka: 

Kam s ním? Tedy jaké využití najde dřevo, 

které z těžby vznikne a je dočasně uskladně-

no v areálu technických služeb. 

Už dříve odbor školství kontaktoval všechny 

mateřské a základní školy zřizované městem 

Opavou, ale i všechny další školy, které na 

jeho území jsou. Osloveny byly také jednot-

livé městské části, Středisko volného času či 

Charita Opava. Nabídka se setkala s velkým 

zájmem o materiál z pokácených stromů. 

Svůj zájem o dřevo s konkretizací nápadů na 

využití deklarovalo celkem osm mateřských 

škol, šest základních a tři střední školy. 

„Zájem je hlavně tam, kde škola má vlastní 

zahradu, především mateřské školy chtějí dře-

vo na doplnění herních prvků, lavičky a další 

vybavení zahrad. Jako příklad mohu uvést 

například MŠ Šrámkova, MŠ Heydukova nebo 

MŠ Sedmikrásky, kde chtějí do prostoru umís-

tit přírodní lavičky, kladiny, chodníčky, průlez-

ky či květináče. Potěšilo nás, že se ozvala i MŠ 

Eliška, kam dochází také tělesně znevýhod-

něné děti a kde chtějí dřevo využít na stavbu 

balančních chodníků rozvíjejících pohybo-

vé dovednosti dětí. V podobném duchu pak  

k nabídce přistoupila i většina ostatních škol, 

jejichž záměrem je použít dřevo jako výuko-

vou pomůcku. Co se týká základních škol, tak 

například ZŠ T. G. Masaryka chce využít dřevo 

jako materiál pro výtvarné aktivity žáků nebo 

ZŠ Kylešovice hodlá vybudovat vedle přírod-

ních herních prvků také několik broukovišť,“ 

uvedla jako příklady Kateřina Durčáková, 

koordinátorka EVVO odboru školství Magis-

trátu města Opavy. 

Jako další ohlas můžeme uvést opavskou Cír-

kevní konzervatoř, kde by mělo vyrůst záze-

mí pro odpočinek s lavičkami a dalšími prv-

ky, doplněné o nádoby na květiny. Vítanou 

možností je využití dřeva v uměleckém pro-

storu. Vytěžené stromy tvoří většinou lípy, 

ale také třešně, akáty, švestky, tisy, jírovce 

a jeden ořešák.

„Dřevo vhodné pro umělecké zpracování, 

například tvorbu soch, ale musí nejprve vy-

schnout. Proto jsme se rozhodli část dřeva ulo-

žit a nechat proschnout v prostoru Dukelských 

kasáren. Část kmenů stromů bude vyčleněna 

pro sochařské sympozium, plánované u příle-

žitosti oslav města v roce 2024, ale uplatnění 

najdou i na jiných uměleckých akcích, které se 

v Opavě a okolí budou případně konat,“ uvedla 

Jana Foltysová, vedoucí skupiny Veřejný pro-

stor opavského magistrátu.

Hmota stromů bude sloužit i budoucím 

umělcům – na Střední škole umělecké a prů-

myslové Opava podpoří uměleckou tvorbu 

a práci studentů nebo proměněné na sochy 

zkrášlí školní zahradu ZŠ a MŠ Opava-Vávro-

vice.

O dřevo mají zájem i jinde než ve školách. Na-

příklad Středisko volného času Opava chce ve 

svém areálu postavit posezení, herní prvky a 

vybudovat broukoviště, podobné plány má 

spolek Kapradí, který má v městské části Zlat-

níky svůj Luční sad a dřevo chce využít k jeho 

rozvoji. Zajímavý projekt se objevil také z vět-

ších dálek. Pokud se neobjeví nějaké překáž-

ky, dřevo z opavských stromů bude použito  

i v oblasti Kozmických ptačích luk. 

Rovněž přímo v Opavě byly magistrátem 

vytipovány lokality pro umístění stromů ve 

veřejném prostoru v neupravené podobě. 

Jedná se například o nábřeží za „hasičár-

nou“ v Kateřinkách, okolí kostela v Jaktaři, 

prostor za útulkem pro psy v Městských 

sadech či už zmiňovaný Luční sad ve Zlat-

níkách. 

Také se zvažuje umístění například laviček, 

posezení, herních prvků pro děti atd. v par-

kových a jinak vhodných (přírodních) částech 

města a jeho bezprostředního okolí.  (mak)

Zasedání zastupitelstva
Opavští zastupitelé se poprvé v tomto roce 

sejdou ke svému jednání hned první březnový 

den, tedy v pondělí 1. března. Zasedat budou 

jako vždy v sále Kulturního domu Na Rybníčku, 

a to od 9 hodin. Pozvánka a program jednání 

jsou zveřejněny na úřední desce magistrátu 

a na webu města www.opava-city.cz.  (lad)

Vlajka pro Tibet
Už od roku 2000 se Opava každoročně připo-

juje ke kampani poukazující na porušování 

lidských práv v Tibetu. Ve středu 10. března 

proto opět na Hlásce zavlaje tibetská vlajka. 

Jejího vyvěšení se stejně jako ve dvou pře-

dešlých letech ujme náměstek primátora 

Michal Jedlička. Celosvětová kampaň Vlajka 

pro Tibet vznikla v polovině devadesátých 

let v západní Evropě, Česká republika se do 

ní zapojila v roce 1996. Desátý březen se 

váže k povstání ve Lhase, kde v roce 1959 

v boji proti čínské okupaci zahynulo nejméně 

85 tisíc Tibeťanů. Statisíce dalších zemřely 

v následujících letech ve vězeních, pracovních 

táborech nebo v důsledku hladomoru.  (lad)

Finanční zdraví Opavy je výborné
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR 

hodnotilo finanční kondici měst v letech 

2015 až 2019. Mezi analyzovanými obce-

mi byla také Opava a skončila v kategorii A.  

V průběhu pěti let bylo zkoumáno několik 

oblastí. Nejvyššího hodnocení dosáhlo měs-

to v oblasti hrubého salda běžného rozpočtu 

i podílu přebytku běžného rozpočtu na běž-

ných příjmech. Výborný výsledek má také 

v podílu výdajů na opravy a udržování, ka-

pitálových výdajích a odpisech. Postupně 

se ve městě snižovala zadluženost obyvatel  

a rostly investiční aktivity. Souhrnný výsle-

dek tak skončil na nejvyšší úrovni, která říká, 

že Opava měla v tomto období optimální fi-

nanční stabilitu, dostatečnou a přiměřenou 

investiční aktivitu.  (ans)

Masaryka mohou lidé uctít jednotlivě
Stalo se již tradicí připomenout si 7. března 

narození českého státníka, filozofa a peda-

goga, prvního prezidenta Československé 

republiky T. G. Masaryka. Již 171. výročí na-

rození člověka, jehož úsilí vedlo k založení 

svobodného státu, což parlament v roce 

1930 ocenil přijetím zákona o zásluhách T. G. 

Masaryka, si letos můžete připomenout kdy-

koliv během tohoto dne položením kytice 

k pamětní desce na budově Slezské univerzi-

ty na Masarykově třídě.  (red)

Aktuality
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S
lezská nemocnice v Opavě koupila pět 

desítek nových polohovatelných lůžek, 

a završila tak kompletní obnovu a mo-

dernizaci postelí pro pacienty. Lůžka stála 

dva miliony korun, čtvrtinou pak na ně při-

spělo město Opava.

V současné době má opavská nemocnice 

490 lůžek. Zhruba před dvěma roky zača-

la postupná obměna za nové, modernější 

a komfortnější polohovatelné postele. „Teď 

jsme dokoupili posledních padesát a komplet-

ní obnova byla dovršena. Novými lůžky jsme 

vybavili hned několik oddělení, a to gynekolo-

gii, chirurgii, infekční oddělení, ORL, ortopedii 

a urologii,“ řekl ředitel Slezské nemocnice 

v Opavě Karel Siebert. Zdravotníci si nové 

postele pochvalují. „Mají velmi snadnou 

manipulaci se zábranami, lépe se s nimi vozí 

i pacienti třeba na vyšetření nebo na operač-

ní sál,“ vysvětlila sestra z ORL oddělení Jana 

Straková. Klasické lůžko měří dva metry, ty 

nové jdou v případě potřeby protáhnout 

o dalších 20 cm. Každé jde pohodlně a velmi 

rychle polohovat.

Ředitel nemocnice poděkoval městu, které 

toto krajské zařízení pravidelně podporuje. 

„Jsem rád, že spolupráce s městem funguje 

v nadstandardním režimu. Město si uvědomuje 

vážnost situace ve zdravotnictví a hledá mož-

nosti, jak co nejvíce přispět k usnadnění sou-

časného stavu a odlehčení složité situace,“ řekl 

Karel Siebert.

„Slezská nemocnice je sice krajské zařízení, 

ale léčí naše obyvatele. Proto se snažíme na 

zlepšení komfortu zdravotníků i pacientů 

pravidelně přispívat,“ uvedl primátor Tomáš 

Navrátil s tím, že v loňském roce město ne-

mocnici dalo 1,5 milionu korun na nákup 

nezbytných pomůcek. „Dalšího 1,5 milionu 

jsme dali nemocnici před rokem na nákup 

nového laserového přístroje určeného na ORL 

operace,“ dodal primátor. Podpora by měla 

pokračovat i v dalším roce. Zvažuje se na-

příklad možnost, že by se město finančně 

podílelo na vytvoření parku setkávání u ge-

riatricko-doléčovacího oddělení. Velké pro-

jekty plánuje i vedení nemocnice. Plánuje 

se stavba koridorů, které by propojily pavi-

lony V a N. Odpadlo by tak nepohodlné pře-

vážení pacientů z jedné budovy do druhé, 

které je teď zejména při nepříznivém počasí 

značně nekomfortní. Zvažuje se i případná 

stavba parkovacího domu, který by pomohl 

s problematickým parkováním v areálu ne-

mocnice.  (rok)

S
loženky na poplatek za svoz komunál-

ního odpadu či za psa letos dostanete 

naposledy. Od příštího roku totiž měs-

to plánuje tento zastaralý a nákladný systém 

plateb radikálně změnit. 

„Náklady na tisk a distribuci složenek rok od 

roku rostou. Na druhé straně čím dále více 

lidí využívá jinou formu placení, ať už je to 

převodem z účtu či osobní návštěvou ma-

gistrátní pokladny. Rozhodli jsme se proto, 

že tento archaický systém zasílání složenek 

zrušíme,“ řekl primátor Tomáš Navrátil s tím, 

že náklady na tisk a distribuci složenek se 

ročně pohybují okolo 400 tisíc korun a ros-

toucí cenou poštovních služeb se neustále 

zvyšují. 

Každý plátce má přidělený unikátní variabil-

ní symbol. Ten najdete na složenkách, které 

vám byly nebo budou v brzké době doruče-

ny. Doporučujeme si toto číslo dobře uscho-

vat. Budete ho totiž potřebovat i v dalších 

letech. Pokud ale toto číslo ztratíte, nic se ne-

děje. Budete mít totiž několik možností, jak 

ho znovu zjistit. 

Jednou z možností je návštěva pokladny Ma-

gistrátu města Opavy nebo zavolání na tele-

fonickou linku, kterou město spustí v závěru 

tohoto roku. Na ní vám operátorka variabilní 

symbol i částku řekne. Nejpohodlněji však 

půjde tyto poplatky uhradit prostřednictvím 

Portálu občana, který obsahuje i platební 

bránu podobnou e-shopům, na kterých na-

kupujete zboží. 

V současné době má Portál občana zatím jen 

3 funkce, a to Osobní účet plátce, na kterém 

máte přehled všech závazků a pohledávek 

vůči městu, dále pak uhrazení poplatku za 

svoz komunálního odpadu a uhrazení po-

platku za psa. „Ještě v tomto roce plánujeme, 

že do Portálu občana přidáme řadu dalších 

funkcí, aby občané mohli vše, co se dá vyřešit 

elektronicky z domova, řešit právě prostřed-

nictvím Portálu a nemuseli se osobně dostavit 

na magistrát,“ řekl náměstek primátora Petr 

Orieščík. 

V letošním roce se počítá i se zjednoduše-

ním registrace a přístupu do Portálu občana. 

Vedle přihlášení přes elektronický občanský 

průkaz či přes datovou schránku se nově 

budete moci přihlásit i prostřednictvím tzv. 

bankovní identity. Tuto možnost zatím nabí-

zí Česká spořitelna a ČSOB, Komerční banka 

pak bankovní identitu testuje. Další banky by 

se pak měly v následujících měsících připojit. 

Přístup do Portálu by tak byl stejný jako pří-

stup do vašeho elektronického bankovnictví. 

Přihlášení i provoz Portálu občana jsou bez-

pečné a zdarma.  (rok)

Na nemocniční lůžka přispělo i město

Složenky vám letos přijdou naposledy

Aktuality
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Starostové společně usilují o silnější region 

S
tarostové obcí v západní části Morav-

skoslezského kraje (MSK) chtějí spo-

lečně usilovat o rozvoj a pozvednutí 

významu jeho západní části, která je dlou-

hodobě znevýhodněna svou polohou i his-

torickým vývojem. Představitelé sedmi měst 

proto v uplynulých dnech společně uzavřeli 

Memorandum o spolupráci MSK – ZÁPAD,  

v rámci níž budou usilovat o vyrovnání pod-

mínek rozvoje všech částí našeho kraje.

Působnost iniciativy MSK – ZÁPAD je vyme-

zena městy Bruntál, Horní Benešov, Krnov, 

Město Albrechtice, Opava, Rýmařov, Vrbno 

pod Pradědem a jejich správními obvody. 

Kromě starostů uvedených šesti měst a pri-

mátora Opavy se k memorandu připojil také 

senátor daného obvodu Ladislav Václavec. 

„Budeme společně a jednotně prosazovat 

záměry, jejichž realizace bude přínosná z hle-

diska rozvoje MSK – ZÁPAD, bude respektovat 

potřeby místních obyvatel, nebude znamenat 

další zatížení území a povede k zachování je-

dinečného přírodního bohatství regionu,“ uvá-

dějí signatáři memoranda. V dokumentu si 

také vytýčili prioritní oblasti spolupráce, kte-

rými jsou odpadové hospodářství v regionu, 

elektrifikace železniční trati Olomouc – Opa-

va východ, řešení zaměstnanosti v území, ži-

votní prostředí a zelená energetika.  (lad)

Město opět pomáhá živnostníkům

S
tejně jako v první vlně pandemie po-

dalo město i nyní pomocnou ruku živ-

nostníkům. Ti, kteří podnikají v měst-

ských prostorách a měli z důvodu přijatých 

opatření v souvislosti s nemocí COVID-19 

uzavřenou provozovnu, si mohou do konce 

března požádat o slevu z nájemného ve výši 

50 % za měsíce říjen, listopad, prosinec 2020 

a leden 2021. Obracet se mohou na paní Iva-

nu Sýkorovou z odboru majetku města, a to 

prostřednictvím e-mailu ivana.sykorova@

opava-city.cz nebo telefonicky na 553 756 

803, 604 229 394.

Jednotlivé dohody předloží odbor majetku 

ke schválení radním, slevy nad 20 tisíc korun 

pak musí schválit zastupitelstvo. Rada města 

zároveň odsouhlasila usnesení, kterým do-

poručila zastupitelstvu schválit odklad splat-

nosti nájemného za období od 1. 3. 2020 do 

31. 1. 2021, a to do poloviny letošního roku. 

Posunutí platby mohou využít pouze ná-

jemci, kteří měli z důvodu přijatých opatře-

ní alespoň v části uvedené doby uzavřenou 

provozovnu. Kromě tohoto návrhu budou 

zastupitelé na svém zasedání 1. března (tedy 

po uzávěrce tohoto vydání Hlásky) projed-

návat také možnost prominutí všech případ-

ných sankcí za prodlení platby nájemného 

ve výše zmíněném období. Navrhované úle-

vy se vždy týkají pouze nájemného, nikoliv 

dalších plateb jako jsou zálohy na služby.

Drobní podnikatelé s provozovnou
mohou žádat o finanční dar
Na titulní straně webu města www.opava-ci-

ty.cz  je zveřejněna výzva, v rámci níž mohou 

podnikatelé s provozovnou a obratem do 

10 milionů ročně žádat město o finanční dar 

ve výši 20 tisíc korun. Sídla jejich provozoven 

musí mít adresu na území města Opavy či 

jeho městských částí. Druhou významnou 

podmínkou je, že jejich podnikatelská čin-

nost byla výslovně zakázána ke dni 27. 12. 

2020 na základě usnesení vlády. Město usne-

sením rady z 17. 2. na tyto účely vyčlenilo 

4 miliony korun. Částka ale byla již za pár 

dní vyčerpána, v době uzávěrky Hlásky se 

proto chystalo její 

navýšení na dvoj-

násobek. „Peníze budou rozděleny dle pořadí 

přijetí žádostí do vyčerpání alokované částky,“ 

vysvětlil primátor Tomáš Navrátil a dodal, 

že ač se samo město potýká s velkými fi-

nančními ztrátami, je rád, že může nabíd-

nout alespoň tuto finanční pomoc. „Vím, že 

dar města určitě podnikatele nezachrání, ale 

řídím se heslem, že každá koruna je dobrá. 

Snažíme se v rámci svých možností přispět 

k tomu, aby podnikatelé momentální neleh-

kou situaci zvládli a nemuseli své živnosti rušit.“ 

O finanční dar je možné prostřednictvím 

zveřejněné Výzvy COVID-19 III žádat do  

31. března do 12 hodin. „Prosíme žadatele, 

aby si před vyplněním formuláře přečetli na 

webu všechny související informace, od pod-

mínek výzvy pro splnění nároku na dar až po 

souhlas související s poskytnutím osobních 

údajů. Poté žádost dle uvedených pokynů vypl-

nili a odeslali,“ uzavřela tisková mluvčí opav-

ské radnice Lada Dobrovolná.  (lad)

J
ako každý rok je i letos v březnu potřeba 

uhradit poplatky za psy. Ty se již řadu let 

nezměnily a zůstávají na stejné výši. Za 

prvního zaplatí jeho majitel 600 Kč, za každé-

ho dalšího pak 900 Kč.  

Snížené sazby pro osoby pobírající jakýkoliv 

druh důchodu byly zrušeny. Nižší poplatek 

ale hradí všichni občané starší 65 let, ti za své-

ho čtyřnohého miláčka zaplatí ročně pouze  

200 Kč, pokud jich vlastní více, pak za každého 

dalšího 300 Kč. Od poplatku jsou zcela osvo-

bozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby 

s těžkým zdravotním postižením, které jsou 

držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, dále osoby 

provádějící výcvik psů určených k doprovodu 

výše specifikovaných zdravotně postižených, 

lidé provozující útulek pro zvířata nebo osoby, 

kterým stanoví povinnost držení a používání 

psa zvláštní právní předpis. Dále je od poplat-

ku ze psů, dle obecně závazné vyhlášky sta-

tutárního města Opavy č. 5/2019, osvobozen 

poplatník, jehož pes je používán ke canistera-

pii. Po dobu 12 měsíců se rovněž osvobozuje 

poplatník, který převzal psa z útulku.

Poplatek je možné uhradit hotovostně na 

pokladnách magistrátu, převodem či složen-

kou, která bude doručena do schránek. Letos 

však naposled. Město chce jít od příštího 

roku u psů již jen cestou plateb elektronic-

kých (viz článek na str. 5). K těm je ale potřeba 

znát variabilní symbol, který byl majitelům 

psa přidělen při jeho evidenci. „Je na složence 

uveden, takže doporučujeme si ho opsat nebo 

si složenku uschovat, aby bylo možné další 

léta platbu provést bezhotovostně,“ vysvětlila 

mluvčí města Lada Dobrovolná a dodala, že 

v případě ztráty variabilního symbolu ho 

umějí vyhledat pracovnice magistrátu na 

pokladnách, na základě žádosti ho sdělí ob-

čanům i telefonicky.  (lad)

Zaplaťte za psy, složenku si uschovejte

Aktuality
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Nejvíce vloni využíval sdílená kola Dominik Doleží (na snímku vlevo).

Do ulic Opavy se vrací sdílená kola

Cyklisté, víte, jaká pro vás platí pravidla?

S
tačí chytrý telefon, jednoduchá apli-

kace a můžete vyjet. I takto by se dal 

shrnout návod, jak do ulic Opavy vyra-

zit na sdílených kolech. Po čtvrt roce začne 

v našem městě opět fungovat tzv. bikesha-

ring. „Zájem v loňském roce nám potvrdil, že 

jdeme správným směrem. Lidé si kola půjčovali 

denně, a ačkoliv jsme službu zaváděli v době 

počátků pandemie, tak se brzy na bicyklech 

prohánělo mnoho lidí,“ poznamenal náměs-

tek primátora Michal Jedlička, do jehož 

gesce tato aktivita spadá. „Chtěl bych také 

Opavanům poděkovat za to, jak se k bicyklům 

chovali. Podle dat společnosti byli jedni z nej-

ohleduplnějších, co se týká vandalismu. Věřím, 

že to tak bude i nadále,“ uvedl Michal Jedlička.

Modrá kola společnosti Nextbike budou 

moci zájemci využívat od 1. března až do 

konce listopadu. K dispozici jich budou mít 

nově celou stovku. „Díky dobré spolupráci 

došlo k navýšení kol, prodloužení doby, kdy bu-

dou k dispozici, ale také ke snížení ceny, kterou 

jsme z rozpočtu města uvolnili,“ dodal náměs-

tek. Město zaplatilo 1,09 milionu korun, což 

je o 500 tisíc korun méně než před rokem.

Na základě zkušeností se město rozhodlo 

rozšířit počet stanic, kde si cyklisté kolo jed-

nak půjčí, nebo jej zde mohou vrátit. Celkem 

těchto míst bude 40. „Využili jsme cenných 

podnětů lidí, kteří službu využívali,“ pozname-

nal Jaromír Hudeček z odboru rozvoje města 

s tím, že na začátku března bude připraveno 

30 stanic a v průběhu měsíce vzniknou mís-

ta nová. „Rovněž u nejvyužívanějších stanic 

u východního nádraží, Hlásky, Ptačího vrchu 

rozšíříme prostor především pro vrácení,“ dopl-

nil Jaromír Hudeček. V letní sezoně nebudou 

chybět stanice u koupaliště či Stříbrného je-

zera.

Pro vypůjčení sdíleného kola si člověk musí 

nainstalovat aplikaci do mobilního telefonu, 

kterou si spáruje se svou bankovní kartou. 

Prvních 15 minut je jízda zdarma, za dal-

ších započatých 60 minut zaplatí uživatel  

20 korun a za každých dalších 30 minut se 

mu odečte rovněž 20 korun. Maximálně se 

však strhne částka 150 korun. Jednoduchá 

aplikace kolo pomocí QR kódu odemkne, zá-

roveň umožňuje kolo rezervovat či nahlásit 

poruchu. „Uživatel musí bicykl vrátit do ofi-

ciální stanice, případně do její bezprostřední 

blízkosti. Pokud tak neučiní, bude mu z účtu 

odečten servisní poplatek 250 korun,“ upozor-

nil pracovník odboru rozvoje města. 

Seznam míst a také podrobné informace 

k půjčování jsou zveřejněny jak na webu 

města, tak především v samotné aplikaci, na 

webu www.nextbikeczech.com či facebooku 

Nextbike Czech Republic. „Budeme rádi, když 

se na nás opět cyklisté budou obracet se svý-

mi podněty a my budeme moci službu nadále 

dělat zajímavější,“ řekl na závěr Jaromír Hude-

ček.  (ans)

N
ová cyklistická sezona již klepe na 

dveře, a tak Městská policie Opava na-

bízí malé shrnutí preventivních zásad, 

na které bychom neměli před usednutím na 

kolo a během jízdy nikdy zapomínat. Je třeba 

vědět, že jízdním kolem se navíc podle záko-

na o provozu na pozemních komunikacích 

rozumí i koloběžka.

Mezi výbavu, na kterou bychom při used-

nutí na kolo či jízdě na koloběžce rozhodně 

neměli zapomenout, je cyklistická přilba. 

Už mnohokrát zachránila život nebo zmír-

nila následky úrazu. „Ze zákona je cyklistická 

přilba povinná do 18 let, ovšem její použití 

doporučujeme všem věkovým kategoriím,“ 

uvedl tiskový mluvčí Městské policie Opava 

Marek Dýčka a dodal, že před každou jízdou 

je vhodné překontrolovat stav jízdního kola, 

zvláště brzdy, správně nahuštěná kola a po-

dobně. „Na jaře bývá v ranních a pozdních 

odpoledních hodinách tma, proto by na kole 

neměly chybět odrazky a světla. Jsou povinnou 

výbavou a slouží především pro bezpečnost 

cyklisty. Vhodné je používat i reflexní prvky na 

oblečení,“ poznamenal Marek Dýčka.

Co naopak městská policie nedoporučuje, 

je na jízdním kole používat sluchátka s hud-

bou. „Cyklista by měl pozorně sledovat své 

okolí, a to nejen zrakem, ale i sluchem,“ doplnil 

tiskový mluvčí. Na jízdním kole je povolena 

pouze jízda jednotlivě za sebou. Na pozem-

ní komunikaci by se cyklisté měli pohybovat 

vždy ohleduplně 

vůči ostatním. 

Rychlost jízdy je 

vhodné přizpůso-

bit nejen terénu a 

provozu, ale také 

s c h o p n o s t e m 

cyklisty. Z hlediska bezpečnosti je vhodné 

využívat značené cyklostezky. „Pokud je zří-

zena stezka pro cyklisty, je cyklista povinen ji 

užít,“ upozornil preventista Marek Dýčka. 

A na závěr ještě jedna dobrá rada. Při odsta-

vení jízdního kola, byť i na malou chvilku, je 

vždy doporučeno ho uzamknout pomocí 

bezpečnostního zámku a nejlépe k pevně 

ukotvenému předmětu.  (ans)

Aktuality
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Paní Aloisie oslavila sto let

V 
Domově Bílá Opava nedávno pro-

běhla skromná oslava, která však při-

pomněla výjimečné výročí. Aloisie 

Hofmanová (na snímku Domova) oslavila sto 

let a popřát jí přišla její dcera i vnučka. Paní 

Aloisie se narodila v Bohučovicích manželům 

Anně a Janovi Hrbáčovým, ti početnou rodi-

nu navždy opustili v roce 1938. Jako nejstarší 

dcera z osmi dětí se starala o domácnost. 

Roku 1943 se provdala za Karla Hofmana, 

po válce se přestěhovali do Opavy. Zača-

la pracovat v Minervě jako dílenská účetní  

v nástrojárně, kde zůstala až do důchodu. Ži-

vot manželům nedopřál vlastní děti, adopto-

vali ale Karlu, sestřinu dceru. Hluboce věřící 

paní Aloisie později veškerý volný čas trávila  

s vnoučaty. V roce 1990 ovdověla, téhož roku 

se dočkala prvního pravnuka. Už čtyři roky 

obývá Domov Bílá Opava, kde užívá odpo-

činku většinou na lůžku nebo na vozíčku. 

Rodina ji stále navštěvuje. Má ráda sladké, 

sledování televize a hudbu. (ans)

Krátce

Proměna nádraží začíná 
Do konce srpna příštího roku by měla být 

hotová rekonstrukce výpravní budovy opav-

ského západního nádraží. Investorem stavby 

je Správa železnic, která ve výběrovém řízení 

vysoutěžila zhotovitele prací za 78,8 milionu 

korun. Komplexní rekonstrukce nádražní bu-

dovy má zlepšit její stavebně-technický stav. 

Celkovou úpravou projdou prostory pro ces-

tující, objekt bude bezbariérově přístupný. 

Zateplením dojde ke zvýšení jeho hospodár-

nosti a snížení provozních nákladů. Nově zde 

vzniknou prostory pro potřeby Policie ČR. Po 

skončení rekonstrukce budovy zde začnou 

práce i na revitalizaci přednádražního pro-

storu, které se ujme město. O průběhu prací 

vás budeme v Hlásce informovat. (lad)

Konkatedrála aspiruje na Památku roku
Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie  

v Opavě prošla v uplynulých dvou letech 

komplexní opravou za 76 milionů korun.  

O tom, že se tato investiční akce, kterou  

1,5 milionem korun podpořilo i město Opa-

va, zdařila, svědčí i fakt, že se kostel stal ví-

těznou rekonstrukcí krajského kola soutěže 

Památka roku 2020 v kategorii nad 2 miliony 

korun. Postoupil tak do národního finále klá-

ní vyhlášeného Sdružením historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska. Držíme palce.  (lad)

Aktuality
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Nový obchvat mezi Opavou a Krnovem

Z
hruba 10 tisíc aut denně, která jezdí 

mezi Opavou a Krnovem, by od roku 

2027 měla jezdit po novém obchvatu 

Skrochovic. Ředitelství silnic a dálnic připra-

vuje tuto stavbu tak, aby mohla začít nejpoz-

ději v roce 2025. 

„Vítáme každou stavbu, která zlepší dopravní 

propojení Opavy s okolními městy a regiony. 

Jsem rád, že se v posledních letech do doprav-

ní infrastruktury u nás investuje. Po dokonče-

ní severního obchvatu Opavy bude obchvat 

Skrochovic další významnou silnicí, díky níž 

budeme mít rychlejší a bezpečnější spojení na 

Krnovsko a dále na Jesenicko,“ konstatuje pri-

mátor Tomáš Navrátil.

Novostavba silnice I/57 je v přípravné fázi, 

nyní se pracuje na dokumentech k územní-

mu řízení. Ty by měly být hotové do června 

tohoto roku. „Samotné zahájení stavby za-

tím vychází na rok 2025 a odhadovaná cena 

díla dosahuje částky zhruba 771 milionů Kč 

bez DPH. Předpokládaná suma peněz počítá 

mimo jiné s vybudováním hlavní trasy obchva-

tu v délce 3 154 metrů, dále vznikne 5 nových 

mostů celkové délky 318 metrů a za zmínku 

stojí i dvě nové mimoúrovňové křižovatky nebo 

protihlukové stěny dlouhé 912 metrů,“ vysvět-

lil Miroslav Mazal z Ředitelství silnic a dálnic 

ČR s tím, že by stavba měla trvat necelé dva 

roky.

O stavbu tohoto obchvatu dlouhodobě usi-

luje obec Brumovice a Sdružení pro výstav-

bu komunikace I/11–I/57. „Našemu Sdružení 

se po letech podařilo zajistit, aby byly vyčle-

něny finanční prostředky na dokumentaci pro 

územní rozhodnutí. Klíčové ale je, aby příprava 

této stavby probíhala bez komplikací. Věřím, 

že ještě letos bude zahájeno územní řízení,“ 

dodává místopředseda Sdružení a náměstek 

primátora Michal Jedlička.

Obchvat Skrochovic povede přes území bý-

valé skládky a přes zemědělsky využívané 

pozemky v dostatečné vzdálenosti od obyt-

né zástavby. Potok Čižina a jeho záplavové 

území překlene nový více než 200 metrů 

dlouhý most. Za ním v blízkosti zemědělské-

ho družstva vyroste mimoúrovňová křižovat-

ka se dvěma rampami. Další dvacetimetrový 

most povede přes potok Hořina a lokální 

biokoridor. U necelých 150 metrů potoka se 

kvůli stavby bude muset narovnat koryto. 

Dále povede silnice volným terénem k nové 

úrovňové průsečné křižovatce, z ní se odpojí 

přeložka silnice vedoucí k holasické skládce. 

Za ní je naplánován nový suchý poldr. Pak se 

silnice napojí na stávající komunikaci a pove-

de dál směrem do Krnova. 

Stávající silnice I/57 bude po výstavbě ob-

chvatu převedena do sítě komunikací III. tří-

dy. Úseky, které ztratí svou funkci, budou re-

kultivovány. Stávající polní cesty, které trasa 

obchvatu kříží, budou převedeny pod mosty 

obchvatu, nebo na něj napojeny. Z důvo-

du ochrany nejbližší zástavby před hlukem 

z provozu návrh počítá se stavbou 

oboustranných protihlukových stěn. 

Pro lepší představu moderního cestování 

mezi Opavou a Krnovem vyhotovilo ŘSD 

video doplněné o všechny potřebné po-

drobnosti obchvatu. Najdete ho pomocí 

QR kódu na této straně, který vás odkáže na 

YouTube. (rok)

Výměna plynovodu omezí chodce i řidiče

S 
příchodem jarního období začnou 

i časy větších oprav dopravních komu-

nikací a síťové infrastruktury města. Ta 

první začne už 8. března a bude se týkat vý-

měny plynovodního řadu v oblasti ulice Na 

Rybníčku a okolí. Práce budou nutně spojeny 

s narušením vozovky a chodníků a projeví se 

tak na průchodnosti a průjezdnosti jednotli-

vými ulicemi, což se dotkne jak chodců, tak 

především řidičů.

„K postupnému omezení dopravy dojde na 

ulicích Joy Adamsonové, Riegrova, Na Rybníč-

ku, Mírová, Lidická, Zacpalova a U Synagogy, 

a to průběžně až do konce letošního srpna. 

Na jednáních se zhotovitelem prací se nám 

podařilo dohodnout harmonogram tak, aby 

nutná dopravní omezení byla pro Opavany co 

nejmenší. Kromě dočasné úplné uzavírky uli-

ce Na Rybníčku v úseku mezi ulicemi Mírová 

a Lidická se bude jednat především o omeze-

ní stání vozidel a úpravu systému průjezdu 

podél stavebních úseků,“ uvedl k plánované 

situaci Dalibor Novotný, vedoucí oddělení 

správy dopravy a pozemních komunikací 

opavského magistrátu s tím, že město, které 

není investorem akce, si také dalo podmín-

ku, že další část prací může být zahájena až 

po dokončení té předchozí, tedy po zprů-

jezdnění ulice.

Můžeme říci, že centrem prací bude po celou 

dobu ulice Na Rybníčku a postupně se bude 

aktivita přesouvat do okolních ulic. V dubnu 

se to bude týkat třídy Spojenců, Riegerovy  

a Mírové ulice, v květnu dojde k omezení 

Lidické, v polovině června především Za-

cpalovy a Čapkovy, kde postupně bude dění 

pokračovat i v červenci, v srpnu přejdou 

práce do ulice U Synagogy a závěr prázdnin 

už bude ve znamení dokončovacích prací. 

Termíny je ale nutné brát jako orientační, 

průběh stavebních prací se může posunout 

podle okolností dopředu či dozadu. Upřes-

ňující a podrobné informace budou zveřej-

ňovány na webu města Opavy.  (mak)

Aktuality
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Proběhne sčítání lidu
Po deseti letech proběhne letos sčítání lidu, 

domů a bytů, zahájeno bude o půlnoci 

z 26. na 27. března. Zákonnou povinnost 

sčítání je od tohoto momentu možné splnit 

online do 9. 4. vyplněním elektronického 

formuláře pro domácnost na níže uvedeném 

webu nebo v mobilní aplikaci. Od 17. 4. do 

11. 5. pak vypsáním a odevzdáním listinné-

ho formuláře při terénním došetření, které 

budou provádět sčítací komisaři. Ti se budou 

prokazovat průkazem. Podrobnější informa-

ce naleznete na www.scitani.cz.

Stacionář zve nové klienty
Denní stacionář pro seniory Charity Opava 

na Kylešovské ulici přibírá nové klienty nad 

60 let. Přihlášky je možné zasílat již v těch-

to dnech. Stacionář nabízí bohatý program, 

odbornou péči i možnost dopravy klientů do 

stacionáře a zpět domů z Opavy a z okolních 

vesnic do vzdálenosti deseti kilometrů. Bližší 

informace najdete na www.charitaopava.cz, 

nebo u vedoucí zařízení Jany Řehulkové na 

tel.: 603 731 845 či e-mailu: rehulkova@cha-

ritaopava.cz.

Moderní výzvy lidstva
Dalším hostem cyklu, který spolupořádá 

Mendelovo gymnázium a Fakulta veřejných 

politik Slezské univerzity, bude známý eko-

nom a vysokoškolský pedagog Tomáš Sed-

láček. Přednáška na aktuální ekonomická 

témata proběhne online, a to 24. března od 

12.30 hodin na kanálu YouTube Moderních 

výzev lidstva. Všechny díly jsou ke zhlédnutí  

i po skončení přenosu. Na přípravě pořadu se 

budou jako vždy podílet sami studenti gym-

názia, kteří se opět ujmou i rolí moderátorů. 

Jak ořezat ovocné stromy? 
Spolek Za Opavu připravil na březen dva 

kurzy pro zahradníky a sadaře s tematikou 

řezu ovocných stromů. Proběhnou v sobotu  

6. a v neděli 7. března vždy od 9 hodin pod 

vedením známého místního ovocnáře Ra-

dima Lokoče. Akce má dvě části: teoretická 

proběhne dopoledne v Matičním domě, 

praktická bude následovat odpoledne. Při-

hlášky a dotazy směřujte na e-mail: zdenek.

frelich@gmail.com. 

Na jaře se obnoví svoz bioodpadu

M
ěstské části v sudé týdny, město 

v liché. Tak bude vypadat harmono-

gram svozu bioodpadu v roce 2021, 

který začne opět v březnu. Poprvé to bude 

v pondělí 29. března, tedy v lichém týdnu, kdy 

se bude svážet po Opavě. Dále se bude pokra-

čovat podle systému, který vidíte v tabulce níže 

(dělení na dny a jednotlivé ulice), popřípadě na 

webu Technických služeb Opava.

Nádoby na bioodpad mají hnědou barvu 

a můžete si je objednat přes odbor život-

ního prostředí opavského magistrátu. Ná-

sledně si je vyzvednete na Technických 

službách Opava, kde budou připraveny ve 

druhé polovině března. Do nich pak lze od-

kládat vlastně vše, co je organického půvo-

du a nejedná se o živočišné produkty. Tedy 

listí, plevel, nezpracované ovoce a zeleninu  

a další výrůstky vašich zahrádek. Nepatří sem 

ale větve stromů, a to ani rozdrcené. Větve 

a další materiál z ořezů stromů by měly být 

nakráceny na délku cca 1 metru a násled-

ně odvezeny do sběrných dvorů, které jsou  

v ulicích Přemyslovců, Bílovecká a Hálkova. 

TERMÍNY SVOZU

Sudé týdny
Pondělí: Suché Lazce, Vlaštovičky, Jarkovice

Úterý: Komárov, Podvihov, Komárovské 

Chaloupky, Vávrovice, Držkovice, Palhanec, 

Karlovec

Pátek: Malé Hoštice, Pusté Jakartice

Liché týdny
Pondělí: Arnošta Rychlého, 28. října, Čapákovo 

náb., Čechova, Černá, Dobrovského, Erbenova, 

E. Beneše, Fifejdy, Filípkova, Fügnerova, Fürs-

tova, Hillova, Hlučínská, Holasická, Hořicova, 

Hozovo nábřeží, Chelčického, Junácká, Kasá-

renská, Kálikova, Klicperova, Kolofíkovo náb., 

Kořeného, Kostelní, Mlčochova, Na Bahně, Na 

Nábřeží, Na Nivě, Na Pastvisku, Na Potůčku, Ná-

kladní, nám. Osvoboditelů, Ochranova, Party-

zánská, Pekařská, Pod Lukami, Příčná, Raškova, 

Ratibořská, Resslovo nábřeží, Rolnická, Solná, 

Šrámkova, Tomáškova, U Cukrovaru, U Dráhy,  

U Dubového mlýna, U Jezera, U Lučního mlýna, 

U Mlýnka, U Potoka, U Švédské kaple, Válečko-

va, Vítečkova, Vodní, Vojanova, Vrchlického, 

Vrchní, Wolkerova, Za Humny

Úterý: Alšova, Boční, Bochenkova, Bruntál-

ská, Hany Kvapilové, Havlíčkova, Hranička, 

Kotršova, Kozí, Křižíkova, Lepařova, Mahe-

nova, Mánesova, Mařádkova, Mostní, Mys-

livcova, Na Valech, Nadační, nám. Sv. Hedvi-

ky, nám. Sv. Trojice, Neumannova, Okruhy, 

Olomoucká, Otáhalova, Palhanecká (pouze 

od kruh. objezdu po mrazírny, ostatní část 

patří do MČ Palhanec), Pavlovského, Písková, 

Prok. Holého, Přemyslovců, Rybářská, Sado-

vá, Slavkovská, Slepá, Stará silnice, Stojano-

va, Stypova, Šebelova, Šeděnkova, U Hliníku, 

U Lesíka, U Opavice, U Pevnůstky, U Střelnice, 

U Trojice, Žerotínova, Žižkova

Středa: Bezručovo nám., Březinova, Čap-

kova, Čajkovského, Denisovo nám., Dosto-

jevského, Dukelská, Englišova, Gagarinova, 

Gogolova, Gorkého, Horovo nám., Husova, 

Jasmínová, Joy Adamsonové, Karafiátová, 

Karolíny Světlé, Krnovská, Květinová, Lekní-

nová, Lidická, Liliová, Máchova, Mírová, Na 

Rybníčku, Nerudova, Ondříčkova, Palacké-

ho, Popská, Purkyňova, Puškinova, Riegrova, 

Rooseveltova, Rybova, Slámova, Sluneční, 

Sokolovská, Statková, Stratilova, Strossmaye-

rova, Šafaříkova, Šeříková, Šípková, Tolstého, 

třída Spojenců, Tulipánová, Vančurova, Vaš-

kovo náměstí, Veleslavínova, Vyhlídalova, 

Zacpalova, Zborovská

Čtvrtek: 8. května, Balbínova, Bartoníčkova, 

Bauerova, Bílovecká, Bož. Němcové, Budišov-

ská, Česká, Dánská, Divišova, Dolní schody, 

Gudrichova, Heydukova, Hlavní, Hobzíkova, 

Holečkova, Horní schody, Hradecká, Jabloňo-

vá, Janská, Josefská, Joži Davida, Jurečkova, 

K Moravici, Kampelíkova, Kroftova, Lomená, 

Lukešova, Lužická, Malá, Mařákova, Mendlo-

va, Merklasova, Mezi Brahy, Na Dolní hrázi, Na 

Horní hrázi, Na Pomezí, Na Prachovníku, Na 

Vyhlídce, Osvobození, Otická, Palisova, Písec-

ká, Procházkova, Příkrá, Ruská, Rybníky, Slo-

venská, Sladkého, Staňkova, Švestková, Třeš-

ňová, Tylova, Tyršova, U Cihelny, U Hřbitova, 

U Hřiště, U Panského mlýna, U Zastávky, Úvoz, 

Vaníčkova, Věnc. Hrubého, Višňová, Vrbova, 

Wintrova, Zahradní, Ztracená, Zukalova

Pátek: Anenská, Heritesova, Jateční, Jirás-

kova, Komenského, Kylešovská, Mlýnská, Na 

Dolním poli, Nádražní okruh, Ovocná, Polní, 

Těšínská, U Panského dvora, MČ Zlatníky, MČ 

Milostovice

Aktuality
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Třiďte odpad
V průměru byly v roce 2020 kontejnery na plast váhově zaplněny pouze z 50 až 60 % a u papíru to bylo dokonce je-
nom z 33 %. „Co to je za nesmysl?!!!“ řekne si každý, „vždyť kontejnery jsou neustále přeplněné!" Kapacita kontejnerů 
je ale daná a oproti ní v Opavě vyvážíme z modrých a žlutých kontejnerů často vzduch – nesešlápnuté PET lahve  
a nerozložené krabice. Přitom právě náklady na svoz představují rozhodující nákladovou položku, pokud jde  
o směsný komunální a především o tříděný odpad. Největší problém jsou právě nerozložené kartony. Pomozte 
nám systém co nejvíce zefektivnit tím, že budete sešlapávat PET lahve a rozkládat kartonové krabice. Spo-
lečně tak snížíme tlak na zvyšování poplatků.

Třídit plasty má smysl, jsou recyklovatelné

J
e to až s podivem, ale stále se najdou 

lidé, kteří kritizují třídění odpadů a po-

užívají přitom rádoby logické argumen-

ty, aby omluvili svoji nechuť cokoliv udělat. 

Přesto jsme v roce 2020 v rámci Opavy vytří-

dili do 404 žlutých kontejnerů a žlutých pyt-

lů 1 183 tun plastů, což představuje nárůst 

o téměř 30 % oproti předcházejícímu roku 

a zároveň je to už šestinásobek oproti roku 

2002. Na jednu stranu je potěšitelné, že pro 

významnou část Opavanů je třídění samo-

zřejmostí, na druhou stranu je zřejmé, že za 

tím lze vidět také nárůst obalů v souvislosti 

s nouzovým stavem, kdy si lidé zvykli objed-

návat vše přes internet. Mnozí přesto říkají: 

„Kdo ví, kde to končí.“ 

Pravdou je, že k recyklaci jde mezi 25–50 %, 

protože ne všechny plasty se v současné 

době vyplatí recyklovat a výkyvy trhu byly 

v poslední době, tak jako i během ekonomic-

ké krize v roce 2009, velké. Zde je pole také 

pro zákonodárce, aby nastavil výrobcům 

obalů takové parametry, aby postupně byly 

tyto obaly ekonomicky recyklovatelné. Dal-

ších cca až 60 % plastů se odváží do závodu 

OZO Ostrava na výrobu alternativního pali-

va. Toto palivo se nespaluje v domácnostech, 

ale v cementářských pecích za teploty vyšší 

než 1 450 oC. V alternativním palivu však ne-

může skončit cokoliv, nesmí tam samozřej-

mě být nespalitelné odpady (kovy, kameny 

aj.), které snižují jeho výhřevnost, nesmí tam 

být např. PVC, při jehož spalování vznikají 

toxické chlorované sloučeniny. 

Cca 16 % odpadů končí na skládce. Co se 

někdy objevuje v kontejnerech a pytlích na 

plasty, je až s podivem: mrtvá zvířata nebo je-

jich části, náplně suchých WC, barvy, omítky, 

lepenka, podlahové krytiny aj. Když si před-

stavíme, že to všechno projde rukama pra-

covníků třídicí linky... Zvláštní kapitolou jsou 

injekční stříkačky, o které také není na třídicí 

lince zájem. Do žlutých kontejnerů lze v Opavě 

dávat jak plasty, tak potravinářské plechovky 

– nápojové, ale také od sterilované zeleniny, 

kompotů apod. Mezi materiálově a příp. ener-

geticky využitelné plasty patří sešlápnuté PET 

lahve, plastové lahve od mléčných výrobků, 

igelitové sáčky, tašky a fólie, čistý polystyren, 

obaly od pracích, čisticích a kosmetických pří-

pravků, kelímky od mléčných výrobků, balicí 

fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků 

a další výrobky z plastů. Rozhodně ale nepatří 

do žlutých nádob podlahové krytiny, znečiš-

těné obaly s nedojedenými zbytky potravin, 

barev, omítek, stavební polystyren, molitan 

a samozřejmě cokoliv jiného, než jsou plasty  

a zmíněné potravinářské plechovky.

Kromě ekologických důvodů, jako je náhra-

da primárních surovin druhotnými surovina-

mi a omezení skládkování, má třídění plastů 

i další důvody. Je to ekonomický přínos, 

neboť za nevytříděný směsný odpad bude-

me platit více v souvislosti se zvyšujícími se 

poplatky dle nového zákona o odpadech. 

Kdežto za vytříděné plasty předávané k recy-

klaci dostáváme zaplaceno. V případě plastů 

předávaných na alternativní palivo sice platí-

me, ale je to bez zvyšujícího se poplatku na 

skládkách. Navíc za všechny vytříděné plasty 

dostáváme odměnu od Ekokomu, autorizo-

vané osoby zajišťující sdružené plnění osob 

uvádějících na trh obaly, která představuje 

ročně přes 8,5 milionu Kč, což je více než 

dvojnásobek příjmů za prodej plastů. Existu-

jí sice značné cenové výkyvy trhu a mění se  

i zájem o jednotlivé komodity, ale na to mů-

žeme v rámci možností reagovat pouze teh-

dy, budeme-li připraveni.

odbor životního prostředí

Dům na Masarykově třídě je na prodej 

A
ž do konce března mohou zájemci za-

sílat nabídky na odkup budovy na Ma-

sarykově třídě 10 a pozemku, na němž 

stojí. Současným vlastníkem nemovitostí je 

město Opava, které si nechalo vyhotovit zna-

lecký posudek, jímž byla cena těchto nemovi-

tostí ohodnocena na 11 milionů korun. (Tato 

cena není pro podání nabídky limitující.) 

V objektu se nacházejí tři bytové jednotky 

větších rozměrů (cca 100 m2) a jeden pro-

stor sloužící k podnikání. Jen jeden z bytů 

je v současné době obsazen, a to nájemní 

smlouvou na dobu neurčitou. Prostor slou-

žící k podnikání o výměře 69 m2 je prona-

jat do roku 2027 k provozování kadeřnické 

a kosmetické činnosti. Kupec tedy musí vzít 

na vědomí, že v nemovitosti jsou na základě 

platných smluv nájemci, znalecký posudek je 

k nahlédnutí na požádání. Nabídky je možné 

podat do 31. března do 13 hodin v zalepené 

obálce označené textem „NEOTVÍRAT – na-

bídka na koupi nemovitosti, Masarykova tří-

da 10“ na podatelně magistrátu na Horním 

náměstí 69. K otvírání obálek se komise sejde 

1. dubna v 9 hodin v kanceláři č. 310 v budo-

vě magistrátu na Krnovské 71C. 

Město si vyhrazuje možnost nevybrat žád-

ného ze zájemců, případně zrušit záměr pro-

deje kdykoliv v jeho průběhu bez udání dů-

vodu. Bližší informace podá v případě zájmu 

Ivana Sýkorová z odboru majetku města na 

telefonech 553 756 803, 604 229 394 nebo 

prostřednictvím e-mailu: ivana.sykorova@

opava-city.cz. (lad)

Aktuality
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Zastavte se k nám pro

ČERSTVÉ PEČIVO
PŘÍMO Z PEKÁRNY
a široký sortiment cereálií Zdravý život

Jsme na Pekařské ulici

Nově i pod Myší dírou

LETOS SLAVÍME 30 LET

Informace Krizového štábu města Opavy

P
andemická situace v České republice 

a její dopad na běžný život se neu-

stále mění. Aktuální oficiální informa-

ce najdete na webových stránkách www.

opava-city.cz/koronavirus nebo na covid.

gov.cz. Pokud máte ve svém okolí seniora, 

který nemá přístup k elektronickým mé- 

diím, prosím, kontaktujte ho, zda nepotře-

buje nějakou pomoc. Aktuální úřední hodi-

ny, které reagují na nařízení vlády, najdete 

na webových stránkách města www.opava-

-city.cz. V době vzniku této dvoustrany platil 

nouzový stav, a to do 28. února. Děkujeme 

za pochopení.

Pomoc seniorům 70+ s registrací
Stát plánuje, že od počátku března spustí 

očkování seniorů nad 70 let. Těch v Opa-

vě žije okolo 11 tisíc. Město se rozhodlo, že 

s registrací pomůže i těmto lidem, a to po-

dobným způsobem jako u nejstarší genera-

ce. „Chápeme, že zejména pro starší spoluob-

čany může být složité se zaregistrovat, protože 

například nemusí být počítačově tak zdatní či 

nemusí mít přístup k internetu. Chceme těm-

to lidem pomáhat, a proto jsme pro ně zřídili 

bezbariérové kontaktní místo, kde jim zaměst-

nanec města s registrací pomůže. Registraci na 

kontaktním místě je možno provést jen s po-

mocí mobilního telefonu osoby, která registraci 

seniora chce provést. Služba pro občany nad 

80 let už běží několik týdnů a máme velmi pozi-

tivní reakce. Teď chceme podobným způsobem 

pomoci i mladším seniorům,“ řekl primátor 

Tomáš Navrátil. „Doufejme, že se v brzké době 

státu podaří zajistit dostatek vakcín na to, aby 

mohl být naočkován každý zájemce. Podle 

mého názoru je to jediná cesta, jak se vrátit  

k běžnému životu. Já sám se naočkovat ne-

chám, až přijde řada na mou věkovou skupinu,“ 

dodal primátor.

Bezbariérové kontaktní místo Magistrátu 

města Opavy, kde můžeme seniorům po-

moci, je i nadále v přízemí budovy Hlásky 

(za hlavním vchodem do budovy). V případě 

osobní návštěvy musí mít senior kromě při-

pravených osobních údajů včetně rodného 

čísla a čísla nebo názvu své zdravotní pojiš-

ťovny i mobilní telefon, na který mu budou 

chodit zprávy týkající se jeho očkování. Sa-

mozřejmostí by mělo být nasazení respi-

rátoru či dvou chirurgických roušek, hned 

u vchodu je pak i aplikátor dezinfekce na 

ruce. Seniora může přijít zaregistrovat i ro-

dinný příslušník či osoba blízká.

Kontaktní místo od 1. března funguje od 

pondělí do pátku od 8 do 12 hodin. Ve stej-

ném čase je nadále v provozu i speciální tele-

fonní linka 734 648 051, která je nyní určena 

pouze pro poskytnutí rady či doplňujících 

informací souvisejících s registrací či umístě-

ním očkovacího místa. Na této lince nebude 

možno poskytovat službu přímé registrace. 

Operátor na ní s volajícím nemůže konzulto-

vat zdravotní stav či podrobnosti vakcinace. 

Hovor bude volajícího stát stejnou cenu jako 

běžné volání podle tarifu jeho operátora. 

V případě, že vám více vyhovuje telefonická 

registrace, využijte národní linku 1221 nebo 

prostřednictvím krajské bezplatné linky 800 

720 210. Pokud někdo nemá vlastní mobilní 

telefon, doporučujeme (například prostřed-

nictvím pevné linky či sousedů) kontaktovat 

krajskou nebo národní linku, kde mají ope-

rátoři možnost volajícího zaregistrovat i bez 

potvrzující SMS. Město tuto možnost nemá. 

Registrovat se můžete také přes rezervační 

systém na webu crs.uzis.cz nebo registrace.

mzcr.cz. Další možností je domluva na očko-

vání s vaším praktickým lékařem. 

V případě potřeby zrušení termínu očkování 

či jeho změny se musíte obrátit na Slezskou 

nemocnici na číslech 739 045 603 nebo 605 

197 178 nebo na národní linku 1221. 

V případě imobilních pacientů, kteří se ne-

mohou dostavit do očkovacího místa, Minis-

terstvo zdravotnictví ve shodě se Sdružením 

praktických lékařů a krajskými koordinátory 

očkování doporučuje očkování těchto osob 

v době, kdy budou k dispozici očkovací lát-

ky, které nebudou tolik náchylné ke znehod-

nocení při přepravě a skladování mimo stav 

hlubokého zmrazení. Očkování tak bude 

Inzerce

Aktuality
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Očkovací místo Slezské nemocnice: Bezručovo náměstí 885/14 
(dnes Slezská univerzita, v minulosti okresní úřad) 

Po, St, od 10.00 do 18.00 hodin, Út, Čt, Pá, od 8.00 do 16.00 hodin. 
Pozor, původní očkovací místo v areálu Slezské nemocnice bylo zrušeno!

probíhat prostřednictvím praktických lékařů 

podle individuálního stavu pacienta, nikoli 

přes centrální rezervační systém. Lékař se 

s pacientem dohodne na nejvhodnějším 

způsobu očkování.

Očkovací místo v budově univerzity
Slezská nemocnice v Opavě zřídila hlav-

ní očkovací místo v budově Slezské uni-

verzity na Bezručově náměstí 885/14 

(v minulosti zde sídlil okresní úřad). Mís-

to je dobře označené a do očkovacího 

centra vede i bezbariérová cesta. Původ-

ní očkovací místo přímo v areálu Slezské 

nemocnice, které z kapacitních důvodů 

nevyhovovalo, je už od 1. února nefunkč-

ní. Očkování aplikují zdravotníci Slezské 

nemocnice, město nemá na tento proces 

žádný vliv. Proto operátor na pomocné re-

gistrační lince města nemůže odpovídat 

na technické či medicínské dotazy týkající 

se očkování, a to včetně druhu aplikované 

vakcíny. Jedná se o úředníka radnice, ne 

o zdravotníka. Děkujeme za pochopení.

Očkovací místo funguje v pondělí a středy od 

10 do 18 hodin, v úterý, čtvrtky a pátky pak 

od 8 do 16 hodin. Provozní doba očkovacího 

centra je závislá na počtu vakcín. Registrace 

a rezervace termínů očkování probíhá pro-

střednictvím centrálního rezervačního sys-

tému dle pokynů Ministerstva zdravotnictví. 

Očkováni budou jen ti klienti, kteří budou 

mít potvrzenou časovou rezervaci. 

K parkování lze využít městské parkoviště na 

ulici náměstí Svobody (bývalé autobusové 

nádraží). Pro imobilní klienty je možno na 

nezbytně nutnou dobu zaparkovat přímo 

před vstupem do budovy očkovacího centra. 

Bezbariérový vstup je označen cedulemi. 

Vzhledem k tomu, že se situace neustále 

mění, doporučujeme sledovat i webové 

stránky a sociální sítě či například pořad 

Opavský Expres na TV Polar. Pokud máte ve 

svém okolí seniora, který není počítačově 

zdatný a nemá přístup k médiím, prosíme, 

informujte ho o aktuálním stavu. 

S rozvozem obědů pomáhají hasiči
S provozem tzv. jídlolinky, prostřednictvím 

které město rozváželo obědy potřebným, 

od konce ledna pomáhají dobrovolní hasiči. 

Ti vystřídali Český červený kříž v Opavě, je-

hož zdravotníci jsou nasazováni podle po-

třeby do nemocnic nebo mohou pomáhat 

u očkování. Opavští dobrovolní zdravotníci 

třeba v únoru pomáhali přetížené nemocni-

ci v Karlových Varech. Obědy vařilo Zařízení 

školního stravování a hasiči je rozváželi auty, 

které krizovému štábu dlouhodobě propůj-

čila společnost ADIV. Do akce se zapojily 

jednotky a sbory dobrovolných hasičů Chva-

líkovice, Malé Hoštice, Komárov, Podvihov, 

Suché Lazce, Vlaštovičky a Zlatníky. „Veliké 

poděkování patří hlavně všem našim dobro-

volníkům z řad hasičů i nehasičů, kteří samot-

né obědy seniorům rozváželi. Obětují pro tuto 

věc svůj volný čas, odpočinek po směně nebo 

i před směnou, a to vše bez jakýchkoliv nároků 

na odměnu či uznání,“ řekl starosta Okresního 

sdružení hasičů v Opavě Roman Krusberský. 

Jídlolinka funguje po dobu trvání nouzo-

vého stavu, který by měl skončit 28. února. 

V Opavě zajišťuje rozvoz jídla i většina re-

staurací, kontakty a výběr menu najdete na-

příklad na www.menicka.cz. 

Vedení města děkuje všem, kdo se snaží dru-

hým pomáhat. „Tato nelehká doba odhalila 

velké množství lidí, kteří se snaží pomoci po-

třebným. Všichni tito lidé, ať už profesionálové 

či dobrovolníci, zaslouží naše velké díky a úctu,“ 

dodal primátor Tomáš Navrátil. (rok)

KONTAKTY

Webové stránky:

Obecné informace o očkování: koronavi-

rus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19

Státní Covid portál: https://covid.gov.cz/

Město Opava: www.opava-city.cz/koro-

navirus, www.facebook.com/mestoopava

Moravskoslezský kraj: koronavirus.msk.

cz

Slezská nemocnice v Opavě: www.

snopava.cz/pacienti/koronavir-covid-19/

ockovani-proti-onemocneni-covid-19

Telefonické linky:

Při využití níže uvedených infolinek 

k registraci na očkování si připravte vaše 

jméno a příjmení, adresu, rodné číslo, tele-

fonní číslo, název nebo číslo vaší zdravotní 

pojišťovny.

Celorepubliková národní infolinka: 
1221 (aktivní Po–Pá, od 8.00 do 19.00 ho-

din a So–Ne, od 9.00 do 16.30 hodin)

Infolinka pro Moravskoslezský kraj: 800 

720 210 (aktivní Po–Ne, od 8.00 do 18.00 

hodin)

Slezská nemocnice v Opavě: 739 045 

603 nebo 605 197 178 (aktivní Po–Pá, od 

7.00 do 13.00 hodin)

Kontaktní místo Magistrátu města Opa-
vy: 734 648 051 (aktivní Po–Pá od 8.00 do 

12.00 hodin)

Aktuality
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Opava a její rodáci
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Od dubna 1899 Herberovi vlastnili 
Filípkův dvůr.

Náhrobní kámen Herberů v Jaktaři

Mlýn Herber v současnosti

N
ení v současnosti v regionu mnoho 

firem, které by mohly svou historii sle-

dovat, co se týče majitelů kontinuálně 

takřka jedno a půlstoletí. Výjimkou potvrzu-

jící pravidlo je obdivuhodný příběh vzestupu 

někdejšího domkáře Jana Herbera a houžev-

natosti jeho ženy a potomků.

Jan Herber se narodil v Kateřinkách 4. čer-

vence 1836 na čísle popisném 28 v domě 

u Ratibořské ulice, přibližně naproti takzva-

né Švédské kaple. Jeho otec Antonín sem 

přišel za prací a oženil se zde s Annou Marií 

Ondráčkovou. Pocházel nedaleko odtud – 

z Palhance, kde jeho rod tradičně vlastnil za-

hradnické usedlosti 3 a 11. Domkář a zahrad-

ník, dnes nám tyto pojmy mnoho neříkají, ale 

v podstatě vystihují majetkové poměry na-

šich předků. 

Osada Palhanec získala své jméno v minu-

losti podle jednoho z majitelů starého jak-

tařského mlýna Paula Hajna. Právě kolem 

mlýna, s dějinami sahajícími do 14. století 

k opavským vévodům z rodu Přemyslovců, 

se začala rozkládat. Místní mlynář byl značně 

movitý přes nutnost odvádět peněžní a na-

turální dávky vrchnosti. K mletí obilí si mohl 

přivydělávat výčepem piva a kořalky. Choval 

několik desítek kusů dobytka, který spásával 

na svých loukách. Několikrát do roka měl 

ryby ze svého rybníka. A k mlýnu byla při-

stavěna olejna, těžící z mlynářových zahrad 

a polí.

Jan Herber získal výnosný palhanecký mlýn 

11. června 1876. Peníze do podnikání mu 

jistě přinesl i následný sňatek s o devatenáct 

let mladší dcerou jarkovického sedláka Marií 

Kramnou. Právě nevěsta se stala Janovi život-

ní oporou. Porodila osm dětí, z nichž se do-

spělosti dožilo pět. Syny Rudolfa a Bedřicha 

vedla k následování otcova příkladu. Dokla-

dem silné pozice Marie Herberové-Kramné 

v rodině je skutečnost, že je s Janem Herbe-

rem rovným dílem v dubnu 1899 uvedena 

u kupní smlouvy na svobodný Filípkův dvůr 

v Kateřinkách (za 85 tisíc zlatých od Karla 

Filípka). Přípis mlynářka u jejího jména žel 

předznamenal budoucí děj. 

Rok a čtyři měsíce poté Jan Herber 29. srpna 

1900 umírá a pětačtyřicetiletá vdova zcela 

převzala do svých rukou kontrolu nad rodin-

ným podnikem. Dodejme, že nejmladší dítě 

manželů Herberových bylo sedmileté. Už za 

jejího chotě se provoz palhaneckého mlýna 

modernizoval – mlýnské kameny nahradily 

výkonnější válce. A Marie šla dále s dobou. 

V roce 1904 nechala vodní kola vyměnit za 

turbínu. Po vzniku republiky jako společníky 

firmy nechala zapsat syny Rudolfa a Bedřicha 

(narozen v únoru 1887). Přičemž Bedřich bra-

trův podíl na konci října 1920 odkoupil. Ná-

zev rodinné firmy byl ponechán zavedený, 

jen se s dalšími inovacemi obměnil na „Parní 

mlýn M. Herberová“. Majetková situace byla 

natolik dobrá, že si Bedřich Herber nechal ve 

třicátých letech nedaleko mlýna postavit ro-

dinnou vilu a mimo jiné jako uvědomělý čes-

ký vlastenec ve Slezsku finančně podporoval 

aktivity českých menšinových spolků. 

Období nacismu pro podnikatele jiného než 

německého původu přineslo četné překáž-

ky, pokud nebyli přímo od své práce odsta-

veni. Takto nejen, že byl Bedřich Herber ra-

něn matčinou smrtí (13. května 1939), ale za 

nevýhodných podmínek získal podíl ve firmě 

pro nacistické správní orgány důvěryhodný 

německý obchodník z Opavy F. Wolter.

S jarem 1945 se majetkové poměry vyjasnily. 

Ale už v červenci 1946 bylo zřejmé, že mly-

náře Bedřicha Herbera postihne znárodnění, 

poté co vstoupí v platnost vyhláška ministry-

ně výživy. Podal proti tomu stížnost k nejvyš-

šímu správnímu soudu a svůj mlýn vedl až do 

únorového převratu jako soukromý. Řídil jej 

(a na Palhanci zůstal) i poté, co byl začleněn 

do národního podniku Slezské mlýny Krnov. 

Herberův mlýn odevzdal svému nástupci 

ve výborném stavu. Ke konci roku 1948 živil 

42 dělníků a 9 úředníků. Dokázal zpracovat 

tři a půl tisíce kubíků pšenice a žita na krupi-

ci, hrubou a hladkou mouku.

Palhanecký mlýn dcery Bedřicha Herbera 

restituovaly 1. července 1992. Opravily jej 

a modernizovaly. Stále drží kontrolu nad 

v kraji vyhlášenou značkou mouky a žijí 

v místě svých předků.

Jaromíra Knapíková

Mlynář Jan Herber a jeho 
rodina

Historie
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Opavský spolkový život

Titulní list pozvánky na slavnostní 
večeři konanou 2. září 1896 

v sále U Tří kohoutů a uspořádanou 
u příležitosti výročí opavské 
evangelické obce a položení 

základního kamene nového kostela.

Pohled na novostavbu kostela (zcela vpravo) z dnešní Lidické ulice, počátek  
20. století. Snímky: Slezské zemské muzeum

V
znosné cihlové gotické chrámy 

z režného zdiva obdivujeme pře-

devším v severně položených čás-

tech dnešního Německa a Polska či na 

území Pobaltských republik nebo Dán-

ska. Právě tyto oblasti byly od dob refor-

mace oporou protestantismu v Evropě. 

Není proto divu, že když se koncem 

19. století opavští evangelíci rozhodo-

vali, jak má jejich nový svatostánek 

vypadat, volba padla právě na rea-

lizovaný návrh Ferdinanda Hickela. 

Ten byl činný patrně jako projek-

tant ve vyhlášené opavské stavební 

firmě Julia Lundwalla. Z celé řady 

ve městě realizovaných staveb 

z produkce této firmy zmiňme 

alespoň dříve opulentně oká-

zalý a dnes k nepoznání pře-

stavěný pavilon bruslařského 

spolku, o kterém jste se mohli 

dočíst v minulém čísle zpra-

vodaje.

V případě J. Lundwalla jakož-

to jednoho z čelních předsta-

vitelů opavské evangelické 

komunity nepřekvapí, že jeho 

firma stála také za výstavbou starší evange-

lické modlitebny a fary, která byla dobudo-

vána a vysvěcena v roce 1873. Pro novostav-

bu svatyně byl již tehdy vybrán pozemek 

v sousedství fary, nacházející se v pohledo-

vě exponované pozici při vyústění tehdejší 

Eliščiny třídy (dnes Lidické ulice) do rušné 

komunikace návazné okružní třídy. Pro or-

ganizaci realizace samotné výstavby byl 

v roce 1887 místními evangelíky ustaven 

stavební spolek. V Opavě vyvíjela činnost 

také pobočka rakouské nadace spolku Gu-

stava-Adolfa, která v rakouském Slezsku 

spolufinancovala výstavbu řady dalších 

evangelických kostelů a škol. Tomuto 

spolku, který byl pojmenován po jed-

nom z klíčových podpůrců reformace 

v době třicetileté války, švédském krá-

li Gustavu Adolfovi (1594–1632), bylo 

v habsburských zemích umožněno 

vyvíjet svou činnost teprve poté, 

co císař František Josef I. v roce 

1861 vydal tzv. protestantský 

patent, který zrovnoprávnil 

reformované církve s církví 

katolickou. Poté začaly být 

zakládány pobočky tohoto 

spolku po celé monarchii 

a ani Rakouské Slezsko v čele 

s Opavskem v tomto směru 

nebylo žádnou výjimkou.

Dostavbou novogotické-

ho chrámu se secesními prvky přibyla roku 

1898 na opavské okružní třídě další výraz-

ná architektonická dominanta. Rušnou ulici 

sledující průběh demolovaných hradeb po 

vzoru slavné vídeňské Ringstrasse lemova-

ly nejen mondénní činžovní domy, ale též 

vznosné veřejné budovy. K objektu opavské 

reálky (dnes Střední zdravotnická škola) na 

druhém konci pásu parků později přibyla 

exkluzivní budova Muzea císaře Františka Jo-

sefa I. pro umění a řemesla (dnes Historická 

výstavní budova Slezského zemského mu-

zea). Další veřejnou stavbou, podobně jako 

tomu bylo například v Brně či Olomouci, byl 

právě evangelický kostel, který se dočkal vy-

svěcení v roce 1899. Opavským evangelíkům 

sloužil až do závěru druhé světové války, kdy 

pozbyl svou liturgickou funkci. Nová kapitola 

jeho dějin se začala psát až v sedmdesátých 

letech minulého století, kdy byl adaptován 

pro potřeby opavského okresního archivu.  

V objektu, procházejícím nyní památkovou 

obnovou, jsou schraňovány cenné doku-

menty k dějinám města a jeho okolí. Mimo 

jiné také archiválie dokládající, že se v Opa-

vě před více než sto deseti lety narodila, 

a v tomto kostele byla také pokřtěna, Friede-

rike Victoria Gessnerová, později celosvětově 

proslulá spisovatelka Joy Adamsonová.

Ondřej Haničák

Dotek severu na opavské okružní třídě

Historie
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Plánujete velký nákup? 

Zajeďte si k nám pohodlně 
autem a využijte zdarma 
naše parkoviště. Aktuální 
otevírací dobu obchodů 

naleznete na
ocsilesia.cz/otevreno

DOMÁCÍ  
ŠTĚSTÍ   IVY 
HÜTTNEROVÉ

 Opava | R-OVA 
102.6 FM | 91.9 FM

každý den 8.20 a 15.40

Inzerce
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Čtvrtletník o městě, ve kterém žijeme

U východního nádraží roste 
parkovací dům. Další budou 
následovat

Letitý problém s parkováním u největšího opavského 
železničního nádraží by měl vyřešit nový parkovací dům, jehož 
stavba začala v první polovině února a hotovo by mělo být do 
poloviny příštího roku. Budova pro 210 aut vyroste na Skladištní 
ulici. Město pak připravuje i další parkovací domy, zatím nejdále 
je příprava toho, který nahradí nevzhledné parkoviště  
na Masařské ulici v historickém centru města. 
Podle odborníků by další domy či podzemní parko-
viště měly vyrůst v následujících letech, a to zejmé-
na na přetížených opavských sídlištích.

V pondělí 8. února převzala firma staveniště v se-
verozápadní části nádraží Opava východ a začala 

s přípravnými pracemi na samotnou stavbu. Kvůli 
ní bude dočasně uzavřena Skladištní ulice a bude 
zde omezeno i parkování. „Mám obrovskou radost, 
že po mnoha letech velmi intenzivní práce se po-
dařilo zahájit stavbu této pro Opavu tak důležité 
budovy. Konečně se tak vyřeší obrovský problém 

17



Opava
N
a
š
e

s parkováním, který v této části města máme. Odba-
ví se zde ročně totiž více než dva a půl milionu ces-
tujících. Těším se, až bude hotovo a nový parkova-
cí dům začne Opavanům sloužit,“ řekl při zahájení 
stavby primátor Tomáš Navrátil. Kromě parkova-
cího domu zde vyroste i pozemní parkoviště, nová 
kanalizace a Skladištní ulice projde celkovou rekon-
strukcí. Počítá se i s novým osvětlením, výsadbou 
zeleně či se vznikem tolik potřebných dobíjecích 
míst pro elektromobily.

Od pondělí 8. února je proto zrušena možnost stání 
vozidel na Skladištní ulici. V pondělí 1. března za-
čnou v zadní části Skladištní ulice stavební práce 
na nové kanalizaci. Silnice zůstane průjezdná s do-
pravním omezením vyznačeným značkami. O tý-
den později bude tato ulice zcela uzavřena pro běž-
nou dopravu. Zákaz se nebude týkat vozidel stavby, 
zásobování a zákazníků a vozidel firem Model Pack 
Shop a A–interiery.

Parkovací dům bude mít fasádu vytvořenou kom-

binací cihelného obkladu s imitací pohledového 
betonu a sítě z tahokovu. Stavba po dokončení na-
bídne parkování pro 246 vozidel, z toho 210 najde 
místo v novém parkovacím domě, dalších 32 pak na 
blízkém pozemním parkovišti a 4 parkovací místa 
vzniknou v prostoru Skladištní ulice pro takzvané 
rychlé odbavení v systému K+R. Počítá se i s po-
stavením kolárny pro 30 kol a s novým chodníkem 
vedoucím k podchodu k jednotlivým železničním 
nástupištím.

Stavba vyjde na zhruba 190 milionů korun, z toho  
85 milionů bude dotace z Integrovaného regionální-
ho operačního programu a za pomoci Integrované 
teritoriální investice Ostravské aglomerace, zbytek 
pak uhradí město ze svých zdrojů. Výstavba parko-
vacího domu navazuje na úpravy prostoru u vlako-
vého nádraží, které zde probíhaly už před víc než 
deseti lety. Tehdy došlo k celkové rekonstrukci ná-
dražní budovy, ke stavbě nového podchodu, zastá-
vek dálkové autobusové dopravy a MHD a prostoru 
přednádraží.
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Město touto stavbou reaguje na vy-
sokou poptávku po parkování a při-
pravuje i stavbu dalších parkovacích 
domů. Současné parkoviště na Ma-
sařské ulici by měla v brzké budouc-
nosti nahradit budova s jednoduchou 
montovanou konstrukcí, která může 
být kdykoliv v budoucnu odstraněna. 
Tato budova bude mít zelenou fasádu 
i střechu a bude vybavena automatic-
kým parkovacím systémem (zaklada-
čem). Řidič autem zajede do výtahu, 
který se postará o umístění vozidla 
na volné místo. Výtah se pak postará 
i o vrácení auta. Předběžně se odhadu-
je, že by zde mohlo parkovat přibližně 
160 vozidel. „Společně s kolegy hledáme inspirace 
jak v českých městech, tak i v zahraničí. Podobná 
parkovací budova třeba velmi dobře funguje v areá-
lu ČVUT v Praze,“ vysvětlil primátor Navrátil s tím, 
že je nutné si uvědomit, že se teď mluví o záměru 
a ne o schválených konkrétních bodech projektu.  

Ve hře ale také zůstává i varianta postavit pod-
zemní parkoviště, a to konkrétně na 2 podzem-

ní patra. „Nyní vše řešíme s Národním památ-
kovým ústavem a památkovou péčí. Je nutno 
si uvědomit, že obě varianty mají své výhody  
i nevýhody a musíme nalézt nejvhodnější řešení 
v návaznosti na možnosti financování a funkč-
nosti,“ vysvětlil primátor.

Další parkovací domy – případně podzemní par-
koviště, by pak v budoucnu mohly vyrůst zejmé-
na na opavských sídlištích, kde je, stejně jako 
v celé republice, velký problém s parkováním. 
V současné době máme v České republice, pro-
ti období 70. let minulého století, kdy se stavěla 
většina sídlišť, 4krát více osobních automobilů. 
„S plánovaným masivním nárůstem elektromo-
bility, kterému se naše společnost nevyhne, se 
bude muset zcela změnit systém parkování vo-
zidel. Město bude muset masivně investovat, do 
roku 2030 bude Opava potřebovat 7 až 8 parko-

vacích domů na sídlištích, aby bylo kde auta dobíjet. 
Lidé si budou muset zvyknout na to, že se nebude 
parkovat u chodníku, kde se auto nebude moci do-
bít, ale právě v parkovacích domech,“ řekl odborník 
na elektromobilitu a jednatel firmy ADIV Vladimír 
Schreier. „Pokud se města zapojí do stavby parkova-

cích domů, nebo podzemních parkovišť, bonusem 
bude, že bude daleko méně aut na cestách a podél 
chodníků. A to je trend, který se mi hodně líbí,“ do-
dal Vladimír Schreier. 

Jeho slova potvrdil i primátor Tomáš Navrátil. „Síd-
liště se stavěla v době, která měla úplně jiné poža-
davky na parkování, než jaké máme dnes. Není vý-
jimkou, že v rodině jsou dvě i více aut. Jenže tolik 
parkovacích míst nemáme, sídliště nejsou nafuko-
vací. A s nástupem elektromobility bude i velká po-
ptávka po nabíjecích stanicích. Proto si myslíme, že 
města budou muset jít touto cestou a třeba formou 
dotačních peněz tyto domy stavět,“ uvedl primátor. 
Město bude hledat vhodné dotační programy, které 
by pomohly tyto stavby financovat. Parkovací domy 
by umožnily další ekologické efekty, budovat na 
opláštění a střechách fotovoltaické systémy a i ba-
teriová uložiště, která by zlevnila provoz těchto za-
řízení, a přebytky energií by bylo možno využít pro 
dobíjení automobilů.  (rok)

Další parkovací dům by mohl vyrůst v těchto místech. 
O jeho podobě se jedná s památkáři.
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Dělám tu nejlepší práci na světě,
říká náměstek primátora Petr Orieščík
Jestli se o někom dá říci, že začal doslova od píky a propracoval 
se až do nejvyšších pater opavské politiky, je to bezpochyby 
Petr Orieščík. Začínal jako asistent náměstků primátora, pak 
opakovaně vyhrál volby v městské části Suché Lazce, stal se 
úspěšným starostou a na podzim loňského roku při obměně 
koalice i náměstkem primátora.  

Náměstkem primátora jste čtvrt roku. Jak tato 
funkce změnila váš pohled na Opavu? Vidíte naše 
město jinak?
Když jsem přicházel do funkce náměstka primáto-
ra, představu o funkci náměstka jsem měl celkem 
jasnou a pohled na město Opavu nikterak nezměnil. 
Využil jsem jednak svých zkušeností, kdy jsem pra-
coval jako asistent náměstků Daniela Žídka, Josefa 
Stiborského a Dalibora Halátka. A jednak jsem již 
šest let fungoval jako starosta městské části Opa-
va – Suché Lazce a z této funkce lze dosti informací 
o Opavě získat. Můj pohled na Opavu a její potřeby je 
tedy od roku 2013 celkem jasný.

Proč jste do politiky šel? A jak moc jiná je realita 
oproti představám, se kterými jste začínal?
Politiku jsem chtěl dělat od malička. Řekl bych, že 
jsem se pro to prostě narodil. Pamatuji si, jak jsem 
jako malý sedával každý večer u televize, sledoval 
zprávy a hltal politiku. Veřejnou správu a politologii 
jsem nakonec i vystudoval a měl jsem to obrovské 
štěstí, že jsem dostal od lidí důvěru a nejprve se stal 
starostou městské části Suché Lazce v roce 2014 
a následně v roce 2020 náměstkem primátora sta-
tutárního města Opavy. Když se mě někdo zeptá, jak 
mi tato „práce“ vyhovuje, říkám, že dělám pro mě 
tu nejlepší práci na světě! Práce je mi zároveň ko-
níčkem a jsem opravdu velmi šťastný, že jsem tuto 
možnost dostal a plním si svůj sen, který jsem snil 
jako malý kluk, který seděl po večerech u televiz-
ních zpráv a snil, že bude politik. A jaká je realita 
oproti představám, když jsem začal s politikou? Asi 
absolutní. Náš systém je v podstatě nastavený tak, 
že pomáhat lidem se vlastně ani moc nechce (troš-
ku to přeháním, aby byl vidět ten paradox). Ideály 
a nadšení pro správu věcí veřejných vám celkem 
záhy vezme byrokracie a nechuť mnoha lidí něco 
změnit. I přesto stále věřím, že pracovat pro lidi má 
smysl a držím se hesla „Kdo se ne….re, zvítězí!“

Více než čtyři roky jste starostou městské části Su-
ché Lazce. Co vám tato zkušenost dala? A jak moc 
se liší práce náměstka primátora od starosty měst-
ské části?
Stát se starostou městské části byla pro mne jed-
nak obrovská příležitost dělat to, co mám nejradši,  
a jednak velký závazek vůči všem lidem, kteří mne 
v roce 2014 v Suchých Lazcích volili, jelikož nej-
sem rodákem ze Suchých Lazců a lidé mne teh-
dy moc neznali. Zkušenost starosty menší obce je 
z pozice politika nezaplatitelná, a to především 
z hlediska zpětné vazby, která je velmi důležitá. Po-
kud postavím vedle sebe funkci starosty městské 
části a funkci náměstka primátora, potom největší 
odlišnost pro mne je zřejmě ta, že z funkce náměst-
ka primátora dokážete věci měnit ještě pomaleji než 
z funkce starosty městské části.

Co je největším kladem Opavy? Čím se můžeme 
chlubit? A co je naopak největším záporem?
Opava je nádherné město s obrovským kulturním, 
historickým a společenským potenciálem. Chlubit 
se můžeme jednoznačně bohatou architekturou pře-
devším městské památkové zóny. Opava je taktéž 
z hlediska kulturního prostředí úžasným místem. 
Slezské zemské muzeum, Slezská univerzita, Slez-
ské divadlo, Zemský archiv... Už jenom takový vý-
čet s sebou nese hrdost na místo, kde žijeme. Samo-
zřejmě Opava má i své velké problémy, ten největší 
je zřejmě doprava a parkování. Jsem velmi rád, že 
se každopádně na řešení těchto problémů pracuje 
a řeší se, i z pozice současného vedení města je tato 
problematika řešena intenzivně.

Máte v Opavě oblíbené místo?
Mé oblíbené místo v Opavě je budova Hlásky. Možná 
to zní divně či zvláštně, ale je to tak. Je to místo, kde 
pracuji, kde se setkávám se skvělými lidmi, místo, 
kde si dokážu odpočinout („vypnout“) při pohledu 
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Dělám tu nejlepší práci na světě,
říká náměstek primátora Petr Orieščík

například na nádherně nasvícenou vánoční Opavu. 
Je to místo, kde se realizuji. Hláska je pro mne bez-
pochyby nejoblíbenějším místem v Opavě. Nejoblí-
benější částí v Opavě jsou samozřejmě Suché Lazce 
(smích).

U politiků se velmi těžce měří úspěch. Jaké máte 
cíle, abyste se cítil spokojený?
Úspěch politiků je opravdu velmi těžce měřitelná 
hodnota, která se dá vyjádřit fakticky pouze ve vol-
bách. V životě města, jako je Opava, jsou dva roky 
na práci strašně krátká doba, ovšem s koncem vo-
lebního období bych strašně rád měl splněny cíle 
jako schválení kulturní koncepce města, nalezení 
kvalitního partnera pro Slezský fotbalový club, za-
jištění vícezdrojového financování Slezského di-
vadla, změna přístupu škol k tělesné výchově dětí 
a v neposlední řadě zdokonalení e-portálu města 
Opavy. Pokud bych měl u těchto věcí na konci vo-
lebního období poznámku splněno, osobně bych byl 
se svojí prací pro město Opava spokojen.

Představte si, že máte kouzelný proutek, kterým 
můžete v Opavě změnit, zařídit, udělat jednu věc. 
Co by to bylo?
Opava by kouzelných proutků potřebovala možná ta-
kových tucet, ale za sebe si vyberu jednu věc, kterou 
bych strašně rád změnil či zařídil, a to je navrácení 
života obchodnímu domu Breda. Jako malý kluk si 
pamatuji tu nádhernou atmosféru například o vá-
nočních svátcích. Samozřejmě paní ve výtahu je tak-
též nezapomenutelnou součástí historie Bredy. Breda 
je také výjimečná svojí architekturou. Bylo by velmi 
smutné, kdyby budova už pouze a jenom chátrala.

Jak trávíte volný čas? U čeho si spolehlivě odpoči-
nete?

Volného času mám opravdu velmi málo… jsem 
definicí workoholik. Jsou ovšem chvíle, kdy hla-
va řekne stop (většinou to poznám tak, že hledám 
nějakou věc a po několika minutách zjistím, že jí 
držím v ruce) a potom nastává nucený „volný čas“.  
V tu chvíli nejraději sleduji televizi, mám rád se-
riály. Ten nejoblíbenější je Hvězdná brána. Samo-
zřejmě klasický volný čas nejraději trávím se svojí 
rodinou.

Často býváte vidět na společenských akcích ve 
městě. Je to pro vás nutná povinnost, nebo tyto 
akce vyhledáváte?
Společenské akce ve městě považuji z hlediska vý-
konu mé funkce za velmi důležité. Pakliže pominu 
funkci náměstka potažmo starosty městské čás-
ti, jsem člověk, který společenské akce vyhledává 
velmi rád, jelikož sociální kontakt je pro mne vel-
mi důležitý. Jsem taková povaha. Pokud se vrátím 
k pohledu výkonu veřejné funkce a účasti na spo-
lečenských akcích, rád mluvím s lidmi o tom, co 
pro ně dělám, a vždy jsem rád za jakoukoliv zpět-
nou vazbu. Účast na společenských akcích je skvě-
lou příležitostí k takovémuto kontaktu a diskuzi 
v mnohem více uvolněné atmosféře než například 
na Hlásce či obecním úřadě v Suchých Lazcích. 
Z výše uvedeného mohu říci, že společenské akce 
vyhledávám rád, nejsou pro mne povinností!

Jaké máte neřesti? Bez čeho si neumíte představit 
den?
Neřest? (smích) Pokud se dá považovat jídlo v ja-
kémkoliv množství za neřest, potom to je jedno-
značně jídlo. A mám rád hlavně to nezdravé. Po-
koušel jsem se několikrát nastavit sebe samého  
na zdravou výživu, ale bez šance. Marný boj. No a  
o „sladkém“ radši ani nemluvím. (rok)
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Město přistavělo další
nové byty pro seniory
Rozšíření opavského Seniorcentra o další tolik potřebné byty 
pro starší občany je hotovo. Stavební práce na úpravě patra, díky 
kterým se rozrostla kapacita o dalších 13 dvoulůžkových pokojů, 
skončily poslední únorový den. Na počátku března se pak bude 
objekt kolaudovat, v brzké době se zde začnou stěhovat první 
nájemníci.
„Prakticky všechna města nejen v České republi-
ce se potýkají s velkým nedostatkem komfortního 
bydlení pro seniory. Jsem proto moc rád, že zhru-
ba rok poté, co jsme v Opavě postavili novou budo-
vu Seniorcentra, otevíráme další byty pro seniory. 
Tentokrát se jedná o bydlení s pečovatelskou služ-
bou 24 hodin denně. Starší lidé si zaslouží důstojné 
a pohodlné bydlení s veškerým potřebným zázemím 
a péčí,“ řekl primátor Tomáš Navrátil.

Projekt počítal s úpravou 2. nadzemního podlaží 
městské budovy Rolnická 24 a vznikem 13 nových 
pokojů s 26 lůžky. „Ty budou vybaveny novým ná-
bytkem, postelemi, koupelnami. Kromě toho jsme 
vybudovali nové zázemí pro sestry a pečovatelky, 
společenskou místnost či třeba jídelnu,“ vysvětlil 
náměstek primátora Michal Jedlička s tím, že ob-
dobný provoz už funguje o patro výše. 

Přestavba vyšla na přibližně 16 milionů korun. 

Z toho zhruba polovinu uhradilo město, zbytek je pak 
spolufinancován z prostředků Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR v rámci programu Rozvoj a ob-
nova materiálně technické základny sociálních slu-
žeb 013 310. 

Nové byty pro seniory byly dostavěny zhruba rok 
poté, co město otevřelo v Kateřinkách zcela novou 
budovu své příspěvkové organizace Seniorcentrum 
Opava na Hálkově ulici. Ta nabídla 52 nových ma-
lometrážních bytů, z toho 16 plně bezbariérových. 
Tato stavba přišla město na bezmála 105 milionů,  
z toho necelých 10 milionů pak poslal stát prostřed-
nictvím Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Další byty pro seniory se budou stavět v městské 
části bývalých Dukelských kasáren. Kromě bydlení 
pro starší občany se zde počítá i se 
startovacími byty pro mladé rodi-
ny.  (rok)

2222



Kdo sbírá byliny, v místní přírodě 
si přijde na své

Městská část Podvihov se nachází jihovýchodním 
směrem od města Opavy, jehož součástí je společně 
s Komárovskými Chaloupkami od roku 1975. První 
zmínky o obci se datují k roku 1440. Název obce se 
několikrát v průběhu let měnil z původního Podvík 
až na dnešní podobu Podvihov, která vznikla po 
druhé světové válce. První zmínka o Komárovských 
Chaloupkách je z roku 1748. 

Obec je ze tří stran obklopena lesy, které jsou rájem 
houbařů, a to i v zimě, kdy je možné sbírat hlívu ús-
třičnou. V okolí obce je celá řada vodních pramenů 
a drobných vodních toků zařezávajících se do prvo-
horních kulmských usazenin a vytvářejících údo-
lí. Na západě údolí Raduňky, na východě neméně 
atraktivní údolí Zeleného potoka, které ústí do vodní 
nádrže Sedlinky. 

Krásu místní krajiny a 
bohatou květenu mů-
žete spatřit i ze sedla 
kola, vydáte-li se po cy-
klostezce č. 6199 směr 
Hrabyně nebo č. 6140 
směr Pustá Polom. Zdej-
ší krajina je také vhodná 
na projížďky v koňském 
sedle. Nejen k zábavě, 
ale i pro odpočinek slouží Podvihovský mlýnek.  
V rekreačním areálu si můžete zahrát tenis, volejbal, 

fotbal, basketbal. Relaxovat lze v sauně s vířivkou 
a dobře se najíte v místní restauraci. 

Podvihov byl vždy obcí, 
kde se lidé rádi setkáva-
li na různých kulturních 
a společenských akcích. 
Když to situace dovolí, 
jsou důležitou součástí 
života obce akce jako ple-
sy, stavění a kácení máje, 
pochování basy, hasičské 
slavnosti, dětský den, mi-

kulášské nadělování. Při jejich organizaci velmi ak-
tivně pomáhají místní dobrovolní hasiči.  (red)

Na zdejší louky se pomalu začíná vracet původní květena, jako 
třeba řeřišnice hořká, nedůtklivá či luční. Při troše štěstí naleznete 
i zemní orchideje, které vymizely z luk, a jejich výskyt je tedy ještě 
vzácnější. Podvihov láká k návštěvě své rozmanité přírody.

Kaple svatého Víta

Les v Komárovských Chaloupkách

Mateřská škola
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Na návštěvě v Podvihově

Jedenáctého února 1958 se krátce po třetí hodině 
nad Podvihovem objevila polární záře a bylo ji 
možné pozorovat až do čtyř hodin. Byla tak in-
tenzivní, že mnozí občané telefonovali požárním 
sborům, že září obrovský požár. 

Z kroniky psané kronikářem Jaroslavem Pajkertem
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Partner přílohy
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Na snímku z výroční zprávy 
z roku 2019 je Zuzana 
Bornová zachycena se 
svými spolupracovníky 

(vrchní řada, čtvrtá zleva).

D
alo by se říct, že celý svůj život zasvě-

tila knihám. Zuzana Bornová v roce 

1985 ukončila studium na Filozofické 

fakultě Univerzity Karlovy obor Knihovnictví 

a vědecké informace. V následujícím roce ji 

zaměstnali v Okresní knihovně Petra Bezruče 

v Opavě a od roku 1991 je ředitelkou Knihov-

ny Petra Bezruče. Opavská rodačka je vdaná 

a má dvě vnučky. Na následujících stranách 

se dočtete mimo jiné, zda se bude konat 

akce Březen – měsíc knihy, zajímavosti ze 

zákulisí knihovny, co vše spolu s publikacemi 

čtenáři do knihovny vrátili či jaká je oblíbená 

knížka naší charismatické ředitelky.

V březnu jsme vždy psali velkou pozván-
ku na akci Březen – měsíc knihy. Jak to vi-
díte letos? 
V únoru, kdy jsem sestavovala program na 

březen, jsem byla v hluboké depresi, proto-

že prakticky už od října jsme díky omezením 

a následnému uzavření prostor nerealizova-

li žádnou z plánovaných akcí. Ale na rozdíl 

od kolegů z divadla a Obecního domu, my 

alespoň po několikatýdenních uzávěrách 

máme šanci, že můžeme otevřít a prakticky 

knihovny se zavírají jako poslední veřejné in-

stituce. V polovině února jsme zahájili provoz 

prostřednictvím objednávek přes „okýnka“. 

Březen, ať už se bude půjčovat s omezením 

nebo přes okýnka, bude hodně smutný, po-

kud se týká akcí pro veřejnost a pro děti. Ne-

bude ani tradiční Noc s Andersenem, která se 

přesouvá na květen nebo červen. Pro nás je 

ale nejdůležitější, aby mohli do knihovny při-

jít lidé alespoň pro objednané knihy. Myslím 

si, že je to vzpruha pro obě strany.

Jaké všechny varianty půjčování jste 
v knihovně zažili? Co bylo nejtěžší připra-
vit podle vládních nařízení? 
Kromě bezkontaktního půjčování, které ne-

jde v našich podmínkách realizovat, aby bylo 

opravdu bezkontaktní, zvládáme všechny 

formy půjčování od okýnek až po omezení 

počtu čtenářů na půjčovnách. Všude jsme 

dali ochranná skla pro naše zaměstnance 

a snažíme se je všemožně chránit. Knihovní 

systém umí i pohlídat, kolik čtenářů je právě 

v půjčovně a vyslat upozornění, pokud se ka-

pacita naplňuje. Na jaře jsme museli vyřešit 

oddělené vracení a půjčování knih, což zase 

ze hry vyřadilo menší pobočky, kde se tato 

podmínka nedala dodržet. Pokud se týká 

informovanosti knihoven o tom, jak mají 

pracovat a jaká musí dodržovat nařízení, do-

poručení pro knihovny, musím pochválit, že 

u nás to funguje velmi dobře, neboť Národní 

knihovna velmi dobře komunikuje s další-

mi ministerstvy a lobuje za rychlé otevření 

knihoven. Knihovníci jsou takové zvláštní 

společenství, které spolu hodně komunikuje 

a spolupracuje. Umíme si poradit i vzájem-

ně se podpořit. Současný generální ředitel 

Vít Richter se o nás stará přímo s otcovskou 

péčí. Byl dlouholetým ředitelem Knihov-

nického institutu, který měl v gesci, kromě 

jiného, metodiku pro veřejné knihovny, a ta 

starostlivost mu vydržela i v nové funkci ge-

nerálního ředitele. Takže dostáváme všechny 

potřebné informace a pokyny ihned, jakmile 

se vláda usnese. Náš generální asi nikdy ne-

spí (smích). 

Nejhorší je pro nás časový pres, kdy v podsta-

tě taktizujeme, odkdy obnovíme například 

službu ODLOŽ, protože se nám rázem zahltí 

volná místa objednávkami, a potom čekáme, 

jak dopadne vyjednávání v parlamentu. V te-

levizi se jenom stačí zmínit, že se připravuje 

otevření knihoven a už nám tu zvoní telefony. 

Nedávno jsme v biblioboxu našli sadu mastí, 
snad aby se nám po knihovně lépe běhalo,
říká s úsměvem ředitelka opavské knihovny Zuzana Bornová

TémaRozhovor
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Mnoho institucí přesunulo některé ze 
svých aktivit na internet. Máte vy takovou 
možnost? 
Naše práce využívá moderní technologie už 

velmi dlouho, nejen jako výstup pro veřej-

nost, ale i pro naši odbornou práci. Doba co-

vidová dokázala rychle to, co se každoročně 

snažíme naučit žáky a studenty na knihovnic-

kých lekcích, využívat webový katalog. A na-

učila se jej používat i starší generace. Kromě 

správy svého konta čtenáři využívají katalog 

pro objednání knih nebo stahování elektro-

nických knih. V nabídce máme zhruba 10 000 

titulů e-knih, které si mohou čtenáři půjčovat. 

V loňském roce si čtenáři stáhli 1 228 e-knih, 

za tyto výpůjčky knihovna zaplatila 60 172 Kč, 

což je pro představu zhruba objem měsíčního 

nákupu knih pro výměnné soubory. Některé 

záznamy v našem katalogu jsou propojeny 

i s e-knihami, které jsou ke stažení zdarma. 

Jak funguje propojení s republikovým 
portálem Knihovny.cz?
Tento portál poskytuje jednotný přístup ke 

službám českých a moravských knihoven – 

komukoliv, odkudkoliv a kdykoliv. Díky této 

spolupráci jsme se mohli zapojit v dalším 

kole i do Národní digitální knihovny, kde 

jsme pro naše čtenáře získali plnohodnotný 

přístup k digitalizovaným českým knihám. 

Národní digitální knihovna zahrnuje plné 

texty dokumentů (knihy, časopisy, noviny 

atd.) vydaných na území České republiky. 

Jedná se o dokumenty chráněné autorským 

právem (tj. neuplynulo 70 let od smrti auto-

ra), které byly zařazeny do Seznamu děl ne-

dostupných na trhu. Kromě toho databáze 

Národní digitální knihovny (NDK) obsahuje 

plné texty dokumentů, které jsou z hledis-

ka autorského práva tzv. volné (autorsko-

právně již nechráněné). Díky této spolupráci 

mají všichni registrovaní uživatelé opavské 

knihovny unikátní možnost přístupu k těmto 

dílům a mohou je využívat prostřednictvím 

vzdáleného přístupu online přímo ze svého 

domácího počítače. Jsme rádi, že možnost 

připojení do NDK byla nabídnuta i veřejným 

knihovnám, proto jsme této možnosti rádi 

využili. Nejedná se o levnou záležitost, pro-

tože licenční poplatky hradí nakladatelským 

svazům Ministerstvo kultury.

A co najdeme přímo na vašem webu?
Na webu knihovny máme také vystavený 

archiv našich dvou elektronických časopisů, 

které vydáváme. Jsme činní na sociálních sí-

tích. Knižní tipy a noviny publikujeme na FB 

na stránce Opavský labyrint literatury OLALI, 

snažíme se komunikovat s našimi uživate-

li přes webový formulář nebo přes sociální 

sítě. Na přelomu roku jsme začali na FB uve-

řejňovat informace, co všechno v knihovně 

děláme, když máme zavřeno. Rukama nám 

prošly tisíce knih, probíhaly revize, opravy 

posuvných regálů, označování fondů pikto-

gramy a další práce, které se nám dobře dě-

lají, když nemůžeme půjčovat. 

Projevil se zájem o půjčování knížek v do- 
bě karantény? 
Pokud bychom porovnávali pouze čísla, 

tak samozřejmě výkony za rok 2020 klesly, 

protože na našem provozu se podepsalo 

10týdenní uzavření knihovny na jaře a na 

podzim. Do knihovny, pokud bylo otevřeno, 

chodilo i méně lidí. Projevily se obavy čte-

nářů o zdraví. Horší je, že jsme díky karan-

téně přišli o nové čtenáře z řad dětí, protože 

nám velmi chyběly pravidelné návštěvy škol  

i akce na podporu dětského čtenářství.

Když se chce člověk zaregistrovat do vaší 
knihovny, jak to lze učinit? 
Pokud je knihovna zavřená, hlásí se nově 

pouze čtenáři, kteří mají zájem o půjčování 

e-knih nebo o přístup do Národní digitální 

knihovny. Postup k přihlášení je popsán na 

našich webových stránkách. Je tam i infor-

mace, jak zaplatit registrační poplatek. Při 

normálním provozu je vždy nutná osobní ná-

vštěva knihovny, kdy se vyřídí nezbytné for-

mality, přihláška čtenáře, vystavení průkaz-

ky, uhrazení registračního poplatku a krátké 

vstupní seznámení s provozem knihovny. 

Děti do 15 let se musí přijít přihlásit v dopro-

vodu zákonného zástupce. 

Kde lidé najdou pobočky vaší knihovny? 
V Opavě máme pobočky v Kateřinkách 

v jedné části ZŠ Šrámkova, na Olomoucké ulici 

v objektu restaurace Split a na Liptovské ulici 

v Kylešovicích. Dále provozujeme pět kniho-

ven v městských částech Opavy: ve Vávrovi-

cích, Milostovicích, Komárově, Suchých Lazcích 

a v Malých Hošticích. Naši čtenáři si mohou 

půjčovat knihy na jakékoliv pobočce ve městě 

a také mohou vracet knihy do biblioboxů, kde 

jim to vyhovuje. Více než 60 % našich čtenářů 

navštěvuje více než jedno oddělení knihovny.

Kolik má knihovna zaměstnanců? 
Knihovna má 35 fyzických zaměstnanců.

Kolik má knihovna čtenářů? Jaké je za-
stoupení dětských a jaké dospělých? 
Rok 2020 nám statistikami pěkně zamíchal. 

V roce 2019 byly naše výkony potěšitelné, 

protože po několika letech mírného pokle-

su, nám začaly statistické ukazatele utěšeně 

stoupat. Čtenáře máme rozděleny do věko-

vých skupin, protože věk do jisté míry odráží 

i čtenářské preference. V roce 2019 děti do 

15 let tvořily nejsilnější skupinu registro-

vaných čtenářů (25,62 %). Druhou příčku si 

tradičně podržela generace 60+, která tvoří 

24 % našich čtenářů. Výrazný je podíl čtenářů 

40 – 49 let (třetí nejpočetnější skupina 14 %). 

Jak podporujete čtenářství u dětí? Můžete 
popsat, jakou máte soutěž pro nejmenší? 

Na děti máme připravený lety prověřený 

systém vzdělávání a čtenářské gramotnos-

ti. Děti intenzivně navštěvují knihovnu už 

od mateřské školy po první stupeň. Kromě 

našich výukových programů organizujeme 

besedy se spisovateli, výtvarníky, které mo-

hou dětem přinést další inspiraci a podněty. 

V loňském roce proběhnul 7. ročník soutěže 

Lovci perel. Pro děti jsou připraveny vybrané 

tituly, po jejichž přečtení musí zodpovědět 

několik kontrolních otázek. Zdatní čtenáři 

dostávají za každou knihu perličku. V roce 

2020 i přes ztížené podmínky se této soutě-

že zúčastnilo 54 dětí (34 dívek a 20 chlapců). 

Nejlepší čtenář zvládl přečíst 35 knih.

Máte pocit, že děti méně čtou? 
Myslím si, že čtení není u dětí moc oblíbená 

kratochvíle. Mají tolik jiných podnětů. Sou-

visí to i se školou, když se čtení dítěti neda-

ří, tak ho nevyhledává ani ve volném čase. 

Záleží na rodinném prostředí a klíčový je  

i pedagog českého jazyka na jakémkoliv 

stupni. Spousta z nich se rozečte až později, 

vidí příklad kamarádů, youtuberů, nebo zjistí, 

že číst knihy je prostě cool. Většina dětí, které  

k nám do knihovny chodí, jsou právě ty, kte-

ré čtou rády a hodně. Děti, které tu chodí 

z donucení, tady dlouho nevydrží. Výrazně 

se mění čtenářské preference dětí. Kniha 

musí zaujmout obsahem, ilustrací nebo vý-

tvarným zpracováním. Rodiče mají u nás 

k dispozici řadu knih, které mohou pomoci 

se čtením, s různými poruchami čtení, máme 

knihy s grafickou úpravou písma, redukcí 

textu, které pomáhají odstraňovat problé-

my s četbou. Vždy je důležité, aby bylo dítě 

k četbě nenásilně vedeno příkladem svých 

rodičů, prarodičů, aby si o tom, co čte, mohlo 

s někým popovídat, aby si v rodinách četli 

navzájem. Chodit do knihovny je výhodné, 

protože nic horšího, než že si půjčíte knihu, 

kterou nedočtete, vám nehrozí. Při dnešní 

velké nabídce a vysokých cenách knih je půj-

čování knih v knihovně dobrá volba. 

Kolik čítá knihovna svazků?
V knihovně máme 271 377 knihovních jed-

notek. Jedná se o knihy, mapy, zvukové kni-

hy a elektronické zdroje. Časopisy a brožury 

nejsou v tomto čísle zahrnuty, protože mají 

kratší životnost, proto je evidujeme jiným 

způsobem a nepodléhají výkaznictví.

TémaRozhovor
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Kromě knih Zuzaně Bornové dělají 
radost vnučky. Foto: Lucie Urbánková
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Poznáte v knihovně, že zrovna frčí něja-
ký film, seriál, který je založen na knižní 
předloze? 
To poznáme naprosto přesně, protože knihy, 

které si zatím našlo jen pár čtenářů a byly už 

i několik let ve fondu, jsou v případě zdařilé 

filmové adaptace ihned v kurzu. Například 

Atlas mraků nebo Milionář z chatrče. 

Mají možnost si u vás vypůjčit něco nevi-
domí spoluobčané?
Nevidomým občanům slouží zvuková 

knihovna, kde si mohou zájemci půjčit zvu-

kové knihy z produkce Knihovny a Tiskárny 

K. E. Macana. Ale i uživatelské preference zra-

kově postižených občanů se mění, mají ve 

velké oblibě audioknihy, které si na rozdíl od 

jiných čtenářů mohou zapůjčit i v ochranné 

9 měsíční lhůtě od vydání díla. V 90. letech 

jsme zakoupili z dotace i tiskárnu na Braillo-

vo písmo, takže můžeme zájemcům vytisk-

nout text i v Braillově písmu. 

Před hlavní budovou na Nádražním okru-
hu najdou nově lidi dva boxy, do kterých 
můžou odkládat knížky. Každý má však 
jinou funkci. Vysvětlíte prosím jakou?
Box, který máte na mysli, bude pro knihov-

nu teprve instalován na přelomu února 

a března. Bude určen na knihy a CD, které 

lidé již nepotřebují. V současné době už není 

trend mít velké domácí knihovny a spousta 

domácností řeší nerudovskou otázku „Kam 

s tím?“ Hláska svým článkem o komposté-

rech a darovacím boxu nám prokázala med-

vědí službu, protože lidé nám začali ihned ve 

větší míře házet své knihy do našich biblio-

boxů, kam naši čtenáři dávají půjčené knihy 

a jejich vrácení blokovali. Naše knihovna 

nemá kapacitu, aby přijímala všechny dary 

občanů a mohla je upotřebit. Věříme, že část 

knih najde uplatnění v našich fondech, ale 

většinu knih budeme přerozdělovat jinam. 

Spolupracujeme s několika neziskovkami, 

které mají o knihy zájem pro své klienty, sta-

ráme se o knihobudku v parku, dáváme knihy 

v létě na koupaliště…

Dáte dohromady nějaké kuriozity? Třeba 
co neobvyklého jste našli ve vrácených 
knížkách? 
Samostatnou kapitolou jsou tzv. záložky. Nej-

větší kuriozita, kterou mi mé vychování dovolí 

vzpomenout, patří kniha založená hřbetem 

z uzenáče. V knihách jsme už našli i bankov-

ky, poměrně často nacházíme fotografie, na 

venkově častěji svaté obrázky. Čas od času 

uděláme nástěnku a dotyční si mohou foto-

grafie zase rozebrat. Do biblioboxu nám lidé 

házejí i nevyžádané dárky. V Kateřinkách nás 

potěšili „mrtvým ptákem“ – to jsme bohu-

žel museli odepsat všechny knihy, které tam 

s tím ptáčkem byly. Potěšující je, když nám 

tam čtenáři hodí nějakou pozdravnou po-

hlednici, poděkování nebo omluvu za pozdní 

vrácení knih, někteří nalepí páskou dvacetiko-

runu za upomínku rovnou na obal knihy. Kre-

ativita našich čtenářů je udivující. Nedávno 

jsme tam měli dárkové balení mastí, asi aby 

nám to v knihovně lépe běhalo, takže i takto 

veřejně děkujeme, že jste na nás hodní. Občas 

se v biblioboxu najdou knihy, které měli čte-

náři dlouho doma. Zrovna minulý týden jsme 

tam měli knihy půjčené v roce 2013. 

Mezi mnohé aktivity vaší knihovny pa-
tří vydávání novin skřítka Knihomílka. 
Bohužel jsme se rozloučili s ilustrátorem 
Bořkem Frýbou, který i s vámi byl spjat. 
Bude tento časopis, který je plný zajíma-
vostí nejen pro nejmenší čtenáře, dále 
vydáván? 
Úmrtí Boříka Frýby bylo pro naši knihovnu 

tou nejhorší chvílí loňského roku. Odešel náš 

vzácný spolupracovník, se kterým knihovna 

spolupracovala skoro 20 let. Všechno je ještě 

hodně živé, ale pokud najdeme spolupracov-

níka, se kterým si sedneme jako s Boříkem 

Frýbou, rozjedeme projekt časopisu pro děti 

znovu. Ale kdy to bude, opravdu netušíme. 

Archiv všech čísel máme dostupný na našem 

webu, v záložce elektronické časopisy.

A na závěr by mě zajímalo, jaká je vaše ob-
líbená knížka? 
Oblíbených knih mám více. Nejraději mám 

silné mnohostránkové romány, které mi 

dlouho vydrží. Pokud bych měla doporu-

čit něco, co mě zaujalo, tak je to bezesporu  

35 dílná románová sága Dynastie Morlandů, 

která zahrnuje dějiny Anglie od středověku 

do 30. let 20. století. Pevně doufám, že to ješ-

tě bude pokračovat, protože se to opravdu 

moc dobře čte a je to zdařilá kombinace fikce 

i skutečných historických událostí a postav.

Vím, že jste se stala nedávno podruhé 
babičkou. Četla jste svým dětem a svým 
vnučkám? Jaké byly/jsou jejich oblíbené 
knížky? 
Dětem jsme četli s manželem, ale knihy, které 

jsem měla ráda, se nesetkaly s velkým úspě-

chem. Děti to neměly se mnou lehké, protože 

já je vydatně zásobovala knihami. Asi jsem 

jim čtení až tak moc nezprotivila, protože 

oba stále čtou. S dvouletou vnučkou objevuji 

kouzelný svět leporel, o dlouhý čtený text za-

tím moc nestojí, takže zatím říkánky a takové 

improvizované čtení podle obrázku. Líbí se jí 

klasika Ondřej Sekora: Polámal se mravene-

ček, Broučci na pouti nebo Ladova říkadla, ze 

kterých jsem četla i svým dětem.  (ans)

TémaRozhovor
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BÁRKY

I HOLKA

KÁPLO

KLASY

KROK SÁNÍ

OKRES „C“

PÍSKAL 

TOP PÁKA

UHAS !

VKOVALA

1 4 7

6 9 2

7 4

5 9 4 3

2 4 6 8

3 6 2 1

2 3

1 2 8

7 5 8

Pomůcka:

Anglicky 
„maska“

Osoba 
provádějící 

školení

Pracovník 
kalírny

Nástraha
Zkr. auto- 

motoklubu
Prodejní 
stánek

Starší SPZ 
Tachova

Zn. našich 
kalkulaček

Sklad obilí 
a pícnin

Umělecký 
směr 20. stol.

Žen. jméno 
(13. 8.)

Tulení kožešina Čtvrt tuctu
Dimov, Loiret, Inic. hereč. 

Maas Mandlové

Mestský 
športový klub 

(zkr.)

Náš mléká- 
ren. podnik Adamovský 

podnikBulharský 
prozaik

1. DÍL 
1. TAJENKY

 

2. DÍL 
1. TAJENKY

Evrop. řeka 
(Máza)

Slanisko  

Umělecko- 
průmysl. 
muzeum

Zn. našich 
cukrovinek

Vztyčiti se
Lihovina

Býv. český 
motocykl.  
závodník 

(Saša)

Chem. zn. 
antimonu

Český sochař 
(Jan) Hráti 

rekreačně 
volejbal

Zde
Povel psovi

Železná ruda 
(krevel)

Ident. číslo 
organizace

3. DÍL 
1. TAJENKY

Dílčí 
směnka

Řím. bohyně 
úrody

Středofranc. 
departement

Opotřebovat 
nošením

Zkr. Oděvní 
tvorby

Zdlouhavě První  
trojciferné 

číslo

Oslí 
citoslovce

Kosit
Rusky  

„autor“Kaly

Domácí  
hlídač

Olympijská 
zkratka

Kód San 
Marina

Indický 
šachista 

(býv. MS)
Opět

Stř. stupeň 
kambria Rýž. nápoj

Orgán 
krevního 

oběhu

Vzácné hou- 
sle (z dílny 
rod. Amati)

Souhlas

Předložka 
se 6. p.

2. TAJENKA
Slovensky 
„jestliže“SPZ Rychnova 

nad Kněžnou

Vepř
Cizí žen. jméno 

(Anna)
Písmeno řecké 

abecedy

Osmičlenný 
soubor

Kontakt 
(obecně)

Obratný 
kousek

Březnová křížovka
Osobnost regionu. Před 120 lety (15. 4. 1901) se v Opavě narodil (1. tajenka), který proslul zejména jako (2. tajenka). V roce 1937 byl díky 
svému židovskému původu poslán k nuceným pracem do Ostravy, válečná léta strávil v koncentračním táboře v Terezíně a Osvětimi, později 
byl internován v Sachsenhausenu. O prožitých hrůzách podal obrazové svědectví a stal se propagandistou poválečného režimu. Ve východ-
ním Berlíně učil na výtvarné akademii a vynikl ilustracemi v novinách Neues Deutschland. Zemřel 13. 8. 1983.

Vážení čtenáři, tři vylosovaní výherci, kteří nám zašlou správné 

znění tajenky křížovky, od nás získají knihu Opavsko z nebe. Zvlášť 

vylosujeme jednoho výherce, který nám zašle správné odpovědi na 

přesmyčky, sudoku i křížovku. Ten také navíc obdrží blikačku na kolo.  

Své odpovědi zasílejte do 12. března, a to buď na adresu: Magistrát 

města Opavy, redakce Hlásky, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, nebo 

e-mailem: hlaska@opava-city.cz. Odevzdat je můžete také na po-

datelně magistrátu. Tajenka únorové křížovky zní: a někdy nám do-

konce ani nechtějí přidat. Řešení sudoku je: dort, Dorota, dobrota. 

Přesmyčky – Rybova, Ratibořská, Slámova, Slepá, Riegrova, Sadová, 

sady Svobody, Raškova, Rooseveltova, Slavkovská. Knihu vyhráli: Eva 

Kocurová, Helena Střílková a Štěpán Mroček. Ručník navíc získá: Petr 

Kurečka. Výherci budou kontaktováni pro vyzvednutí výhry.

Přesmyčky
Vodní ptáci našeho regionu. Přesmýknutím hlásek dostaneme jmé-

na deseti ptáků, kteří se vyskytují u vod našeho regionu. Interpunkční 

znaménka do řešení nepatří.

Sudoku s matematickou úlohou
Dlažební kostky. Tvoříme pravidelnou pravoúhlou dlažbu z kostek 

tak, že kolem jedné základní těsně naklademe v první čtvercové vrstvě 

osm dalších kostek a podobně pak pokračujeme s narůstajícím počtem 

i v dalších čtvercových vrstvách. Kolik úplných vrstev kolem základní 
kostky se nám podaří naklást z tisíce kostek a kolik kostek nám pak 
z tisíce zbude? Nesnažte se kostky a vrstvy otrocky počítat, ale úlohu 

matematicky vyřešit, není to tak obtížné. Řešení si můžete porovnat se 

sudoku, kde ve středním řádku levá dvojice podbarvených políček je po-

čet hledaných čtvercových vrstev a pravá dvojice počet zbylých kostek.

Zábava
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GIKOSTART 

Vodní 2415/3, Opava

gikostart@gikostart.cz

www.gikostart.cz

605 987 785

Nabízíme kompletní řadu oken
PlASTOVá * dřeVěNá

dřeVOhlINíKOVá * hlINíKOVá

  G
IK

OSTART  

firma s nejdelší 
tradicí.

Těším
e se 

 na vaši 

      
  návštěv

u
Pokud 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

www.reality-spirutova.cz

 604 237 555

Chalupa, Deštné

Chalupa, Pocheň

Komerční prostory, Opava

Inzerce
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Foto: Charita Opava

Můj svět bude k vidění na Horním náměstí

Divadlo představí slona i nejkratší operu

A
ni koronavirová krize neznemožní 

uspořádání výstavy 13. ročníku foto-

soutěže Můj svět, kterou pořádá Cha-

rita Opava pro zaměstnance, dobrovolníky 

a klienty Charit České republiky. Letos 

z důvodu epidemiologických opatření ne-

proběhne ve výstavní budově Slezského 

zemského muzea v Opavě, fotografie se ale 

nakonec k lidem dostanou. Oceněné snímky 

totiž Charita Opava spolu se Slezským zem-

ským muzeem v březnu představí na ven-

kovní výstavě na Horním náměstí v Opavě.

Do letošního ročníku tradiční soutěže dora-

zilo přes 200 fotografií z celé České repub-

liky. Ty nejlepší vybrala odborná komise 

v čele s patronem soutěže, světově známým 

fotografem Jindřichem Štreitem v polovině 

února. „Až do poslední chvíle před uzávěrkou 

přitom nebylo jisté, s jakým zájmem se letos 

fotosoutěž setká, lidé z Charity přece jen mají 

už téměř rok úplně jiné starosti,“ doplnil mluv-

čí opavské Charity Ivo Mludek a doplnil, že 

účast byla nakonec trochu menší než v roce 

2020, kdy autoři do soutěže poslali 247 fo-

tografií, ale překonala rok 2019, kdy komise 

vybírala ze 170 snímků. „Díky vstřícnosti Slez-

ského zemského muzea si tak nakonec bude 

moci fotografie prohlédnout možná více lidí, 

než kolik by se na ně přišlo podívat na výstavu,“ 

poznamenal Ivo Mludek.

Pokud to epidemiologické předpisy umož-

ní, mohla by se veřejná vernisáž uskutečnit 

počátkem července na zámku v Raduni, kam 

se výstava po premiéře na Horním náměstí 

přesune.

A
ktuální situace stále nedovoluje pus-

tit diváky do hlediště. Co však všichni, 

kteří mají přístup na internet, mohou, 

pustit Slezské divadlo do svých domovů. Na 

webových stránkách www.divadlo-opava.

cz i na facebookovém profilu vychází každý 

čtvrtek Divadelní noviny. Tentokrát představí 

činoherní herce Kamilu Srubkovou a Martina 

Valoucha, Soňu Křepelovou a Jakuba Strán-

ského. Další díly se budou věnovat hudbě. 

Nesou název Zaostřeno na koncertní mis-

try. Jak název napovídá, budou v tomto díle 

účinkovat divadelní koncertní mistři – Jeli-

zaveta Pruská, Julie Ester Černá, Jan Zlámal, 

Laura Zedníčková a speciálním hostem bude 

Árpád Nagy. Na programu budou smyčcová 

dua a tria (Beethoven, Schnittke, Händel/

Halvorsen, Dvořák). K vystoupení připojí 

i krátké rozhovory. 

Vedle novin připravilo divadlo i další akce, 

a to jak činoherní, tak i hudební. V sobotu 

13. března bude představen Příběh malého 

slona Babara, který složil francouzský sklada-

tel Francis Poulenc. V roce 1940 během dru-

hé světové války trávil léto u svých malých 

bratranců a sestřenic. Děti znuděné jeho hra-

ním na klavír ho požádaly, aby improvizoval 

podle knihy Příběh Babara, malého slůněte, 

jejímž autorem je Jean de Brunhoff. Své im-

provizace později skladatel písemně zafixo-

val, a vznikla tak fantaskní a mírně surreali-

stická dvacetiminutová pohádka o malém 

slůněti a jeho dobrodružstvích pro recitaci 

a klavír. Stala se jednou z nejúspěšnějších 

Poulencových skladeb, dokonce byla poz-

ději dvakrát instrumentována a několikrát 

nahrána na desky. Guy Sacre o ní napsal: 

„Je to v každém ohledu úspěšný kus a jedno  

z nejdokonalejších děl, které autor věnoval své-

mu milovanému klavíru.“ 

V Čechách dosud uvedena nebyla, a proto 

se Slezské divadlo rozhodlo ji realizovat jako 

projekt speciálně koncipovaný pro online 

prezentaci, který bude určen především dě-

tem, ale nejen jim. Kromě tanečníků operní-

ho baletu v choreografii šéfa baletu Martina 

Tomsy budou účinkovat členky činohry Soňa 

Křepelová a Hana Vaňková v režii šéfa čino-

hry Jiřího Seydlera, klavírního partu se ujme 

šéf opery Vojtěch Spurný.

O týden později bude uvedena pravděpo-

dobně jedna z nejkratších oper na světě. 

Opera o komínku trvá necelých 15 minut. 

Karel Loos ji napsal v polovině 18. století 

a její rukopis se zachoval v jednom českém 

klášterním archivu – zřejmě si jejím prová-

děním mniši zpestřovali chvíle odpočinku 

v refektáři. Je vlastně satirou na ledabylou 

práci: zedníci stavějí komín a dělají to nepo-

řádně, komín spadne, pán se zlobí a dostane 

se mu příslibu, že když připlatí, bude komín 

nový a mnohem lepší. Pak už vše může skon-

čit závěrečným sborem: „Komín sem, komín 

tam, však já nový udělám – přimícháme po-

pele, bude komín jak tele!“ Řada melodií se 

vyskytuje i v lidových písních a není dodnes 

jasné, zda se jimi autor inspiroval či zda na-

opak melodie opery zlidověly. Opera je svý-

mi skromnými požadavky (4 zpěváci, 3 hu-

debníci) jako stvořená pro dobu covidovou 

a inscenovat ji bude režisérka Jana Andělová 

Pletichová s hostujícími sólisty z Figarovy 

svatby, včetně kontratenoristy Vojtěcha Pel-

ky, který bude zpívat roli Mladšího zedníka, 

a to přímo pro webové stránky Slezského 

divadla.

Kultura
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Foto: Ladislav Káňa

Foto: Romana Hejduková

Folkloristka Olga Wajdová slaví osmdesátku

Adam Bartoš zahraje na kytaru online

V 
kruhu folklorní rodiny plánovali, že 

březen bude plný bujarých oslav krás-

ného výročí noblesní dámy, ženy, kte-

rá do našeho města přinesla tradiční folklor 

a podílela se na jeho rozvoji a udržení. Olga 

Wajdová 18. března oslaví osmdesát let. Bo-

hužel oslavy byly odsunuty na neurčito. 

„Jak člověk přijde do let, jsou chvíle, kdy si pře-

bírá, co všechno prožil, udělal, jak by to dělal 

jinak a zda vůbec tak chtěl žít. Asi jsem šťast-

ná povaha, ale na svém životě bych neměnila 

nic. Jen bych ho chtěla prožít ještě intenzivněji,“ 

prohlašuje Olga Wajdová, kterou generačně 

starší opavští folkloristi nazývají naše mama, 

mladší babi Oli. 

Folkloristka Wajdová má své kořeny na jižní 

Moravě. Narodila se v Hodoníně. Do naše-

ho města se přestěhovala poté, co byl její 

otec přeložen do opavského cukrovaru. „Po 

absolvování pedagogické školy jsem měla po-

třebu něco ve volném čase dělat, už v základní 

i pedagogické škole jsem zpívala v pěveckém 

sboru, tak jsem se v roce 1959 přihlásila do 

pěvecké složky souboru písní a tanců Úsměv 

při Domě osvěty Petra Bezruče v Opavě,“ po-

pisuje své folklorní začátky Olga Wajdová 

a pokračuje: „To byl můj ,osudový krok‘. Čle-

nem taneční složky byl totiž můj pozdější 

manžel Jan. A po rozpadu pěvecké složky 

jsem přešla k tanečníkům a tancovali jsme 

spolu.“ Repertoár souboru byl široký – od 

Šumavy k Tatrám, a navíc tam tehdy patřily 

i tak žádoucí ruské tance. „Zažili jsme se sou-

borem spoustu legrace a dodnes máme na co 

vzpomínat,“ uvádí.

Po svatbě se manželům narodili tři synové 

a Jan Wajda převzal vedení souboru. Pů-

vodní soubor se sice rozpadl, ale když kluci 

odrostli, založili v roce 1978 Úsměv nový. Re-

pertoár byl pestrý, jen slezské tance v něm 

chyběly, protože je ani neznali. „Na popud 

Okresního kulturního střediska, kde pracovala 

Jarka Poláková, vznikla v Opavě pro potřebu 

vedoucích národopisných souborů lidová kon-

zervatoř pro Opavské Slezsko. Díky ní jsme měli 

možnost pracovat s takovými kapacitami, jako 

byla Hana Podešvová, Zdena Vachová a řada 

dalších. Dodnes jsme jim vděčni za vše, co jsme 

se dozvěděli,“ vzpomíná folkloristka, která při-

pomíná, že prakticky díky této konzervatoři 

se podařilo oživit lidové umění našeho kraje. 

Navíc synové začali hrát v cimbálové muzice, 

a tak rozvoj folkloru byl dokonán.

„Když jsem onemocněla, byly to kromě rodiny 

hlavně děti z Úsměvu, které mi pomohly překo-

nat krizi, protože se pořád ptaly, kdy už přijdu 

do zkoušky, že jim chybím,“ popisuje Olga Wa-

jdová. Když pak její manžel v roce 1998 náhle 

zemřel, byl tu opět soubor, který ji podržel 

a dovedl zpátky do aktivního života. „Za ty 

roky jsem si vychovala spoustu pomocníků, 

kteří postupně přebírali a až převzali vedení 

souboru. Jsem ráda, že to tak je,“ uzavírá fol-

kloristka tělem i duší.

I když není Olga Wajdová úplně v centru 

dění, nezahálí. „A přesto, že už téměř rok tráví 

covidové období na své chalupě v Malé Moráv-

ce a činnost souborů se, stejně jako aktivity ji-

ných, přesunula hlavně na sociální sítě, je babi 

Oli stále v obraze a je i hlavním fanouškem. 

První lajk u souborových příspěvků na face-

booku je totiž vždycky od ní,“ poznamenává 

s úsměvem a přáním pevného zdraví Soňa 

Wenzelová, folkloristka a ředitelka Střediska 

volného času, při kterém folklorní soubory 

nyní fungují.  (ans)

A
dam je mladý zpěvák a muzikant 

z Ostravy. Vystupuje od roku 2014. Byl 

součástí projektů Ostrava žije, Ostra-

va Zpívá Gospel, Slavnosti pivovaru Ostravar, 

Festival v ulicích a mimo jiné si zazpíval také 

na Colours of Ostrava. Jako hudební dopro-

vod vystupoval po celé republice s Mirkem 

Vojáčkem na vystoupeních Ohromující síla 

mysli. Adam vystupuje s kytarou a basovým 

bubnem, který dotváří rytmický prvek. Hraje 

českou autorskou tvorbu. Dále se věnuje ka-

meře, střihu a moderování.

Své první CD s názvem Sním vydal v říjnu 

2020. Album přináší velmi osobní zpovědi 

o vztazích, o společenských tématech, ale 

i o vztahu k sobě samému. Písně na poho-

du i k zamyšlení. Písně, které osloví vaše 

srdce. 

V březnu si je budete moci vychutnat také na 

koncertě, který proběhne ve středu 10. břez-

na od 18 hodin na webu Opavské kulturní or-

ganizace, kde bude připraven online stream 

z Klubu Art. 

Kultura
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JARNÍ
10% SLEVA

www.lekarna.agel.cz

JARNÍ
10% SLEVA

Připravme se na jaro společně!

15.–28. března 2021

* Akce platí v Lékárně AGEL, Partyzánská 1521/7, Opava, po předložení/načtení platné klientské 

karty Lékárny AGEL od 15.–28. 3. 2021. Slevu nelze uplatnit na léčivé přípravky a zdravotnické 

prostředky předepsané na lékařský předpis, na aktuálně zlevněné a akční zboží,

na nákup dárkových poukazů a na nákup na e-shopu.

sleva na všechen volně dostupný sortiment

s použitím klientské karty*

KLIE
NTS

KÁ K
ARTA

na všechna brýlová

skla

na brýlové obruby

Akce platí od 4. 1. 2021 do odvolání. Slevy na skla a obruby lze sčítat.

Ostrožná 244/27, Opava, tel.: 777 912 556

Slevy lze sčítat!

Na Slezské univerzitě vám obor i namixují

B
líží se konec měsíce března a s ním 

i poslední příležitost pro podání při-

hlášky na Slezskou univerzitu v prvním 

kole přijímacího řízení. Také letos mají zá-

jemci z čeho vybírat! V nabídce je 60 baka-

lářských studijních oborů a programů, z toho 

34 bakalářských oborů bez stresu z přijíma-

cích zkoušek. 

Zájemci o studium na Slezské univerzitě mo-

hou studovat na některé z jejích čtyř fakult 

a ústavů v Opavě: Filozoficko-přírodovědecké 

fakultě, Fakultě veřejných politik, Matematic-

kém ústavu, Fyzikálním ústavu a Obchodně 

podnikatelské fakultě v Karviné. Podmínky 

přijímacího řízení zveřejňuje příslušná fakul-

ta nebo vysokoškolský ústav v souladu se 

zákonem o vysokých školách ve veřejné části 

svých internetových stránek. Jednoduchý 

způsob, jak podat elektronickou přihlášku, 

je navštívit internetové stránky slu.cz. Tam 

zájemci o studium naleznou odkazy na po-

dání elektronické přihlášky. Dozvědí se také 

spoustu praktických informací. 

Například internetovou adresu 

e-přihlášky a její náležitosti, dal-

ší podmínky pro přijetí ke studiu 

v daném studijním programu, ter-

mín přijímacích zkoušek, formu 

a rámcový obsah přijímací zkouš-

ky či kritéria pro její vyhodnocení. 

Specifikace podmínek přijímací-

ho řízení se může lišit podle jed-

notlivých fakult. V nabídce jsou 

proto odkazy na jednotlivé součásti Slezské 

univerzity s přehledy jednotlivých oborů. 

Vyplnění přihlášky zabere uchazeči jen osm 

minut. 

Mnoho studentů má hrůzu z přijímacích 

zkoušek. Ty pro něj znamenají stres, nepří-

jemná očekávání, nervozitu a napětí. Přijetí 

na vysokou školu bez absolvování první pře-

kážky jim usnadní nejen příjemnější začátek 

nové životní etapy, ale i ušetří čas a energii. 

A na jaké obory se tedy na Slezské univerzitě 

nemusí skládat přijímací zkoušky? Výchozím 

bodem jsou webové stránky univerzity, kde 

si v horní části stránky vyberete záložku Chci 

studovat a v levém sloupci nahoře kliknete 

na Studijní programy a obory. Objevíte se na 

stránce s přehledem všech oborů, ve kterých 

se můžete na Slezské univerzitě vzdělávat. 

A teď už stačí jen rozkliknout možnost Rozší-

řený filtr a dole zaškrtnout volbu Bez přijíma-

cí zkoušky. Kdo zatím není zcela rozhodnutý, 

který obor si chce vybrat, může si ho zkusit 

namixovat na webové stránce mixuj.slu.cz. 

Školství

Inzerce
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Krátce

MŠ Havlíčkova má zajímavější hřiště
Dendrofon, broukoviště, vodní labyrint, týpí 

anebo velký tunel z vrbového proutí. Tyto 

nové prvky si budou moci užívat děti z Ma-

teřské školy Havlíčkova. Zařízení se podařilo 

získat dotaci ze Státního fondu životního 

prostředí ve výši 200 tisíc korun. Cílem pro-

jektu Učíme se v přírodě je vybudovat pouto 

k přírodě, ve které se děti pohybují v ome-

zené míře. Herní prvky si navíc bude moci 

vyzkoušet také veřejnost, a to až to bude 

možné v rámci otevřených zahrad. (ans)

Děti ze ZŠ Erazim hledají nové spolužáky
Skupina rodičů a učitelů v září loňského roku 

otevřela v Kylešovicích novou základní školu. 

Nyní je v ní celkem jedenáct dětí od první-

ho do osmého ročníku a hledají k sobě nové 

kamarády, spolužáky. Ve škole Erazim se děti 

učí zodpovědnosti za vlastní učení a v šir-

ším pojetí za vlastní život. Do školy je mož-

né se přihlásit nejen od září, ale přestoupit 

i v průběhu tohoto školního roku. Zájemci 

jsou zvaní na online besedu, která proběhne 

ve čtvrtek 4. března v 18 hodin. Bližší infor-

mace jsou k dispozici na webu www.erazim.

cz/beseda, případně e-mailu: info@erazim.cz 

nebo telefonu: 605 383 553.

Seznamte se se ZŠ Vrchní
I v takto složité době se pracovníci Základní 

školy Vrchní snaží zprostředkovat spoustu 

zajímavostí a informací o škole a o tom, jak 

to u nich chodí. Pro zájemce připravili také 

zábavné úkoly i netradiční prohlídku školy. 

Více najdou na webu školy www.zsvrchni.cz.

Škola pro tělesně postižené otvírá své dveře
Na čtvrtek 18. března připravila Základní ško-

la pro tělesně postižené Dostojevského den 

otevřených dveří. Pokud to situace dovolí, 

zájemci mohou na místo dorazit mezi 14 a 17 

hodinou. Budou si moci prohlédnout prosto-

ry a vybavení školy i rehabilitace, seznámit se 

s metodami a formami práce s žáky se spe-

ciálními vzdělávacími potřebami, popřípa-

dě se obrátit s dotazy přímo na erudované 

pracovníky. V případě trvání mimořádných 

krizových opatření se akce uskuteční online. 

Bližší informace získáte na webových strán-

kách školy www.skolaprotp.cz, popřípadě na 

tel.: 553 610 775. (ans)

Více matematiky nebo sportu na ZŠ Otická
Na Základní škole Otická budou v příštím 

školním roce otvírat dvě šesté třídy s roz-

šířenou výukou. První bude po celý druhý 

stupeň nabízet větší zaměření na matema-

tiku a přírodovědné předměty, druhá rozší-

řenou nabídku sportu a her. Uchazeči o toto 

studium musí projít přijímacími zkouškami. 

Přihlášky škola přijímá od 15. března do 

11. dubna. O přijetí do matematické třídy 

rozhodne didaktický test z matematiky po-

dobný testu na osmiletá gymnázia, které 

tvoří Cermat. Přijímačky do sportovní třídy 

budou postaveny na testu všeobecné těles-

né zdatnosti. Podrobné informace má škola 

na svých webových stránkách. V případě, že 

by z hygienických důvodů nebylo možné tra-

diční přijímací zkoušky uskutečnit, včas zve-

řejní alternativní kritéria pro přijetí.  (ans)

Roboti zvítězili v mezinárodní konkurenci

Střecha venkovní učebny se zazelená

N
a začátku února se uskutečnila mezi-

národní soutěž v programování Ro-

botiáda 2021. Letos poprvé se účast-

níci nesjeli do Brna, ale soutěžili online ze 

svých pokojíčků, obýváků nebo kluboven 

z České republiky, Slovenska, Polska, Ma-

ďarska, Ukrajiny i Německa. Utkali se v dis-

ciplínách jako jízda po čáře, tajná disciplína, 

Freestyle a pro nejmenší byl připraven Fre-

estyl WeDo.

Do bojů o co nejlepší umístění vyslalo své 

týmy také Středisko volného času Opava 

(SVČ). Dvoučlenné týmy Projekt Libjena 2 

a Projekt Theodor 2 se zúčastnily disciplín: 

čára, kdy naprogramovaný robot jede co 

nejrychleji po vytištěné čáře, a tajný závod, 

přičemž zadání se účastníci dověděli až ráno 

v den závodu. Pro tajný závod nakonec po-

řadatelé vybrali „úklid“ hracího pole robotem 

v co nejkratším čase. 

Přípravy byly náročné, ale přinesly své ovoce. 

V soutěži plné technických nástrah, nedokon-

čených pokusů i kvalitních výkonů se svými ro-

boty a programy nejen uspěli, ale také zvítězi-

li. Kuba Z. z týmu Projekt Theodor 2 vybojoval 

v tajné disciplíně 1. místo v kategorii Základní 

školy a díky dosaženému času, kterým porazil  

i závodníky středních škol, se stal zároveň 

absolutním vítězem. Mezi deseti nejlepšími 

skončili i Vojta a David H. z týmu Projekt Lib-

jena 2, kteří se umístili na 8. místě v žákovské 

disciplíně čára.  (ans)

V 
rámci grantového programu Zele-

né oázy uspěl projekt Základní školy 

a Mateřské školy Opava – Malé Hošti-

ce. Ta chce na své nové venkovní učebně mít 

zelenou střechu. Také díky podpoře ve výši 

téměř 100 tisíc korun by se jí to letos mohlo 

podařit.

Malohoštičtí si dali za cíl společnými silami 

vytvořit na loni vystavěné venkovní učebně 

umístěné ve školní zahradě (psali jsme o ní 

v listopadové Hlásce) vzorovou zelenou stře-

chu, která v obci zatím není. Také proto se 

podařilo do projektu zapojit místní obyvate-

le, kteří tak získají informace i praktickou zku-

šenost s podobnými stavbami a kdo ví, třeba 

střech se zelenou krytinou vyroste v Malých 

Hošticích více. 

Iniciátorem myšlenky je architekt Petr Mlý-

nek, který stál také u návrhu školní venkovní 

učebny. Zelený porost, který bude za pomo-

ci dobrovolníků vznikat na střeše venkovní 

učebny, tak bude mít hned několik funkcí. Ve-

dle již uváděné motivační to bude ekologická 

a vzdělávací, protože bude sloužit především 

školním dětem k pozorování života a přiroze-

ných přírodních cyklů v biotopu panoramatic-

kým oknem nad střechou. Výhodou střechy 

se zelení je také její schopnost absorbovat 

déšť či eliminovat dopad letních veder. 

A ještě jedna poznámka na okraj – v Malých 

Hošticích vedle „zahradní“ zelené střechy při-

pravují také kompletní rekonstrukci střechy 

na budově školy.  (mak)

Školství
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OBJEDNÁVKY  ON-LINE 

DORUČÍME VŠE  K VAŠIM DVEŘÍM
už žádné čekání ve frontě

 Sedlnice-Borovec 204

tel.: +420 556 745 274        
mob.: +420 724 935 900 

od března 2021 

www.gurman-sedlnice.cz

Buď Gurmán... denně čerstvé maso

DOPRAVA ŠIROKÉ 
OKOLÍ 

OSOBNÍ ODBĚR
Sedlnice - Borovec 204

ČESKÝCH FARMÁŘŮ

MÍSTNÍ CHOV

HOVĚZÍ       VEPŘOVÉ       UZENINY     
SALÁTY     CHLEBÍČKY     LAHŮDKY

BALÍČEK NA MÍRU  s námi víte, co uvařit
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Ještě jedna „nepřesná“ a „zavádějící“ 
informace týkající se odměn zastupitelů

Z
astupitelstvo obce musí ze zákona zří-

dit finanční a kontrolní výbor – jsou 

poradními a kontrolními orgány za-

stupitelstva v samostatné působnosti obce. 

Sportovní, kulturní, majetková, dopravní ko-

mise (a další) jsou poradní orgány rady obce, 

které rada obce může zřídit (na rozdíl od 

výborů tedy nejsou ze zákona povinné). Jde 

o to, že členové zastupitelstva (a rady) se za-

bývají rozmanitými věcmi a né všemu samo-

zřejmě rozumí. Proto se zřizují komise, které 

by měly být obsazovány odborníky v dané 

oblasti a ti měli by tímto způsobem radit 

členům rady. Jestliže se do komisí nominují 

zastupitelé místo těch odborníků, tak dojde 

k situaci, kdy např. člen sportovní komise radí 

sám sobě coby radnímu a je honorován jak 

za rady sobě samému, tak i za uplatňování 

těchto rad v praxi při zasedání rady města. 

Pokud se člen zastupitelstva chce „kvalifiko-

vaně rozhodovat“, tak má mnoho instrumen-

tů aniž by musel být členem komise (a být za 

to honorován). Každý výbor i komise pořizují 

ze svého jednání zápisy, které jsou samozřej-

mě zastupitelům k dispozici. Jako zastupi-

tel tedy nemusím sedět na jednání výboru 

(a být za to honorován), ale mohu se prů-

běžně seznamovat se závěry komisí a výbo-

rů – takto obsáhnu mnohem více informací 

o chodu města, než když bych seděl na jed-

nom z výborů. 

Takto nastavený systém by snad i měl smy-

sl, kdyby práce komisí byla radou využívána. 

Jako občan města Opavy bych si rád oddechl, 

že např. při prodeji strategického městského 

majetku (objekt Dukelských kasáren) byl ten 

nejprve projednán v majetkové komisi (těmi 

odborníky) a následně schválen radou města. 

Kupodivu se zřídila speciální komise z ještě vět-

ších odborníků (2 zastupitelé za ANO, 3 úřed-

níci města) a nebyl důvod, aby se tento prodej 

za cca 50 mil. Kč v majetkové komisi projednal. 

K čemu tedy ta majetková komise je?

Na prvním zastupitelstvu v prosinci 2018 

jsme navrhovali jednodušší řízení městských 

společností – zákon o obchodních korpo-

racích umožňuje sloučit představenstvo 

a dozorčí radu a tudíž např. MDPO, a.s. by ne-

muselo mít 5 členů představenstva a 5 členů 

dozorčí rady (všichni honorování), ale třeba 

3 členy správní rady a dost. No to by ale bylo 

o 7 placených míst méně pro vděčné stra-

níky. Stejně tak v TSO s.r.o – jsou skutečně 

nutní 2 političtí jednatelé (občanskou profesí 

učitel a dětský lékař) a 5 členů dozorčí rady? 

Ještěže veřejné rozpočty nejsou v součas-

né době v rozpadu a nemusí se šetřit každá 

koruna. To by se jistě politici z hnutí, které 

vzniklo jako odpověď na korupci a papaláš-

ství tradičních politických stran, chovali jinak 

(odměny zastupitelů lze dohledat na face-

book.com/opava.ods).

Za klub ODS a TOP09 Jan Stanjura

Názory zastupitelů

Inzerce
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Těšíme se na 
Vaši návštěvu po p inné přestávce!

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   - skladem ekologické plovoucí  podlahy  z kompozitního a rigidního vinylu.

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

PRODEJNÍ HALA  

PODLAHOVÝCH 

  KRYTIN

Likvidace skladových zásob koberců zbytků   -   cena od 50 Kč

likvidace 
skladových zásob

LAMINÁTOVÝCH
PODLAH,

AKCE

tloušťka podlah 8mm, 

ceny od    196,-Kč/m2   ,

podlahy do vyprodání zásob

DUB DVORSKI DUB FORMATA DUB HYDRA

DUB KŘ Í DA DUB PETRA DUB PUSTYNY

Navštivte nás na naší prodejní hale, 

kde na ploše 
nabízíme ihned k odběru  podlahové krytiny.

600m2

Inzerce
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SLEZSKÉ DIVADLO

Online pořady ke zhlédnutí na www.opava-city.cz a na facebooku.
DIVADELNÍ NOVINY (každý Čt na webu SDO): 4. 3. Medailonky činoherních 
herců: Kamila Srubková a Martin Valouch, 11. 3. Zaostřeno na koncertní mis-
try I, 18. 3. Medailonky činoherních herců: Soňa Křepelová a Jakub Stránský, 
25. 3. Zaostřeno na koncertní mistry II
PŘÍBĚH MALÉHO SLONA BABARA – 13. 3., online dvacetiminutová pohád-
ka o malém slůněti a jeho dobrodružství pro recitaci a klavír. Více viz str. 30.
OPERA O KOMÍNKU – 20. 3., online opera (jedna z nejkratších oper na světě, 
necelých 15 minut). Více viz str. 30.

OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE

Ostrožná 46, Opava, tel.: 553 791 947, www.oko-opava.cz
Online pořady jsou ke zhlédnutí na sociálních sítích OKO a na webu www.
oko-opava.cz.
AKUSTICKÝ KONCERT KAPELY NADĚJE Z KLUBU ART
UŽ TO NEJDE ANI POZNAT – čtení poezie V. Fuchsové v podání T. Bartošové
CHRÁMOVÁ TVORBA JAKUBA ŠPAŇHELA – komentovaná prohlídka 
výstavy Centrální banky
VÁNOČÍ POSELSTVÍ MILANA BÁTORA A JULIE ČERNÉ – koncert z kostela 
sv. Václava
DALIBOR GREGOR – JÍZDA KRÁLŮ – HRDOST, ÚCTA, TRADICE – výstava
30 LET SUŠ OSTRAVA / JAKUB ŠPAŇHEL – CENTRÁLNÍ BANKY – výstava
ZNÁME SE? – komentované prohlídky expozice Cesta města
OPAVSKÝ KONGRES 1820: MÍSTA PAMĚTI – výstava
OPAVSKÝ KONGRES 1820: KŘIŽOVATKA EVROPSKÉ DIPLOMACIE – výsta-
va a komentovaná prohlídka
OPAVSKÝ KONGRES 1820, OSOBNOSTI KONGRESU – online debata
OPAVSKÝ KONGRES 1820: MÍSTA KONGRESU – online debata
OPAVA V ROCE 1820 ANEB TROCHA HISTORIE NIKOHO NEZABIJE – krát-
ké divadelní veselohry

GALERIE EISLER
DALIBOR GREGOR – JÍZDA KRÁLŮ – HRDOST, ÚCTA, TRADICE – KULTUR-
NÍ DĚDICTVÍ UNESCO – výstava potrvá do 28. 3.

FOYER OBECNÍHO DOMU
PAVEL ŠOPÁK – KRESBY – výstava/kresba, potrvá do 28. 3.

EXPOZICE CESTA MĚSTA
OPAVSKÝ KONGRES 1820: MÍSTA PAMĚTI – komentovaná prohlídka 10. 3. 
v 16 h., začátek u prvního panelu u Obecního domu, nutná rezervace

CYKLUS PŘEDNÁŠEK A KOMENTOVANÝCH PROHLÍDEK OPAVA 
V MINULOSTI A DNES

JAKUB ŠPAŇHEL – CENTRÁLNÍ BANKY – komentovaná prohlídka výstavy 
10. 3. v 10 h., kostel sv. Václava, nutná rezervace

STREAM KLUB ART

10. 3. 18.00 HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ ADAMA BARTOŠE – online 
koncert. Více viz str. 31.

12. 3. 20.00 KOPYTO – FOLKOVÁ TRADICE – online koncert

17. 3. 16.30 O OČKOVÁNÍ, COVIDU A NÁVRATU K BĚŽNÉMU 
ŽIVOTU – online středeční přednášky se Slezským 
gymnáziem 

19. 3. 16.30 GYMPLBANDS PRO ROSTÍKA – online benefiční 
koncert studentských kapel

20. 3. 20.00 UP!GREAT + L.D.G.C. – online koncert kapel

24. 3. 18.00 SCÉNICKÉ ČTENÍ S NATÁLIÍ JANYŠKOVOU – online 
scénické čtení

26. 3. 18.00 BÁSNICKÉ ČTENÍ – POEZIE ŽIJE! – online recitace 
autorské poezie

31. 3. 18.00 HUDEBNÍ VEČER MARTINA MIKIHO ZÁBRANSKÉHO 
– online koncert

DŮM UMĚNÍ

30 LET STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY OSTRAVA – výstava, potrvá do 28. 3. 
(doprovodný program: online pětiminutovky z Domu umění, 24. 3. v 15 h. 
Umění nás baví aneb Jak se umění učí na střední škole – komentovaná pro-
hlídka výstavy s pedagogy školy, 24. 3. v 17 h. slavnostní dernisáž výstavy)
JAKUB ŠPAŇHEL – CENTRÁLNÍ BANKY – výstava/malba, potrvá do 28. 3. 
(doprovodný program: 4. 3. v 17 h. komentovaná prohlídka výstavy)

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

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

Slezské zemské muzeum v krizovém režimu, kdy jsou jeho objekty nepří-
stupné, prezentuje svou činnost také na webu a sociálních sítích (Facebook, 
Instagram, Twitter). 

HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA – MÜLLERŮV DŮM 

NARODIL SE KRISTUS PÁN – potrvá do 31. 3.
TOULKY ČESKOU KRAJINOU OBJEKTIVEM MILOŠE ANDĚRY – potrvá do 
31. 3.
HRAD KALTENŠTEJN Z POHLEDU NEDESTRUKTIVNÍ ARCHEOLOGIE – 
potrvá do 31. 3.
LIDÉ Z DALEKA – potrvá do 31. 3.
ŠTĚPÁN RAK 75 – potrvá do 31. 3.
PREZENTACE MUZEÍ SLEZSKÉ NEMOCNICE V OPAVĚ – potrvá do 31. 3.

KNIHOVNA PETRA BEZRUČE V OPAVĚ

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

HLAVNÍ BUDOVA 

TOMÁŠ ČERNOHOUS: JAK SE ŽIJE NAŠIM V BANÁTU – cestopisná před-
náška, 2. 3. v 18 h., sál knihovny, nutná rezervace
MAREK JELÍNEK: DOBROBĚŽKA V AFRICE – cestovatelská přednáška  
s koloběžkou v hlavní roli, 16. 3. v 18 h., nutná rezervace
DAVID HAINALL: ČERNÁ HORA – cestovatelská přednáška, 30. 3. v 18 h., 
sál knihovny, nutná rezervace
JAN ČECH: THE COLOUR OF INDIA – HÓLÍ – výstava, potrvá do 31. 3., 
vestibul
BRUSELSKÝ PORCELÁNOVÝ SEN – výstava, potrvá do 31. 3., dospělé 
oddělení

POBOČKA KATEŘINKY

JIŘÍ KOKOŠEK: BARVY TÓNŮ – výstava, 1. 3. – 30. 4.

POBOČKA KYLEŠOVICE

CO SE NÁM LÍBÍ… – fotografická výstava Klubu Kavárenských Fotografů 
(KKF), 1. 3. – 30. 4.

KUPE

Vodárenská věž, Janská 7, Opava, tel.: 555 501 415, www.kupecko.cz
VÝSTAVY – Dita Pepe: Děvčata první republiky: fotografie žen narozených 
a vyrůstajících za doby vlády prezidenta Masaryka (výstava v oknech), stálá 
výstava: Opava železniční (na plotě u parkoviště)

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA

Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, infosvcopava.cz, 
www.svcopava.cz

21. 3. 14.00 VYNÁŠENÍ MAŘENY – vystoupení folklorních souborů 
(14–16 h. výroba malých Mařen v Myší díře, 15–17 h. 
doprovodný program na Dolním náměstí, 16.15 h. 
vynesení Mařeny k řece Opavě), vše podle epidemické 
situace

28. 3. 14.00 KVĚTNÁ NEDĚLE – řemeslný jarmark na Dolním ná-
městí (tvořivé dílny v Myší díře), vše podle epidemické 
situace

LOUTKOVÉ DIVADLO

Středisko volného času Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, loutkovedi-
vadlo@svcopava.cz, www.loutkovedivadlo.svcopava.cz. Předprodej vstupenek 
hodinu před představením v pokladně divadla a na některá představení ve 
Sluně.

  7. 3. 10.00 a 16.00 ZTRACENÝ DÁREK – Rarášci LD SVČ, pro děti 
od 3 let

14. 3. 10.00 a 16.00 O PRAČLOVÍČKOVI – Divadlo Tramtárie Olo-
mouc, pro děti od 3 let

21. 3. 10.00 a 16.00 TŘI PRASÁTKA – Kejklířské divadlo Vojty Vrtka, 
pro děti od 5 let

28. 3. 10.00 a 16.00 MAUGLÍ – Divadlo U staré herečky Hradec Králo-
vé, pro děti od 3 let

KURZY, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ZŠ pro tělesně postižené, Opava, Dostojevské-
ho 12. Prohlídka prostor a vybavení školy i rehabilitace. V případě trvání mi-
mořádných krizových opatření formou online. Bližší info: www.skolaprotp.
cz, tel.: 553 610 775.
KURZY ŘEZU OVOCNÝCH STROMŮ, pořádá spolek Za Opavu. Dva termí-
ny: 6. a 7. 3. od 9 h., vede ovocnář R. Lokoč. Více info a přihlášky: zdenek.
frelich@gmail.com.

Za obsah sdělení v Kalendáři akcí odpovídají oznamovatelé akcí. Vzhledem 
k tomu, že zpravodaj vychází jednou za měsíc a situace se neustále mění, 

není možné zaručit, že se akce opravdu budou konat. Pro aktuální informa-
ce sledujte webové či facebookové stránky jednotlivých organizací. 

Redakční uzávěrka je 12. března. 

Kalendář akcí
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Pomůže vám Centrum duševního zdraví

Podporujeme hrdinství, které není vidět

J
edním z průvodních jevů doby koro-

navirové je také sociální odloučení. 

Jinými slovy přerušení běžného spo-

lečenského života. Několik měsíců trva-

jící nouzový stav přináší řadu omezení 

a výrazně podepisuje na psychickém zdraví 

lidí a vystavuje je psychotickým poruchám 

a depresím. 

Pokud si to uvědomíme, je to první dobré 

znamení. Tím druhým je vyhledání pomoci. 

Pokud se potýkáte vy nebo někdo z vašich 

blízkých s psychickými problémy, nebojte se 

o svých obtížích mluvit a vyhledejte odbor-

nou pomoc. Konzultace Centra duševního 

zdraví, které je na Ostrožné ulici, může být 

prvním krokem k nápravě. 

„Tým pracovníků centra může pomoci se zvlá-

dáním projevů psychických obtíží v běžném 

životě, s přechodem z hospitalizace do domá-

cího prostředí, poskytuje podporu a pomoc 

v krizových situacích spojených jak s nemocí, 

tak se závažnými životními situacemi,“ vypo-

čítává možnosti Zuzana Staňová z Centra 

duševního zdraví s tím, že součástí týmu je 

psychiatr, psycholog, psychiatrická sestra, 

sociální pracovník a peer konzultant. „Služ-

by centra jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, 

před rozhodnutím o přijetí do péče je ale tře-

ba osobní nebo telefonická konzultace,“ dopl-

ňuje Zuzana Staňová. Centrum ve čtvrtém 

patře budovy Ostrožná č. 27/244 je možné 

navštívit v pracovní dny od 7 do 15.30 hodin 

nebo telefonicky kontaktovat na čísle 721 

858 044. (mak)

S 
pomocí těm, kteří se jako neformál-

ní pečovatelé budou starat nebo již 

starají o jinou na ně závislou osobu, 

přichází již třetí pokračování projektu Pod-

porujeme hrdinství, které není vidět. Jeho 

garantem v regionu je Krajský úřad Morav-

skoslezského kraje. 

Hlavním cílem je podpora procesu pře-

chodu osob ze zdravotnického zařízení do 

domácnosti tzv. provázejícími pracovníky. 

Ti jsou schopni pečujícím osobám, které se 

ujímají např. svých rodičů po návratu z ne-

mocnice, poskytnout psychickou a psycho-

sociální podporu, poradit s uzpůsobením 

domácího prostředí pro potřebnou péči, 

seznámit je s dostupnými podpůrnými služ-

bami, se zásadami správné péče, ale třeba 

i s tím, jak vyřídit kompenzační a jiné po-

můcky nebo požádat o příspěvky a dávky.

Provázející pracovník o osobu přímo nepe-

čuje, pouze zdarma individuálně provází ža-

datele potřebnými kroky, a tím jej učí péči 

a souvisejícím dovednostem. Délka prová-

zení závisí na potřebách pečující osoby a je 

individuální. Nejedná se tedy o přímou péči, 

ale o jakési vzdělávání či koučing osob, kte-

ré začínají s péčí o své blízké v domácnosti 

nebo jako dobrovolníci. Provázení může být 

zahájeno už před propuštěním závislé oso-

by z nemocnice.

Zájemci o službu provázení z Opavy a při-

lehlých obcí mohou podrobnější informa-

ce získat u koordinátorek Pavlíny Králové, 

e-mail: kralova.p@post.cz, tel.: 721 212 162, 

a Terezy Šenkové, e-mail: terinka.senkova@

gmail.com, tel.: 722 066 229.

Foto: Charita Opava

Tři králové probudili lidskou štědrost

R
ádi vám, občanům města Opavy, tlumo-

číme tato slova: „Děkujeme za vaši štěd-

rost a podporu!“ Jsou z Charity Opava a 

jsou reakcí na částku, kterou se v rámci letošní 

Tříkrálové sbírky podařilo pro potřebné získat. 

Tříkrálová sbírka se vydařila i v náročných 

podmínkách nouzového stavu. Do kasiček, 

které byly rozmístěny na různých místech 

Opavy, se vybralo 392 714 korun, v okolních 

obcích pak 864 877 korun. K této vybrané 

hotovosti je zapotřebí přičíst ještě 352 934 

korun, které dárci poslali během ledna ze 

svých účtů do virtuální tříkrálové kasičky. 

Sečteno – Tříkrálová sbírka ve své první části 

přinesla 1 610 525 korun.

Tím to ale určitě nekončí, v době uzávěr-

ky jsme ještě neměli informaci, jak byli lidé 

štědří v únoru, a to Tříkrálová sbírka 2021 

výjimečně trvá až do konce dubna, do kdy 

je otevřen její účet virtuální pokladničky  

s číslem 66008822/0800 a s variabilním sym-

bolem Charity Opava 77708012. 

Organizování letošní Tříkrálové sbírky občas 

vypadalo vzhledem ke stále se měnícím pod-

mínkám nouzového stavu jako bojová hra, 

kdy se pravidla mění podle aktuálních vlád-

ních nařízení. Za pochodu se připravovaly 

další varianty, hledaly se možnosti jak dostat 

koledníky do ulic města, a než bylo vše jasné, 

původní podmínky se změnily na jiné. Podle 

vládních předpovědí byla nadějná možnost, 

že by koledníci mohli jednotlivé domy obejít 

alespoň poslední dva dny trvání sbírky, tedy 

o víkendu 23. a 24. ledna. Nakonec nebylo 

možné ani to. Lidem tak zbyla možnost při-

spívat pouze do pokladniček v obchodech, 

lékárnách a institucích nebo podpořit po-

třebné převodem na účet.

„Vzhledem k tomu, v jaké situaci letošní Tříkrá-

lová sbírka probíhala, si velmi vážíme všech, 

kteří se nezalekli a spolu s námi vymýšleli vše-

možné způsoby jak nahradit přímé koledová-

ní po domácnostech,“ uvádí koordinátorka 

sbírky Marie Hanušová z Charity Opava. 

„Byli to především lidé v opavských obcho-

dech a lékárnách, ale i okolních obcích, kteří 

nám vyšli vstříc a umožnili vystavení kasiček 

na veřejně přístupných místech,“ pokračuje 

Marie Hanušová s tím, že jim i všem dárcům 

z Charity děkují. „Za těchto podmínek jsme 

opravdu nedoufali, že se podaří získat dvě 

třetiny částky loňského roku. Jsme tomu vel-

mi rádi,“ vzkazuje ještě koordinátorka sbírky 

s tím, že letošní Tříkrálová sbírka se tak do-

stala na úroveň roku 2016, kdy ovšem mohlo 

po domácnostech koledovat několik stovek 

Kašparů, Baltazarů a Melicharů. 

Sociální služby
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Z
a dlouhých, nejen zimních večerů naslouchali lidé příběhům. 

Milovali je odjakživa a jejich prostřednictvím si předávali ro-

dovou historii a zkušenosti. Se zatajeným dechem naslouchali 

tajuplným historkám o strašidelných hradech, prokletých mlýnech, za-

kletých pannách či zakopaných pokladech. A na tom se nic nezměnilo. 

V každém čísle Hlásky vám nabídneme příběh značky.

HLÁSKA 03/2021

38

Tvarování hlavy a obličeje dává 
panence celkový charakter.

Šatičky už jsou skoro hotové.

Už se to trochu rýsuje, ale bez vlasů 
to není úplně ono.

Hlavně neztrácet hlavu… všechno 
dobře dopadne.

A taky, že ano! Kráska je připravena 
dělat někomu radost. I s miminkem.

Jsme na dobré cestě. Za chvíli bude 
z torza překrásná Zlatovláska.

Příběh jedné panenky

V
ýrobci z regionu Opavské Slezsko do-

kazují, že mají šikovné ruce a kreativní 

mysl. Pojďme dnes nakouknout pod 

pokličku k Ivaně Oršové, která je držitelkou 

certifikátu Opavské Slezsko regionální pro-

dukt za své hadrové panenky. 

Šití se Ivana začala věnovat už v mládí, taky 

malovala obrazy a později začala obě záli-

by kombinovat. Svým panenkám vdechuje 

duši historické nostalgie doby našich babi-

ček: „Hadrové panenky připomínají dobu na-

šich babiček, pro které byly mnohdy jedinou 

hračkou. Žádná není stejná, také proto, že 

všechny jsou ručně šité z přírodních materi-

álů. Do vínku dostávají panenky milý kukuč, 

ale jména už si pro ně s radostí vybírají sa-

motné děti,“ říká Ivana Oršová. A jak taková 

panenka vzniká?

Na začátku je nápad nebo přání udělat ra-

dost blízké osobě a hromádka materiálu. Iva-

na Oršová pak postupně myšlenku převádí 

v kouzelnou realitu. 

Než vznikne taková krásná panenka, kte-

rá slouží dekoračním účelům, uplyne dost 

vody. „Ano, konkrétně tuto panenku jsem šila 

50 hodin, což je zhruba jeden pracovní týden,“ 

uzavírá tvůrčí proces Ivana Oršová. A my vidí-

me, že výsledek stojí za to.

Kromě těchto složitých modelů šije Ivana 

Oršová také jednodušší panenky, zvířátka 

a dekorace pro děti. A jak sama říká: „Tvůrčích 

výzev se rozhodně nebojím, ráda zkouším něco 

nového a ráda vyjdu zákazníkům vstříc.“

O dalších regionálních produktech se více 

dozvíte na stránkách www.regionalni-znac-

ky.cz/opavske-slezsko.

Regionální produkty Opavského Slezska Příběhy výrobců z Opavského Slezska



OPTICKÝ INTERNET  •  TELEVIZE KUKI  •  TELEFON

60 Mb/s

300
Kč/měsíc

200 Mb/s

450
Kč/měsíc

100 Mb/s

350
Kč/měsíc

600 Mb/s

550
Kč/měsíc

Optický internet s rychlostí až 600 Mb/s

553 821 111

www.opavanet.cz

Prvním hostem pořadu Mezi koši, který klub vysílá na internetu, byl ředitel 
Kamil Vajda. Lidé se dozvěděli nejen zajímavé věci o basketbale, ale také něco 

více o chovu holubů. Foto: repro BK Opava
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Basketbalový klub Opava spustil nový 
pořad, jmenuje se Mezi koši

B
asketbaloví fanoušci již delší 
dobu sledují zápasy opavského 
klubu pouze skrze online přeno-

sy na platformě TV COM.

„Fanoušci v hale nám velmi schází. 
Aby mohli alespoň doma zhlédnout 
naše zápasy, snažíme se pro ně stále 
zkvalitňovat online přenosy z haly,“ uve-
dl ředitel klubu Kamil Vajda a pokračo-
val: „V minulosti probíhal přenos přes 
jednu kameru, následně jsme přidali 
druhou a zápasy začali komentovat.“

Díky spolupráci s týmem studentů 
Televize Slezského gymnázia Opava 
se pro fanoušky připravují rozhovory 
s hráči, trenéry, sestřihy zajímavých 
momentů ze zápasů a sestřihy s nej-
lepšími hráči utkání.

„Tým tvoří kromě studentů „Tým tvoří kromě studentů 
i několik našich bývalých i několik našich bývalých 
mládežnických hráčů, mládežnických hráčů, 
všichni se výborně dopl-všichni se výborně dopl-
ňují a stále chtějí něco ňují a stále chtějí něco 
zlepšovat,“ zlepšovat,“ pozname-pozname-
nal Kamil Vajda a do-nal Kamil Vajda a do-
plnil, že další novinkou plnil, že další novinkou 
je klubový podcast na-je klubový podcast na-
zvaný Mezi koši.zvaný Mezi koši.

První vydání tohoto pod-
castu vyšlo v neděli 

14. února, hostem byl 
právě ředitel klubu Kamil 
Vajda, dotazy pokládal 
Jan Krejčíř, který mimo 
jiné komentuje domá-

cí zápasy klubu. Podcast 
můžete sledovat na klubo-

vém facebooku a YouTube a dále pak 
na Spotify a Apple podcast.

Další díly podcastu budou vycházet 
v průběhu sezony ve čtrnáctidenních 
intervalech, účastníky budou hráči, 
trenéři, opavské basketbalové legendy 
a zajímavé osobnosti, které klub pod-
porují.

Sport

Inzerce
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PRODEJ GARÁŽOVÝCH PARKOVACÍCH STÁNÍ
v bytovém domě ulice Provaznická

V Í C E  I N F O

+420 608 030 787  |  avapo-rk.cz

Už PARKUJI bez problému...

Vizualizace: JKV Opava
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J
arní křesťanské svátky předchází v na-

šem městě období setkávání a připo-

mínání si tradic na velikonočních trzích, 

spojené s poslechem hudby a nakupováním 

drobných dárků, jídla či pomlázek. 

„I přes současnou situaci bychom se úplně této 

tradiční akce nechtěli vzdát. Kulturní program 

sice neproběhne, ale prodej ve stáncích by-

chom chtěli zachovat,“ uvedl organizátor trhů 

Martin Žižlavský s tím, že pokud to situace 

dovolí, můžete si přijít na Dolní náměstí na-

koupit sýry a výrobky z něj, trdelníky, perníky, 

bramborové placky i spirály, klobásy, halušky, 

mýdla a jinou kosmetiku, pletené, dřevěné 

či ručně tkané výrobky, ale také pomlázky 

i punč. Na ukončení velikonočních trhů by 

mělo být připraveno zelené pivo. Prodej by 

měl probíhat od 19. března do 1. dubna, a to 

každý den od 10 do 18 hodin. 

V případě jakýchkoli změn v rámci prodeje či 

organizace velikonočních trhů vás budeme 

informovat na facebooku města Opavy. 

Proto, že trhy budou probíhat letos v omeze-

né míře, chce město zpříjemnit Opavanům 

velikonoční čas novou výzdobou. „Věříme, 

že velikonoční dekorace budou důvodem, proč 

si například rodiny s dětmi udělají procházku 

do centra. Navíc po měsících špatných zpráv, 

zrušených kulturních a společenských akcích 

chceme, aby se měli lidé zase na co těšit a moh-

li něco lákavého ve veřejném prostoru vidět,“ 

zdůvodnil rozhodnutí realizovat velikonoční 

výzdobu primátor Tomáš Navrátil.

A co nás tedy od 15. března čeká? „Při vstupu 

na Ostrožnou ulici od Obecního domu budou 

umístěny obří kraslice. Před Hláskou pak bude 

stát zajíc v nadživotní velikosti, který bude za 

tmy svítit. Na stejném místě budou usazeny 

také noční světelné kraslice,“ uvedla Jana Fol-

tysová, vedoucí kanceláře primátora, která 

výzdobu zařizuje. „Světelnou výzdobu pak 

doplní fotopoint dvou ptáčků a světelný převěs 

nad Ostrožnou ulicí,“ doplnila.

Do velikonočního tvoření se zapojí také 

učitelé a děti z mateřských škol. „Oslovi-

li jsme ředitele školek se záměrem zkrášlit 

betonové květináče na Dolním náměstí. Ty 

budou předpřipraveny Technickými služba-

mi Opava tak, aby je děti mohly dozdobit 

například vlastnoručně malovanými krasli-

cemi nebo vyrobenými zvířátky, květinami 

a podobně. Fantazii se meze nekladou a my 

sami uvidíme, čím nás malí umělci překvapí,“ 

uvedla pracovnice odboru kancelář primá-

tora Monika Štěpánková, která spolupráci 

zaštiťuje. Na Ptačí vrch připravuje Mateřská 

škola křesťanská Mnišská k sousoší ptáků 

hnízdo s vejci. (red) 

Centrum města oživí velikonoční výzdoba
Trhy k svátkům jara chce organizátor uspořádat alespoň v omezeném režimu

Inzerce
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