
Zpravodaj statutárního města Opavy 2020

STRANA 4 STRANY 5–7 STRANY 12–13

I vaše Nápady pro 
Opavu mohou pomoci
k rozvoji města

Opava bude letos
hospodařit téměř
s 1,5 miliardy

V Městských sadech
by mělo vyrůst
nové aquacentrum
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Pohodlná,a1zdravá obuv 
pro vaše nohy 

Široký sortiment pomůcek 
péče o zdraví 

Rozvoz pomůcek ZDARMA, 
na poukaz i za hotové

Dárkové poukazy v hodnotách 
200, 500 a 1000 Kč 

Nemocnice 

Olomoucká zdravotnické <'? 
potřeblJ �enior. 

Všem zákazníkům přejeme v novém roce 2020 
hlavně pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

V novém roce se na Vás těšíme v pátek 3. ledna  od 8 do 16 hodin, dále pak od pondělí do pátku vždy od 8 do 17 hodin.

Bezplatná linka: 800 111 445

Olomoucká 79, Opava 1
zastávka trolejbusu „Nemocnice“

Akceptujeme vybrané  
poukázky a karty Sodexo.

LOGISTICKÉ 
A FINANČNÍ 

SLUŽBY

OBCHODNÍ 
AKADEMIE

EKONOMICKÉ 
LYCEUM

INFORMAČNÍ 
TECHNOLOGIE

PROVOZ 
A EKONOMIKA 

DOPRAVY

Dny otevřených dveří: 
ve čtvrtek 9. 1. 2020 (v hlavní budově školy na ulici Hany Kvapilové 20)
v sobotu 11. 1. 2020 (v budově na Otické ulici 23A)
V průběhu studia máte možnost získat řidičský průkaz skupiny B

Studuj v Opavě - 
OAaSOŠL je správná volba
WWW.OA-OPAVA.CZ

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

Víte, kdo prodává? 
Zavolejte nebo prozvoňte 

(stačí také SMS).
Za realizovaný tip 

odměna až 5000 Kč.

Vypracujeme Vám ocenění pro dědické řízení nebo průkaz energetické náročnosti budov.

 604 237 555

NOVĚ nás najdete   na adreseRatibořská 117, Opava 5.

Kom. objekt s bytem 5+1, 
Svatoňovice

4+1, 91m2, lodžie, 
Opava 6

Bezbariérová 3+1 132m2, 
Opava RD, 330m2,  Hradec n. Mor.Kom. objekt, 700m2, Opava

3+1, 68m2, Opava 5RD, 125m2, Opava

RD Opava, Mendlova

3+1, 106m2, Opava

RD Kravaře

až 70%

LAVINA
ZIMNÍCH
SLEV
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Vážení Opavané,
v rukou držíte první vydání Hlásky roku 2020. 
Dovolte mi, abych vám za celé vedení města 
popřál hodně štěstí, zdraví, radosti a dobrých 
zpráv. Doufám, že tento rok bude minimálně 
stejně úspěšný jako rok minulý.

Během adventu a  svátků se  na  mě obrá-
tila řada lidí, kterým se  líbí nové sváteční 
osvětlení Horního náměstí. Sám jsem na-
dšený, jak centrum města získalo kouzel-
nou atmosféru. Věřím, že něco podobného 
vymyslíme i  v  letošním roce a  že  v  tomto 
pro vás jistě pozitivním trendu budeme 
pokračovat. 

Na radnici nás čeká rok plný práce. Doufám, 
že  Opavu zase posuneme o  něco dopře-
du. Před Vánocemi jsme schválili rozpočet 
města na tento rok a seznam investic, které 
plánujeme udělat. V  Opavě by se  letos měl 
začít stavět přestupní terminál u východního 
nádraží nebo pětikilometrová západní část 
severního obchvatu města. Asi nikoho z vás 
nemusím přesvědčovat, jak obě tyto stavby 
potřebujeme. 

Další velkou stavbou, která už chybí léta 
a kterou si naše město zaslouží, je důstojný 
aquapark. A  to jak pro sportovce, tak i  pro 
rodiny s  dětmi nebo pro lidi, kteří si chtějí 
odpočinout třeba na masážích či v saunách. 
Nechali jsme vypracovat studii, která nám 
potvrdila, že nový krytý bazén se saunovým 

světem má smysl. Zastupitelé náš záměr 
schválili a  na  přípravě  projektu pracujeme 
dál.

Na Nový rok jsme pro vás spustili nové, mo-
dernější a přehlednější webové stránky měs-
ta. Bez přehánění jsem přesvědčený o  tom, 
že  Opava teď bude mít nejhezčí web a  vy 
na něm získáte všechny informace, které po-
třebujete. Další novinkou je Portál občana, 
který bude součástí tohoto webu. Postupně 
jej budeme rozšiřovat o další funkce. Našim 
cílem je, abyste v blízké budoucnosti mohli 
vyřídit všechny úřední věci z  domova a  ne-
museli na magistrát vůbec chodit. Rád bych 
poděkoval především pracovníkům kancelá-
ře primátora, ale i kolegům z odboru rozvoje 
města, vnitra a  informatiky, kteří na  novém 
webu dlouho pracovali a  odvedli skvělou 
práci.

Přeji vám příjemné čtení i  šťastný vstup 
do nového roku!

Tomáš Navrátil
primátor

Na Nápady pro Opavu jde 1,5 milionu, podporu získá více vašich projektů . 4
Dárcovství krve zachraňuje životy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
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Chcete něco vylepšit ve  svém okolí? 
Postavit či opravit? Radnice vyhlašuje 
již čtvrtý ročník Nápadů pro Opavu, 

participativního rozpočtu, který má podob-
né projekty podpořit. A letos přinese několik 
novinek. 

„Nápady pro Opavu se  každý rok setkáva-
jí s  velkým zájmem veřejnosti, z  čehož mám 
obrovskou radost. Ukázalo se, že  je to správ-
ná cesta, jak zapojit občany do  rozhodování 
o  našem městě, i  to, že  Opavané mají o  své 
město zájem. Rozhodli jsme se  proto letošní 
Nápady ještě vylepšit. Vyčleníme na ně více pe-
něz a pravidla jsme upravili tak, že se dostane 
na více projektů,“ vysvětlila první náměstkyně 
primátora a autorka projetu Hana Brňáková. 

Letos město na tyto projekty vyčlení 1,5 mi-
lionu korun, jen pro srovnání na první ročník 
šlo 300 tisíc korun. Další změnou je rozdělení 
na „malé“ do 100 tisíc korun a „velké“ projek-

ty do 400 tisíc korun. „Díky této změně bude 
podpořeno mnohem více Nápadů,“ řekla Hana 
Brňáková. 

Nově se mohou přihlásit i neúspěšné projek-
ty z předchozího ročníku, pokud splní nová 
pravidla. Projekty situované do  městských 
částí nebo týkající se  městských příspěvko-
vých organizací musí mít kladné stanovisko 
starosty či ředitele organizace. Předkladatel 
musí mít 15 a více let a může předložit pouze 
jeden nápad. 

Nápady, které se  musí realizovat na  majet-
ku či pozemcích města, můžete předkládat 
od středy 15. ledna od 12 hodin prostřednic-
tvím webových stránek města www.opava-
-city.cz/napadyproopavu do pondělí 2. břez-
na do 12 hodin. „Aby byly projekty co nejlépe 
připravené, rozhodli jsme se  uspořádat semi-
nář pro předkladatele. Ten se uskuteční v pon-
dělí 13. ledna od 16 hodin v zasedací místnosti 

rady města na Hlásce,“ řekla Veronika Bittová 
z odboru rozvoje města a strategického plá-
nování. 

Hlasování o  Nápadech, které prošly všemi 
fázemi hodnocení, bude probíhat pouze 
elektronicky, a  to na  webových stránkách 
statutárního města Opavy www.opava-
-city.cz v  termínu od 1. června od 12 hodin 
do 15. června do 12 hodin. Každý může dát 
1 hlas. Město Opava zřídí v rámci Turistické-
ho informačního centra veřejné hlasovací 
místo, na  kterém mohou během úředních 
hodin hlasovat lidé, kteří nemají přístup k in-
ternetu. 

Konečné výsledky budou zveřejněny v úterý 
16. června ve 12 hodin na webu a facebooku 
města. 

Úspěšné projekty se  budou realizovat 
od 1. července do 31. prosince 2021.  (rok)

Téměř osm desítek dobrovolných dárců 
krve bylo 10. prosince oceněno v aule 
opavské Církevní konzervatoře Ně-

meckého řádu. Čerství držitelé Zlaté medai-
le prof.  MUDr.  Jana Janského za  40 odběrů 
či Zlatého kříže ČČK 3. třídy za dvojnásobný 
počet si vyslechli slova uznání mimo jiné 
i z úst primátora Tomáše Navrátila. „Díky vám 
se  každý rok podaří zachránit spoustu životů 
lidí, kteří potřebují kvůli úrazu či nemoci cizí 
krev. Za tuto záslužnou a ušlechtilou činnost  
vám jménem našeho města moc děkuji,“ řekl 
během slavnostního aktu.

Dárce krve oceňuje město Opava na základě 
návrhu Oblastního spolku Českého červené-
ho kříže již od roku 2006. Všem dobrovolní-

kům zasílá také finanční od-
měnu, podle počtu odběrů 
tisíc, dva či tři tisíce korun. 

Krev je stále i v této moderní 
době nenahraditelná teku-
tina, kterou nelze uměle vy-
robit. Celosvětově je jí stále 
nedostatek, a  proto trans-
fúzní centra a  nemocnice 
vždy přivítají nové dárce. Tím 
se  může stát každý zdravý 
člověk ve  věku 18 až  65 let. 
Veškeré informace k podmín-
kám pro darování krve lze 
najít na webu Slezské nemoc-
nice Opava.  (lad, rok)

Kino Mír na Kolářské ulici, které disponu-
je největším sálem v Opavě s kapacitou 
500 míst, prošlo v uplynulých letech ná-

kladnou rekonstrukcí za více než 30 milionů 
korun. Nyní nabízí příjemné prostředí a cestu 
zpět si zde našly stovky diváků. 

Součástí nákladné rekonstrukce byla i insta-
lace nové vzduchotechnické jednotky slouží-
cí k větrání a vytápění sálu. V letních měsících 

si přesto diváci stěžovali na horko a vydýcha-
ný vzduch, a proto se vedení města rozhodlo 
investovat ještě do  dovybavení klimatizací. 
„V  prvním roce po  rekonstrukci bylo nutné 
vyzkoušet, nakolik je rekuperace v sále dosta-
tečná. V  horkých dnech se  ukázalo, že  ji bude 
nutné ještě posílit klimatizací, ta proto bude 
dobudována. Pro její zřízení je zde vše připra-
veno. Radní v prosinci schválili přidělení financí 
na tuto akci ve výši 1,4 milionu korun,“ uvedla 

mluvčí města Lada Dobrovolná.

Klimatizační jednotky celkově za  téměř 
1,9 milionu korun budou přitom v  letoš-
ním roce instalovány také v  zasedací míst-
nosti rady města v  přízemí budovy Hlásky 
a  na  některých pracovištích areálu magist-
rátu na Krnovské ulici tak, aby se zde klienti, 
kteří přicházejí řešit své záležitosti, cítili lépe 
a komfortněji.  (lad)

Na Nápady pro Opavu jde 1,5 milionu, 
podporu získá více vašich projektů

Dárcovství krve zachraňuje životy 

Nejen v kině Mír bude příjemněji
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Rozpočet Opavy na příští rok pracuje 
s částkou téměř 1,5 miliardy 

Zastupitelé na  svém prosincovém za-
sedání schválili rozpočet na  rok 2020, 
který na straně příjmů i výdajů počítá 

s částkou 1,484 miliardy korun. 

„Na  začátku projednávání mi byl předložen 
rozpočet s deficitem 445 milionů, s touto část-
kou jsem se  musel poprat. V  rozpočtu máme 
řadu investičních akcí, na které se nám peníze 
později vrátí z dotací. Musíme je ale předfinan-
covat, což znamená, že  již nyní musíme mít 
připraveno jejich finanční krytí,“ vysvětlil pri-
mátor města Tomáš Navrátil. 

Aby byl rozpočet předložen jako vyrovnaný, 
bylo nutné na  straně příjmů dorovnat scho-
dek ve výši cca 237 milionů. Ten vznikl rozdí-
lem příjmů a výdajů a zapojením financování 
výdajového charakteru. „Nechtěli jsme město 
zatěžovat novým úvěrem, proto jsme požáda-
li banku, se kterou město v roce 2017 uzavřelo 
smlouvu o revolvingovém úvěru, o prodloužení 
čerpání, a  to za  stávajících výhodných pod-
mínek,“ uvedl primátor. Žádosti města bylo 
ze strany banky vyhověno, z tohoto již přijaté-
ho úvěru je tak možné čerpat částku 207 mi-
lionů korun. Dalších 30 milionů pak bylo za-
pojeno ze zůstatku běžného účtu za rok 2019.

„Zhruba 70  % výdajů rozpočtu města tvoří 
výdaje provozní, rostou náklady na  energie 
a  také na  mzdy. V  rámci magistrátu a  měst-
ské policie se platy navýšily dohromady skoro 
o 30 milionů. Musíme šetřit, chovat se úsporně. 
Proto děláme organizační změny, kumulujeme 
funkce, což pak vede ke  snižování stavu za-
městnanců a počtu vedoucích míst,“ vyjmeno-
val primátor Navrátil a dodal: „Naopak se sna-
žíme navyšovat v oblasti investic, na jmenovité 
investiční akce máme letos alokováno zhruba 
312 milionů. Navíc počítáme s tím, že v březnu, 
až budeme jednat o rozdělení zůstatku běžné-
ho účtu, tuto položku ještě o nějakých 70 mili-
onů posílíme.“

Největší investiční akcí tohoto roku by měla 
být výstavba terminálu u východního nádra-
ží za více než 200 milionů korun. Spoluúčast 
města na  projektu revitalizace Stříbrného 
jezera si vyžádá 20 milionů. Více než 26,3 mi-
lionu bude stát nová silnice od kruhové kři-
žovatky na Krnovské ulici k víceúčelové hale. 
Oprava střechy kostela svatého Václava je 
předběžně vyčíslena na  11,5 milionu, přes 
12 milionů korun je určeno na  revitalizaci 
dalších městských domů, a  to na  Hrnčířské 
ulici. Všechny investiční akce, s  jejichž reali-
zací se počítá v letošním roce, jsou uvedeny 
v přehledu na stranách 6 a 7.

Co se  týká jednotlivých oblastí, pak částka 
určená na  kulturu převyšuje 134,5 milionu, 
na  sport putuje více než 93 milionů. Fotbal 
včetně všech plánovaných investic a provoz-
ních nákladů spolkne 21,7 milionu korun, 
basket 16,3 milionu a  hokej 15,63 milionu. 
Tyto částky však zahrnují i  správu a  údrž-
bu sportovišť, tedy fotbalového a  zimního 
stadionu, hřišť či víceúčelové haly a  okolí. 
Na samotný sport a provoz klubu pak čerpá 
Slezský fotbalový klub Opava 16,05 milio-
nu, Basketbalový klub Opava 10,46 milionu 
a Hokejový klub Opava 13,13 milionu korun. 
Provoz a údržba dalších sportovišť v majetku 
města, kam patří krytý bazén, Tyršův stadion, 
městské koupaliště či in-line stezky, pak vy-
jde na cca 22,16 milionu korun.

Pro společnost Technické služby je v rozpoč-
tu vyčleněno 132,85 milionu, pro Dopravní 
podnik 92,24 milionu a  pro městskou policii 
39,41 milionu. Do  příspěvkových organizací 
v oblasti školství jde 87,51 milionu, do Senior-
centra s Domovem svaté Kateřiny 5,7 milionu 
korun. Slezskému divadlu připadne částka 94 
milionů, Opavská kulturní organizace bude 
hospodařit s částkou 17,5 milionu a Knihovna 
Petra Bezruče se svými pobočkami má k dis-
pozici 17,6 milionu. 

Nemalé částky město investuje i do granto-
vých programů. Na sportovní granty je vyčle-
něno 11,65 milionu, na kulturní 2,2 milionu. 
Na  program Prevence kriminality je určeno 
půl milionu, o sto tisíc víc je určeno na pro-
gram Životní prostředí a  environmentální 
výchova. Sociální grantový systém pracu-
je s  částkou 21,13 milionu Kč. O  rozdělení 
1,5  milionu korun pak mohou občané roz-
hodnout sami v  rámci participativního roz-
počtu s názvem Nápady pro Opavu.

Do městských částí putuje celkově více než 
46,5 milionu korun. Jejich rozdělení najdete 
ve výčtu níže.

Komárov 7,81 milionu Kč

Malé Hoštice 10,34 milionu Kč

Podvihov 3,04 milionu Kč

Suché Lazce 5,05 milionu Kč

Vávrovice 6,35 milionu Kč

Vlaštovičky 7,74 milionu Kč

Zlatníky 3,16 milionu Kč

Milostovice 3,02 milionu Kč

„Sestavili jsme rozpočet, který je jednoznačně 
proinvestiční. Není možné, abychom měli pe-
níze na provoz, ale zastavily se investiční akce. 
Mojí prioritou je, aby byl vždy prvořadý rozvoj 
našeho města,“ shrnul na závěr primátor To-
máš Navrátil.  (lad)

Rozpočet města Opavy (v milionech) na rok 2020

daňové příjmy 1 001 956 100,00

nedaňové příjmy 116 700 400,00

kapitálové příjmy 48 500 000,00

vlastní příjmy celkem 1 167 156 500,00

přijaté transfery 72 100 000,00

příjmy celkem 1 239 256 500,00

financování – příjmy 244 830 000,00

CELKOVÉ ZDROJE 1 484 086 500,00

  

běžné výdaje 1 061 191 000,00

kapitálové výdaje 382 445 500,00

výdaje celkem 1 443 636 500,00

financování – výdaje 40 450 000,00

 CELKOVÉ VÝDAJE 1 484 086 500,00

Vizualizace terminálu u východního nádraží. Zdroj: PPS Kania
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Plánované investiční akce na rok 2020
Přinášíme vám stručný přehled investič-

ních akcí, které byly zařazeny k realizaci 
na  letošní rok. Částky uvedené u  jed-

notlivých investiční akcí jsou částky před-
pokládané. Přesněji lze náklady vyčíslit vždy 
až po vysoutěžení konkrétní veřejné zakázky. 
Některé akce budou realizovány pouze v pří-
padě získání dotace, tato skutečnost je v po-
pisu uvedena. 

Nové akce zařazené k realizaci 
v roce 2020
Přestupní terminál Opava východ 
(207 milionů)
Jedná se  o  výstavbu nového parkovacího 
domu u vlakového nádraží na ulici Skladišt-
ní, jejíž součástí je i rekonstrukce komunikací 
a  veřejného osvětlení včetně přeložek, vý-
stavba nového pozemního parkoviště a jed-
notné kanalizace. Akce byla schválena v rám-
ci ITI ostravské aglomerace, město podalo 
žádost o dotaci v  rámci operačního progra-
mu IROP, realizace je vázána na její získání.

Propojení ulic Krnovská – Žižkova 
(26,3 milionu)
Jedná se  o  výstavbu nové spojovací komu-
nikace včetně nového veřejného osvětlení 
a  odvodnění komunikace. Součástí je i  pře-
stavba areálu zahradnictví Technických slu-
žeb Opava, jelikož novým propojením bu-
dou některé stávající stavby zrušeny. Tato 
akce je dlouhodobě připravována ve spolu-
práci se společnostmi Djusu a Opavlen.

Rekreační oblast Stříbrné jezero (20 milionů)
Jedná se o revitalizaci okolí Stříbrného jeze-
ra, jehož součástí je i výstavba nové lávky pro 
pěší přes řeku Opavu a podchod pod silnicí 
ulice Rolnická. Tuto akci zajišťuje Minister-
stvo financí ve  spolupráci s  Ministerstvem 
průmyslu a obchodu s tím, že město Opava 
se finančně podílí na výstavbě objektu lávky 
pro pěší a  dalších nezpůsobilých výdajích. 
V současné době již probíhá výběrové řízení 
na zhotovitele stavby.

Komplex bytových domů Hrnčířská 
(12,2 milionu)

Jedná se  o  revitalizaci obvodového pláště 
komplexu bytových domů na Hrnčířské ulici 
s čísly popisnými 13, 15, 15a. Dojde k výmě-
ně oken a dveří a zateplení obvodových stěn 
včetně fasády. V  současné době je podána 
žádost o dotaci v rámci výzvy IROP. Akce však 
bude realizována i v případě, kdy město do-
taci nezíská.

Střecha kostela sv. Václava (11,5 milionu)
Jedná se  o  výměnu střešní krytiny, která je 
ve špatném technickém stavu. Zároveň bude 

provedena sanace krovu, zhruba polovina 
bude vyměněna. Město na tuto akci získalo 
dotaci Moravskoslezského kraje ve výši 5 mi-
lionů korun.

Sídliště Kylešovice – II. etapa (8,8 milionu) 
Jedná se  o  revitalizaci veřejného prostran-
ství, a to místních komunikací včetně chod-
níků, veřejného osvětlení a stávajícího hřiště 
v rámci plánu regenerace sídliště Kylešovice. 
Akce je připravována za účelem získání dota-
ce v rámci výzvy Ministerstva pro místní roz-
voj. Realizovat se však bude i bez dotačních 
prostředků. 

Inženýrské sítě v lokalitě Květinová 
(5,5 milionu)
Jedná se o přípravu území pro výstavbu no-
vých rodinných domů, které spočívá v zajiště-
ní přeložek inženýrských sítí, jež jsou v kolizi 
s  navrhovanými komunikacemi či pozemky 
určenými pro výstavbu. Jde především o pře-
ložky společností ČEZ a SmVaK Ostrava.

Fasáda budovy Krnovská 71B (5 milionů)
Jedná se o opravu fasády budovy magistrátu 

včetně klempířských prvků. Zároveň bude 
prověřen aktuální stav střechy.

Veřejné osvětlení – Kylešovský kopec 
(2 miliony)
Jedná se  o  výměnu a  obnovu veřejného 
osvětlení. Stávající je umístěno na stožárech 
společnosti ČEZ, která v dané lokalitě hodlá 
provést celkovou obnovu svého zařízení. 
Město vyzvala k demontáži svítidel a kabelů 
a následné umístění nových na nové stožáry 
společnosti. Akce je připravována a  koordi-

nována již od roku 2016, realizace je závislá 
na pracích ČEZ. 

Veřejné osvětlení – Kateřinky (2 miliony)
Jedná se o výměnu a obnovu i výstavbu no-
vého veřejného osvětlení na ulicích U Lučního 
mlýna, 28. října a Kolofíkovo nábřeží. Stávající 
osvětlení je umístěno na  stožárech společ-
nosti ČEZ, která také zde provede celkovou 
obnovu svého zařízení a částečnou kabelizaci. 
Situace je obdobná jako u  výše zmíněné in-
vestiční akce, připravuje se již od roku 2016.

Dětské hřiště na  sídlišti Olomoucká 
(1,5 milionu)
Jedná se  o  výstavbu nového dětského hřiš-
tě na základě stížností občanů. Zároveň byla 
zahájena příprava na rekonstrukci stávajícího 
hřiště na víceúčelové. Dále bude řešena otáz-
ka parkování a stav komunikací na sídlišti.

Projektová příprava (10 milionů)
Finance jsou vyhrazeny na  přípravu projek-
tových dokumentací budoucích investičních 
akcí, výkazů výměr, průzkumů, posudků, za-
měření, geometrických plánů apod. 

Kostel sv. Václava dostane novou střechu.

Bytový dům na Hrnčířské 
ulici projde revitalizací.
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Akce zařazené k realizaci v roce 2020, 
ale finančně kryté již v roce 2019
Rekonstrukce mostu na ulici Mostní 
(33,5 milionu)
Podle provedené prohlídky je most přes řeku 
Opavu ve  špatném stavu, který se  neustále 
zhoršuje. Proto bude zdemolován a  bude 
postaven most nový. Součástí stavby je úpra-
va napojení komunikací na most a výstavba 
nového veřejného osvětlení. Akce je koordi-
nována se společností SmVaK Ostrava, která 
je investorem výměny vodovodu a přípojek 
na ulici Mostní. Smlouva o dílo se zhotovite-
lem stavby by měla být podepsána v lednu. 
Se zahájením akce se počítá v únoru, hotovo 
by mělo být do konce listopadu. 

Přístavba ZŠ Boženy Němcové 
(26,5 milionu)
Jedná se o třípodlažní přístavbu ke stávající-
mu objektu školy. Součástí díla bude i vybu-

dování nového imobilního sociálního záze-
mí, přestavba bytu školníka na  poradenské 
pracoviště a  stavební a  zahradnické úpra-
vy venkovní části areálu školy. Městu byla 
na  tuto akci přiznána dotace v  rámci výzvy 
IROP ve výši cca 21,4 milionu Kč. Stavba by 
měla začít v lednu a skončit v květnu 2021. 

Kanalizace – úprava staré Jaktarky 
(24,7 milionu)
Jedná se  o  výstavbu nové splaškové kana-
lizace na  ulicích Krnovská, Boční, Mrštíko-
vá včetně přečerpávací stanice odpadních 
vod, a to na základě dlouhodobých stížností 
na  vypouštění splašků do  slepého ramene 
Jaktarky. Akce bude koordinována s  výmě-
nou vodovodu na  ulici Krnovské, obnovou 
živičného koberce vozovky na  této ulici 
a  rekonstrukcí mostu přes vodní tok Velká, 
kterou zajišťují společnosti SmVaK Ostrava 
a  ŘSD. Na  tuto akci je již uzavřená smlouva 

o dílo, realizace by měla probíhat v měsících 
únor až listopad. 

Přístavba MŠ Komárov (17,6 milionu)
Jedná se  o  demolici stávající montované 
stavby a přístavbu nového objektu mateřské 
školy, která bude sloužit jako samostatná tří-
da či oddělení. Vznikne zde i veškeré potřeb-
né zázemí – sociální zařízení, šatny, sklad či 
výdejna stravy. Akce již byla zahájena v září 
2019 a bude dokončena v červenci 2020.

Hasičská zbrojnice ve Vlaštovičkách 
(9,5 milionu)
Jedná se  o  novostavbu hasičské zbrojnice 
a stavební úpravy stávajícího přístřešku včet-
ně napojení na technickou a dopravní infra-
strukturu. V  lednu by měla být podepsána 
smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Zahá-
jení akce je plánováno na březen, hotovo by 
mělo být v září.  (lad)

Západní část severního obchvatu hledá 
zhotovitele, stavět se snad začne na jaře

Ředitelství silnic a dálnic České republiky 
vyhlásilo zadávací řízení na  zhotovite-
le stavby západní části severního ob-

chvatu Opavy. Zájemci se mohou do soutě-
že přihlásit do  10. února, informace najdou 
ve Věstníku veřejných zakázek.

„Jedná se o poslední etapu severního obchva-
tu našeho města, na kterou všichni netrpělivě 
čekáme. Intenzivně jsme pracovali na tom, aby 
tendr na zhotovitele byl vyhlášen do konce mi-
nulého roku. Jsem moc rád, že  se  to povedlo 
a že se snad už na jaře začne konečně stavět,“ 
řekl primátor Tomáš Navrátil a dodal, že vy-
hlášení tendru předcházela intenzivní práce 
opavské radnice, státu a Sdružení pro výstav-
bu komunikace I/11–I/57, za  kterou všem 
patří díky. „Samostatnou kapitolou jsou pak 
lidé, kteří vlastnili pozemky pod touto stavbou. 
Jednání s nimi probíhala poměrně rychle. Stát 
tak i díky nim získal ve velmi krátké době všech-
na potřebná stavební povolení, za což jim vel-
mi děkuji,“ dodal primátor, podle kterého je 
stavba nejen pro Opavu klíčová.

Předpokládaná hodnota investiční akce je 
vyčíslena na  1,194 miliardy korun bez DPH. 
Jedná se o novostavbu dvoupruhové komu-
nikace o délce 4,867 km. Její součástí budou 
mostní objekty, křižovatky, zárubní zeď, pro-
tihlukové stěny, přeložky komunikací a  in-

ženýrských sítí. Situována je převážně v ne-
zastavěném území severní a  severozápadní 
části města v  katastrálních územích Jaktař, 
Vávrovice, Palhanec a Kateřinky.

„Dostavba západní části východního obchva-
tu definitivně odvede tranzitní dopravu mimo 
zastavěnou část města. Pracovali jsme tak, 

aby příprava této stavby probíhala maximál-
ně hladce a časová prodleva mezi zprovozně-
nou východní částí obchvatu, která proběhla 
letos na  podzim, a  zahájením výstavby části 
západní byla co možná nejkratší,“ uvedl mís-
topředseda Sdružení pro výstavbu komuni-
kace I/11–I/57 a náměstek primátora Michal 
Jedlička.  (lad)

Zdroj: ŘSD
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Opava bude Zdravá i bez národní sítě
Po  devíti letech vystoupí slezská met-

ropole z Národní sítě Zdravých měst, 
ke které se připojila v roce 2011. Ne-

zříká se přitom aktivit, které jsou pro město 
přínosné, chce je ale vést jinak a efektivně-
ji. „Dále budeme pokračovat v  akcích, jako 
je pořádání diskuzního fóra o  problémech 
Opavy či v rozdělování participativního roz-
počtu, kdy o  financování projektů rozhodují 
sami občané. Jen již nebude nutné používat 
metodiku Zdravých měst, která je pro nás 
v této chvíli svazující, svým způsobem zkost-
natělá a zbytečně administrativně zatěžující. 
Opava má své vlastní specifické problémy 

a  metodika stanovená pro celou republiku 
už bohužel většinou nevyhovuje konkrétním 
potřebám našeho města,“ vysvětlila mluvčí 
Opavy Lada Dobrovolná a doplnila: „Mimo 
jiné, což ale není hlavním důvodem vystou-
pení z  Národní sítě, tak odpadne povinnost 
platit roční stotisícový poplatek jako členský 
příspěvek.“

Vystoupení Opavy ze  sítě Zdravých měst 
schválili zastupitelé. Město ale bude i nadále 
pokračovat v plnění Místní agendy 21, která 
vychází z  mezinárodního dokumentu OSN. 
Jedná se o globální strategický a akční plán 

světového společenství, který stanovuje kon-
krétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. 
Obsahuje mimo jiné i doporučení samosprá-
vám, jak zapojovat občany do  rozhodování 
o fungování města. „Chtěla bych ujistit všech-
ny Opavany, že je i nadále hodláme zapojovat 
do dění ve městě a že nás i nadále budou zají-
mat jejich podněty a názory. Pro občany se nic 
nemění, jsme na radnici pro ně a vždy budeme 
připraveni s  nimi první o  problémech města 
hovořit,“ dodala na  závěr první náměstkyně 
primátora Hana Brňáková, která má Místní 
agendu 21 ve své gesci.  (lad)

Použitý olej budete moci 
jednodušeji zlikvidovat

Využíváte při smažení olej nebo tuk? 
A  pokaždé po  použití přemýšlíte, jak 
jej správně zlikvidovat? Zcela špatné je 

jeho vylití do dřezu či toalety. Nejlepší a nej-
ekologičtější cesta je tento jedlý tuk schra-
ňovat do PET lahví, které jste v Opavě mohli 
následně zdarma odevzdat ve sběrném dvo-
ře. Nově však je ve slezské metropoli a jejích 
městských částech rozmístěno 35 popelnic, 
do  kterým můžete tento odpad vyhazovat. 
Lokality korespondují s  místy, kde chodíte 
běžně vyhazovat tříděný odpad.

„Mám radost, že se nám tyto popelnice podařilo 
pro občany města pořídit. Věřím, že tímto krokem 
podpoříme jejich třídění a  ekologické myšlení,“ 

uvedl náměstek Michal Jedlička, který má pod 
sebou oblast životního prostředí. Separace jed-
lých olejů a tuků bude mít navíc pozitivní do-
pad na stav kanalizace ve městě, protože právě 
tuky jsou častou příčinou jejího ucpávání. 

Postup pro třídění je velmi jednoduchý. 
Doma si olej, tuk z  pánvičky či fritovacího 
hrnce slijete do PET lahve. Poté lahev celou 
vyhodíte do  černé popelnice s  oranžovým 
víkem a jasným označením, že se jedná o ná-
doby na použitý potravinářský olej. 

Seznam míst s  nádobami je zveřejněn 
na webových stránkách města a také v sekci 
Mapový portál.  (ans)

Krátce

Prodej části Dukelských kasáren
Opavská radnice hledá zájemce, který by 
odkoupil část B bývalých Dukelských kasá-
ren a vybudoval zde převážně bytové domy. 
V této části areálu by tak mohlo vyrůst až 300 
nových bytů, ale i další občanská vybavenost 
či veřejné prostory. Jedná se o plochu zhru-
ba 35 000 m2. Firmy mohou své nabídky po-
sílat do konce ledna. Bližší informace najdou 
na www.opava-city.cz/dukelky.  (rok)

Kola se začnou sdílet na jaře
Ve  slezské metropoli budou moci lidé jezdit 
na sdílených kolech. Od poloviny března bude 
k  dispozici nová služba, která bude šetřit ne-
jen životní prostředí, ale také zpříjemní pohyb 

po Opavě. Město podepsalo smlouvu s firmou 
Nextbike, jejichž modré bicykly využívají napří-
klad obyvatelé Ostravy či Havířova. K dispozici 
bude celkem 80 kol rozmístěných na  20 sta-
novištích. Podrobné informace včetně návo-
du, jak si kolo vypůjčit, zveřejníme v březnové 
Hlásce a také na webu města.  (ans)

Výsledky dotačních programů
Zastupitelstvo na  svém prosincovém za-
sedání schválilo poskytnutí dotací v  pěti 
programech, a  to Kultura (2,2 milionu ko-
run), Prevence kriminality (600 tisíc), Sport 
(11,7  milionu), Životní prostředí a  EVVO 
(500 tisíc) a  Sociální a  související služby 
(21,1 milionu). Seznam příjemců a další in-

formace o  dotačních programech najdete 
na webu města www.opava-city.cz.  (rok)

Ocenění pro Technické služby Opava
Ve  Španělském sále Pražského hradu pře-
vzali ředitel společnosti Jan Hazucha a  jeho 
náměstek Martin Girášek Národní cenu Čes-
ké republiky za společenskou odpovědnost, 
ocenění Společensky odpovědná organizace 
II. stupně a  mezinárodní certifikát Commi-
tted to Sustainability se  dvěma hvězdami. 
Dále byly Technické služby Opava zařazeny 
do  mezinárodní databáze EFQM. V  oblasti 
společenské zodpovědnosti se  firmě daří, 
oceněna za ni byla několikrát již v minulosti 
na krajské i celostátní úrovni. (rok)

Popelnici na použitý jedlý tuk poznáte jednoduše – 
má oranžové víko a speciální polep. Foto: Trafin Oil
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Vedení města poděkovalo opavským 
podnikatelům

Město doplácí na odpad, proto zdražuje

Rozjede se nový web i Portál občana

Ještě před Vánoci přivítalo na  Hlásce vedení města 
v  čele s  primátorem Tomášem Navrátilem zástupce 
významných opavských firem, aby jim poděkovalo 

za spolupráci v loňském roce. Zároveň představilo investi-
ce a akce, do kterých by se mohl soukromý sektor zapojit 
v roce letošním. „Spolupráce s podnikateli je pro každé město 
klíčová. Jsem rád, že jsme se se zástupci místních firem mohli 
potkat a poděkovat jim, protože se stále více zapojují do pro-
jektů města a pomáhají nám rozvíjet Opavu,“ dodal primátor 
Tomáš Navrátil.  (ans)

Od  nového roku dojde ke  změně 
v  platbě poplatku za  komunální od-
pad. Navýšení ze  495 na  660 korun 

na osobu a rok schválili v prosinci zastupite-
lé. I nadále přitom město nabídne úlevu ro-
dinám s dětmi, které jsou až do 18 let od po-
platku osvobozeny. 

Zvýšení sazby reflektuje na  skutečné nákla-
dy, které město každoročně na systém naklá-
dání s komunálním odpadem vynaloží. Jeho 
provozování vyžaduje finanční výdaje nejen 
na svoz komunálního odpadu, ale i jeho vy-
tříděných složek a  jejich dotřídění na  třídicí 

lince, odvoz a  odstranění zbytkového ne-
tříděného komunálního odpadu či provoz 
sběrných míst. „Reálná částka, kterou by měl 
každý Opavan za  tyto služby zaplatit, vychá-
zí zhruba na tisíc korun. Město tedy bude i při 
zvýšení ceny stále celý systém značnou sumou 
dotovat ze svého rozpočtu,“ vysvětlil primátor 
Tomáš Navrátil. Roční náklady města na od-
pady jsou zhruba 57 milionů korun, za  po-
slední rok se  navýšily za  každý měsíc cca 
o půl milionu jen v souvislosti se zavedením 
svozu biologického. 

Zvýšení platby přinese do  městské kasy 

ročně zhruba 7,5 milionu korun. Novou výší 
poplatku se Opava přiblíží k městům Přerov, 
Olomouc, Prostějov, České Budějovice či 
Cheb, kde se částka 600 a více korun platí již 
několik let.

Poplatek za  komunální odpad bude opět 
splatný jednorázově, a  to do  konce května. 
Občané ho budou moci zaplatit prostřednic-
tvím Portálu na webu města (více info níže), 
poštovní poukázkou, na pokladnách magis-
trátu na Horním náměstí a na Krnovské ulici 
nebo převodem z účtu.  (lad)

Počátkem ledna město spustilo nové 
webové stránky www.opava-city.cz. 
Nový, moderní web sjednotí něko-

lik dosud samostatných stránek spojených 
s  městem a  nabídne i  zcela novou službu 
pro komunikaci Opavanů s  úřadem Portál 
občana. „Hned při nástupu na  radnici jsme 
se dohodli, že si město a jeho občané zaslouží 
moderní a  přehlednější web. Jsem moc ráda, 
že se to po více než roce usilovné práce povedlo 
a naše město konečně získalo krásný web. Vě-
řím, že  se  na  něm lidem bude lépe orientovat 
a že zde získají všechny informace, které budou 
potřebovat,“ řekla první náměstkyně primá-
tora Hana Brňáková. 

Na tzv. velkém webu najdete jednak webové 
stránky města, ale i  jednotlivých městských 
částí, Městské policie Opava a  byl do  nich 
včleněn i  obsah webu www.zdravemesto-
opava.cz, který se  po  prosincovém vystou-
pení města z  Národní sítě Zdravých měst 
ruší. „Snažili jsme se  web co nejvíce zjedno-
dušit a  zpřehlednit tak, aby se  každý co nej-
snadnější cestou dostal k  informaci, kterou 

potřebuje. Hledali jsme inspiraci jak u  měst 
u nás, tak i v Evropě či zámoří. Dostali jsme tak 
desítky nebo možná i  stovky tipů, které jsme 
se  snažili do  nového webu integrovat,“ uvedl 
šéfeditor webových stránek města Roman 
Konečný z odboru kancelář primátora s tím, 
že  se  u  nového webu zásadně změnila jak 
jeho struktura, tak i vzhled.

Asi nejzásadnější novinkou je zřízení Portálu 
občana, který Opavanům usnadní komuni-
kaci s  úřadem. „Jsem moc ráda, že  se  Opava 
konečně zapojuje mezi města, ve kterých Por-
tál občana s  vazbou na  webové stránky měs-
ta již funguje. Začínáme s prvními agendami: 
Psi, Komunální odpad, Konto plátce, nicméně 
chceme nadále pokračovat s  dalším rozšiřo-
váním tak, aby se  našim občanům usnadňo-
valo vyřizování osobních záležitostí na  úřadě 
právě i  prostřednictvím tohoto portálu, z  po-
hodlí domova bez ohledu na  úřední hodiny,“ 
vysvětlila Hana Brňáková. Prostřednictvím 
Portálu města budou moci občané vyplňo-
vat a elektronicky odesílat formuláře uvede-
ných agend, díky platební bráně budou moci 

posílat úhrady za poskytované služby či mít 
okamžitý přehled o osobních závazcích a po-
hledávkách s městem. 

Jednoduchá bude i registrace do Portálu ob-
čana, která nabídne několik možností. Buď 
se  občané mohou osobně dostavit na  ohla-
šovnu magistrátu na  Krnovské ulici, kde 
po ověření dostanou přístupové údaje. Další 
možnost určená pro majitele datových schrá-
nek či elektronických občanských průkazů 
(tzv. eOP) se spustí v průběhu ledna (o přes-
ném termínu budeme včas informovat pro-
střednictvím webu a  sociálních sítí města). 
Tito lidé se budou moci přihlásit automaticky 
bez nutnosti návštěvy magistrátu. V blízké bu-
doucnosti se počítá s přihlašováním prostřed-
nictvím bankovních karet a  s  propojením 
na Portál občana veřejné správy.  

Naproti tomu na webových stránkách občané 
naleznou popis životních situací, které potře-
bují řešit napříč úřadem. Každá situace bude 
popsána, u  každé budou uvedeny potřebné 
informace k úspěšnému vyřízení.  (rok)
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Krátce

Termíny zasedání zastupitelstva 
Opavští zastupitelé mají na rok 2020 naplá-
novány celkem 4 pevné termíny zasedání, 
a to 16. března, 8. června, 7. září a 7. prosince. 
Samozřejmě se ale mohou konat i zastupitel-
stva mimořádná. Zasedání budou probíhat 
v Kulturním domě Na Rybníčku. O jejich ko-
nání bude veřejnost vždy dopředu informo-
vána prostřednictvím úřední desky, zpravo-
daje Hláska a webových stránek města. (lad)

Opava zavádí poplatek za pobyt
Ve městě začala 1. ledna platit nová vyhláš-
ka, která poskytovatelům ubytování naři-
zuje placení poplatku z  pobytu. V  praxi to 
znamená, že  majitelé hotelů, penzionů či 
například ubytování v soukromí jsou povin-
ni se na magistrátě zaevidovat a za jednoho 
hosta a za každý započatý den pobytu zapla-
tit 21 korun. Tuto výši na svém prosincovém 
zasedání schválili zastupitelé. Získané pení-
ze město následně vrátí do rozvoje turismu 

a služeb s ním spojených. Poskytovatelé uby-
tování najdou více informací včetně formulá-
ře k přihlášení na webu města.  (ans)

Šéf opavské policie končí
Po  pěti letech končí ve  funkci vedoucího 
Územního oddělení Policie ČR v Opavě Petr 
Častulík. Neodchází přitom jen z opavské po-
licie, ale z celé organizace. V  řadách strážců 
zákona sloužil 27 let, nyní chce podle svých 
slov zkusit něco úplně jiného a věnovat více 
času rodině. Jeho nástupce bude vybrán 
na  základě vypsaného výběrového řízení. 
 (lad)

Studenti uspěli s ekoprojektem
Studenti hotelové školy v  Opavě sklidili 
na začátku prosince velký úspěch v celostát-
ní soutěži Podnikatelé budoucnosti, která 
probíhá v  rámci Veletrhu JA studentských 
firem v  Hradci Králové. V  konkurenci sedm-
advaceti týmů vyhráli hlavní cenu. Za tímto 

úspěchem stojí výroba ekologických plátě-
ných tašek PET, které jsou nejen šetrné k ži-
votnímu prostředí, ale navíc každá je origi-
nál – studenti nepoužívají žádné stroje a vše 
kreslí ručně.  (ans)

Dživipen pomáhá při úklidu
Od  roku 2015 uzavírá město každoročně 
smlouvu o  spolupráci s  obecně prospěš-
nou společností Dživipen, která vychází 
z  projektu „Pomoc sociálně vyloučeným 
romským obyvatelům Opavy k  pracovní 
integraci“. Na  jejím základě jsou klientům 
zařazeným v  projektu zadávány úklido-
vé práce na  veřejném prostranství. Jedná 
se  o  údržbu zeleně, zametání ulic, shrabo-
vání listí, úklid parků, sadů, silničních pří-
kopů či břehů vodních toků. Služby objed-
návají odbor životního prostředí a  odbor 
majetku města dle potřeby. Pro letošní rok 
jsou na  ně vyčleněny finanční prostředky 
ve výši 600 tisíc Kč.  (lad)

Zakoupení jízdenky pomocí mobilního 
telefonu je výhodnější

Od  Nového 
roku dochá-
zí ke  dvěma 

změnám při přepravě 
v  Městském doprav-
ním podniku Opava 
(MDPO), a. s. Ti, kteří 
si kupují jízdné pro-
střednictvím mobil-
ní aplikace Opavská 
jízdenka, ušetří. 
„Město se  rozhodlo 
tuto službu finančně 
podpořit, abychom 
ji cestujícím zatrak-
tivnili a  byla více 
využívaná,“ uvedl 
náměstek primá-

tora Michal Jedlička, do  jehož gesce patří 
dopravní podnik. 

Ceny za  jízdné jsou nyní výhodné jako při 
použití bankovní karty či kreditové jízden-
ky. „Mobilní aplikace ovšem zatím jako jediná 
nabízí možnost zakoupení jízdenky s  přestu-
pem do 10 minut. V praxi to znamená, že když 
cestující nastoupí například na  zastávce Ma-
řádkova, u divadla přestoupí na autobus směr 
Kylešovice, a to vše stihne do deseti minut, tak 
mu stále platí původní zakoupená jízdenka,“ 
doplnil ředitel MDPO Pavel Gebauer s  tím, 
že  cena pro dospělé je 13 korun a  8 korun 
pro dítě od  6 do  15 let. „Že  je jízdenka při 
přestupu stále platná, cestující zjistí snadno – 
v telefonu svítí zeleně,“ poznamenal Pavel Ge-
bauer. Levnější je rovněž i jízdenka s přestu-

pem do 30 minut – dospělí zaplatí 16 korun, 
děti 10 korun. 

Aplikaci Opavská jízdenka si zájemci mohou 
stáhnout na  Google play nebo App Sto-
re a  musí ji propojit s  aplikací Masterpass, 
ve které budou mít zaregistrovanou platební 
kartu. Kompletní návod je uveden na webo-
vých stránkách MDPO.

Další novinkou letošního roku je jízdné 
zdarma pro členy Českého svazu bojovníků 
za svobodu a proti fašismu, členy Konfedera-
ce politických vězňů ČR a válečné veterány. 
Podmínkou je, že si tito cestující musí nechat 
vystavit kartu Odis, která bude platit v celém 
Integrovaném dopravním systému Morav-
skoslezského kraje.  (ans)

Senior akademie v nových prostorách
Aby se  senioři cítili bezpečněji, připra-

vilo město ve  spolupráci s  Opavskou 
kulturní organizací další řadu předná-

šek na  téma prevence a bezpečí. „Novinkou 
bude, že na jednotlivé přednášky budou nava-
zovat zajímavé dokumentární filmy, které bu-
dou pro účastníky Senior akademie zcela zdar-
ma. Snažíme se tak nabídnout seniorům nejen 
odbornou část, ale také určitý kulturní rámec, 

který může být příjemnou součástí celé akce,“ 
uvedla Dagmar Polášková, koordinátorka 
prevence kriminality. 

První přednáška v rámci Senior akademie pro-
běhne 6. února a následně pak každý čtvrtek 
od 13.30 do 15 hodin. Nově budou všechna 
setkání probíhat v Obecním domě. Po absol-
vování celého bloku přednášek obdrží každý 

účastník osvědčení a těšit se může i na drob-
ný dárek.

Zájemci se  mohou hlásit již nyní u  Dagmar 
Poláškové, a  to buď telefonicky na  číslech 
604 229 336, 553 756 725, či prostřednictvím 
e-mailu: dagmar.polaskova@opava-city.cz, 
kde je potřeba uvést jméno, příjmení, rok na-
rození, adresu a kontaktní telefon.  (ime)
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Ulice ponese jméno architekta Kerna 

V  lokalitě bývalých tenisových kurtů 
mezi ulicemi Gogolova, Otická, Karo-
líny Světlé a Nerudova vyrůstá v sou-

časné době nová bytová výstavba, kterou 
buduje soukromý investor. Město obdrželo 
návrh od  jednatele developerské společ-
nosti na pojmenování vznikající ulice podle 
osobnosti Karla Kerna. Kern, jehož křestní 
jméno bývá psáno s  K  i  C, tedy jako Karel 
i  Carl, byl opavský architekt a  stavitel žijící 

na  přelomu 19. a  20. století. Je mimo jiné 
autorem architektonického návrhu budovy 
České spořitelny, jež zdobí od roku 1902 ná-
městí Republiky, či pohostinství U  Antona, 
které s  lokalitou nově budovaných domů 
sousedí.

O pojmenování ulic rozhodují podle zákona 
o  obcích vždy zastupitelé. Ti mohou vznést 
a prohlasovat buď návrhy občanů, název na-

vrhnout sami či sáhnout po  jménu z  již dří-
ve odsouhlaseného zásobníku. „V  něm jsou 
momentálně názvy Dohnálkova, Vyčítalova, 
Šubčíkova, Heliodora Píky, Josefa Veselého a Ilji 
Hurníka,“ uvedla mluvčí města Lada Dobro-
volná a dodala: „Žádný jiný návrh, kromě po-
jmenování po Karlu Kernovi, na zastupitelstvu 
nepadl. Ulice tedy bude připomínat odkaz to-
hoto architekta.“  (lad)

Unikátní hrobka setníka od Hradce prošla 
nákladnou rekonstrukcí

Zchátralá a  poničená hrobka, ve  kte-
ré je pochován setník bojující v  bitvě 
u  Hradce Králové v  roce 1866 Franz 

Maxmilian Freiherr Paumgarten pocháze-
jící z  Opavy, získala nový kabát. Díky dota-
ci se  městu podařilo tento unikátní hrob 
na Městském hřbitově, který je jediný svého 
druhu na Moravě a ve Slezsku, opravit.

Hrobka byla delší dobu ve velmi špatném sta-
vu, a hrozilo tak její úplné zborcení. „Obnova 
viditelně zvětralé a  silně poškozené hrobky za-
hrnovala stavební práce vedoucí ke statickému 
zajištění a stabilizaci hrobky a hlavně k důstojné 
obnově této památky. Stavební a  restaurátor-
ské práce vyžadovaly celkovou demontáž nad-
zemních částí díla a částečně také zvětralé části 
hrobky pod úrovní terénu,“ vysvětlila Petra Vl-
čová z odboru rozvoje města a strategického 
plánování Magistrátu města Opavy.

Kamenné prvky pomníku a  zákrytových 
desek byly demontovány a  odvezeny 
do  ateliéru. Na  místě byl demontován ci-
helný zvětralý základ a  ztužen novým be-
tonovým věncem. Všechny kamenné prvky 
byly odborně očištěny. Chybějící odlome-
né části větších rozměrů byly doplněny 
v kameni, drobnější defekty byly vytmele-

ny umělým kamenem odpovídající struk-
tury a barevnosti jako originál. Písmo bylo 
obnoveno v barevnosti zjištěné v průběhu 
bližšího ohledání památky. Kovové prvky 
budou doplněny jako kované kopie nebo 
repliky.

Tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis 
uvedl, že rekonstrukce vyšla na 448 293 ko-
run, z  toho až  310 tisíc korun poskytl stát 
prostřednictvím Ministerstva obrany. Zby-

tek pak uhradilo město ze  svého rozpoč-
tu. Podle Elise je v hrobce pochován právě 
i  Franz Maxmilian Freiherr Paumgarten. 
„Tento voják rakouské armády bojoval 3. čer-
vence 1866 v bitvě u Hradce Králové, která je 
dosud největší bitvou svedenou na  dnešním 
území České republiky,“ řekl Elis. Proti sobě 
se tehdy postavilo 175 000 pěšáků Rakous-

kého císařství a  193  000 pěšáků Pruska. 
Vyžádala si smrt víc než 8  000 lidí. Dalších 
přibližně 8  000 vojáků bylo pohřešováno. 
„Devětatřicetiletý Paumgarten pocházel 
z Opavy a bojoval s hodností setníka jednotky 
4. setiny 18. praporu polních myslivců. V  bi-
tvě utrpěl střelné zranění nohy, kterému asi 
po měsíci podlehl,“ uvedl Tomáš Elis a dodal, 
že je hrobka unikátní i tím, že na rozdíl od ji-
ných podobných přesně víme, kdo je v  ní 
pochován.   (rok)
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Nové aquacentrum v Opavě nabídne 
bazény, saunový svět, zábavu i relaxaci

Opavské Městské sady se  postupně 
mění ve  velké sportovně relaxační 
centrum. Ke  stávajícím sportovištím 

by zde mělo podle záměru, který před Váno-
cemi schválilo zastupitelstvo, vyrůst i  nové 
aquacentrum, zahrnující aquapark se  spor-
tovními i  relaxačními bazény a  velkým od-
počinkovým saunovým světem a  dalšími 
wellness aktivitami. Unikátní má být i v tom, 
že by mohl na počest slavné opavské rodač-
ky Joy Adamsonové obsahovat africké prvky. 

Plánuje se, že by byl propojen se stávajícím 
městským koupalištěm. Hotovo by mohlo 
být do pěti let. 

Záměr vychází ze  studie, kterou pro město 
vytvořila firma Relaxsolution, jejíž jednatel 
Radek Steinhaizl mimo jiné stál u zrodu pro-
jektu Aquapalace Praha a několik let ho i ří-
dil. Bývá označován za jednoho z největších 
odborníků na  stavby a  provoz podobných 
zařízení u nás. 

„Opavě i  širšímu okolí podobné sportovně-re-
laxační zařízení chybí. Vždyť v hodinové dojez-
dové vzdálenosti máme bezmála 900 tisíc oby-
vatel. Máme zde zastaralý krytý bazén s velmi 
skromnou saunovou částí. Už dávno neodpo-
vídá nárokům dnešní doby. Navíc potřebuje 
zásadní rekonstrukci, která by vyšla na zhruba 
sto milionů korun. Proto si myslíme, že je lepší 
postavit bazén nový, který se  bude inspirovat 
tím nejlepším, co bylo postaveno. Nabídne 
ideální podmínky jak pro školy a  sportovce, 
tak i  pro rodiny, které hledají další vyžití, jako 
jsou zážitkové bazény, tobogány, sauny, masá-
že a další wellness aktivity. Mladší chtějí spíše 
zábavu, starší pak teplejší vodu a  odpočinek. 
Chybět by nemělo ani kvalitní občerstvení. To 
vše chceme Opavanům i  návštěvníkům naše-

ho města dát,“ řekl primátor Opavy Tomáš 
Navrátil. 

Radek Steinhaizl připravil studii proveditel-
nosti, která porovnávala tři možné varianty, 
a  to opravu stávajícího bazénu, výstavbu 
nového, který by vycházel z architektonické 
studie z roku 2008, či obě varianty dohroma-
dy. „Hlavním důvodem řešení koncepce kou-
pání v  Opavě je stav stávajícího plaveckého 
bazénu, který i přes dílčí proběhlé rekonstrukce 

(především technologií) vyžaduje zásadní mo-
dernizaci. Jako i  z  důvodu, že  město doposud 
ve stávajícím zařízení není schopno občanům 
nabídnout adekvátní možnosti relaxace v mo-
derním komplexu a  se  službami, které zákaz-
níci v  současné době poptávají. Zároveň eko-
nomika provozu stávajícího bazénu je drahá,“ 
vysvětlil Steinhaizl. 

Zastupitelé nakonec podpořili variantu 
stavby jednoho komplexního zařízení. To 
by se  mělo postavit do  5 let. „Tato varian-
ta má jednoznačně nejvíce výhod. Současný 
starý bazén má malou nabídku atrakcí, je 
provozně velmi náročný a  potřebuje pra-
videlné dotace ze  strany města. Když bude 
jeden provoz, bude to mnohem jednoduš-
ší a  méně finančně náročné. Vše najdete 
na  jednom místě. Ze  studie nám vychází, 
že  je to nejlepší varianta, navíc i méně opti-
mistické varianty mluví o  tom, že  relaxační 
a wellness aktivity mohou dotovat sportovní 
část, která bude určena jak sportovcům, tak 
i dětem ze škol a plaveckým oddílům. Pokud 
se to dobře nastaví, nemusí být provoz ztrá-
tový,“ vysvětlil Tomáš Navrátil. 

Plavcům ve  sportovní části by pak mělo 
sloužit 8 drah, o dvě více než má k dispozici 

současný bazén. Velký potenciál podle něj 
má i  propojení se  sousedícím letním kou-
palištěm. „Jednalo by se  o  jeden velký areál, 
kde by se  mohlo podle počasí volně přechá-
zet mezi jednotlivými částmi. Dostanete čip 
na ruku, který vás pustí všude, kde to budete 
mít zaplaceno,“ pokračoval primátor. Počítá 
se, že  by aquapark ročně mohlo navštívit 
v  optimálním případě až  370 tisíc lidí. Stá-
vající krytý bazén a koupaliště má roční ná-
vštěvnost 180 tisíc lidí. 

Projekt by vycházel ze  studie z  roku 2008 
(na snímku), která vyhrála tehdejší architek-
tonickou soutěž, do které bylo zasláno 30 ná-
vrhů. Autory byli Michal Bernart, Jan Bradáč, 
Jana Jeřábková, Pedro Prazeres a Radek Liz-
na. Radek Steinhaizl navrhl, aby tehdejší pro-
jekt prošel drobnými úpravami a moderniza-
cí. Dále by oproti předchozímu plánu mělo 
dojít k propojení se sousedícím koupalištěm. 

Aquapark by měl oproti původnímu návrhu 
obsahovat africké motivy. „Chceme se odlišit 
od jiných zařízení a připravit turistické lákadlo. 
Joy Adamsonová, kterou celosvětově proslavil 
film Volání divočiny, patří mezi nejslavnější 
opavské rodáky vůbec. Její život byl spjat s Af-
rikou. Navíc z  Opavy pochází cestovatel Jiří 
Blata, který vlastní unikátní sbírku ze  svých 
cest nejen do  Afriky a  který chce tyto skvosty 
veřejně vystavit. Na záměru vybudovat v Opa-
vě africké muzeum momentálně také pracuje-
me,“ vysvětlil primátor Tomáš Navrátil. Podle 
Steinhaizla by tematičnost aquaparku mohla 
přilákat další návštěvníky.

Zastupitelé chtějí, aby stavba vyšla na maxi-
málně 350 milionů korun bez DPH. Trvat by 
měla rok a půl, stavět by se mohlo začít za tři 
roky, hotovo by mělo být v roce 2025. 
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Všechna střediska mají jednotný přístup 
přes centrální vstupní halu, kde probíhá 
odbavení zákazníků na  recepci. Recepce 
by měla 3 odbavovací pracoviště. Ve vstup-
ní hale je nezbytné sociální zázemí, čekací 
zóna a občerstvení.  Vstupní část pak nava-
zuje na mokré a saunové provozy. 

Z  haly se  přes turnikety vstupuje do  pro-
storu šaten. Ty jsou společné s převlékacími 
boxy a  jsou v nich sekce pro skupiny (sku-
pinové šatny). Na  ně navazuje blok sprch 
a WC, přes které se vstupuje k plaveckému 
bazénu a  následně do  1. NP k  relaxačním 
bazénům a saunám. V šatnách je dostatek 
upravovacích míst se zrcadly a fény. 

Plavecká hala – bazén 25 m 
Navržena jako jednoduchá hala, kde hlavní 
funkce je jednoznačně definována plavec-
kým bazénem. Je přístupná ze  šaten přes 
sociální zázemí. Hlavní a  jedinou atrakcí je 
zde plavecký bazén délky 25 m a šířky dle 
vybrané varianty. U  bazénu je minimální 
prostor pro sezení na  lavicích pro potřeby 
plavecké výuky. 

Relaxační a zábavní zóna 
Tento prostor je oddělený a  je sem vstup 

přes turniket. Takto je vymezena zóna, kte-
rá bude zpoplatněna jinou sazbou než pla-
vecká hala. Zároveň turniket slouží k ome-
zení počtu návštěvníků v  zóně nad rámec 
možné kapacity a z důvodu zajištění kom-
fortu návštěvníků. Zóna obsahuje atrak-
tivní dětské brouzdaliště s  mnoha hracími 
prvky, suchou hrací část pro děti v blízkosti 
brouzdaliště, toboganovou věž. Dále jsou 
zde kolem bazénů kapacitní odpočinkové 
plochy s  relaxačními lehátky. Hlavní atrak-
cí je relaxační bazén. Je zde také relaxační 
vířivka. Teplota vody v  relaxačním bazénu 
je 32 °C, u vířivky dokonce 36 °C. Přes od-
dělený vstup je řešen venkovní výplavový 
bazén, který se  z  důvodu atraktivity uva-
žuje jako mírně slaný s teplou vodou 32 °C 
a salinitou vody 1–2 %. Tento bazén by měl 
zákryt vodní hladiny a byl by vybaven také 
relaxačními atrakcemi (vodní lůžka apod.). 
Z tohoto místa je přístup i na terasu, kde by 
byla vyhrazená lehátka jen pro návštěvníky 
tohoto objektu. Z této zóny jsou koncipová-
ny výhledy do zahrady a okolní přírody a je 
využito maximálně denní světlo. 

Saunový svět 
Je to samostatná zóna, která je oddělena 
turniketem. V  této části jsou sekce se  sau-

nami, ochlazovací část sprch a  ochlazova-
cího bazénku, odpočívárny, prostor sezení 
u baru a volný relaxační prostor lounge, pří-
stup do masérny, sociální zázemí a technic-
ké prostory. To vše je ve vnitřní části sauno-
vého světa. Na tuto část navazuje venkovní 
zahrada. Ze saunového světa jsou koncipo-
vány výhledy do  zahrady a  okolní přírody 
a je využito maximálně denní světlo. 

Masáže 
Jedná se o procedurální místnosti, které lze 
i pronajmout externím partnerům pro zajiš-
tění požadovaných služeb, jenž jsou vhod-
ným doplňkem celého konceptu objektu. 

Občerstvení 
Mělo by zajišťovat servis především pro 
část vstupní haly, relaxační a saunové části. 
U každé části je možný přístup na letní tera-
su, která je vymezena pro jednotlivé zóny. 

Venkovní letní koupaliště 
Využíval by se  stávající areál, který by byl 
přístupný hlavním vchodem jako doposud 
či v  mimosezoně přes vstup od  aquacent-
ra. Nové tobogány v aquacentru by mohly 
do  budoucna nahradit stávající tobogány 
v letním areálu.

Popis navrhovaných zón nového aquacentra

Nabízí se otázka, co bude se současným kry-
tým bazénem, který město za  posledních 
deset let muselo dotovat částkou 80 milionů 
korun a který je i energeticky velmi náročný. 

Provozní ztráta koupaliště závislého na poča-
sí je pak dalších zhruba 400 tisíc korun ročně. 
„Protože bude fungovat ještě minimálně pět 
let, uděláme v  brzké době nezbytné opravy, 

aby se  prostředí zpříjemnilo. Zároveň máme 
dost času na to vymyslet další využití,“ řekl To-
máš Navrátil.  (rok)

Nechť i v roce 2020 najdete 
v každém dni důvod k úsměvu!
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Bližší informace na tel.č. 553 697 306 / 309
nebo personální@odtempo.cz, www.odtempo.cz

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

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

PŘI NÁSTUPU POSKYTUJEME JEDNORÁZOVÝ
STABILIZAČNÍ PŘÍSPĚVEK

 Zaučení do funkce zkušenými kolegy

+  12 000 KČ
 ke mzdě

Tempo, obchodní
družstvo, Opava

Tempo, obchodní
družstvo, Opava

  Prodavač: Litultovice, Opava, Hlubočec, 
Hať, Slavkov, Vítkov, Moravský Beroun, 
Dolní Životice, Darkovičky, Píšť

  Pokladní: Opava, Kravaře, Bruntál, Vítkov, 
Moravský Beroun, Samotišky, Hlubočec

  Vedoucí prodejny: Dobroslavice
  Zástupce vedoucího prodejny: 

Opava, Dobroslavice
  Brigáda-dohoda o pracovní činnosti: 

Litultovice, Píšť, Slavkov, Bruntál, Přerov

PŘI NÁSTUPU POSKYTUJEME JEDNORÁZOVÝ

Litultovice, Opava, Hlubočec, 
Hať, Slavkov, Vítkov, Moravský Beroun, 

Litultovice, Opava, Hlubočec, 
Hať, Slavkov, Vítkov, Moravský Beroun, 

Litultovice, Opava, Hlubočec, 

Dolní Životice, Darkovičky, Píšť
Hať, Slavkov, Vítkov, Moravský Beroun, 
Dolní Životice, Darkovičky, Píšť
Hať, Slavkov, Vítkov, Moravský Beroun, 

Opava, Kravaře, Bruntál, Vítkov,
Moravský Beroun, Samotišky, Hlubočec

Dobroslavice
Zástupce vedoucího prodejny:

Brigáda-dohoda o pracovní činnosti:
Litultovice, Píšť, Slavkov, Bruntál, Přerov
Brigáda-dohoda o pracovní činnosti:
Litultovice, Píšť, Slavkov, Bruntál, Přerov
Brigáda-dohoda o pracovní činnosti:

Děkujeme všem klientům 
za důvěru v tomto roce 
a těšíme se na spolupráci 
i v roce příštím, 
do kterého Vám přejeme 
hlavně zdraví.

PF 2020

LÉČEBNÉ A REHABILITAČNÍ CENTRUM s.r.o., 
Englišova 95, Opava, www.lrc.cz

Léčebné a reh
ab

ilit
ač

ní 
cen

tru
m s.r

.o. Opava

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ OPAVA
115

16.2 Základní grafický prvek

Základní grafický prvek s textem Příspěvková 

organizace Moravskoslezského kraje a textem 

Obchodní společnost založená Moravsko-

slezským krajem se používá při propagaci  

organizací zřízených a založených Moravsko-

slezským krajem.

Tzn. na merkantilních tiskovinách, na pro-

pagačních tiskovinách, na propagačních 

bannerech, na označení vozového parku, 

na označení budov, na elektronické prezentaci 

vč. webových stránek apod.

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

Obchodní společnost
založená Moravskoslezským krajem

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje

Obchodní společnost
založená 

Moravskoslezským krajem

Obchodní společnost
založená Moravskoslezským krajem

• Mechanik seřizovač • Podnikání (nástavba)

• Nástrojař
• Zámečník
• Obráběč kovů
• Elektrikář-silnoproud

• Zámečnické práce
• Kuchařské práce
• Šití oděvů

Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace • tel.: 555 538 100 • www.sst.opava.cz • info@sst.opava.cz

MATURITNÍ 
OBORY

OBORY 
S VÝUČNÍM 
LISTEM

Možnost získání stipendia u oborů:
Obráběč kovů, Zámečník, Nástrojař, Mechanik seřizovač a Elektrikář-silnoproud

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 15. ledna  a 12. února 2020
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V pondělí 20. ledna tomu bude přesně 
110 let, kdy se v Opavě v domě v ulici 
Na  Rybníčku č. p.  46 v  rodině sudet-

ských Němců narodila jedna z  nejvýznam-
nějších osobností našeho města, známá 
především pod svým pozdějším jménem Joy 
Adamsonová. Její rodné jméno bylo Friederi-
ke Victoria Gessnerová. Malá Fride zde proži-
la ne zrovna radostné dětství, když se rodiče 
v jejích dvanácti letech rozvedli. Matka, která 
pocházela z  významné podnikatelské rodi-
ny Weisshuhnů, se  s  dcerami přestěhovala 
do  Vídně, kde se  Fride, na  naléhání svého 
nového partnera, zřekla, a  tak malá Fride 
vyrůstala ve Vídni u své babičky, která se pro 
ni stala tou nejmilovanější bytostí. Fride 
se na své rodné Opavsko vracela až do svých 
osmnácti let. Nejkrásnější vzpomínky z dět-
ství jí zůstaly na  chvíle strávené s  širokým 
příbuzenstvem v  rodinné vile „Friederike“ 
v  osadě „Na  Stoupách“, která se  nacházela 
u  řeky Moravice, nedaleko Kružberské pře-
hrady (vila v  roce 1993 shořela). Ve  Vídni 
se  Fride dostalo kvalitního vzdělání: v  roce 
1927 studovala hru na klavír, 1928 obdržela 
diplom v  kurzu pro módní návrhářky, 1930 
se věnovala sochařství a práci s kovem na Ví-
deňské umělecké škole a v letech 1931–1935 
studovala medicínu.

Jejím dalším životem pak prošli tři muži a tři 
nestálá manželství. Ve Vídni během románku 
s ženatým bankéřem otěhotněla, byla přinu-
cena k potratu a již nemohla mít děti. Dalším 
mužem, se  kterým vstoupila v  roce 1935 
do manželství, byl baron Viktor von Klarwill, 
který ji o dva roky později poslal do africké 

Keni, aby zde zjistila možnosti pro jejich tr-
valé usídlení. Po  cestě potkala švýcarského 
botanika Petera Ballyho, kterého si ještě té-
hož roku (po  rychlém rozvodu s  manželem 
Viktorem ve  Vídni) vzala za  manžela. A  byl 
to právě tento muž, kdo ji překřtil na jméno 
Joy. Díky profesi svého muže, který byl také 
uznávaným botanickým malířem, se Joy za-
čala věnovat kresbě a malbě. Nejprve to byla 
úchvatná a přesná vyobrazení afrických rost-
lin (získala zlatou medaili na výstavě v Lon-
dýně) a  později celý cyklus šesti set kreseb 
a  maleb příslušníků keňských kmenů. Tyto 
obrazy jsou nyní majetkem Národní galerie 
v Nairobi.

Také toto manželství ale brzy skončilo a Joy 
se v roce 1944 rozvedla. Ještě v témže roce 
ale přišel na  scénu již čtvrtý muž v  životě 
mladé Joy, kterým byl britský strážce zvěře 
v  keňském národním parku George Adam-
son. Ani toto manželství nebylo v životě Joy 
ideální, ale i  přes několik rozluk vydrželo 
až do její tragické smrti.

Manželství s  George Adamsonem vneslo 
do života Joy nový impuls. Africká buš plná 
zvěře a  úchvatné přírodní scenérie, které 
Afrika nabízí, jako by u Joy probudily vzpo-
mínky na dětství strávené uprostřed divoké 
přírody v údolí řeky Moravice, kde se naučila 
přírodu vnímat a rozumět jí.

Život Joy se  změnil v  okamžiku, kdy do  něj 
vstoupila lvice Elsa. Jednou manžel George 
při lovu na  lidožravého lva omylem zastřelil 
lvici, která na něho zaútočila. Zůstala po ní tři 

Joy Adamsonová
nevšední příběh výjimečné ženy

mláďata, která pak přivezl Joy. Dvě mláďata 
byla poslána do ZOO a třetí, které pojmeno-
vali Elsa, si ponechali. Manželé Adamsonovi 
byli jedni z prvních, kteří vyvíjeli snahy a ex-
perimentovali s  návratem divokých zvířat 
zpět do  volné přírody. Životní příběh Elsy 
byl popsán v  knize Příběh lvice Elsy, která 
se okamžitě stala bestsellerem a byla přelo-
žena do 35 jazyků a také zfilmována. Po ce-
lém světě se  jí prodalo více než 17 milionů 
výtisků.

Kniha tak obrovskou měrou přispěla k rozvo-
ji právě vznikajícího ekologického hnutí. Ze-
jména k jinému pohledu na africkou přírodu, 
která do  té doby byla brána jen jako nevy-
čerpatelné loviště divoké zvěře, bez ohledu 
na ekologii a ochranu přírody.

Joy, která z  honorářů za  své knihy a  filmy 
zbohatla, žila i  nadále skromným životem. 
Všechno věnovala nadacím, sponzorova-
la záchranu divokých zvířat po  celém světě 
a v Keni pomáhala založit šest národních par-
ků. Joy Adamsonová je dodnes považována 
za  jednu z  největších světových osobností, 
které stály na  počátku ekologického hnutí 
zaměřeného nejen na  ochranu africké pří-
rody, ale na celém světě. V tom lze spatřovat 
její největší odkaz, zejména pro dnešní dobu 
a  dnešní populaci, kdy ekologie a  ochrana 
naší planety je jedním z největších problémů 
současnosti.

Joy umřela v  keňské rezervaci Shaba, kde 
se  věnovala výchově levhartice Penny. Zde 
ji okradl její sluha, kterého pak propustila, 
a ten se jí pak pomstil tím, že ji 3. ledna 1980 
přepadl a  zavraždil. Tragicky rovněž zemřel 
George Adamson, kterého v roce 1989 zabili 
pytláci africké zvěře.

Jiří Blata

Joy se svými mazlíčky

Dům Joy Adamsonové na břehu jezera Naivasha. Foto: z archivu autora článku
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Budoucí africký výzkumník Rudolf 
Grauer pocházel z  dobře situované 
rodiny Ignaze a  Reginy Grauerových, 

jež v  Opavě na  Nákladní ulici provozovala 
prosperující lihovar. Grauerovi bydleli na Os-
trožné ulici v sousedství jiných s alkoholem 
obchodujícím podnikatelských rodů Lichtwi-
tzů a  Goldbergových. Rodný dům Rudolfa, 
který dříve vlastnil dědeček Wilhelm Grauer 
pocházející z  Bílska, se  konkrétně nacházel 
na  křižovatce Ostrožné a  Svatodušní (dnes 
U Pošty) na čísle 25. Po pozdějším přečíslová-
ní získal adresu Ostrožná 17 a v současnosti 
je využíván k bankovním účelům. 

Rudolf se narodil 20. srpna 1870 jako druho-
rozený ze čtyř synů Ignaze Grauera, a proto 
mu byla ponechána volba povolání. Nejpr-
ve studoval na vojenské akademii ve Vídni, 
rodina tedy předpokládala, že se stane vo-
jákem. Poté navštěvoval přednášky z práva 
na  místní univerzitě, aby nakonec dostu-
doval v  Německu zemědělské vědy včet-
ně entomologie v  Halle. V  Opavě se  podle 
informací ze  sčítání obyvatel vyskytoval 
sporadicky, neboť rodinný obchod převzal 
starší bratr Emil. 

Inspirován dobovou módou se jako jiní mla-
díci z  bohatých rodin Rudolf Grauer vydal 
za dobrodružstvím na safari do Afriky. V roce 
1904 nejprve do Ugandy s cílem lovit. Když 
se dostal za hranice dosud zmapované příro-

dy, s vědomím unikátnosti okamžiku v něm 
převážil přírodovědec. Systematicky začal 
shromažďovat informace o místním ptactvu. 
Během výpravy do východní Afriky se o dva 
roky později u jezera Kivu seznámil s budou-
cím guvernérem německých koloniálních dr-
žav v Africe – vévodou Adolfem Friedrichem 
Meklenburským. Ten finančně podpořil další 
Graerovy sběry pro muzeum v Berlíně a také 
pro sbírku excentrického lorda Rothschilda 
v Tringu nedaleko Londýna. 

Zpět do Evropy se Grauer vrátil v zimě na pře-
lomu let 1908/1909. Už o  půl roku později 

se rozhodl do Afriky opět odcestovat, tento-
kráte s cílem obohatit sbírky Přírodovědného 
muzea ve Vídni o přírodniny z oblasti jiných 
dvou Velkých jezer – Viktoriina a Tanganiky. 
Výpravu na jaře 1911 sponzoroval jiný dob-
rodruh – český cestovatel, majitel přádelny 
v podkrkonošské Úpici, Filip von Oberländer. 
Bohužel v Súdánu tragicky zahynul, udupán 
při lovu buvolů. Přesto byla tato Grauerova 
výprava, co se  týče shromážděných exem-
plářů africké fauny, mimořádně úspěšná. Při 
sběrech v  deštném pralese centrální Afriky 
Grauerovi významně pomohli Pygmejové 
etnika Mbuti, kteří se  tehdy poprvé setkali 
s jinou civilizací a evropská civilizace s nimi. 
Do  Rakouska z  oblasti Konga, jejž krátce 
předtím ovládla Belgie, Grauer mimo jiné 
dopravil tři sudokopytníky okapi a  zde žijí-

Cestovatel, přírodovědec 
Rudolf Grauer

cí druh gorily. Jen sbírka ptáků činila 6 tisíc 
kusů a  hmyzu utřídil na  22 tisíc exemplářů. 
V  Přírodovědném muzeu ve  Vídni výpravu 
v roce 1912 následovala výběrová výstava.

Grauer plánoval, že  bude dále ve  svých vý-
zkumech v  Africe pro Dvorní kabinet pří-

rodnin ve  Vídni pokra-
čovat. Po nenadálé smrti 
bratra Emila v  listopadu 
1912 se  ale rozhodl vrá-
tit do  Opavy a  usadit se. 
Dokonce se  jako čtyřia-
čtyřicetiletý oženil, ale 
manželství zůstalo bez 
potomků. V  únoru 1915 
nechal pohřbít v  Opavě 
do  rodinné kaple s  nád-
hernými vitrážemi mis-
tra polské secese Józefa 
Mehoffera také otce. 
(Do  katolické části hřbi-
tova, neboť Grauerovi 
přestoupili z  židovské 
víry na  křesťanskou.) 
V období války se Rudol-
fu Grauerovi ve  Slezsku 
finančně nedařilo, proto 
odešel z Opavy do Vídně 
a  zanechal podnikání. 

Jeho rozhodnutí zároveň mohlo ovlivnit trýz-
nivé chronické infekční onemocnění, které 
se u něj v roce 1920 rozvinulo jako následek 
nákazy v  Africe. Zemřel 17.  prosince 1927 
ve  vídeňské všeobecné nemocnici, poté co 
v roce 1924 získal rakouské státní občanství.

Kolegové přírodovědci na  památku africké-
ho průzkumníka Rudolfa Grauera jeho jmé-
nem pojmenovali dnes kriticky ohrožený 
poddruh gorily nížinné žijící v Kongu. Bada-
tele opavského původu rovněž připomíná 
zeleně zbarvený pták pěnicovec grauerův 
(na snímku), vyskytující se v horském pásmu 
Konga, Rwandy a Ugandy.

Jaromíra Knapíková



Opavské sochy

17

Historie

K  nejvýznamnějším osobnostem prvo-
republikového Československa beze-
sporu patřil vědec a politik Karel Engliš 

(1880–1961). Stejně jako další příslušníci 
české elity první poloviny 20. století také on 
pocházel ze skromných poměrů. 

Narodil se  v  roce 1880 do  rodiny vesnické-
ho řezníka ve  slezské Hrabyni, kde spolu 
s osmi sourozenci strávil dětství a svá první 
školní léta. Podstatnější byla ovšem až  stu-
dia na českém Matičním gymnáziu v Opavě 
a právnické fakultě v Praze. Přestože zastával 
významné politické a  vědecko-pedagogic-
ké posty již za  Rakouska-Uherska, Englišův 
talent a  erudice se  plně rozvinuly teprve 
po  vzniku samostatného Československa. 
Byl to právě on, kdo se  významným způso-
bem zasloužil o založení Masarykovy univer-
zity v  Brně a  stal se  jejím prvním rektorem. 
Určující roli sehrál rovněž při formování 
hospodářské a  měnové politiky meziváleč-
ného Československa, kterou ovlivňoval jako 
ministr financí a  guvernér Národní banky. 

Četnými osobními vazbami a  aktivitami byl 
však i nadále poután k rodnému kraji. V roce 
1947 byl zvolen rektorem Univerzity Karlovy. 
Tento post zastával až  do  komunistického 
převratu v  roce 1948, po němž byl nelítost-
ně perzekvován. Dožil stranou veřejného ži-
vota v  rodné Hrabyni, kde v  roce 1961 také 
zemřel. Plné rehabilitace se dočkal až po de-
mokratizaci poměrů v roce 1989. 

Slavného rodáka nyní veřejnosti představuje 
Slezské zemské muzeum, které v rámci stálé 
expozice Encyklopedie Slezska nově prezen-
tuje kolekci unikátních exponátů spjatých 
právě s jeho osobou. Díky pietnímu přístupu 
potomků se dnes můžeme seznámit s řadou 
profesních i privátních památek. Prezentová-
no je nejen vybavení bytu a pracovny Karla 
Engliše, ale rovněž řada cenných výtvarných 
děl, které pro něj vytvořili renomovaní uměl-
ci brněnské meziválečné výtvarné scény.

Ondřej Haničák
Slezské zemské muzeum

Nová část stálé expozice v muzeu 
představuje osobnost Karla Engliše

I  v  letošním roce se, milí čtenáři, můžeme 
procházet městem. Můžeme obdivovat 
krásnou architekturu nebo umělecká díla, 

kterými je městský veřejný prostor oboha-
cen. Podíváme se na  sochařské památky 
podle toho, z  jakého materiálu jsou zhoto-
veny. Právě zvolený materiál totiž společně 
s rukou umělce zcela zásadně ovlivňuje, jak 
výsledné dílo vypadá a jak na nás působí. 

Jako studentů se nás jednou ve škole zeptal 
pan profesor: „Víte, jak poznáte ty opravdu 
nejstarší domy v Opavě? Že na jejich stavbu byl 
použit tufit.“ Zapamatoval jsem si to, i  když 
v té době jsem ještě nevěděl, co tufit vlastně 
je. A ukázalo se, že pan profesor měl pravdu. 
S nadsázkou se dá říci, že Opava stojí na tufi-
tových základech. A s ještě větší nadsázkou, 
že  je sopečného původu. Tufit je totiž ká-
men, hornina, která vznikla jedinečným způ-
sobem, kdy zhruba před milionem let padal 
horký popel a kousky lávy vychrlené z vulká-
nu tehdy velice živé sopky nedaleko dnešní 
obce Razová do  velikého sladkovodního 
jezera právě tam, kde je dnes Slezská Har-
ta. Ve  vodě se  z  usazených vrstev vytvořily 
kompaktní kamenné masivy. Sopka vyhasla, 

jezero zmizelo, okolní kopce zarostly lesem. 
Nakonec tento podivný materiál objevil člo-
věk a zjistil, že je podivuhodný. Zhruba před 
osmi sty lety se tzv. Razovské tufity začaly tě-
žit systematicky a kámen se stal oblíbeným 
stavebním materiálem pro celý region. Ka-
meníci jej opracovávali do pravidelných blo-
ků a složitějších tvarů a užitných předmětů. 
A byli i tací, kteří jej využili pro umělecká díla. 

Jedno z  nejstarších užití tufitu v  Opavě je 
na  stavbě konkatedrály Nanebevzetí Panny 
Marie. Tufit poznáme snadno, jedná se o šedý 
až  šedočerný kámen, někdy s  příměsí okru 
nebo zeleného nádechu. Při bližším pohledu 
vidíme, že  je to slepenec drobných zrníček 
černých kamínků i  větších ostrohranných 
štěrků. Jeho povrch působí tak nějak „chlupa-
tě“, každopádně drsně, hrubě, a přesto s vlast-
ním půvabem. Ten můžeme obdivovat hned 
na  sérii několika tufitových portálů měšťan-
ských domů na  Dolním náměstí. Asi nejzná-
mější z nich je pak renesanční dům U Bílého 
koníčka. Pozoruhodný, přitom méně známý 
gotický tufitový portál nalezneme u  kostela 
sv. Janů na Hrnčířské ulici. Je součástí branky 
vstupu na bývalý hřbitov za kostelem. 

Z  mladších příkladů se  nám dochovala na-
příklad jedinečná romantická dostavba 
opěrných zdí zámku v  Raduni, kde jsou celé 
cimbuří a římsy vytvořeny právě z tufitových 
kvádrů. A není možné nezmínit také jedineč-
ný příklad funerálního umění, hrobku rodiny 
Kurzovy z roku 1913, nacházející se na Měst-
ském hřbitově, která je zřejmě nejmladším 
a  dosud posledním známým uměleckým dí-
lem zhotoveným z tufitu. Masivní užívání tufi-
tu ve středověku záhy ustoupilo i v sochařské 
tvorbě jiným materiálům, přesto jeho těžba 
a využití pokračovalo až do 2. světové války.

Tomáš Skalík

Opava na tufitových základech

Karel Engliš, 1. polovina 20. let 
20. století, fotoateliér Drtikol 

a spol., Praha. Zdroj: archiv 
Masarykovy univerzity v Brně
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CREDIT
AUTOŠKOLA s.r.o.

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

Nádražní okruh 767/13, 
746 01 Opava

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

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

p. Holuša

Vaše kadeřnictví v srdci Opavy
děkuje za vaší přízeň v roce 2019.

Přejeme vám pokojné vánoční svátky
a do nového roku 2020 spoustu krásných chvil. 

Dolní náměstí 19/7, (v Myší díře)

PF 2020

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OPAVA
příspěvková organizace

Dvořákovy sady 2, 
746 01  Opava

Tel.: 732 337 803
E-mail: kancelar@zdrav-sk.opava.cz

Web: www.szsopava.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 
 se bude konat ve středu 15. 1. 2020 od 14.00 do 17.00.

Studijní obory otevírané ve školním roce 2020/2021:

Praktická sestra 53-41-M/03
  střední vzdělání s maturitní zkouškou

Zdravotnické lyceum 78-42-M/04
  střední vzdělání s maturitní zkouškou

Ošetřovatel 53-41-H/01
  střední vzdělání s výučním listem

Vzdělávací kurzy:
   Pro zájemce z řad veřejnosti škola každoročně  

Sanitář  
a 

Škola je zaměřena na vzdělávání zdra-
votnických pracovníků, kteří nacházejí 
uplatnění ve všech typech zdravotnic-
kých zařízení a rovněž jsou připravováni 
ke studiu všech oborů na vyšších zdra-
votnických školách, zdravotně – sociál-
ních fakultách, fakultách připravujících 
učitele zdravotnických předmětů nebo 
sociální pracovníky, na lékařských fakul-
tách, případně jiných souvisejících vyso-
kých školách. 

uklidí Vám dočista...

www.nacisto-uklidy.cz  |  777 786 503

Úklidy domácností

Úklidy firem

Mytí oken a výloh

Čištění čalouněného nábytku

Úklidy společných prostor
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Paulina Skavova vystavuje v Obecním domě

Umění vraždy vstupuje do divadla

Hvězdami plesu budou Kubařová a Hron

Opavská kulturní organizace (OKO) při-
pravila výstavu trutnovské sochařky 
Pauliny Skavove s názvem Par force. 

Ojedinělou výstavu, kterou už nyní chtějí 
přebírat další galerie v  republice, mohou 
zájemci navštívit v  Galerii Obecního domu 
až do 23. února.

Výstava, kterou inicioval kurátor Galerie Jan 
Kunze, představuje téma lovu v sochařském 
díle Pauliny Skavove. Po  premiérovém uve-
dení v Opavě se výstava dále objeví v Trutno-
vě, Bechyni a Praze. 

„V  díle Pauliny Skavove se  dotýkáme něčeho 
podvědomého a archetypálního. Nalezneme tu 
ozvěny dávných mýtů a legend, tragičnost smrti, 
uctívání zvěře i lesa, kouzelná božstva, magické 
a  osudové ženy. Výstava Par force je symbolic-
ky spojena s tematikou lovu, který byl primárně 
určen k  získávání potravy a  tedy k  zachování 
vlastního života na  úkor kořisti a  je vnímán 
i  jako symbol vzájemné interakce mezi mužem 
a ženou a pevně spojen s vášní, erotickou přitaž-
livostí a přežitím v rámci rodu,“ vysvětlil drama-
turg OKO Jan Kunze. „Odkazuje k tomu i cyklus, 
ve kterém jsou torza a postavy ženy ozdobené 
antilopími nebo mufloními rohy, naaranžovány 
jako lovecké trofeje. V době celosvětového hnutí 
MeToo působí cíleně provokativně a  gendero-
vě nekorektně. Sexuální fetišismus pak evokují 

černé vyleštěné postavy jakoby oblečené v  la-
texu. V dílech však cítíme spíše jemnější úroveň 
smyslnosti, která nepostrádá nadsázku, humor, 
romantickou pohádkovost a  ozvěny dávných 
mýtů,“ dodal Jan Kunze.

Paulina Skavova ve svém díle navazuje na to 
nejlepší z  českého figurativního sochařství 
a nezapře ovlivnění historií. Její díla mají vy-
soký umělecko-řemeslný standard, je často 
oslovována při obnově historických soch 
a  památníků a  svou imaginaci uplatňuje 
i v práci pro české a zahraniční filmy. K  jejím 
dílům patří mimo jiné reliéf Komenského 
v  Žacléři, busty prezidenta Masaryka nebo 
sochy do seriálů pro společnost HBO Krypton, 
Knightfall. „Ve  své tvorbě si ráda pohrávám 
s  klasickými sochařskými atributy, balancuju 
na  hranici toho, co je ještě snesitelné a  co je 
za  hranicí vnímání estetiky. V  dnešní době je 
autor, který pracuje a odkazuje se ke klasickým 
formám, za outsidera, já si toho naopak cením 
a cítím se v této poloze dobře,“ sdělila autorka 
výstavy Paulina Skavova. 

Od  počátku výtvarných studií vykazovala 
Skavova vysokou míru zručnosti a výjimečné 
pracovní nasazení. Snad právě i  díky tomu 
měla štěstí na  učitele z  řad legendárních 
profesorů. Na  pražské Akademii výtvarných 
umění navštěvovala sochařský ateliér Karla 

Nepraše, a po jeho smrti pokračovala v ate-
liéru intermediální tvorby Milana Knížáka. 
Po dokončení akademie získala státní švýcar-
ské stipendium a absolvovala postgraduální 
studia na  Hochschule für Gestaltung und 
Kunst v  Luzernu. Bezprostředně po  návratu 
se stala asistentkou v grafické škole Vladimí-
ra Kokolii. 

Autorka svou tvorbu dostává až  na  pome-
zí designu, ale současně zachovává určitou 
teatrálnost, důraz na detail a popisnost. Kon-
tinuálně, ale přitom moderně a poučeně, na-
vazuje na odkaz nejvýznamnějšího předsta-
vitele českého barokního sochařství Matyáše 
Bernarda Brauna a představitele monumen-
tálního realismu Josefa Václava Myslbeka.

Lednovou premiérou Slezského diva-
dla bude dílo Joe DiPietra. V  inscenaci 
Umění vraždy, kterou poprvé odehrají 

19. ledna, budou účinkovat Jakub Stránský, 
Sabina Muchová, Daniel Volný a Andrea Za-
tloukalová.

A o čem nová činohra bude? Jack a Annie jsou 
malíři a ne zrovna tradiční manželé. Na dneš-
ní večer pozvali na  večeři svého galeristu 

Vincenta. Od  okamžiku, kdy Vincent dorazí, 
se  rozjíždí rychlý sled bizarních situací. Za-
tímco Jack je v jednu chvíli zavřený ve svém 
atypickém relaxačním prostoru, Annie navr-
huje Vincentovi, aby spolu spáchali zločin. 
Vincent zprvu odmítá, ale nakonec souhlasí 
se vším. Čeká, že vše půjde hladce, jak Annie 
přislíbila. Jenže do hry vstupuje ještě pomoc-
nice v domácnosti Kate. A tak se všichni do-
čkáme neuvěřitelných překvapení. 

„Krásná, inteligentně napsaná černá komedie 
o té naší věčné lásce k úspěchu a o vůni prachů. 
A o bezohlednosti. Na tomto textu mě baví pře-
devším jeho ustavičná překvapivost, kam nás 
proměnlivá situace donese. A  jakýkoli zvrat je 
uvěřitelný. A na to se i těším. Na to sedm neděl 
dlouhé hledání míry uvěřitelnosti. Autor zašel 
poměrně daleko, dostaneme se ještě dál?“ po-
zval do divadla režisér inscenace Jiří Seydler. 
 (ans)

Statutární město Opava připravuje další 
ročník Reprezentačního plesu. Usku-
teční se v sobotu 22. února v Kulturním 

domě Na  Rybníčku. Návštěvníky opět čeká 
bohatý program.

Během večera se  lidé mohou těšit na  hu-
dební vystoupení známého baviče a  zpě-
váka Vladimíra Hrona. Taneční část bude 

patřit vítěznému páru oblíbené soutěže 
Stardance 2019 Veronice Khek Kubařové 
a Dominiku Vodičkovi. Nejen, že předvedou 
své umění, ale také povedou malou taneční 
školičku.

Na hlavním sále bude k tanci i poslechu hrát 
kapela Dolbend, jejíž repertoár je opravdu 
pestrý – zazní české písně 60. let, rock&roll, 

disco, pop, rock, písně latinskoamerických 
rytmů, swing a  taky electroswing. V  první 
patře pak rozvlní stylově boky všech přítom-
ných DJ Petr Sniegoň. Chybět nebude ani 
bohatá tombola. 

Lístky, které zahrnují raut, budou od 22. led-
na k dostání v Turistickém informačním cent-
ru.  (ans)

Foto: archiv Pauliny Skavove
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Kam ve volném čase v roce 2020?
Významné opavské instituce – Slezské zem-
ské muzeum, Slezská univerzita, příspěvkové 
organizace města – Knihovna Petra Bezruče, 
Opavská kulturní organizace, Slezské diva-
dlo, Středisko volného času, destinační ma-
nagement Opavské Slezsko, ale také město 
samotné chystají pro vás řadu zajímavých 
akcí. Nejen za kulturou budete moci vyrazit 
po celý rok, což vám dokáží také následující 
řádky.

Město Opava (www.opava-city.cz)
• Festival Další břehy (duben): Téma zní 

Síla ženy a  má být jakousi poctou žen-
skému světu, ženskému pohledu na  svět, 
ženskému podílu na chodu světa. Festival 
bude věnován ženám, které svým životem, 
prací a svým odkazem drží a držely pevně 
klenbu našeho křehkého světa, ve kterém 
přebujele dominují muži.

• Festival Bezručova Opava (září): Jeden 
z nejstarších festivalů v republice se bude 
snažit naplnit všemi svými pořady téma 
Lux in tenebris aneb světlo vzdělání a vý-
chovy.

• Mezinárodní varhanní soutěže Petra 
Ebena (25.–31. října): Opava po jednadva-
cáté přivítá téměř 40 mladých varhaníků 
z řady evropských zemí, kteří se před zahra-
niční porotou utkají o  interpretační vavří-
ny na třech různých nástrojích v Knihovně 
Petra Bezruče, kostele sv. Ducha a  finále 
proběhne v kostele sv. Vojtěcha, kde budou 
k dispozici renovované varhany.

• 200. výročí Opavského kongresu (září–pro-
sinec): Na  podzim si připomeneme 200. vý-
ročí kongresu Svaté aliance v Opavě. Kníže 
Metternich pozval do Opavy zástupce pěti 
evropských velmocí, aby se společně pora-
dili o dalším politickém postupu. Ve městě 
tak pobývali car Alexandr I., císař Franti-
šek, princ Bedřich Vilém a další významné 
osobnosti tehdejší Evropy. Zasedání při-
pomenou dvě výstavy, konference či kni-
ha. 

Opavské Slezsko 
(www.opavskeslezsko.cz)
• Týden slezské kuchyně (duben): Zapo-

jené restaurace vám nabídnou regionální 
kulinářské speciality našich předků, za vy-
užití kvalitních regionálních produktů. 
Ochutnáte typickou chuť slezské kuchyně, 
jejíž nabídka receptů je široká a dnešní ku-
chyně dovoluje i moderní pojetí.

• Otevřené bunkry (září): Linie opevně-
ní prochází celým územím Opavského 
Slezska. V  nejednom objektu sídlí mu-
zeum, jež uchovává střípky stále ještě 
nedávné minulosti. Během této akce 
budou zpřístupněny určité vojenské 

bunkry a vy budete mít možnost do této 
historie nahlédnout.

• Svatomartinské slavnosti (listopad): Tra-
diční průvod sv. Martina s družinou projde 
centrem Opavy, připraveno bude ochut-
návání svatomartinských vín a  pochutin 
i doprovodný program na náměstí.

Knihovna Petra Bezruče 
(www.kpbo.cz)
Pro veřejnost budou připraveny cykly cesto-
vatelských přednášek (leden – březen, říjen 
– listopad). Nebudou chybět akce na podpo-
ru čtenářství: Březen měsíc čtenářů, Noc 
s  Andersenem, Týden knihoven. V  průbě-
hu celého roku se budou moci děti vzdělávat 
v rámci cyklu pořadů Orbis Pictus u příleži-
tosti výročí J. Á. Komenského.

Opavská kulturní organizace 
(www.oko-opava.cz)
• Tajuplný svět včely (květen–červenec): In-

teraktivní výstava v kostele svatého Václava, 
která malým i velkým návštěvníkům přiblíží 
svět a  systém uvnitř včelího úlu. Edukace 
hrou, s odbornými animacemi přesně v du-
chu J. Á. Komenského schola ludus.

• Malá inventura (říjen): Celostátní festival 
nového divadla v kostele svatého Václava, 
který přiváží to nejlepší z celé ČR, co je k vi-
dění v oblasti alternativní scény.

• Trocha historie nikoho nezabije (po-
slední říjnový víkend): Divadelní exkurz 
do doby, kdy se konal kongres Svaté alian-
ce, kde se návštěvníci formou workshopů 
a soutěží seznámí nejen s osobnostmi, kte-
ré se tehdy do Opavy sjely, ale také s osob-
nostmi, které v ní bydlely, a řemesly, která 
se tehdy provozovala. Zkrátka se vydáme 
do Opavy v roce 1820. 

Slezské divadlo 
(www.divadlo-opava.cz)
• Zítra to roztočíme, drahoušku aneb 

Absolutně nevinný žertík (premiéra 
15.  března): Legendární československá 
komedie poprvé na  divadelních prknech. 
Jevištní úprava známé filmové komedie 
líčící nelítostné spory dvou rozhádaných 
manželských párů zachovává vše, co již 
po několik generací baví filmové diváky. 

• Action man (premiéra 29. března): Taneč-
ní show s originálním hudebním doprovo-
dem nadějné opavské kapely Fofrklacek 
potěší diváka napříč generacemi. Action 
Man – dokonalý, nezranitelný hrdina v ne-
konvenčním představení s  prvky parodie 
a nadsázky.

• Funny Girl (premiéra 26. dubna): Strhující 
příběh temperamentní herečky Fanny Bri-
ce vypráví o  její vysněné cestě na  jeviště, 
ale i o touze po lásce a o věčném optimi-
smu. Je možné skloubit talent, tempera-
ment a rodinný život? Za roli filmové Fan-
ny získala Oscara tehdy začínající herečka 
Barbra Streisand.

Slezská univerzita (www.slu.cz)
• Mezinárodní konference českých, 

slovenských a  polských vysokých 
škol se  studijním oborem fotografie 
(28.  a  29.  května): Předpokládaná účast 
asi 100 pedagogů a  studentů vysokých 
škol.

• Akademický den (říjen): Slavnostní za-
hájení nového výukového roku, spojené 
s  oceněním pracovníků, bude připomín-
kou 30. výročí vzniku prvních dvou fakult 
Slezské univerzity v Opavě. 

• Konference Média a společnost (listopad): 
Tematické setkání odborníků a  veřejnosti 
nad tématy manipulace, propagandy a zob-
razování historie v současných médiích.

Středisko volného času 
(www.svcopava.cz)
• Opavská rolnička (4.–5. dubna): Regio-

nální přehlídka amatérských loutkářských 
souborů s  postupem na  69. Loutkářskou 
Chrudim proběhne v  Loutkovém divadle 
Opava. Součástí přehlídky je každoročně 
doprovodný program pod názvem Setká-
ní loutkářů – setkání amatérských loutkářů 
a jejich hostů.

• In-line biatlon (29. května): Závody, které 
kombinují jízdu na  kolečkových bruslích 
a střelbu na terč, pro školní týmy, jednot-
livce, ale i celé rodiny.

• Chodníčky k  domovu (11.–13. září): Re-
gionální folklorní festival nabídne vystou-
pení dospělých folklorních souborů nejen 
z regionu Opavského Slezska, ale také z ji-
ných krajů ČR i zahraničí.

Slezské zemské muzeum 
(www.szm.cz)
• Vzpomínková akce Hlučín-Darkovičky 

(30. května): Při příležitosti 75. výročí kon-
ce II. světové války pořádá Slezské zemské 
muzeum se  svými partnery vzpomínko-
vou akci Hlučín-Darkovičky 2020. Během 
dne se můžete v areálu čs. opevnění Hlu-
čín-Darkovičky těšit na  dynamické bo-
jové ukázky a  představení jak historické, 
tak současné vojenské výstroje, výzbroje 
a techniky.
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Premiéra filmu Můj příběh v divadle
V novém roce začnou ve Slezském divadle 
trochu nedivadelně – předpremiérou filmu 
Můj příběh. Nový český film o lásce, která je 
motorem našich životů, bude mít premiéru 
v kinech 9. ledna, v divadle však slavnostní 
promítání s  přípitkem a  hereckou delega-
cí proběhne již v  neděli 5. ledna. V  hlavní 
roli snímku se představí Vlastina Svátková, 
dále Vilma Cibulková, Saša Rašilov, Pavel 
Kříž a  další. Divadelní scény se  natáčely 
právě ve  Slezském divadle. Jeviště možná 
na první dobrou nepoznáte, ale krásné fo-
yer určitě.

Fotografie Dalibora Bednáře v knihovně
Výstava ostravského fotografa Dalibora 
Bednáře inspirována ikonou černobílé fo-
tografie Josefem Sudkem bude od  pon-
dělí 27. ledna až  do  konce února k  vidění 
ve  vestibulu Knihovny Petra Bezruče. Nese 

název Se Sudkem za zády a představuje sérii 
snímků, která vznikla v roce 2016 jako pocta 
Josefu Sudkovi u  příležitosti významného 
výročí 120 let jeho narození a  byla dopro-
vázena vydáním publikace. „Od  roku 2017 
výstava úspěšně koluje po  České republice 
a jsme rádi, že ji můžeme představit i opavské 
veřejnosti,“ uvedla ředitelka knihovny Zu-
zana Bornová. Vernisáž proběhne v  17 ho-
din a výstava bude ke zhlédnutí v otevírací 
době knihovny.

O prázdninách strážcem vesmíru
Nevíte, co podniknout s  dětmi o  jarních 
prázdninách? Přihlaste je na  jarní edukační 
aktivity Slezského zemského muzea, jejichž 
tématem bude vše, co je spojeno s  vesmí-
rem, hvězdami a planetami. Strážci galaktic-
kého vesmíru se mohou stát děti od 7 do 15 
let. Podrobný program bude zveřejněn 
na webu muzea. Akce se uskuteční v termí-

nu od 3. do 5. února v Historické výstavní bu-
dově. Cena za účastníka je 750 Kč. Nutná je 
rezervace předem u  muzejních edukátorek: 
Lucie Neumanová, e-mail: neumanova@szm.
cz, tel.: +420 778  488  261 a  Denisa Pelhři-
movská, e-mail: pelhrimovska@szm.cz, tel.: 
+420 778 527 823.

Bio senior – kino zralého diváka
Kino Kupe od  ledna rozšíří svůj program 
o  dvě čtvrteční projekce. Večerní promítá-
ní filmových novinek doplní odpolední bio 
senior. Program začínající v  16 hodin bude 
zaměřen na  seniory a  všechny zralé divá-
ky se  zájmem o  výborné filmy za  snížené 
ceny. V  lednu se  tak promítne výjimečný 
dokument o jednom z nejnavštěvovanějších 
muzeí světa petrohradské Ermitáži, kterým 
provází oscarový herec Toni Servillo, a diváky 
dlouho žádaná repríza strhujícího dokumen-
tu Pavarotti o této operní ikoně.

Krátce

Výstava se věnuje 
malíři a sedlákovi Paulu 
Gebauerovi
Paul Gebauer (1888–1951) byl čelným 

představitelem meziválečného němec-
kého malířství ve  Slezsku. Celý život 

prožil v rodné Sosnové, kde po otci vedl ro-
dinný statek, ve volném čase se však inten-
zivně věnoval malování. Gebauerovy obrazy, 
ač zachycují obyčejná témata především 
z  venkovského prostředí, jsou pojaty velmi 
modernistickým uměleckým rukopisem, 
od počáteční impresionistické tvorby po fo-
torealismus 30. let minulého století. A  jsou 
natolik kvalitní, že si jich začínají všímat i od-
borníci ze zahraničí.

Paul Gebauer se  těšil ve  30. letech minu-
lého století velkému zájmu veřejnosti. Vli-

vem poválečných událostí ovšem začala 
být díla jak Paula Gebauera, tak i ostatních 
slezských německých malířů označová-
na za  esteticky nehodnotná a  podle toho 
se s nimi také zacházelo. „Je tedy našim sou-
časným úkolem navrátit umělcům, jakými 
byli Paul Gebauer, Otto Schweigel, Raimund 
Mosler a  velká řada dalších, jejich původní 
renomé, kterého právem zasluhují. Po letech 
nezájmu o  tyto autory je tato výstava první 
výstavou Paula Gebauera ve Slezsku po více 
než 80 letech,“ uvedl tiskový mluvčí Slezské-
ho zemského muzea David Váhala, který 
všechny zve na  vernisáž v  úterý 21. ledna 
v  17 hodin v  Historické výstavní budově. 
Výstava potrvá do 26. dubna. 

• Letní muzejní festival (18. července): 
Netradiční muzejní akce proběhne pří-
mo v  centru Opavy. V  areálu Müllerova 
domu budou připravena hudební vystou-
pení opavských a  slezských hudebníků, 
divadelní představení místních umělců 
a autorská čtení lokálních autorů. Po celý 
den budou probíhat tvořivé dílny pro děti 
a další zábavné edukační aktivity.

• Mezinárodní den archeologie – Civiliza-
ce a barbaři (doba římská ze sbírky SZM) 
(16.  října): V  muzeu se  nachází unikátní 
antická kolekce, která bude představena 
v  rámci krátkodobé výstavy. K  vidění bu-
dou i  exponáty z  doby římské v  českém 
Slezsku jako ukázka rozdílu mezi Římskou 
říší a  tzv. barbary na  severu. Pomyslným 
vrcholem této akce bude uspořádání Me-

zinárodního dne archeologie, který každo-
ročně nabízí dobové ukázky života našich 
předků včetně výroby nástrojů, odlévání 
kovů a přípravy pokrmů.

Pozn. redakce – Jsme si vědomi, že nejen kultur-
ní vyžití ve  slezské metropoli nabízí mnohem 
více subjektů, o kterém budeme rádi informo-
vat v následujících měsících po celý rok! (ans)

Zdroj: Slezské zemské muzeum
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Inzerce

HLÁSKA 01/2020

DVEŘÍ
DNY

OTEVŘENÝCH

 NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ  V OPAVĚ

MENŠÍ UNIVERZITA

=
VÍCE MOŽNOSTÍ PRO TEBE

Inspiruj se skutečnými
příběhy na JINAK.SLU.CZ

28. ledna

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

29. ledna

Matematický ústav v Opavě

29. ledna a 7. března

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

14. února

Fakulta veřejných politik v Opavě

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Mezinárodní matematicko-fyzikál-
ní soutěže Náboj junior se  letos 
opět účastnili i  žáci ZŠ T. G. Ma-

saryka v  Opavě a  stejně jako loni se  vrá-
tili s  medailí. Ve  Frýdlantu nad Ostravicí 
se  Adam Hlávka, Hana Kremserová, Ma-
rie Krátká a  Patrik Štencel utkali s  dalšími 
33 týmy z víceletých gymnázií a základních 
škol Moravskoslezského a  Zlínského kraje 
a  v  náročné konkurenci obsadili skvělou 
bronzovou pozici.

Soutěž, kterou letos opět pořádaly Univer-
zita Karlova v Praze, Komenského univerzita 
v Bratislavě a Jagellonská univerzita v Krako-
vě pro čtyřčlenné týmy žáků základních škol 
a odpovídajících ročníků víceletých gymná-
zií, má velmi jednoduchý princip: ve  stejný 
den, stejný čas ve  třech evropských zemích 
dostane každé družstvo 6 úloh a  po  správ-
ném vyřešení každé z nich si běží pro další. 
Kdo získá ve  stanoveném čase 120 minut 
nejvíce bodů, je vítěz. Jenže úlohy jsou stále 

těžší a těžší a nestačí jen bezhlavě používat 
vědomosti nabyté ve škole, mnohdy je třeba 
prokázat velkou dávku invence a  důvtipu. 
„Proti loňskému ročníku bylo více fyzikálních 
a  logických úloh, mys-
lím, že  jsme měli dob-
rou taktiku a  byli jsme 
dost pohotoví,“ řekl 
Adam Hlávka, který 
byl spolu s  Patrikem 
Štencelem členem již 
loňského vítězného 
družstva. Právě logické 
úlohy žákům opavské 
školy opravdu jdou, 
důkazem toho jsou 
i  každoroční účasti 
na  celostátních finále 
logických her BRLOH 
a Technoplaneta. 

Medailové umístění je 
o  to cennější, že  sou-

těž Náboj junior je Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy zařazena do progra-
mu Excelence ZŠ, tedy mezi nejprestižnější 
vědomostní soutěže. 

V matematice a fyzice sbírají medaile

Foto: ZŠ T. G. Masaryka

Krátce

Prvenství ve výtvarné soutěži Škola hrou
Velkého úspěchu ve  výtvarné soutěži pro 
žáky druhého stupně dosáhl Robert Hopjan 
ze  Základní školy Šrámkova. Do  soutěže in-
spirované stěžejním dílem učitele národů 
Jana Ámose Komenského Škola hrou zaslal 
své dílo Škola hrou aneb náš pan učitel nás 
vše hravě naučí a vyhrál první místo. Hodnot-
nou cenu převzal v Praze z rukou náměstka 

Ministerstva školství. V  soutěži bylo celkem 
1 381 prací ze 147 škol. 

Přednáška o moci velmocí
V úterý 21. ledna se v aule Fakulty veřejných 
politik Slezské univerzity můžete zúčastnit 
již páté přednášky v rámci projektu Moderní 
výzvy lidstva. Na téma Moc, politika a mezi-
národní hrozby bude od 14.15 hodin před-

nášet Vladimír Baar z  Ostravské univerzity, 
který se bude snažit odpovědět na několik 
otázek v souvislosti s velkými mocnostmi – 
USA, Rusko, Čína. Jaká je v soupeření tako-
vých velikánů šance hájit vlastní zájmy pro 
malé státy, jako je Česko? Ke  komu se  při-
klonit a koho se bát? Nebo se nemáme bát 
nikoho? 
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SLEVOVÝ KUPÓN   -15%
platí na veškeré zboží mimo zboží v akci 

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

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

ALL PODLAHY

MILOSTOVICE
u Opavy

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

Navštivte nás na naší prodejní hale, kde na ploše   600m2 
nabízíme ihned k odběru  podlahové krytiny. 

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

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

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

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

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

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

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

MILOSTOVICE
u Opavy

PRODEJNÍ HALA  
 PODLAHOVÝCH 
  KRYTIN
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SLEZSKÉ DIVADLO 
 5. 1. 19.00 MŮJ PŘÍBĚH. Předpremiéra filmu 

s hereckou delegací.
mimo 

 6. 1. 16.00 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA. Průvod 
tří králů s doprovodem z Ptačího 
vrchu zakončený u jesliček před 
budovou divadla.

mimo

 8. 1. 19.00 DÁMSKÁ ŠATNA sk. M – Č 
 9. 1. 19.00 NAŠE MĚSTEČKO sk. 6 – Č
10. 1. 19.00 LA TRAVIATA sk. 3 – O
12. 1. 14.00 a 16.30 BROUČCI SVIŠTI I, II – P
13. 1. 18.00 ČAROSTŘELEC sk. S – O
14. 1. 19.00 NAŠE MĚSTEČKO sk. 5 – Č
15. 1. 19.00 MAMZELLE NITOUCHE sk. 2 – OP
16. 1. 10.00 O PTÁKU OHNIVÁKU A LIŠCE 

RYŠCE
šk. + veř. – P

17. 1. 19.00 LA TRAVIATA sk. 4 – O
18. 1. 10.00 UMĚNÍ VRAŽDY sk. D – Č 
19. 1. 19.00 UMĚNÍ VRAŽDY. Premiéra činohry. sk. P – Č
20. 1. 19.00 OSLAVY ŠŤASTNÉHO ČÍNSKÉHO 

NOVÉHO ROKU 2020 VE ZNA-
MENÍ ZEMSKÉ MYŠI. V 17–21 h. 
výstava čínských uměleckých 
řemesel, v 19–21 h. vystoupení 
souboru. Na výstavu vstup volný, 
na vystoupení se vstupenkou. 

mimo 

21. 1. 10.00 NOC NA KARLŠTEJNĚ šk. + veř. – M
21. 1. 19.00 UMĚNÍ VRAŽDY. II. premiéra činohry. sk. 1 – Č
22. 1. 10.00 BABIČKA DRSŇAČKA šk. + veř. – Č
23. 1. 10.00 SATURNIN šk. + veř. – Č
23. 1. 19.00 PAN HALPERN A PAN JOHNSON. 

Hostuje Divadlo Ungelt Praha.
mimo

24. 1. 10.00 KYTICE šk. + veř. – Č
25. 1. 18.00 MAMZELLE NITOUCHE sk. 7 – OP
26. 1. 19.00 TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH mimo – Č
27. 1. 10.00 KRÁLOVNA KOLOBĚŽKA PRVNÍ šk. + veř. – P
27. 1. 19.00 PRODANÁ NEVĚSTA sk. M – O
28. 1. 10.00 BABIČKA DRSŇAČKA šk. + veř. – Č
29. 1. 10.00 ZVĚDAVÉ ZÁKULISÍ (JAK SE DĚLÁ 

OPERA)
šk. + veř. 

30. 1. 19.00 LA TRAVIATA sk. 9 – O 
31. 1. 10.00 POPELKA šk. + veř. – M
31. 1. 19.00 DÁMSKÁ ŠATNA sk. 3 – Č

Č = činohra, O = opera, P = pohádka, OP = opereta, M = muzikál, 
šk. + veř. = školy i veřejnost

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
VÝSTAVY 

POHLAZENÍ Z LESA – výstava M. Janečkové a jejích žáků a hostů. Potrvá 
do 31. 1. Výstavní síň ZUŠ Opava, Solná 8.

OPAVSKÝ FILMOVÝ KLUB
Kino Mír, Kolářská ulice, Opava

 6. 1. 18.00 TENKRÁT PODRUHÉ (Francie, 2019, režie: Nicolas 
Bedos). Chytrá a zábavná love story o tom, co by 
se mohlo stát, kdybychom si mohli zopakovat ty 
nejkrásnější okamžiky našeho života. Je to potře-
ba k tomu, abychom se znovu zamilovali?

13. 1. 18.00 25 KM/H (Německo, 2018, režie: Markus Goller). 
Sex, drogy a ping-pong. Německá komedie 
o cestě dvou bratrů na stařičkých mopedech aneb 
i cesta může být cíl.

20. 1. 18.00 PRVNÍ ZRÁDCE (Itálie, 2019, režie: Marco 
Bellocchio). Strhující skutečný příběh Tommasa 
Buscetty, prvního zrádce největší mafiánské orga-
nizace Cosa Nostra. 

27. 1. 18.00 PORTRÉT DÍVKY V PLAMENECH (Francie, 2019, 
režie: Céline Sciamma). Bretaň, Francie, rok 1760. 
Křehké intimní milostné drama dvou žen a jediné 
chvíle svobody.

 3. 2. 18.00 NARUŠITEL SYSTÉMU (Německo, 2019, režie: 
Nora Fingscheidt). Emotivní drama o devítileté 
dívce s problémovým chováním a tváří anděla. 
Film získal Stříbrného medvěda / Cenu Alfreda 
Bauera na MFF Berlinale.

OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE
Ostrožná 46, Opava, tel.: 553 791 947, www.oko-opava.cz

GALERIE OBECNÍHO DOMU
PAULINA SKAVOVÁ – PAR FORCE – potrvá do 23. 2.

FOYER
DĚTI Z PLAKÁTU – výstava/plakát, potrvá do 5. 1. 
ŠÁRKA 51 QUISOVÁ – TRIP @ PLANTS/VÝLETY A PŘÍRODA – 6. 1. – 1. 3.

EXPOZICE CESTA MĚSTA
PŘÍBĚH KATEŘINEK – výstava potrvá do 15. 3. 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY PŘÍBĚH KATEŘINEK – 8. 1. v 10 h., cyk-
lus přednášek a komentovaných prohlídek pro seniory „Opava v minulosti i dnes“
NOVÁ ARCHEOLOGICKÁ ZJIŠTĚNÍ V TRASE VÝCHODNÍHO OBCHVATU 
OPAVY – přednáška, 16. 1. v 17 h., Klub Art
KATEŘINKY ZNÁMÉ/NEZNÁMÉ – přednáška, 30. 1. v 17 h., Klub Art

KLUB ART
15. 1. 16.30 TEORIE VELKÉHO TŘESKU – aneb žáci SGO o ná-

vštěvě CERN (středeční přednášky se Slezským 
gymnáziem)

21. 1. 17.00 KRAJINA V TÍSNI – promítání filmu
24. 1. 20.00 GHOSTFACE & MARINA – koncert (Mikeš B-DAY 

PARTY)
27. 1. 18.00 DĚTI A TECHNOLOGIE – přednáška z cyklu Pon-

dělní káva s probačním pracovníkem
DŮM UMĚNÍ

LIBOR VESELÝ – PRAXE DIVOČINY. Výstava/malba, 16. 1. – 1. 3. (vernisáž 16. 1. 
v 17 h.)
TIBOR ČERVEŇÁK – DOTEKY. Výstava/malba, 16. 1. – 1. 3. (vernisáž 16. 1. v 17 h.)
PAVILION 02. Výstava/projekt realizovaný v rámci Benátského Bienále 2019, 
16. 1. – 1. 3. (vernisáž 16. 1. v 17 h.)
DIALOGY 2019 / TUŠENÉ SVĚTY. Výstava/český symbolismus ze sbírek GVUO, 
potrvá do 1. 3.
MICHAL ŠKAPA AKA TRON – KÓD ULIC. Výstava/malba, potrvá do 5. 1.
OĽGA PAŠTÉKOVÁ – KDE BOLO – NEBOLO. Výstava/malba, grafika, potrvá 
do 5. 1. (komentovaná prohlídka 5. 1. v 15 h.)

ŠVÉDSKÁ KAPLE
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – koncert, 6. 1. v 18 h.

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

HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA – MÜLLERŮV DŮM – VÝSTAVY
PAUL GEBAUER, „AKADEMICKÝ MALÍŘ A SEDLÁK“ – vernisáž 21. 1. v 17 h., 
potrvá do 26. 4.
VÁNOCE VE SVĚTĚ – potrvá do 8. 1.
LISTOPAD 1989 V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI – potrvá do 1. 3. (Müllerův 
dům do 2. 2., panely vedle Historické výstavní budovy) 
KOČOVNÍ LOUTKÁŘI – potrvá do 5. 1.
OD SEMÍNKA K PLÁTNU – potrvá do 5. 1.
PO STOPÁCH MUZEJNÍCH FOTOGRAFŮ – potrvá do 6. 1.
POLSKÁ A NĚMECKÁ MENŠINA VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ – 
potrvá do 1. 3.
MY DVA A ČAS. SVATEBNÍ PŘÍBĚH 2. POLOVINY 20. STOLETÍ – potrvá do 15. 2.

HISTORICKÁ VÝSTAVNÍ BUDOVA – MÜLLERŮV DŮM – AKCE
POLICIE A KRIMINALISTIKA V RAKOUSKÉM SLEZSKU DO ROKU 1918 – 
přednáška O. Koláře, 22. 1. v 17.15 h. (Müllerův dům)
TRAGICKÉ UDÁLOSTI V KRÁLOVSKÝCH A CÍSAŘSKÝCH DOMECH – přednáš-
ka K. Rodana, 29. 1. v 17.15 h. (Müllerův dům)
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MÜLLEROVA DOMU – každou So a Ne v 10 a 15 h.

ARBORETUM NOVÝ DVŮR
NÁŠ LES – potrvá do 31. 3.
PŘÍBĚHY Z HERBÁŘE – 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 – AKCE
KATEŘINA KREJČOVÁ: NEJLEPŠÍ NEZNAČENÉ TREKY SVĚTA – 14. 1. v 18 h., 
sál knihovny
ARNOŠT VAŠÍČEK: ČESKÉ TAJEMNO – 21. 1. v 18 h., sál knihovny
JAKUB VENGLÁŘ: RUSKO – LÉTO NA SIBIŘI – 28. 1. v 18 h. (vernisáž 28. 1. 
v 18 h.), sál knihovny

HLAVNÍ BUDOVA – VÝSTAVY
DALIBOR BEDNÁŘ: SE SUDKEM ZA ZÁDY – 27. 1. – 28. 2. (vernisáž 27. 1. 
v 17 h.), vestibul knihovny
KERAMICKÝ DESIGN SUŠ OSTRAVA – 6. 1. – 27. 3., oddělení pro dospělé
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PRVOREPUBLIKOVÉ KNIHOVNICTVÍ: 100 LET ZÁKONA O KNIHOVNÁCH – 
2.–24. 1., vestibul knihovny
MEZI SLOVEM A OBRAZEM – souborná výstava prací z cyklu „Mistr a žák“, 
2.–24. 1., vestibul knihovny

POBOČKA KATEŘINKY
HVOZDNICE: FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA JANA ČECHA – 2. 1. – 29. 2.
KLUB MAMINEK – na téma Pohádky pod sněhem, 22. 1. v 10 h.

POBOČKA KYLEŠOVICE
VIS (CROATIA): VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JIŘÍHO HAJDUKA – 2. 1. – 29. 2. 

KUPE
Vodárenská věž, Janská 7, Opava, tel.: 555 501 415, www.kupecko.cz, vstupenky 
v prodeji pouze v kavárně KUPE, Út–Ne ve 14–20 h. 
VÝSTAVY – Halleyova kometa v roce 1910 – předzvěst apokalypsy? (vý-
stava zvětšenin pohlednic z roku 1910 ze sbírky Rudolfa Dybowicze, vernisáž 
30. 1. v 17 h.), Lucia Sekerková: Ženy predávajúce nádej (potrvá do 29. 1.). 
Stálé výstavy: Kurt nafurt (výstava Kurta Gebauera), Opava železniční.
KINO (začátky v 18 h.) – Last Christmas (14. 1.), Šťastný nový rok (15. 1.), 
Ermitáž – síla umění (16. 1. v 16 h. bio senior), Cats (16. 1.), Tenkrát podruhé 
(21. 1.), Deštivý den v New Yorku/repete (22. 1.), Pavarotti/repete (23. 1. 
v 16 h. bio senior), Daleko od Reykjaviku (23. 1.), Případ mrtvého nebožtíka 
(28. 1.), 25 km/h (29. 1.)
AKCE – Blues na cestách – M. Ptaszek ve společném koncertu s bluesmanem 
Bužmou a v cestopisné přednášce o jihoamerické Kolumbii (31. 1. v 19 h.)

MATIČNÍ DŮM
Matiční 2, Opava
ZA OPAVU (www.zaopavu.cz) – Slyšíte hlasy nebo máte jiné neobvyklé zku-
šenosti? (pravidelná setkávání, 7. a 21. 1. v 17 h.), Workshop šití oblečení pro 
děti s Michaelou Monincovou (kapacitně omezeno, registrace: zdenek_f@
email.cz, 18. 1. ve 14 h.)
BLUDNÝ KÁMEN (www.bludnykamen.cz) – Lenka Glisníková a Tania 
Nikulina (výstava potrvá do 17. 1. Galerie Cella), Vladimír Havlík & (c) merry: 
Great Again (zahájení výstavy 29. 1. v 18 h., potrvá do 28. 2.), Art´s Birthday 
(mezinárodní oslava narozenin umění 17. 1. v 18 h., Matiční dům)

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

 5. 1. 10.00 a 16.00 PTÁK OHNIVÁK A LIŠKA RYŠKA. OPAL LD SVČ, 
pro děti od 4 let.

12. 1. 10.00 a 16.00 TŘIKRÁT ZPÁTKY DO POHÁDKY… DDS Štěkátko 
LD SVČ, pro děti od 3 let.

16., 23., 
30., 31. 1.

19.00 JAK PROFESOR K TITULU PŘIŠEL aneb Student 
má taky srdce. Premiéra, DS Siesta LD SVČ, před-
prodej vstupenek – soubor

19. 1. 10.00 a 16.00 OŠKLIVÉ KÁČÁTKO. Divadlo U staré herečky, 
Hradec Králové, pro děti od 3 let.

26. 1. 10.00 a 16.00 KOUKEJ, SVĚT! Divadlo Minor Praha, pro děti 
od 4 let.

27. 1. 19.00 SÓLO – RADIM VIZVÁRY. Best of z pantomimické 
tvorby Radima Vizváry, pro mládež a dospělé.

 2. 2. 10.00 a 16.00 ZTRACENÝ DÁREK. Rodinný soubor Rarášci 
LD SVČ, pro děti od 3 let.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, info@svcopava.cz, 
www.svcopava.cz

 5., 12., 
19., 26. 1.

 9.00–12.00 MINIZOO PRO VEŘEJNOST. Přijďte se podívat 
na zvířátka a můžete jim přinést i něco na zub. 
SVČ Husova.

 4., 11., 
18., 25. 1.

18.00–19.00 ŠKOLA ESKYMOVÁNÍ. Kajakářská příprava v ba-
zénu pro vodáky i veřejnost. Info: p. Beneš, tel.: 
604 129 698, stan.benes@volny.cz. Městské lázně. 

12., 19., 
26. 1.

 7.45–8.45 ŠKOLA BRUSLENÍ 2020. Pro děti od 5 let, zápis 
na 1. lekci od 7.15 h. Zimní stadion.

19. 1. 15.00 MAŠKARNÍ KARNEVAL S PAVLEM NOVÁKEM 
A DUCHEM HRAČEK. Soutěže, hry a zábava 
v maskách. Předprodej na vrátnici SVČ, Jaselská. 
Sál KD Na Rybníčku.

22. 1. 17.00 POLOLETNÍ VLOČKA. Přehlídka zájmových 
útvarů SVČ Opava. Loutkové divadlo, Husova, 
předprodej vstupenek od 6. 1. v SVČ, Jaselská.

25. 1. 14.00 SOBOTNÍ STŘÍLENÍ Z LASEROVÝCH PUŠEK. Pro 
děti od 10 let i jejich rodiče. Budova SVČ, Husova. 
Přihlášky do 20. 1.: p. Kalavský, tel.: 606 528 562, 
sport@svcopava.cz.

 3.–7. 2. PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR „JARNÍ PRÁZDNINY 2020“. 
Každý den jiný program v 8–16.30 h., podrobný 
program a přihlášky na www.svcopava.cz.

 3.–4. 2. KRNOVSKO S KLUBEM PŘÁTEL ZVÍŘAT. Výlety 
po Krnovsku s návštěvou laser arény a nocováním 
v SVČ Méďa Krnov. Bližší info: p. Tomanová, tel.: 
604 515 487, prirodoveda@svcopava.cz.

KURZY, AKCE PRO DOSPĚLÉ A DĚTI
BABY CLUB KAČKA, Jateční 7, tel.: 553 654 073, www.babyclub.cz. Psycho-
fyzická příprava na porod (od 8. 1. – St v 17 h. cvičení, v 18 h. přednášky pro 
těhotné). Výživa kojenců a jídelníček (30. 1. v 15 h.). Vanové plavání (od 13. 1. 
– St, Čt, Pá v 9–13 h.). Zimní plavání dětí (od 13. 1., Po–Pá). Zimní cvičení rodičů 
s dětmi (od 13. 1.). Montessori klubík (16. 1. v 15.30 h.).
SEBELÉČENÍ, OD Pasáž, II. patro, Dolní náměstí 18, tel.: 608 712 557,  
www.sebeleceni.com. Osobní konzultace a diagnostika – poradenství J. Čer-
vienky v oblasti zdraví, práce, vztahů (rezervace nutná, 14. 1.). Minikurz – mini-
kurzy s Jočerem ruší autismus zvyků (rezervace nutná, 14. 1. v 16.35 h.).
HOLOS, kulturní a společenské centrum, Marie Dolanské 12, Opava-Vlaštovič-
ky, tel.: 773 615 324, www.holos.cz. Novoroční seminář holotropního dýchání 
(4.–5. 1.), Zahájení kurzu jógy (7. 1. v 18 h.), Taneční workshop – Karneval v Riu 
(10. 1. v 18–21 h., 11. 1. v 9–12 h.), Společenský ples: Karneval v Riu 2020 (11. 1. 
v 19 h.), Zahájení kurzu Večerní taneční pro dospělé (13. 1. v 18 h.), Holotropní 
dýchání v malé skupině (14. a 28. 1. v 9 h.), Zahájení kurzu Lady Styling (16. 1. 
v 18 h.), Relaxace s léčivou hudbou (31. 1. v 18–20 h.). 
CENTRUM PERLA, Nádražní okruh 13, www.petracerna–koucovani.cz. Medi-
tace hvězd (3. 1. ve 20 h.), Jóga (7. a 14. 1. v 17 a 19 h.), Psychosomatika aneb 
Co říká tvá duše (9. 1. v 18 h.), Vaše duše a Sengajovo Universum (10. 1. v 18 h.), 
Prožitková jóga (13. a 20. 1. v 18 h.), Veřejná meditace (17. 1. ve 20 h.), Poselství 
zdravotních neduhů (23. 1. v 18 h.), Oslava nového roku Krysy (25.–26. 1.), Výtah 
do jiných světů (31. 1. v 18 h.). 
KURZ JAK PÉCT CHLEBA Z PŘÍRODNÍHO KVÁSKU, Květ lotosu, Hrnčířská 9, 
www.kvaskovakucharka.cz. Rezervace a info na kvaskovakucharka@seznam.cz, 
tel.: 732 286 192. 1. 2. v 9.30 h.
UKÁZKOVÁ HODINA PRO PŘEDŠKOLÁKY, ZŠ E Beneše, více viz str. 27.
POHÁDKOVÝ SVĚT, ZŠ B. Němcové, více viz str. 27.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY, KONCERTY, KULTURNÍ AKCE
 5. 1. 16.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY. 

Na programu: A. Michna, M. Haydn, W. A. Mozart, 
Česká vánoční mše V. Mýtného. Účinkuje Chrá-
mový sbor kostela sv. Ducha a komorní orchestr 
Collegium di S. Spirito, dirigent: J. Horák. Obecní 
dům v Malých Hošticích.

 6. 1. 15.00 EFEKTIVNÍ UČENÍ V SENIORSKÉM VĚKU. Před-
náší A. Duníčková. Pořádá StOpa. Klub důchodců, 
Masarykova 25.

 9. 1. a 30. 
1.

18.00–19.30 UZDRAVENÍ PŘIROZENOU CESTOU. Podle učení 
B. Gröninga. „Neuzdravitelné neexistuje“. Před-
náška jak přijímat léčivou sílu, která harmonizuje 
život lidí. Info: www.bruno-groening.org/cs, tel.: 
776 667 513. FPF Slezská univerzita, Hradecká 17.

14. 1. 19.00 PLES OBCHODNÍ AKADEMIE A STŘEDNÍ 
ODBORNÉ ŠKOLY LOGISTICKÉ OPAVA. Ples 
ke 100. výročí založení obchodního školství. Hraje 
kapela Mistral a DJ Pavel Šindlář, vstupenky k pro-
deji ve škole. KD Na Rybníčku.

20. 1. 15.00 CÍRKEVNÍ ŘÁDY A KONGREGACE V OPAVĚ 
A OKOLÍ. Přednáší pan Tesař. Pořádá StOpa. Klub 
důchodců, Masarykova 25.

21. 1. 18.00 III. ABONENTNÍ KONCERT. Koncert studentů 
konzervatoře. Aula Církevní konzervatoře Němec-
kého řádu, Beethovenova 1.

28. 1. 17.30 POZITIVNÍ ÚČINKY VODY, ELIXÍR MLÁDÍ. Otu-
žování, vodoléčba (praktické ukázky). Přednáška 
Klubu zdraví, Na Rybníčku 60.

SPORTOVNÍ AKCE, KURZY
SLEZSKÁ LAŤKA – 25. a 26. 1. 48. ročník tradičních atletických závodů ve skoku 
vysokém a skoku o tyči mužů a žen, bližší info: www.sokolopava.cz. Prezentace 
od 9 h. v hale Tyršova stadionu.
SPORT PERFEKT OPAVA, sady Svobody 4, tel.: 721 080 155, www.sportperfekt.
cz . Magická jóga s kouzelnou atmosférou světel (1. 1. v 17 h.), Power jóga (2. 1. 
v 8.30 h.), Analýza těla pro zdraví aneb začínáme hubnout (4. 1. v 8–11 h.), Me-
ditace Mohendžodáro v kruhu žen (12. 1. v 16.30 h.), Víkendový kurz Hormonál-
ní jógy (18.–19. 1.), Intuitivní tanec (25. 1. v 16 h.). Příjem přihlášek do nových 
kurzů jógy, pilates, intuitivního tance a meditací. 
SLEZAN OPAVA, orientační běh hledá nové členy. Více viz str. 31.

Za obsah sdělení v Kalendáři akcí odpovídají oznamovatelé akcí.
Redakční uzávěrka je 12. ledna. 
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Zručnost stála za vítězstvím 
V  druhém ročníku krajské soutěže v  poly-
technických dovednostech s názvem Objek-
tiv 2019 obsadili žáci Základní školy Šrám-
kova v Opavě hned první dvě místa. Krásné 
první místo získala řezbářská práce Roberta 
Hopjana, který z  lipového dřeva vyřezal sví-
cen. Druhou pozici obsadilo precizní dílo 
vytvořené žáky 5.A  – Lukáše Staňka, Sofie 
Marulevové a Juliana Smolky. Ti z hliníkové-
ho plechu vyrobili model růže. Soutěž uspo-
řádalo Středisko volného času v  Moravské 
Ostravě pod záštitou statutárního města 
Ostravy.

Písařky ocenil ministr
Žákyně ZŠ Ilji Hurníka Adéla a Nikol Klemen-
tovy a jejich pedagožka Karin Solná obdržely 
od ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
Roberta Plagy pamětní listy jako poděkování 
za  reprezentaci České republiky v  meziná-
rodních vědomostních soutěžích konaných 

v  roce 2019. Obě žákyně byly velmi úspěš-
né na Mistrovství světa ve zpracování textů 
v  Sardinii, odkud přivezly všechny cenné 
kovy. Nikol získala zlatou a stříbrnou medaili 
a  její sestra Adéla bronz. Také z  mistrovství 
republiky ve  zpracování textů si začátkem 
prosince obě sestry přivezly cenné kovy, a to 
dvě zlaté a tři stříbrné medaile. 

Dvojí vítězství v zoologické soutěži
Stalo se  již každoroční tradicí, že  se  druž-
stva Základní školy Mařádkova nejen zú-
častňují, ale i  umísťují na  stupních vítězů 
v  Soutěži mladých zoologů. Tu pořádá 
Zoologická zahrada Ostrava. Nejinak tomu 
bylo i  letos 23.  listopadu, kdy proběhlo 
podzimní finále. Žáci pohotově spolupra-
covali a  prokázali své znalosti tentokráte 
na téma Dravci, sovy a sokoli. Radost byla 
obrovská, neboť v  mladší kategorii zvítě-
zilo družstvo žáků 7.A a ve starší kategorii 
tým 9.A. Odměnou za vynaloženou náma-

hu byla procházka zoologickou zahradou 
s krmením žiraf. 

Čtenářský maraton na stavebce
Čtyřiadvacet hodin trval čtenářský maraton, 
který připravila opavská stavební průmyslov-
ka koncem listopadu. Zdoláno bylo 826 stran 
textu z knih Ireny Douskové a Petra Šabacha. 
Tento unikátní projekt byl propojen také 
s Příběhy bezpráví ve spolupráci se signatá-
řem Charty 77 Ivo Mludkem. Kromě studentů 
a učitelů se do čtení zapojili například básník 
David Bátor, spisovatel a cestovatel Miroslav 
Černý, náměstek hejtmana Jaroslav Kania 
nebo první náměstkyně primátora Hana Br-
ňáková. „Byla to nesmírně inspirativní, oboha-
cující, neformální akce, při které mělo mnoho 
lidí příležitost zastavit se a zavzpomínat na to, 
jaké to bylo před listopadem 1989. Všichni jsme 
si to skutečně užili a dalo nám to společný silný 
a emotivní prožitek doby minulé,“ řekla o akci 
ředitelka školy Karla Labudová.

Mateřská škola Sadová oslavila 100 let
Mateřská škola na  Sadové ulici 51 

od  svého založení funguje trvale 
na  stejném místě. Nejprve od  roku 

1888 jako městská školka s  německým jazy-
kem. Tehdy ještě na adrese Parkstrasse 51. Zři-
zovatelem bylo město Opava. Teprve od roku 
1919 v období první Československé republiky 
zde existovaly česká i německá školka, jež fun-
govaly paralelně ve  stejném objektu, o  který 
se dělily. Tak tomu bylo až do roku 1938.

Po  druhé světové válce stála budova dlou-
ho opuštěná. Okna byla rozbitá a na průčelí 
budovy dominoval nápis „Kindergarten“. 
Zásluhou učitelky Hedviky Obrusníkové 
bylo na školském referátě v Opavě zahájeno 
jednání o znovuotevření mateřské školy. Ka-
tastrální úřad v  Opavě vydal plány budovy, 
které byly v  majetku města, pro expozituru 
Zemské školní rady v Ostravě. Mateřská škola 
byla oficiálně otevřena 7. ledna 1946 a  za-
psáno v ní bylo 46 dětí. 

Rodiče i  okolí pomáhali ve  vybavování tak, 
aby škola získávala podobu odpovídající 
potřebám dětí. Na  obnovu prostředí a  za-
koupení hraček pomohl částkou 2 000 korun 
i  školský referát. Během roku vzrostl počet 
zapsaných dětí na 72. 

Aby děti po válce tělesně zesílily, bylo 30. dub-
na 1946 zavedeno stravování dětí. Okresní 
péče o  mládež přispěla dodáním potravino-
vých balíčků. Pražské kolegyně zaslaly jako dar 
na tuto stravovací akci 150 korun. Také americ-
ká pomoc, jejíž zástupci navštívili školku v květ-

nu 1946, přispěla dodávkou konzerv sušeného 
mléka, kakaa a  cukru. Výdaje na  stravování 
byly hrazeny z dobrovolných příspěvků rodičů 
a z obdržených sto padesáti korun. 

Správou školy byla pověřena Hedvika Obrus-
níková. Dalšími ředitelkami školy se  pak 
v  průběhu let staly Anna Holubová, Marie 
Ošancová, Jiřina Kučerová, Růžena Feikuso-
vá, Ludmila Svobodová, Alžběta Pořízková 
a Jarmila Kudelková.

V  roce 1992 nastoupila jako ředitelka školy 
Jaroslava Fleischerová a  pod jejím vedením 
se 1. ledna 2013 škola stala samostatnou pří-
spěvkovou organizací města Opavy. Po jejím 

odchodu do penze byla MŠ v září 2009 slouče-
na s MŠ Mostní a Neumannovou a ředitelkou 
subjektu se stala Eva Matušková. V lednu 2015 
se subjekt rozšířil o MŠ Olomouckou a Čajkov-
ského a v současné době funguje jako celek 
s názvem Mateřská škola Sedmikrásky. 

Za dobu působení prošla škola mnoha změ-
nami a  modernizací. Dětem nabízí spous-
tu zájmových činností. Věnuje se  ekologii, 
zúčastňuje se  mnoha soutěží a  získala také 
finance v  rámci projektů Comenius a  Eras-
mus+. Od  května 2019 je partnerem školy 
firma Witzenmann, která napomáhá škole 
nejen finančně, ale také v  rozvoji v  oblasti 
polytechniky.  (ime)

Foto: MŠ Sadová



27

Školství

Žáci Základní školy T. G. Masaryka proje-
vili vlastní iniciativu a  přišli počátkem 
prosince za první náměstkyní Hanou Br-

ňákovou, aby jí představili svůj projekt na za-
traktivnění parku Joy Adamsonové. Ještě před 
tímto setkáním navštívili všechny školy v okolí 
parku a zajímali se o názory, co by bylo třeba 
vylepšit. Děti se shodly na tom, že jim v parku 
nejvíce chybí interaktivní či workoutové prv-
ky a vadí jim, že park momentálně nabízí jen 
málo volnočasového vyžití. 

„Těší mě, že dětem a mládeži není lhostejné okolí 
jejich školy a mám skutečnou radost z inciativy 
žáků 8. třídy ZŠ T. G. Masaryka. S dětmi a panem 
ředitelem jsme se dohodli, že vyhlásíme výtvar-
nou minisoutěž na téma Park Joy Adamsonové 
– park, kde to žije!“ uvedla Hana Brňáková.

Do  soutěže by se  měli zapojit nejen žáci 
ZŠ T. G. M., ale i dalších přilehlých školských 
zařízení, která park využívají například při tě-

lesné výchově. Následovat 
bude výstava prací žáků, 
kde budou vyhodnoceny 
a  oceněny ty nejzdařilejší 
práce. Vítězné návrhy ná-
sledně budou poskytnuty 
studentům 3. ročníku ba-
kalářského studia oboru 
Zahradní a  krajinářská ar-
chitektura Mendelovy uni-
verzity v Brně. Ti od města 
dostali v  loňském roce za-
dání, aby vypracovali návr-
hy na zvelebení parku. 

„Cílem je, aby budoucí revi-
talizace tohoto parku byla 
ve  svém návrhu zpracová-
na odborně, vkusně, s  citem a  také s  nároky 
na jeho funkčnost podle potřeb obyvatel. Naši 
školáci se  tak v  rámci svých možností budou 
moci do této akce také zapojit. Taková aktivita 

se cení a naše ještě školou povinné děti v tomto 
mohou být dobrým příkladem i ostatním,“ do-
dala Hana Brňáková.  (ime)

Děti mají představu o nové podobě parku 
Joy Adamsonové

Krátce

Zábavné odpoledne potěší předškoláky
Všichni předškoláci jsou srdečně zváni 
na  zábavné dopoledne plné bohatých zá-
žitků a  legrace, které se  uskuteční v  sobotu 
18. ledna od 9 do 12 hodin na Základní škole 
Boženy Němcové. Budoucí žáčci dostanou 
pár dobrých rad, jak se připravit na školu, vy-
zkouší svou zručnost a objeví kouzlo přírody. 
Je nutné se  nahlásit předem. Více informa-
cí naleznete na  webových  stránkách školy 
www.zsbnopava.cz.

Prevence jinak na ZŠ I. Hurníka
Základní škola Ilji Hurníka je velmi aktivní 
na poli prevence rizikového chování. Pro své 
žáky a učitelé zajišťuje mnoho zajímavých be-

sed a programů. Už od prvního stupně se sna-
ží minimalizovat agresivní chování a  napětí 
mezi žáky. Máte-li zájem dozvědět se  o  této 
škole více, rádi se  s  vámi setkají 14.  ledna 
v Předškoličkách pro budoucí prvňáčky nebo 
16. ledna v Klubu pro rodiče. Obě akce začínají 
v 16 hodin v budově školy na Pekařské ulici.

Matematická třída na Otické přijme žáky
Až  do  konce ledna mohou zájemci zasílat 
přihlášky do  budoucích 6. tříd s  rozšířenou 
výukou matematiky a přírodovědných před-
mětů na  Základní škole Otická. Přijímací 
zkoušky se pak uskuteční ve středu 19. února 
od  8 hodin. Úspěšní řešitelé okresního kola 
matematické olympiády budou v  případě 

zájmu o studium na naší škole přijati bez při-
jímacích zkoušek. I v tomto případě je nutné 
vyplnit žádost o přijetí. Více informací najde-
te na stránkách školy www.zsoticka.cz.

Předškoláky uvítají na ZŠ Edvarda Beneše
Základní škola Edvarda Beneše zve rodiče bu-
doucích prvňáčků na ukázkovou hodinu pro 
předškoláky pod vedením učitelů budou-
cích 1. tříd. V rámci akce, která se uskuteční 
ve čtvrtek 16. ledna od 16 hodin, si můžete 
prohlédnout školu a seznámit se se školním 
vzdělávacím programem. Další informa-
ce získáte na tel.: 606 288 300, 606 808 437 
a na webových stránkách školy www.zsebe-
nese.opava.cz.

Šestý ročník prestižní soutěže Škola do-
poručená zaměstnavateli přinesl znovu 
velký úspěch Střední škole průmyslové 

a  umělecké v  Opavě. Již počtvrté za  sebou 
získala první místo mezi středními školami 
Moravskoslezského kraje. 

Cílem celostátního projektu je ohodnotit 
spolupráci škol s firmami, která by měla být 
zárukou co nejlepší přípravy žáků pro praxi. 
V letošním roce se opět zvýšil počet hlasují-

cích firem a školám z našeho kraje dávali své 
hlasy významní zaměstnavatelé.

„Opavská průmyslovka už šestým rokem re-
alizuje program Naše škola, v  jehož rámci 
uzavřela výhodné partnerství s  řadou firem, 
zejména strojírenských. Žákům jsou ve firmách 
přiděleni odborníci, kteří své svěřence vedou 
nejen během měsíční praxe, ale vystupují také 
v  roli konzultantů závěrečných studentských 
projektů,“ uvedl ředitel školy Vítězslav Doleží. 

Učitelé si formou stáží rozšiřují své odborné 
znalosti.

Zvýšenému zájmu uchazečů o  technické 
obory vychází škola vstříc otevřením druhé 
třídy oboru strojírenství. Podrobnější infor-
mace o  konkrétní náplni studia, vybavení 
učeben i  uplatnění absolventů se  mohou 
zájemci dozvědět i  během dne otevřených 
dveří v úterý 14. ledna. 

Zaměstnavatelé doporučují průmyslovku

Patrik Štencel, žák 8. třídy, představuje návrh 
úpravy parku poblíž školy T. G. Masaryka.
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Novoroční křížovka
PF 2020. Letopočet letošního kalendáře svojí dvojicí čísel tuplovaně nabádá, aby zejména ti dříve narození nezapomínali na odpolední od-
počinek. 

Vážení čtenáři, tři vylosovaní výherci, kteří nám zašlou správné 
znění tajenky křížovky, od nás získají dárkový balíček s regionální-
mi produkty. Zvlášť vylosujeme jednoho výherce, který nám zašle 
správné odpovědi na přesmyčky, sudoku i křížovku. Ten také navíc 
obdrží novou knihu Opavská Nej. Své odpovědi zasílejte do 12. 
ledna, a to buď na adresu: Magistrát města Opavy, redakce Hlásky, 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, nebo e-mailem: hlaska@opava-
-city.cz. Odevzdat je můžete také na podatelně magistrátu. Tajenka 
vánoční křížovky zní: Na Štědrý den slaví společný svátek. Řešení 
sudoku je: 3164 725 = Leonhard Euler. Přesmyčky – sport v Opavě: 
plavání, cyklistika, minigolf, bowling, volejbal, basketbal, krasobrus-
lení, fotbal, atletika, kuželky. Stolní kalendář si v redakci Hlásky mo-
hou vyzvednout: Hana Táborská, Edith Palovská, Marie Schneidrová. 
Novou knihu navíc získá: František Šenk. 

Přesmyčky
Opavští prvoligoví fotbalisti – I. Přesmýknutím hlásek dostanete 
deset jmen prvoligových fotbalistů, kteří hráli za SFC Opava v ročníku 
2018/2019. Interpunkční znaménka do řešení nepatří. 

 ABAK A MY

 BAHRAIN

 BERAN NADI

 FRED CHIN

 HLE, BEDRNA

 NU, JAŘE

 J.R. USA

 NÝT JE KAZ

 RUČKA JE

 ZIMA, VNUČKO

8 4 3

5 7 1 4

9 1 6

8 2

6 3 4 9

5 7

3 6 2

9 2 8 7

7 1 4

Pomůcka:

Koupelová sůl Jezevčík Policie České 
rep. (zkr.) Nalévat Nepatrné Plošná výměra 

pozemku KolekOrthe, Leguánovi- Vzbouře- Název řím. Kulečníko- Náplň do Řím. čísly Základní
Praia tý ještěr nec padesátky vé údery buchet 99 měřítko

Odpaření
Okraj Družka

samce

Němec Motocykl
(obecně)

2. DÍL
TAJENKY

Domácky Chem. zn.
Cirkusový Sinkler sodíku

umělec 1. DÍL Řeka ve
TAJENKY Španělsku

Stromový Žen. jméno Ledovcová
Inic. herce porost (5. 12.) usazenina
Lipského Uzlík ve Zn. japon. Palírnatkanině elektrotechn.

Africký Obrněná Silný
Plot veletok vozidla provaz

z prken Plátek masa Nejasno Tmelyna žebírku

Zešikmení

Černá Opileckáva
Hl. město Mykací
Kapverd stroj

Minulost Pádová
Písmeno řecké 

abecedy
Výzva (z franc.) otázka Legované

ke skoku Město na Anglicky železo
jihu Sibiře "nejlepší"

Inic. býv. Řeka ve Souhlas Sibiřský
hokejového Francii (slang.) veletok

brankáře Španělská Strana Anglicky
Turka chůva účetní knihy "eso"

Odvozená
Staro- mat. funkce

germáni Česká
pojišťovna

3. DÍL
TAJENKY

Napadení Čes. textař Část
(Jiří) areálu

Sudoku a Ludolfovo číslo
Ludolfovo číslo. Holandský matematik Ludolph van Ceulen (1540–
1610) vypočítal číslo π na 35 desetinných míst. Dnes byla jeho hod-
nota vypočtena na  tisíce míst, ale taková přesnost je prakticky ne-
potřebná. Vyřešením sudoku se  dozvíme prvních devět cifer čísla, 
a to na barevně zvýrazněných políčkách v úhlopříčce obrazce. Čteme 
odleva vzhůru, přičemž první číslo značí jednotky a další jsou hodno-
ty za desetinnou čárkou. Prvně se stejné číslice následující po sobě 
vyskytují až na 24. a 25. místě za desetinnou čárkou a jejich hodnotu 
se dozvíte na samostatném podbarveném políčku vlevo nahoře. Su-
doku řešíme obvyklým způsobem.  
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Rohov Klokočov Klokočov

Foto RD 19336 Foto RD 19204 Foto RD 19363

Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům
1.900.000 Kč 2.900.000 Kč 1.580.000 Kč

Kravaře Nové Lublice Hořejší Kunčice

Foto RD 19285 Foto RD 19340 Foto RD 19375

Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům
2.200.000 Kč 1.300.000 Kč 2.090.000 Kč

Opava Opava Hradec n. Moravicí

Foto RD 19262 Foto RD 19118 Foto RD 19192

Rodinné sídlo Rodinný dům Rodinný dům
Cena v RK 3.750.000 Kč 4.800.000 Kč

Opava, Masarykova trída 25
553 716 551

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

www.1realitka.cz

Aktuální nabídku najdete na našich vývěskách nebo na stránkách

V realitách jako doma. Už od roku 1992
Ing. Ondřej Veselý, Jan Fischer, Tomáš Kořistka, Václav Kořínek, Mgr. Jiří Kubica,  

Renáta Gratzová, Jana Martínková, Petra Kořistková, Pavlína Lichá, Ing. Stanislava Veselá

Nabízí 4-leté denní studium (RVP 63-41-M/01)
l Management obchodního podnikání

l Podnikání v oborech wellness a lázeňství
l Informatika a počítačový design

Možnost dálkového, IVP a distančního studia oborů:
l Podnikání, Obchodní akademie a Ekonomika podnikání.

Informace viz www stránky.

Zveme Vás na dEn OtEVřEných dVEří  
ve čtvrtek 23. 1. 2020.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte!
Rooseveltova 47, Opava, 746 01, tel.: 776 480 309

info@soukroma-oa-opava.cz, www.soukroma-oa-opava.cz

s.r.o

Nyní v rekonstruovaných prostorách Opavského Mariana
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Cyklus přednášek v OKO pokračuje
Po úspěšných přednáškách pracovníků pro-
bační a mediační služby uspořádaných v loň-
ském roce, ve spolupráci s Opavskou kulturní 
organizací (OKO), se  organizátoři rozhodli 
navázat pokračováním i v letošním roce. Cy-
klus přednášek pod názvem „Pondělní káva 
s  probačním pracovníkem“ bude probíhat 
opět v  Klubu Art. Poslední pondělí v  měsí-
ci 27. ledna zahájí téma Děti a  technologie. 
Diskuze se  zúčastní psycholožka adiktolo-
gického centra při Psychiatrické nemocnici 

v Opavě Zuzana Staňová a členové Opavské-
ho zastupitelstva dětí a mládeže. Přednáška 
začne v 18 hodin.

Denní stacionář nabízí své služby
Pro lidi s duševní poruchou nabízí své služby 
denní stacionář Zahradní domek v areálu Psy-
chiatrické nemocnice v Opavě. Jeho cílem je 
zkrácení nutné doby hospitalizace, podpora 
v období po hospitalizaci nebo naopak včas-
né řešení zhoršení psychického stavu a pře-
dejití hospitalizace. Nabízí pomocnou ruku 

v návratu do života, do zaměstnání, do školy, 
k  rodině, k  partnerským vztahům. Jeho pri-
oritou je umožnit příležitost ke  společné-
mu setkání, sdílení a vzájemné podpoře při 
individuální nebo skupinové psychoterapii. 
Poskytuje rehabilitaci kognitivních funkcí, ná-
cvik sociálních dovedností, relaxační techniky, 
edukaci, konzultace s psychiatrem i psycholo-
gem a podporu rodinám. Docházka do denní-
ho stacionáře je dobrovolná a je plně hraze-
na zdravotní pojišťovnou. Zájemci se mohou 
hlásit telefonicky na čísle 553 695 436. 

Tři králové vyjdou do ulic už po dvacáté

V Opavě se rozšiřuje sociální rehabilitace

Peníze, které se  každoročně vyberou, 
pomáhají po celý rok potřebným. „Vaše 
dary nám loni umožnily například na-

koupit zdravotnický materiál a dva automobi-
ly na CNG pro pečovatelskou, ošetřovatelskou 
a  hospicovou službu, které pečují o  nemocné 
seniory a  pacienty v  terminálním stadiu,“ vy-
jmenovává s  díky ředitel Charity Opava Jan 
Hanuš. „Část výtěžku jsme použili na  rekon-
strukci nových prostor pro naše chráněné dílny 
a  na  zkvalitnění bydlení pro osoby s  mentál-
ním a  zrakovým postižením,“ dodává. Také 
příspěvky z  letošní sbírky budou především 
na Opavsku pomáhat seniorům, lidem v kri-
zové situaci, umírajícím lidem, lidem s men-
tálním a  zrakovým postižením či těm, kteří 
jsou znevýhodněni na trhu práce.

S Tříkrálovou sbírkou je také spjata řada akcí. 
Opavané se  mohou stejně jako loni těšit 
na velkolepý Tříkrálový průvod, který Charita 
Opava pořádá s herci Slezského divadla. Za-
čne v  pondělí 6. ledna v  16 hodin pod Pta-
čím vrchem přivítáním Tří králů, kteří se poté 
vydají na  průvod městem. V  čele průvodu 
půjde opět velbloudice Šemi, následována 
Třemi králi pod baldachýnem a posly s dary. 
U  Slezského divadla se  Tři králové a  jejich 
doprovod pokloní u  jesliček Ježíškovi, Marii 

i Josefovi a předají jim dary. Koledníkům pak 
požehná biskup Martin David spolu s děka-
nem Janem Czudkem. Velkou atrakcí pro děti 
mohou být také živé ovečky nebo fotokou-
tek, kde si mohou udělat pamětní fotografii 
s  velbloudicí Šemi, která oproti loňskému 
roku opět trochu povyrostla. 

To, že  je Tříkrálová sbírka v  běhu, ještě ne-
znamená, že Charita Opava stále neshání ko-
ledníky. „Především v  Opavě jich máme stále 
nedostatek,“ říká koordinátorka sbírky Marie 
Hanušová. Kdo je ochoten koledovat a pod-
pořit dobrou věc, může se během celé doby 
trvání sbírky ozvat na tel.: 604 175 518, nebo 
napsat na e-mail: tks@charitaopava.cz. Hlásit 
se mohou také malí či velcí jednotlivci, kteří 

budou zařazeni do  skupinek. Pro koledníky 
je opět připravena řada soutěží včetně popu-
lární soutěže o chytré mobilní telefony.

Podrobné informace najdete na  stránkách 
www.charitaopava.cz pod záložkou Tříkrálo-
vá sbírka. 

Osoby s poruchou autistického spekt-
ra budou moci v letošním roce využít 
rozšířenou nabídku sociálních reha-

bilitací. Funguje denní stacionář Domovinka 
a  nově bude službu nabízet organizace Mi-
kasa, z. s., jejíž provoz je dotován necelými 
58 tisíci také z městské kasy. 

V rámci sociální rehabilitace odborníci organi-
zace Mikasa s klientem nacvičují dovednosti, 
které mu dělají problémy. Učí se  nakupovat, 
cestovat, zvládat administrativu nebo získat 

pracovní návyky. První fáze nácviků probí-
há v  tréninkových místnostech. V  druhé fázi 
nácviků si klient procvičí vše, co se  v  trénin-
kových místnostech naučil – v  reálném při-
rozeném prostředí. Součástí je také podpora 
klienta při pohovorech či jednání na úřadech. 
Díky této službě si klienti zvyšují sebevědomí. 
Čím více toho klient umí, tím sebejistějším 
se stává. „Vnímáme to jako přirozenou součást 
cesty k  samostatnému, nezávislému životu,“ 
uvedla sociální pracovnice Veronika Lukešo-
vá, která se bude věnovat klientům v Opavě.

Sociální rehabilitace Mikasa je zdarma díky 
příspěvkům Evropské unie, státu, Moravsko-
slezského kraje a jednotlivých měst. Všechny 
informace jsou uvedeny na  webu www.mi-
kasazs.cz v  sekci aktivita – sociální rehabili-
tace.

V Opavě najdete organizaci Mikasa na Roose-
veltově 886/47, v provozu je každou středu 
od 9 do 17 hodin. Kontaktní osobou je Vero-
nika Lukešová (tel.: 732 384 709, e-mail: sro-
pava@mikasazs.cz).  (ans)

Dárky vyrábí odsouzené
Drobné pozornosti jako například háčko-
vané srdíčko či andělíčka z těstovin dosta-
nete od Třech králů při tradiční lednové 
sbírce. Ty pro Charitu Opava vyrobily ženy 
odpykávající si trest v  opavské věznici. 
Hlavní koordinátorka sbírky Marie Hanu-
šová si převzala patnáct beden s přibližně 
pěti tisíci drobnými dárky přímo v opav-
ské věznici. Ta také využila přítomnosti 
některých odsouzených žen, aby jim 
poděkovala a  povyprávěla o  tom, kde 
všude vybrané peníze z Tříkrálové sbírky 
pomáhají. Charita Opava s opavskou věz-
nicí spolupracuje na  výrobě dárečků již 
mnoho let. Odsouzené ženy je vyrábějí 
prakticky po  celý rok. „Výrobky jsou rok 
od roku hezčí, moc si této spolupráce váží-
me,“ vzkázala Marie Hanušová.
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Město má plán rozvoje sportu
Zastupitelé v  polovině prosince schváli-
li Plán rozvoje sportu statutárního města 
Opavy na  období 2020–2025. „Cílem plánu 
je podpořit sport ve všech jeho rovinách a for-
mách, připravit půdu pro rozvoj sportovních 
aktivit všech občanů města v  dalším období 
a v neposlední řadě zrevidovat a aktualizovat 
způsoby a  možnosti finanční podpory spor-
tovních aktivit z  městského rozpočtu,“ řekla 
první náměstkyně primátora Hana Brňáko-
vá. Tento plán, jehož součástí je i  generel 

sportovišť, je otevřeným dokumentem, kte-
rý se  může měnit či doplňovat v  závislosti 
na  prioritách a  potřebách města a  vývoji 
situace v oblasti sportu. Jedná se o středně-
dobý materiál konkretizující cíle, opatření 
a  možnosti podpory a  dostupné finanční 
zdroje, které umožní vyšší využití potenci-
álu sportu a  všech aktivit s  ním spojených 
ve slezské metropoli. Dokument, jehož exi-
stence je nutná pro podávání žádostí o do-
tace, je otevřený a na jeho podobě se bude 
i nadále pracovat.  (rok)

Slezan Opava hledá orientační běžce
Chcete běhat a  máte rádi přírodu? Jen les, 
mapa a  vy? Přidejte se  k  opavským orien-
tačním běžcům! Začíná se na jaře, přes zimu 
se  trénuje zdarma v  tělocvičně na  Tyršově 
stadionu. Tréninky probíhají každé pondělí 
od 18.30 do 20 hodin a jsou vhodné pro zá-
vodníky každého věku, i pro úplné začáteč-
níky. Více informací najdete na  Facebooku: 
Slezan Opava – orientační běh. Případné 
dotazy můžete napsat na  e-mail: kjurcak@
seznam.cz. 

Koupelnové studio
Krnovská 11, Opava

tel: 553 716 523
 728 834 329

Provozovna 
Kylešovská 12, Opava

tel: 553 623 949   
 602 739 651 

AV MARKET      Ing. Antonín Volný

OBKLADY-DLAŽBY-SANITA

PF 2020

e-mail: vzorkovna.op@av-market.cz, www.av-market.cz

1200 m
2

Koupelny pod jednou střechou

Zaplněný sál Kulturního domu Na Ryb-
níčku přivítal v  pondělí 2. prosince 
nejúspěšnější mladé sportovce zá-

kladních škol okresu Opava. Při již tradičním 
vyhlášení největší sportovní akce pro mlá-
dež Ligy sportu 2019 bylo oceněno na  sto 

padesát žáků z  dvaačtyřiceti škol. Ti během 
celého školního roku absolvovali 73 soutě-
ží ve  třinácti druzích sportu. Celé vyhlášení 
orámovalo vánoční pásmo pěveckého sboru 
ZŠ Englišova pod vedením Lucie Rychtové. 

Pozici nejlepší 
školy obhájila 
již po  dvacáté 
šesté Základní 
škola Englišova. 
Stejně jako loni 
se  na  druhém 
místě umístila 
Základní škola 
Opava-Kylešovi-
ce. Z  třetí příčky 
se  pak radovala 
Základní škola 
Otická. Cenu fair 

play za  sportovně ušlechtilý čin si převzal 
učitel Přemysl Novák. 

„Přímo sportovního kolosu, slavícího již dva-
cátý šestý ročník, se  účastnilo přes deset tisíc 
žáků. Je potěšující, že  v  počítačové době pře-
trvává v opavských školách zájem o pohybové 
aktivity. Těší nás také, že  se  stále více dětí za-
pojuje do  Ligy sportu I. stupně. Poukazuje to 
na schopnosti škol pracovat i s malými dětmi,“ 
řekl spoluorganizátor soutěže Jan Škrabal.

O  tom, že  sportování mládeže je jednou 
z  priorit opavské radnice svědčí i  účast pri-
mátora Tomáše Navrátila, první náměstkyně 
Hany Brňákové a  vedoucí odboru školství 
Andrey Štenclové.

Organizaci celé soutěže zajistila Asociace 
školních sportovních klubů v Opavě.  (ime)

ZŠ Englišova – nezdolný vítěz Ligy sportu
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www.opavske-slezsko.cz

Naše zkušenosti, Vaše spokojenost

Postaráme se o prodej nebo pronájem Vaší nemovitosti
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Poznejte Opavské Slezsko všemi smysly
Opavské Slezsko je pestrý region. Ma-

lebný pro milovníky romantiky, drsný 
pro milovníky dobrodružství. Každý 

si najde to své. Na  kopcích i  v  údolích řek, 
u  jezer a  rybníků či na  cvičné lezecké skále 
v  průběhu celého roku zažijete nespočet 
tradičních akcí a  potkáte velké množství ši-
kovných lidí, kteří vědí, co dělají. To vše do-
hromady utváří region, ve  kterém můžete 
smysluplně strávit čas, dobře a chutně se na-
jíst a  vyspat, něco se  dozvědět, objevovat 
tradice a  řadu historických, kulturních i  pří-
rodních zajímavostí. A nádavkem si můžete 
koupit krásný regionální suvenýr. 

Pojďte se na toto místo podívat prostřednic-
tvím certifikovaných výrobků, zážitků a  slu-
žeb, které získaly a obhájily značku Opavské 
Slezsko regionální produkt. 

Co je značka Opavské Slezsko regionální 
produkt? Jde o  označení výrobků, zážitků 
a služeb, které prošly náročným certifikač-
ním řízením a  získaly možnost používat 
známku Opavské Slezsko regionální pro-
dukt. Nejdůležitějšími kritérii jsou tradice, 
kvalita, původ v regionu a řemeslo. Značka 
tak pomáhá s propagací místních produk-
tů a služeb, řemeslníkům, umělcům, farmá-
řům, potravinářům. A zákazníkovi dává jas-
ně najevo, že jde o výrobek zdejší, tradiční 
a kvalitní. 

V  našem cyklu vám postupně představíme 
držitele značky, kteří propagují Opavské 
Slezsko a mimo jiné k nám lákají také turisty. 

Začněme tím, že se podíváme, kde se s regi-
onálními produkty můžete setkat. 

Kde jinde než na  trzích a  jarmarcích. To 
je vždy malý festival zručných lidí, kteří 
vyrábějí báječné dobroty nebo precizně 
vyvedené řemeslné výrobky. Jsou to trhy 
vánoční a  velikonoční, v  Opavě, v  Krava-
řích, Hradci nad Moravicí nebo na  mnoha 
jiných místech, také oblíbené Farmářské 
trhy v Opavě a mnoho menších akcí v ce-
lém regionu. 

Zejména s  regionálními potravinami se  se-
tkáte v rámci jarního Týdne slezské kuchyně. 
Tato gastronomická soutěž vyzývá místní re-
staurace k přípravě tradičních slezských jídel 
za  použití co největšího množství lokálních 
surovin. Objevovat region skrze chutě ná-
vštěvníky zkrátka baví! Takže si letos nene-
chejte ujít již 7. ročník. 

Řemeslné výrobky můžete zakoupit v turi-
stických a informačních centrech v Opavě, 
Hlučíně a v Hradci nad Moravicí. Řada vý-
robců provozuje také své vlastní prodejny, 
případně prodává ze dvora nebo na e-sho-
pu. A  nakonec, mnoho lokálních potravin 
je k  dostání také ve  farmářských prodej-
nách. 

Držitelů značky Opavské Slezsko regionální 
produkt je téměř šedesát. Již za měsíc se pus-
tíme do  jejich představování. Pokud chcete 
mít náskok, podívejte se na www.regionalni-
-znacky.cz/opavske-slezsko.
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