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Strážníci se zapojili do 
mezinárodního programu
Opavští městští strážníci budou společně se 
strážníky ze španělské Valencie, francouzského 
Le Havre a dalších evropských měst připravovat 
program boje proti recidivám. strana 5

Studenti proti bulimii a anorexii
Studenti Slezského gymnázia se rozhodli bojovat 
s moderními chorobami přijímání potravy. Připra-
vují přednášky a provozují poradenské služby. 
Foto: Karel Kučera strana 7

Vánoční trhy
Vánoční trhy patřily opět k nejnavštěvovanějším místům prosincové Opavy. Na prvním snímku zaplněné 
Dolní náměstí při mikulášském rozsvícení stromku a večerním ohňostroji, na druhém ostravský rock 
and rollový král Marcel Woodman, který opět roztancoval návštěvníky trhů. 

 

strana 15

Velká plátna Blanky Valchářové
Malířka a restaurátorka Blanka Valchářová patří 
k předním českým osobnostem malířského hyper-
realismu. Pro Opavu připravuje mimo jiné nová 
plátna do kolekce purkmistrů. strany 12–13

Město odměnilo trenéry mládeže
Vedení města a sportovní komise poděkovaly zku-
šeným opavským trenérům a pedagogům za 
jejich přínos. Mezi nimi byl i guru opavských ori-
entačních běžců – Rudolf Bartošek. strana 24
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Schválením rozpočtu, strategického a komunitního 
plánu jsme v zastupitelstvu završili další rok práce na 
radnici. Nyní se už plně věnujeme investicím a inves-
tičním plánům pro rok letošní. Při sestavování plánů 
jsme se snažili být co nejrealističtější a finančně opa-
trní. Přitom však doufáme, že se naše odhady ukáží 
jako mírně pesimistické, a my budeme moci dokončit 
či připravit co nejvíce akcí potřebných pro město.

Už v této chvíli pracujeme na investicích či jejich pří-
pravných plánech, které by přišly na stovky mili-
onů korun. Proto se budeme snažit získat co nejvíce 
dotací, které by městskému rozpočtu odlehčily. 

Svou pozornost například zaměříme na získaní dotací 
pro rozvoj kulturních objektů města, zejména na 
rekonstrukci sálu Na Rybníčku, rekonstrukci bývalé 
Komerční banky na Ostrožné ulici pro vznik Obec-
ního domu s městským muzeem, zkvalitnění vyba-
vení Slezského divadla a Domu umění s kostelem sv. 
Václava.

Rovněž se věnujeme všem aktivitám, které sou-
visí s přípravou obou potřebných obchvatů. V roce 
2008 se začne budovat první část severního obchvatu 
Opavy, tzv. spojka S1 (silnice mezi Globusem 
a Kauflandem) a rychlostní komunikace Mokré Lazce 
– Ostrava. Obchvaty připravuje stát a Moravskoslez-
ský kraj a my se jim snažíme napomáhat například 
vykupováním pozemků, přes které obchvat povede. 
Jsem rád, že se nám například ještě v závěru loň-
ského roku podařilo dojednat 60 odkupů pozemků 
potřebných pro jižní spojku. Kromě snížení dopravní 
zátěže se také zabýváme tím, jak zlepšit parkovací 
možnosti města. V našich dlouhodobých investičních 
plánech máme výstavby několika dalších parkovacích 
domů, včetně domů na sídlištích. 

Snad vám závěr loňského roku zpříjemnily vánoční 
trhy a jejich bohatý hudební, divadelní či soutěžní 
program. Z lednových kulturních akcí bych rád připo-
menul úspěch našeho Slezského divadla, které bude 
vystupovat v Národním divadle v Praze s japonskou 
národní operou Yuzuru.

Chtěl bych ještě upozornit na vítězství opavského 
basketbalového týmu, který v národním poháru vyřa-
dil prvoligový Kolín, a postoupil tak do další fáze sou-
těže.

Vážení spoluobčané, 
dovolte mi, abych vám 
popřál jménem členů zastu-
pitelstva a pracovníků rad-
nice v roce 2008 pevné 
zdraví, hodně štěstí a ro-
dinné pohody.

Věřím, že i tentokrát vás 
bude barevná Hláska o bílé 
Opavě úspěšně provázet 
celým měsícem.

Zbyněk Stanjura
primátor

Bezpečné stojany na kola
Před velkými opavskými obchody, školami či před 
nemocnicí najdete nové bezpečnostní stojany na 
kola. strana 6
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Opava si na příští rok 
naplánovala hospodaření 

s téměř miliardovým rozpočtem. 
Zastupitelé schválili jeho podobu 
na svém prosincovém zasedání. 
Vzhledem k legislativním 
novinkám je rozpočet sestaven 
opatrně. Je pravděpodobné, 
že se v průběhu roku celková 
rozpočtová částka ještě zvýší. 

„Poměrně konzervativně odhadujeme 
vývoj daňových příjmů. Bude platit nový 
zákon o rozpočtovém určení daní,” upo-
zorňuje primátor Zbyněk Stanjura. „V po-
lovině rozpočtu budeme moci říci, zda 
se příjmy vyvíjí lépe, a pak přidat další 
investiční akce. Je to lepší než v polovině 
roku škrtat,” vysvětluje.

„Neinvestiční výdaje ukazují, že rozpo-

čet je v režijní části města úsporný, a to 
i ve srovnání s dalšími roky. Dostáváme 
se takřka na úroveň roku 2005,” kon-
statoval primátor. V této chvíli je rozpo-
čet sestaven tak, že bude o 250 milionů 
korun nižší než v minulém roce. Zatímco 
loni město počítalo s 1,2 miliardou korun, 
letos je to 962 milionů korun. Rozpočet je 
podle zákona sestaven jako vyrovnaný.

Radnice zatím odhaduje, že se jí podaří 
získat na daňových příjmech necelých 
650 milionů korun. Celkově se daňový 
a nedaňový příjem v běžných příjmech 
odhaduje na necelých 750 milionů korun. 
Dalších zhruba 200 milionů korun získá 
město z kapitálových příjmů. V těchto 
příjmech jsou zahrnuty i prodeje 
pozemků, které město muselo vykupovat 
pro výstavbu obchvatů. „Je to jedinečná 
věc, která proběhne jen v tomto roce 

a nebude se opakovat,” upozornil zastu-
pitele primátor.

Obsáhlou a pro veřejnost zajímavou kapi-
tolou jsou investiční výdaje a investiční 
plány. Jejich obsáhlému zpracování se 
věnujeme na tématické straně tohoto 
čísla.

Nejvyšší rozpočtovou částku v rámci 
městských organizací obdrží technické 
služby, pro které je připraveno 123,5 
milionu korun. Slezské divadlo získá 70 
milionů korun, dopravní podnik 57,5 mili-
onu korun. Knihovna Petra Bezruče může 
počítat se 14,4 miliony korun, Opavská 
kulturní organizace se 3,8 miliony korun. 
Organizace zaměřené na sociální služby 
dostanou více než 11 milionů korun. Na 
hospodaření všech městských částí je 
vyčleněno více než 21 milionů korun.

Opava plánuje hospodaření

s miliardovým rozpočtem

Dny otevřených dveří. ZŠ T. G. 
Masaryka pořádá 8. ledna od 9 
do 16 hodin den otevřených dveří. 
Rodiče žáků a budoucích prvňáčků se 
mohou dopoledne zúčastnit vyučo-
vacích hodin a poté si v obou budo-
vách školy na ulici Mírová prohléd-
nout učebny, družinu i jídelnu. Již od 
1. třídy škola nabízí výuku anglic-
kého jazyka formou hry a talentova-
ným dětem rozšiřující výuku výtvarné 
výchovy. Den otevřených dveří se na 
ZŠ Mařádkova uskuteční 10. ledna. 
Od 10 hodin se můžete zúčastnit 
výuky v 1.–5. ročníku a prohlédnout 
si prostory školy v budově č. 9. Slez-
ské gymnázium Opava zve všechny 
zájemce z řad žáků 9. tříd ZŠ, jejich 
rodiče i veřejnost na den otevřených 
dveří, který se uskuteční 15. ledna. 
Návštěvníci si mohou prohlédnout 
novou budovu gymnázia, získají infor-
mace o podmínkách přijímacího řízení 
na školní rok 2008/2009 a mohou se 
seznámit s učebním plánem. 
Strážci přechodů byli vyškoleni. 
Od nového roku bude hlídat pře-
chody v blízkosti základních a mateř-
ských škol deset strážců přechodů. 
Městští strážníci v průběhu prosince 
vyškolili dalších pět zájemců o tuto 
důležitou práci.  Strážci budou hlí-
dat 9 přechodů; na nejfrekventova-
nější přechod budou nasazeni dva 
lidé. Strážci mají denní čtyřhodi-
nové směny na přechodech na uli-
cích Boženy Němcové, Edvarda 
Beneše, Hradecké, Krnovské, Olo-
moucké, Pekařské, Ratibořské, Ruské 
a Vrchní. Pracovat budou především 
v hodinách, kdy děti přichází do škol 

nebo z nich odchází. „Práce těchto 
občanů určitě přispěla k tomu, že 
jsme v druhé polovině roku nezazna-
menali dopravní nehodu nebo kolizi 
na přechodech pro chodce, zatímco 
v předchozích letech bylo skoro pravi-
dlem, že jednou za půl roku ke střetu 
došlo,” konstatoval šéf strážníků 
Richard Szotkowski.
Zastupitelé završili projekt 
modernizace dopravy. Opavští 
zastupitelé definitvně završili jeden 
z nejrozsáhlejších městských projektů 
– modernizaci a rozvoj městské hro-
madné dopravy v Opavě. V rámci více 
než 70milionového projektu nakou-
pil dopravní podnik 8 nových duo-
busů, které rozšířily možnosti cesto-
vání v Opavě. Podniku se s výpomocí 
města podařilo na projekt získat 
zhruba 55 milionů korun ze struktu-
rálních fondů EU.
Město podpořilo ekologickou 
organizaci. Téměř padesát tisíc 
korun dostane od města opavská eko-
logická organizace Natura. Organizace 
vybudovala v centru města učebnu 
environmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty a požádala o podporu na její 
dovybavení. Natura se věnuje kromě 
informační a propagační práce mezi 
dětmi a mládeží také třeba populari-
zaci a ochraně opavských městských 
parků či stezky Hvozdnice.  
Radnice chce získat dotace pro 
zahrady školek. Opavská radnice se 
pokusí získat z takzvaných norských 
fondů více než 9 milionů korun na 
revitalizaci zahrad mateřských školek. 
Město by z těchto peněz chtělo upra-
vit cesty a zpevnit plochy,  upravit 

a oživit zeleň, doplnit zahrady o eko-
logické prvky, vybavit zahrady dře-
věnými herními prvky, koloběžko-
vými hřišti, mlhovišti či hmatovými 
chodníky a doplnit zahrady o zahradní 
architektonické prvky.
Přípravné kurzy. ZŠ Otická také 
v letošním školním roce nabízí žákům 
9. tříd i z jiných ZŠ přípravné kurzy 
z matematiky a českého jazyka k při-
jímacím zkouškám na střední školy. 
Kurz je tvořen  deseti dvouhodino-
vými bloky. Cena celého kurzu činí 
700 Kč, cena jedné dvouhodinové 
lekce 100 Kč, závěrečný test 100 Kč. 
Je možné se přihlásit na celý kurz 
nebo jen na jednotlivé lekce. Žáci při 
absolvování celého bloku získávají 
10. dubna možnost ověřit si  své zna-
losti v závěrečných testech z mate-
matiky a jazyka českého. První lekce 
(matematika) se uskuteční  24. ledna 
a další lekce budou probíhat vždy ve 
čtvrtek od 14.30 hodin na ZŠ Otická. 
Podrobnosti ke kurzu najdete na 
www.zsoticka.opava.cz, přihlásit se 
můžete také na adrese kleinovapa-
vla@seznam.cz nebo telefonicky na 
553 715 803.
Radnice bude spolupracovat 
s farností na obnově kostela. 
Opavská radnice bude pomáhat Řím-
skokatolické farnosti Panny Marie 
v Opavě při získání peněz na obnovu 
Konkatedrály Nanebevzetí Panny 
Marie v Opavě. Farnost by chtěla 
obnovit vnější plášť kostela, fasádu, 
kamenné zdivo, restaurovat kamenné 
prvky apod. Cílem spolupráce je zís-
kat na opravy dotaci z takzvaných 
norských fondů.
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Nové poznatky a metody 
boje proti zločinu a přímé 

zkušenosti z velkých a známých 
evropských měst. To je šance, 
která se Opavě otevřela poté, 
co se opavští strážníci zapojili 
do mezinárodního programu 
Evropského fóra pro bezpečnost 
ve městech.

Opava se stala jedním ze šesti evrop-
ských měst, která budou spolupraco-
vat na projektu „Nové přístupy prevence 
recidivy trestných činů”. A jde o velmi 
prestižní společenství. Na projektu 
bude spolupracovat společně se špa-
nělskou Valencií, německým Göttinge-
nem, francouzským Le Havrem, italským 
C. A. S. T. Turín a rumuským Brasovem.

„Projekt je naplánován na dva roky. 
V roce 2008 bude zpracována ana-
lýza možností nových přístupů k pacha-
telům trestných činů z hlediska národ-
ních právních norem. Budou podpořeny 
možnosti, které náš právní řád v oblasti 
vlivu na pachatele má, ale chybí reali-

zační část – nabídka probačních a me-
diačních programů. V roce 2009 budou 
takto vytvořené pilotní projekty realizo-
vány ve třech městech. Jedním z nich je 
i Opava,” popsal projekt ředitel opavských 
strážníků Richard Szotkowski. Nabídku 
na spolupráci v projektu dostalo město 
díky odboru prevence Ministerstva vni-

tra České republiky. Opavští se tak mohli 
setkat se zástupci Evropského fóra pro 
bezpečnost ve městech, a ti Opavě nabídli 
zapojení do bezpečností sítě. „Síť posky-
tuje svým členům možnost přístupu k in-
formacím o řešení různorodých problémů 
souvisejících s bezpečným životem oby-
vatel měst,” uvedl Richard Szotkowski.

Opavští strážníci se zapojili do mezinárodního

bezpečnostního programu

Rozsáhlý plán, jak co nejlépe 
zajistit Opavě sociální služby. 

A rozsáhlý plán, jak a o co se 
opírat při komplexním rozvoji 
územního i veřejného života ve 
městě. Dva důležité dokumenty, 
komunitní a strategický plán, 
schválili v prosinci opavští 
zastupitelé.

Komunitní plán je zaměřen výhradně na 
sociální péči a sociální služby. Snaží se 
dobrat například toho, aby byly v Opavě 
zastoupeny v přiměřené míře všechny 
druhy služeb, které potřebují starší či 
hendikepování občané. Snaží se odstranit 
zbytečně překrývající se nabídky, hledá 

cesty, jak se dobrat ke službám, které ve 
městě chybí. Navrhuje i organizuje. Lidé, 
kteří se na jeho přípravě podíleli, se sna-
žili debatovat se všemi poskytovateli soci-
álních služeb ve městě, ale také s veřej-
ností, která služby potřebuje a požaduje.

Strategický plán je obecnější. Zabývá se 
současným stavem města, jeho ekono-
mikou, možnostmi bydlení, životním pro-
středím, dopravním spojením a vnitřní 
sítí cest, kulturou, sportem apod. Snaží 
se co nejpodrobněji popsat současný stav 
města. Popisuje přednosti a navrhuje, 
jak je posílit, hledá slabiny a způsoby, jak 
je odstranit nebo alespoň oslabit. Je to 
dokument dalekosáhle převyšující třeba 

politické programy jednotlivých stran 
a sdružení. Ve valné většině se na jeho 
přípravě podíleli odborníci a nikoli politici.

O obou dokumentech jsme vás v Hlásce 
v průběhu minulého roku několikrát infor-
movali. A budeme vás o nich, respek-
tive o praktickém využívání obou doku-
mentů, informovat i nadále. Nejde totiž 
o jednou napsané a dokončené elaboráty, 
ale o živé dokumenty, které se budou roz-
víjet a měnit podle vývoje skutečných 
událostí. Do dokumentů budou zapraco-
vány další nápady a kvalitní a prověřené 
metody, které by mohly pomoci Opavě 
hrát roli důstojného, hrdého a význam-
ného města.

Zastupitelé schválili dva strategické dokumenty

Opavská radnice se intenzivně 
připravuje na výstavbu další 

silnice, která by mohla odlehčit 
přetížené dopravě v centru 
města. Tentokrát jde o jižní 
spojku. Tato cesta je ve své 
první fázi naplánována od konce 
Těšínské ulice kolem Kylešovic až 
na výpadovku na Hradec.

Výstavbu jižního obchvatu má v plné 
režii kraj. Město se však snaží výstavbu 
co nejvíce podpořit a urychlit, a tak už 

předem dojednalo výkupů 60 pozemků, 
přes které obchvat povede. „Geomet-
rický plán byl vypracován na základě 
situace záborů pozemků, který je sou-
částí projektové dokumentace pro 
územní rozhodnutí. Návrhy kupních 
smluv byly vyhotoveny na základě sou-
hlasů jednotlivých vlastníků pozemků, 
kteří byli seznámeni s cenou pozemků 
dle znaleckého posudku a odsouhlasili 
ji,” uvedla vedoucí odboru investic Jana 
Onderková. Na konci minulého měsíce 
krajská správa silnic ve spolupráci 

s Krajským úřadem Moravskoslezského 
kraje podala žádost na vydání územ-
ního rozhodnutí. Město muselo vyna-
ložit na výkupy 58 milionů korun. Tyto 
peníze se radnici vrátí poté, co budou 
pozemky převedeny kraji, který je vlast-
níkem silnic II. třídy. „Odbor investic 
na této akci intenzivně pracoval něko-
lik měsíců. Jsem rád, že se mu poda-
řilo celou rozsáhlou akci dotáhnout tak, 
abychom výstavbu jižního obchvatu co 
nejvíce urychlili,” konstatoval primátor 
Zbyněk Stanjura.

Město vykoupilo pozemky pro jižní obchvat

Opavští strážníci 
v čele s ředitelem 
Szotkowskim 
(vpravo) se 
budou podílet na 
další bezpečnostní 
mezinárodní spo-
lupráci. Na snímku 
při projednávání 
jiného meziná-
rodního projektu 
s polskými kolegy 
z Ratiboře.

Foto: Jan Šindler
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Kola ve městě budou chránit

bezpečnější stojany

Opavští policisté vyšetřují více 
než 150 krádeží kol ročně. 

Většina z ukradených bicyklů se 
už nikdy nedostane ke svému 
majiteli. Městští strážníci se 
rozhodli zlodějům krádeže ztížit: 
v průběhu prosince instalovali 
na řadě míst nové a odolné 
bezpečnostní stojany na kola.

Uzamykatelné stojany jsou pevně při-
pojeny k zemi, kolo se k nim připo-
juje rámem. Kolem rámu kola se obtočí 
mohutná ocelová podkova, která se do 
stojanu uzamkne zámkem FAB. Podle 
zkušeností z Pardubic, Plzně a Prostě-
jova je takto zajištěné kolo těžší ukrást, 
než když je zabezpečeno běžným lan-
kovým zámkem. Fabky jsou k dostání 

v prodejnách kol či přímo na městské 
policii a jejich cena se pohybuje od 100 
do 160 korun. 

V současné době je po městě rozmís-
těno okolo 350 stojanů. „Podle dostup-
ných informací tvoří velký podíl v krá-
dežích kol bicykly, které jsou odloženy 
před veřejně přístupnými budovami, 
školami či obchody,” upozorňuje pre-
ventista kriminality opavské MP Ivo Špi-
čák. Stojany tak najdete u supermar-
ketů a hypermarketů, některých škol či 
u Slezské nemocnice. Strážníci plánují 
jejich postupné rozšiřování, a to podle 
zájmu, ohlasů a financí.

Při hledání způsobů, jak omezit krá-
deže kol, se Opava inspirovala pros-
tějovskými zkušenostmi. Stojany totiž 
vyrábí tamější firma a místní radnice je 
měla možnost důkladně a dlouho tes-
tovat. Stojany na kola přišly město na 
450 tisíc korun. Drtivou většinu z těchto 
nákladů se strážníkům podařilo získat 
z dotace ministerstva vnitra z programu 
Partnerství. Radnice pak přispěla zbýva-
jícími deseti procenty nákladů.

Městská hromadná doprava je 
od prvního lednového dne 

dražší. V souladu s krajským 
dopravním systémem zdraží 
měsíční a další dlouhodobé 
jízdenky. To má dopad i na 
jednotlivé jízdné, které při 
platbě v hotovosti stoupne 
z deseti na dvanáct korun.

Podle krajského tarifu ODIS se zvýší 
cena měsíčníku v opavské zóně ze 
300 korun na 330. Elektronická peně-
ženka zdraží z 8 korun na 9,40. Mění 
se i další poplatky (viz. tabulka). Pro 
seniory nad 70 let se roční poplatek 
nemění. Také přestupní tarif zůstane 
stejný. Levnější bude od Nového roku 
aktivace čipové karty. Namísto téměř 
dvou set korun zaplatí zájemci jen 115 
korun.

„Cenu časové jízdenky neurčuje opav-
ský dopravní podnik, ale Valná hro-
mada KODIS, s.r.o.,” upozorňuje Hynek 
Woitek, ředitel opavského dopravního 
podniku. „Důvodem zdražení je neu-
stálé zvyšování cen jednotlivých ener-
gií, plynu a především motorové nafty. 
Dalším faktorem ovlivňujícím cenu jízd-
ného je zvýšení sazby DPH z 5 na 9 
%. V neposlední řadě je nutné zacho-

vat určitou proporci mezi jednotlivými 
druhy jízdného, především mezi jed-
notlivým a časovým jízdným,” vysvět-
luje důvody, které vedly k vyšším 
poplatkům.

Navzdory zvýšenému jízdnému ponese 
stále největší finanční zátěž město. 
Tržby z jízdenek nepokryjí ani polo-

vinu nákladů na hromadnou dopravu, 
zbývající část hradí ve velké míře rad-
nice. Město totiž musí vykrýt napří-
klad všechny slevy, které dopravní pod-
nik poskytuje starším občanům nebo 
žákům a studentům. „Jen pro zajíma-
vost, průměrná tržba na jednoho cestu-
jícího za jednu jízdu činila v roce 2006 
celkem 4,38 Kč,” říká Hynek Woitek.

Městská doprava je od Nového roku dražší

Strážník Ivo Špičák 
předvádí, jakým 

způsobem se 
kola do stojanů 

uzamykají.

Foto: Jan Šindler

TARIF MHD OPAVA PLATNÝ OD 1. 1. 2008
Jednotlivé 
jízdné

Elektronická peněženka v čipové kartě Hotovost
plné jízdné zlevněné jízdné plné jízdné zlevněné jízdné 

tarif 9,40 Kč 5,20 Kč 12 Kč 7 Kč
přestupní tarif 3,70 Kč 1,90 Kč neposkytuje se

Dovozné Elektronická peněženka v čipové kartě Hotovost
tarif 5,20 Kč 7 Kč

CENÍK ČASOVÉHO JÍZDNÉHO OD 1. 1. 2008 (TARIF ODIS)

Tarif Platnost (dny) Opava MHD
 tar. zóna 30

Opava a obce MHD
tar. zóna 30+350

Celé (nezlevněné) jízdné
30 330 Kč 420 Kč
90 893 Kč 1 136 Kč

Důchodci do 70 let
30 214 Kč 273 Kč
90 580 Kč 738 Kč

Studenti 15–26 let
30 165 Kč 210 Kč
90 446 Kč 568 Kč

Děti a žáci 6–15let 
30 123 Kč 157 Kč
90 334 Kč 426 Kč

ČASOVÉ JÍZDNÉ V ČIPOVÉ KARTĚ – ROČNÍ (POUZE VE VOZIDLECH MHD V OPAVĚ)
držitelé zlaté Jánského plakety 300 Kč

občané nad 70 let 300 Kč
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Nové jízdní řády ODIS. Od prosince 
platí na všech vnitrostátních linkách 
veřejné osobní dopravy nové jízdní 
řády. Při této příležitosti vychází nový 
knižní jízdní řád. Jízdní řád ODIS – 
oblast západ, který zahrnuje veškeré 
autobusové a vlakové linky na Opav-
sku a linky MHD v Opavě a Krnově, 
je možné koupit například v prodejně 
MDPO na Horním náměstí 33 či na 
Východním nádraží. Jízdní řád stojí 40 
korun.
Cyklokrosové medaile pro Opavu. 
Matěj Lasák z oddílu TJ Sundance 

vybojoval pro 
Opavu první his-
torickou medaili 
v národním poháru 
v cyklokrosu. Na 
14kilometrové trati 
se tento nadějný 

kadet probojoval do tříčlenné vedoucí 
skupiny a od startu do cíle svá-
děl boj o cenné kovy. Nakonec dojel 
třetí, o lepší výsledek jej asi připravila 
viróza, se kterou se na závodech potý-
kal. V celkovém celoročním hodno-
cení jednotlivců obsadil Matěj Lasák 2. 

místo. Na 23. místě skončil další opav-
ský zástupce Petr Hampl. Foto: TJ Sundance

Den otevřených dveří na uni-
verzitě. Filozoficko-přírodovědecká 
fakulta a Matematický ústav Slezské 
univerzity v Opavě pořádají 9. ledna 
Den otevřených dveří. Základní infor-
mace o možnostech studia budou 
účastníkům podány v aule Na Ryb-
níčku 1. Jednotlivá informační setkání 
začínají od 8, 10, 12 a 14 hodin. Poté 
se zájemci o jednotlivé studijní obory 
v doprovodu pedagogů rozejdou na 
jednotlivá pracoviště.

K
R

Á
T

C
E

Velkou stolní deskovou hru, 
která hráče zábavnou formou 

seznámí s historií Opavy a její 
současnou podobou, vydala na 
konci roku opavská radnice.

Hra kombinuje známé a prověřené 
herní prvky, v některých ohledech při-
pomíná Člověče, nezlob se. „Cílem hry 
je nejen pobavit, ale i poučit o histo-
rii a zvláštnostech města,” říká Jaro-

slav Machovský, referent pro zahra-
niční vztahy města. Hru „O bílé Opavě” 
vydalo město v rámci projektu „Opav-
ské Slezsko – 3v1”. Byla připravena ve 
čtyřech jazykových mutacích (česká, 
polská, německá a anglická) a v ná-
kladu 500 kusů. Na distribuci přede-
vším na zahraničních veletrzích ces-
tovního ruchu se bude spolupodílet 
Destinační management Moravskoslez-
ský, o.p.s.

Hra je určena především pro reprezen-
tativní účely města. Vydání hry bylo 
totiž ve velké míře spolufinancováno 
Evropskou unií a Moravskoslezským kra-
jem, a tak je podle smlouvy hra nepro-
dejná. Zájemci ji však mohou získat 
jako dárek při nákupu v Městském infor-
mačním centru, pokud si v centru vybe-
rou zboží nejméně za 500 korun.

Radnice vydala stolní hru o Opavě

Rodiče prvňáčků nebo jejich 
zákonní zástupci si budou 

moci už od letošního ledna vybrat, 
do které základní školy chtějí 
své dítě zapsat. Rozhodlo o tom 
opavské zastupitelstvo, které na 
prosincovém zasedání schválilo 
novou školskou vyhlášku.

Zastupitelstvo stanovilo jediný školský 
obvod pro všechny zřizované základní 
školy. Obvod tvoří celé území města. 
Rodiče tak budou mít možnost vybrat 
pro svého prvňáčka nejvhodnější školu, 
ať už dávají přednost jejímu vzdělá-
vacímu programu, kvalitě výuky podle 
veřejných inspekčních zpráv nebo vzdá-
lenosti školy od místa bydliště.

Doposud platilo, že školy přijímaly žáky 
především podle toho, zda spadali do 
jejich spádové oblasti či ne. Vedení 
města společně se školským odbo-
rem ale navrhlo takovou změnu, která 
umožní co nejsvobodnější výběr při roz-
hodování o zápisu. 

Možnost zapsat dítě na školu bude ome-
zena už jen dvěma základními krité-
rii. Prvním z nich je kapacita jednot-
livých škol, a druhým fakt, zda mají 
rodiče či zástupci trvalý pobyt v Opavě. 
Školy totiž musí přednostně přijímat ty 
zájemce, kteří žijí na území statutár-
ního města. Teprve poté mohou přijímat 
zájemce z okolních obcí.

Pokud tedy přijdou opavští zájemci do 
vybrané školy včas, nic jim v zápisu 
nebude bránit. Jakmile ale škola naplní 
při zápisu kapacitu, musí už další ucha-
zeče odmítat a rodič si musí vybrat další 
školu. Letošní zápisy jsou naplánovány 
na 18. a 19. ledna (viz. rámeček).

Upozornění: Zápis do Základní školy 
Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 
se uskuteční na odloučeném pracovišti 
v budově základní školy na Pekařské 
ul. Zápis do Základní školy Opava, 
Mařádkova 15 se uskuteční v bu-
dově se sídlem ředitelství školy, tzn. 
nebude probíhat na odloučeném pra-

covišti v budově na ul. Krnovská. 
Zápis do Základní školy T. G. Masa-
ryka Opava, Riegrova 13 se uskuteční 
na odloučeném pracovišti v budově 
základní školy na ul. Mírová 35.

Město nabízí rodičům: Vyberte si pro prvňáčka školu

Statutární město Opava
oznamuje, že ředitelé základních škol 

vyhlašují
zápis žactva do 1. tříd ZŠ v Opavě 

pro školní rok 2008/2009, 
který proběhne na jednotlivých školách 

ve dnech 18. a 19. ledna 2008 
v následujících hodinách:
v pátek 18. ledna 2008 

od 14 do 18 hodin,
v sobotu 19. ledna 2008 

od 8 do 11 hodin.
Rodiče nebo zákonní zástupci přinesou 

k zápisu rodný list dítěte a doklad 
o bydlišti.

Ing. Zbyněk Stanjura,
primátor statutárního města Opavy

S rozsáhlým projektem 
boje proti nepřiměřenému 

hubnutí a odmítání jídla přišli 
opavští gymnazisté ze Slezského 
gymnázia.

Připravili názorné varující přednášky, 
prezentační materiály a založili krizové 

centrum pomoci. Svůj projekt pojmeno-
vali Help P3. Je to vůbec poprvé, co se 
čeští středoškoláci vydali do organizo-
vaného protiútoku s vážnými chorobami 
bulimií a anorexií, které souvisí s poru-
chami příjmání potravy a které jsou mezi 
jejich vrstevníky velmi rozšířené. Pod 
vedením své školní metodičky prevence 

Kamily Tkáčové měli v polovině pro-
since za sebou už téměř dvacítku názor-
ných přednáškových akcí pro opavské 
školy i školy z okolí. Zaměřují se přede-
vším na žáky a studenty ve věku od 12 
do 18 let. Na jejich projekt finančně při-
spěla nadace Via, nicméně by uvítali kaž-
dou další finanční pomoc.

Gymnazisté bojují proti anorexii a bulimii
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Jaké má město investiční pl
Rekonstrukce ulic a chodníků, domovních dvorů a jejich okolí, oprava veřejného osvětlení. Město 
připravilo na příští rok desítky investičních akcí, které hodlá financovat z rozpočtu či v případě 
úspěchu také z nejrůznějších dotací. Radnice rovněž pracuje na desítkách investičních plánů, podle 
kterých se bude v budoucnu stavět či opravovat.

Přinášíme vám velmi obsáhlý 
a podrobný přehled toho, co 

město na příští rok připravuje, 
čím se bude zabývat nebo čím 
by se mohlo zabývat. Přinášíme 
vám přehled nejen samotných 
staveb a oprav, ale také plánů, 
podle kterých se bude stavět či 
opravovat v budoucnu.

Opavští zastupitelé rozdělili akce podle 
toho, z jakých peněz se budou stavby 
připravovat či podle toho, pro koho 
budou investiční akce určeny. Je zcela 
jasné, že tak velké stavby a plány, 
jakými jsou například vybudování nové 
školní tělocvičny v Komárově, proměna 
Otického příkopu v účinnější protipovod-
ňovou ochranu, rekonstrukce Rybníčku 
na plnohodnotný taneční a koncertní 
sál či vybudování pestrého a živoucího 
Obecního domu, nemůže hradit město 
v plné míře ze svého rozpočtu a bude 
se snažit na tyto akce získat co nejvíce 
peněz z nejrůznějších fondů nebo od 
nejrůznějších institucí.

Pokud jde o nejpalčivější dopravní pro-
blémy, tedy o budování obchvatů či spo-
jek na severní i jižní straně Opavy, tak 

se jedná o akce, které jsou zcela a plně 
pod taktovkou státu nebo kraje. Radnice 
se ale doposud snažila a snaží tyto akce 
co v největší míře podporovat a uspíšit. 
Loni jsme vám přinesli v Hlásce zprávu 
o tom, na které stavby už stát vyčle-
nil peníze a s jakým počítá rozpočtem 
(např. spojka S1 mezi výpadovkou na 
Ostravu a Hlučín či silnice od Mokrých 
Lazců po Ostravu). Město nyní například 
intenzivně připravuje pozemky na jižní 
straně, kde bude silnice připravovat kraj.

Na této dvoustraně najdete i obsáhlý 
výčet plánů, které chce mít město při-
pravené pro stavby v dalších letech. 
Rychlost a intenzita staveb budou 
závislé jednak na úspěšnosti města při 
získávání dotací, ale také třeba i na fun-
gování nového rozpočtového systému, 
který stát pro města připravil.

V plánech figurují další a další opravy 
komunikací, plány na kruhové objezdy, 
cyklostezky, kanalizace. Jsou zde 
i sportovní či kulturní prvky. Chystají 
se opravy chodníků či řešení tak vel-
kých problémů, jakými jsou třeba par-
kování na sídlištích či v dalších obyt-
ných zónách. Město připravuje plány na 

vybudování parkovacích domů, které 
jsou takovým řešením, jenž nevede 
k rozšiřování parkovacích ploch do šířky 
– na úkor zeleně, rekreačních zón či 
ploch pro možnou výstavbu bytů. Počítá 
se i s přípravou pozemků pro podnikání.

Mezi komplexní letošní akce patří 
dokončení zázemí úřednického are-
álu v bývalých Vajdových kasárnách 
na Krnovské. Lidé, kteří budou vyři-
zovat nejrůznější úřední věci počínaje 
stavebním řízením a konče ověřením 
podpisů, vyřízením občanek, pasů a řidi-
čáků, najdou v budoucnu vše na jednom 
místě. V areálu budou fungovat i jiné 
než městské úřady (např. ministerstvo 
zemědělství). 

Investiční akce byly zařazeny jak podle 
stavu jejich příprav, tak podle nalé-
havosti a podle přání občanů, kteří se 
na úřad v průběhu minulých měsíců 
obraceli s nejrůznějšími žádostmi. 
Mezi občanské žádosti tak patří třeba 
výstavba protihlukové zdi podél ulice 
U Dráhy, rekonstrukce vnitrobloku u sv. 
Hedviky, rekonstrukce ulice U Cihelny či 
třeba chodníky v Milostovicích a víceú-
čelový dům v Malých Hošticích.

Číslo 1 | leden 2008
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Popis některých 

investičních akcí města
Projekty – odhad finančních nákladů na 
zadávání projektových dokumentací, prů-
zkumů, posudků, zaměření, geometric-
kých plánů apod. 
VO ul. Krnovská – rekonstrukce veřej-
ného osvětlení, které je po celé délce ul. 
Krnovská v havarijním stavu. 
Vnitroblok sv. Hedvika – rekonstrukce 
zpevněných ploch mezi ulicemi sv. Hed-
vika – Krnovská – Bochenkova. Bude 
provedena rekonstrukce vozovek, včetně 
odvodnění, chodníků a veřejného osvět-
lení. Zároveň budou vybudována nová 
parkovací místa tak, aby nedocházelo 
k rozjíždění přilehlých zelených ploch 
a chodníků projíždějícími auty. 
Rekonstrukce ul. Žižkova – II. etapa 
– dokončení rekonstrukce komunikace 
v úseku od ul. Krnovské po most přes 
Jaktarku, a to včetně výstavby nového 
mostu odpovídající šířky. Tato akce je 
koordinována se Zemědělskou vodohos-
podářskou správou Krnov, která bude 
v této části zajišťovat rekonstrukci koryta 
Jaktarky.
Bezejmenná (Gudrichova) – rekon-
strukce komunikace – rekonstrukce 
stávající komunikace, včetně kanalizace 

a veřejného osvětlení. O rekonstrukci 
požádali zdejší občané.
Rolnická – prodloužení chodníků + 
sjezd k jezeru – dobudování chodníků 
v úseku od ul. Mostní po chodníky vybu-
dované v rámci akce „Prodloužená Rol-
nická”. Součástí je i nové veřejné osvět-
lení v této části a vybudování cyklostezky 
v úseku od ul. Ratibořské po Stříbrné 
jezero, včetně doplnění chybějících pře-
chodů pro chodce.
Severní obchvat – východní část 
(protihluková zeď) –vybudování pro-
tihlukové clony podél ul. U Dráhy. 
Vnitroblok Lazebnická – rekonstrukce 
stávajícího vnitrobloku, zpevněných 
a parkovacích ploch, výstavba nového 
veřejného osvětlení, kanalizace a vý-
sadba zeleně.
Rekonstrukce ul. Zacpalova – rekon-
strukce vozovky, chodníků, odvodnění 
a veřejného osvětlení. Akce je koordino-
vána s SmVaKem, který bude vyměňovat 
vodovodní řád, včetně přípojek.
Praskova – rekonstrukce stávajících 
zastávek MHD na bezbariérové, zastávko-
vých zálivů, přilehlých chodníků a zrušení 
parkovacích míst u budovy Policie ČR. 
Kylešovice – dokončení chodníků RD 
– dokončení chybějících chodníků v lo-
kalitě ul. Palisova a Slovenská, kde 

byla výstavba chodníků prováděna po 
výstavbě RD v průběhu let 2000–2002.
Ulice Janská – Bílovecká – jedná se 
o rekonstrukci komunikací, chodníků, 
veřejného osvětlení a výstavbu cykloste-
zek v úseku od přestupního místa Janská 
po podjezd železniční tratě Opava východ 
– Krnov na ul. Bílovecké. Jedná se o spo-
lečnou investiční akci s Moravskoslez-
ským krajem, který je vlastníkem silnice 
II. třídy.
IS 11 RD Komárovské Chaloupky 
– jedná se o dokončení I. etapy z roku 
2005, a to výstavby kanalizace, veřej-
ného osvětlení a chodníků.
Zlatníky – ul. 6. května – chodníky – 
jedná se o výstavbu nových chybějících 
chodníků v městské části Zlatníky.
Otická – chodník – jedná se o výstavbu 
nového chodníku, včetně veřejného 
osvětlení, v úseku od ul. Purkyňova podél 
ul. Otická (ve směru na Otice) až po ul. 
Statkova.
Malé Hoštice – víceúčelový dům – 
rekonstrukce stávajícího objektu býva-
lého kravína, nyní skladu, na víceúčelový 
dům pro potřeby městské části Malé Hoš-
tice (lékařské ordinace, prostory pro pří-
padné rozšíření pošty, prostory pro pro-
voz rehabilitace, obecní údržbu, knihovnu 
a velký společenský sál se zázemím).
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Upozornění: Seznam akcí není zcela kompletní, neboť je obsáhlejší než dostupné místo na těchto 

stranách. Akce proto najdete také na našich městských webových stránkách www.opava.cz.

INVESTICE 2008
MĚSTO Návrh Rok 2008 Dotace
Projekty 15 000 000 15 000 000
Rekonstrukce Krnovská 69 (bývalé gymnázium) 13 840 000 13 840 000
Energocentrum Krnovská 5 000 000 5 000 000
Krnovská – archiv, jídelna, evakuační centrum 5 000 000 5 000 000
Rekonstrukce Krnovská – budova č. 3 28 500 000 28 500 000
VO ulice Krnovská (od centra po přejezd oboustranně) 11 900 000 11 900 000
Vnitroblok sv. Hedvika 4 650 000 4 650 000
Rekonstrukce ul. Žižkova – II. etapa (vč. mostu) 11 000 000 11 000 000 možná
Kylešovice – U Cihelny – komunikace + IS 13 500 000 13 500 000
Bezejmenná (Gudrichova) – rekonstrukce komunikace 1 000 000 1 000 000
Rolnická – prodloužení chodníků + sjezd k jezeru 3 000 000 3 000 000
Severní obchvat – východní část (protihluková zeď) 4 000 000 4 000 000
Ulice Janská – Bílovecká 15 000 000 15 000 000
Vnitroblok Lazebnická 7 250 000 7 250 000 možná
Rekonstrukce ul. Zacpalova 3 450 000 3 450 000
Praskova – oprava chodníků, zastávky MHD 3 700 000 3 700 000
Kylešovice – dokončení chodníků RD 250 000 250 000
IS 11 RD Komárovské Chaloupky 2 400 000 2 400 000
Zlatníky – ul. 6.května – chodníky 500 000 500 000
Otická – chodník 1 500 000 1 500 000
Milostovice – ul. Přímá – prodloužení chodníků 1 000 000 1 000 000
Malé Hoštice – víceúčelový dům 38 000 000 38 000 000
CELKEM MĚSTO 189 440 000 189 440 000

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE – Zařazené akce Návrh Rok 2008 Dotace
Projekty 1 500 000 1 500 000
MŠ Šrámkova – zateplení vč. střechy a výměny oken 12 000 000 12 000 000
ZŠ B. Němcové – střecha 2 500 000 2 500 000
ZŠ Mařádkova – tělocvična – šatny 1 000 000 1 000 000
ZŠ Vávrovice – přestavba (vč. MŠ) 4 000 000 4 000 000
MŠ Zborovská – sociální zařízení 500 000 500 000
MŠ Jateční – topení 1 500 000 1 500 000
MŠ Vaníčkova – splašková kanalizace 500 000 500 000
Rekonstrukce kuchyně – E. Beneše 4 4 000 000 4 000 000
MEZISOUČET 27 500 000 27 500 000

DOTAČNÍ TITULY Návrh Dotace Poznámka
Otický příkop 65 000 000 cca 45,0 mil. Kč
Vávrovice – plochy pro podnikání 90 000 000 možná odhad
Kostel sv. Václava a kaple sv. Dominika 10 500 000 možná
Rekonstrukce a přístavba ZK Ostroj na víceú-
čelový městský sál 310 000 000 možná

Obecní dům 60 000 000 možná
Kylešovice – tlaková kanalizace III. etapa 8 000 000 možná
Cyklistická stezka č. 55 Krnov – Velké Hoštice 53 500 000 možná
Dopravní hřiště 1 500 000 možná odhad
Posílení akcesch. JSDH při povodních (Milosto-
vice – hasičský dům) 5 000 000 možná odhad

Posílení akc. JSDH při pov.(Vávrovice – has.
zbrojnice – Palhanec) 7 100 000 možná

Posílení akc. JSDH při pov. (Vlaštovičky – has. zbr.) 5 000 000 možná odhad
Posílení akc. JSDH při pov. (Zlatníky – has. zbr.) 5 000 000 možná odhad
Posílení akc. JSDH při pov. (Vávrovice – has.
zbroj.) 4 950 000 možná

Bezbarierové zastávky MHD (3. etapa) 3 500 000 možná odhad
Opava-Podvihov – vybudování sportoviště 
rekreačního areálu 3 200 000 možná

Vávrovice – rekonstrukce kulturního domu, 
Česko-polský dům 7 500 000 možná

Zpevněné plochy městského hřbitova (vč. roz-
šíření) – zeleň 8 000 000 možná op. pr. živ. prostředí

Opava – Městské sady – zeleň 17 500 000 možná op. pr. živ. prostředí
Opava – Městské sady – sedimentační nádrž 20 500 000 možná op. pr. živ. prostředí
ZŠ Komárov – tělocvična 34 000 000 možná odhad ze studie
CELKEM DOTAČNÍ TITULY 719 750 000

Název Odhad
Projekty 15 000 000
Zařazené akce
Architektonické soutěže – 
honoráře 4 000 000

Zimní stadion – zázemí 
(DSP+DZS) 500 000

Kylešovice – ul. Staňkova, 
Rybníky, Mařákova, Holeč-
kova – rekonst. komuni-
kací (DÚR+DSP+DZS)

2 500 000

Tyršův stadion – tělo-
cvična (DSP+DZS) 500 000

Rekonstrukce Krnovská – 
budova č. 3 (DSP+DZS) 600 000

Ratibořská x Vrchní – 
kruhový objezd (DÚR) 300 000

Olomoucká x Dostojev-
ského x Vančurova – kru-
hový objezd (studie)

200 000

Krnovská x Vančurova – 
kruhový objezd (studie) 200 000

Otická x Rooseveltova – 
kruhový objezd (studie) 200 000

Hradecká x Rooseveltova 
– kruhový objezd (studie) 200 000

Křižovatka ul. Rybářská x 
Mostní (DÚR+DSP+DZS) 300 000

Cyklostezka ul. Bílovecká 
(DSP+DZS) 150 000

Jižní obchvat – Hradecká 
– Olomoucká (DÚR) 2 500 000

Propojení ul. Hradecká – 
Wintrova (studie) 200 000

Krnovská – archiv, 
jídelna, evakuační cent-
rum (DSP+DZS)

700 000

Socha – Pohyblivý Babel 
(DÚR+DSP+DZS) 500 000

Kylešovice – ul. Ke Kou-
pališti, Lomená, U Hřbi-
tova – rekonst. komuni-
kací (DÚR+DSP+DZS)

1 500 000

Rekonstrukce ul. Jureč-
kova (DÚR+DSP+DZS) 250 000

Severní obchvat – 
západní část (DÚR) 2 500 000

Kylešovice – splašková 
kanalizace III. etapa 
(DÚR+DSP+DZS)

800 000

Parkování Mařádkova (pod 
halou) (DÚR+DSP+DZS) 50 000

Milostovice – ul. Přímá 
– prodloužení chodníků 
(DÚR+DSP+DZS)

100 000

Vávrovice – plochy pro 
podnikání (DÚR+DSP) 500 000

Malé Hoštice – splašková 
kanalizace (zbývající část) 1 500 000

Komárov – splašková 
kanalizace (zbývající část) 1 000 000

Suché Lazce – splašková 
kanalizace (zbývající část) 1 500 000

Podvihov+Komárovské 
Chaloupky – splašková 
kanalizace

2 500 000

Komárov – rekons. rozhl. 100 000
CELKEM A. 25 850 000
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Pečující osoby nejvíce ze všeho potře-
bují informace a podporu, a to bez 
ohledu na fázi nemoci či řešení složité 
sociální situace svého blízkého. Blízcí 
potřebují být informováni o sociál-
ních službách a dalších službách péče. 
Vědět, jaká zařízení existují v blízkosti 
jejich bydliště, jaké konkrétní služby 
nabízejí, jak jsou financovány atd. Obě 
strany by měly být informovány o mož-
nostech a nárocích na příspěvky či soci-
ální dávky.

PÉČE O DĚTI A RODINU

Děti a mládež se zdravotními problémy
Asociace rodičů a přátel zdravotně 
postižených dětí v ČR – klub Svět-
luška. Opava-Vlaštovičky, Marie Dolanské 
105/6, tel. 777 988 821, klubsvetluskaopa-
va@email.cz, rodiny s dětmi od 0 do 26 let 
– denní centrum, pobytové aktivity a psy-
chorehabilitační pobyty.
Charita Opava – Mraveneček, denní sta-
cionář pro děti a mládež s kombinova-
nými vadami. Opava, Neumannova 3, tel. 
553 616 648, mravenecek@charitaopava.cz, 
děti a mládež ve věku od 3–26 let.
Klub přátel tělesně postižených 
dětí. Opava, E. Krásnohorské 8, tel.: 
608 561 502, klub.eliska@volny.cz– poby-
tové akce, volnočasové aktivity.
Dětské centrum Čtyřlístek, příspěv-
ková organizace. Opava, Nákladní 29, tel. 
553 621 548, 608 230 246, e-mail: szymi-
kova@dcctyrlistek.cz, fabian@dcctyrlistek.cz 
– ambulantní rehabilitace, stacionář pro děti 
od 1 do 3 let, speciální MŠ pro děti do 7 let.
Slezská diakonie, Středisko Benjamín 
– poradna rané péče. Krnov, Zámecké 
nám. 13, tel.: 554 620 480, e-mail: rana-
pece@sdk.cz, poradkyně dojíždí do domác-
nosti rodiny, věk dítěte s postižením je 
0–7 let.
Speciální pedagogické centrum 
SRDCE. Opava, Slezského odboje 5, tel. 
553 626 092, 553 616 450, e-mail: spc.srd-
ce@seznam.cz, poradenství pro děti s men-
tálním a tělesným postižením.
Středisko rané péče SPRP Ostrava. Mor. 
Ostrava, Nádražní 80, tel. 596 112 473, 
777 234 036 – podpora rodinám s dětmi se 
zrakovým a kombinovaným zrakovým posti-
žením od narození do 4–7 let.
Sírius, příspěvková organizace. 
Opava, Mánesova 7, tel. 731 482 151, 
553 711 803, e-mail: usp.manesovaopa-
va@centrum.cz, pobytová služba pro děti 
a mládež s mentálním postižením ve věku 
od 3 do 26 let.
Magistrát města Opavy – odd. péče 
o staré a těžce zdravotně postižené 
občany. Opava, Bezručovo nám. 14, tel. 
553 756 645, e-mail: michaela.danisko-
va@opava-city.cz, příspěvek na péči, jedno-
rázový příspěvek na kompenzační pomůcky.

Děti a mládež žijící mimo rodinu
Dětský domov. Opava, Rybí trh 14, tel. 
553 777 520, fax 553 777 530, e-mail: det-
sky.domov@opava.cz, pobytové zařízení pro 
děti a mládež od 3 do 18 let.
Fond ohrožených dětí – Klokánek – 
zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc. Dolní Benešov, Osada Míru 313, tel. 
553 652 162, 724 667 603, e-mail: kloka-
nek.db@fod.cz, zařízení pro pobyt týraných, 

zanedbávaných a opuštěných dětí ve věku 
od narození do 18 let.
Dětské centrum Čtyřlístek. Opava, 
Nákladní 29, tel. 553 621 548, 
608 230 246, e-mail: szymikova@dcctyrlis-
tek.cz, fabian@dcctyrlistek.cz – ambulantní 
rehabilitace, stacionář pro děti od 1 do 3 
let, speciální MŠ pro děti do 7 let.
Magistrát města Opavy – odd. sociálně-
-právní ochrany dětí. Opava, Bezručovo 
nám. 14, tel. 553 756 742, e-mail:draho-
mira.polomikova@opava-city.cz.

Děti a mládež ohrožené rizikovými vlivy 
(např. zanedbávané, týrané atd.)
Centrum ELIM – nízkoprahové kluby 
pro mládež. Opava, Rolnická 21A, tel. 
553 653 239, e-mail: elimopava@elimo-
pava.cz.
EUROTOPIA Opava – Klub Modrá kočka. 
Opava, Hradecká 16, tel. 774 883 619, 
e-mail: modra_kocka@seznam.cz – níz-
koprahový klub pro děti do 15 let, sociální 
poradenství, bezpečný prostor pro smyslu-
plné trávení volného času, volnočasové akti-
vity, zážitkové pobyty, výlety, preventivní 
programy pro školní kolektivy.
Fond ohrožených dětí. Opava, Zacpalova 
27, tel. 553 616 497, e-mail: fod.opava@-
fod.cz, vyhledávání a řešení případů dětí 
v ohrožení, sociální asistence v rodinách.
Charita Opava – Linka důvěry. Opava, 
Přemyslovců 26, tel. 553 616 407, 
736 149 142, 800 120 612 (omezeně), 
e-mail: linka.duvery@charitaopava.cz) – 
telefonická krizová pomoc.
Pedagogicko psychologická poradna. 
Opava, Rybí trh 7–8/177–8, tel. 
553 622 768, 553 625 736, e-mail: 
info@ppp.opava.cz, schvan@ppp.opava.cz, 
poradenství zaměřené na speciální vzdělá-
vací potřeby dětí, žáků a studentů mateř-
ských, základních a středních škol.
Poradna pro rodinu, manželství a me-
zilidské vztahy Opava. Opava, Pekař-
ská 4, tel. 553 612 501, 553 622 764, 
777 704 033, e-mail: rodinnaporadnaopa-
va@seznam.cz, poradenství při neshodách 
v partnerství, manželství a rodině, mezige-
nerační problémy, domácí násilí.
Středisko výchovné péče. Opava, Hra-
decká 16, tel. 777 030 853, e-mail: svpd-
m@seznam.cz – poradenství a pomoc při 
řešení rodinných, školních a psychických 
problémů dětí, mládeže a jejich rodin, indi-
viduální a skupinová terapie, konzultace pro 
pedagogy a výchovné poradce.

Rodiny v obtížné životní a krizové situaci
Armáda spásy – Dům pro matky 
s dětmi. Opava, Rybářská 86, tel. 
553 714 509, e-mail: hulkova.r@seznam.cz, 
ubytování, strava a aktivizační činnost pro 
těhotné ženy a matky s dětmi v krizi.
Fond ohrožených dětí. Dolní Bene-
šov, Osada Míru 313, tel. 553 652 162, 
724 667 603, e-mail: klokanek.db@fod.cz, 
zařízení pro pobyt týraných, zanedbáva-
ných a opuštěných dětí ve věku od narození 
do 18 let.
Intervenční centrum pro osoby ohro-
žené domácím násilím. Ostrava, 28. října 
124, tel. 597 489 207, tel./fax: 597 489 204, 
e-mail: donacentrum@quick.cz, sociální 
služby osobám ohroženým domácím násilím 
(pracoviště Bílého kruhu bezpečí, o.s.).
Centrum ELIM – psychologická 
poradna, pomoc obětem domá-

cího násilí. Opava, Rolnická 21A, tel. 
553 653 239, e-mail: elimopava@elimo-
pava.cz.
Charita Opava – Linka důvěry. Opava, 
Přemyslovců 26, tel. 553 616 407, 
736 149 142, 800 120 612 (omezeně),
e-mail: linka.duvery@charitaopava.cz – 
telefonická krizová pomoc.
Občanské sdružení ONŽ – pomoc a po-
radenství pro ženy a dívky – Poradna 
pro ženy a dívky. Opava, Provaznická 2, 
tel.: 553 732 067, 605 372 766, e-mail: 
poradnaopava@seznam.cz, ženy a dívky 
v tíživé životní situaci, poradenství v oblasti 
těhotenství, plánování rodičovství,
partnerských vztahů, domácího násilí.
Dětské centrum Čtyřlístek. Opava, 
Nákladní 29, tel. 553 621 548, 608 230 246, 
e-mail: szymikova@dcctyrlistek.cz.
Středisko integrace menšin. Opava, 
Husova 17, tel. 774 089 192, e-mail: opa-
va@strediskasim.cz, poradenství, včasná 
péče o děti a jejich rodiny, služby pedago-
gických asistentů.
Základní škola Dvořákovy sady. Opava, 
Dvořákovy sady 4, tel. 553 716 445, 
e-mail: alenaorlikova@seznam.cz, přípravný 
ročník, mimoškolní kroužky.

Funkční rodiny
AREKA Opava. Opava, Sněmovní 2, tel. 
553 623 988, e-mail: arekaopava@se-
znam.cz, volnočasové aktivity, ekologická 
výchova a vzdělávání.
BABY CLUB KAČKA – Mateřské cen-
trum OASA. Opava, Válečkova 16, tel. 
723 391 163, e-mail: info@babyclub.cz, 
volnočasové aktivity pro maminky s dětmi 
na rodičovské dovolené.
Centrum pro rodinu a sociální péči. 
Opava, Masarykova 39, tel. 731 625 606, 
e-mail: sdostal@doo.cz, služby preventiv-
ního, vzdělávacího a motivačního charakteru 
(např. společné akce pro rodiny, semináře, 
kurzy, poradenství při plánování rodičov-
ství).
Centrum ELIM – klub pro děti 7–12 let, 
klub pro matky na mateřské, resp. rodi-
čovské dovolené. Opava, Rolnická 21A, 
tel. 553 653 239, e-mail: elimopava@elimo-
pava.cz.
EUROTOPIA Opava. Opava, Hradecká 16, 
tel. 774 883 619, e-mail: modra_kocka@se-
znam.cz – nízkoprahový klub pro děti do 15 
let, sociální poradenství, bezpečný prostor 
pro smysluplné trávení volného času, vol-
nočasové aktivity, zážitkové pobyty, výlety, 
preventivní programy pro školní kolektivy.
Charita Opava – Neškola. Opava, Mino-
ritský klášter, 1. posch, tel. 731 534 048 – 
mateřské centrum.
Středisko volného času. Opava, Husova 
17, tel. 553 712 100, e-mail: info@svco-
pava.cz, volnočasové aktivity, letní a pří-
městské tábory, loutkové divadlo.
„Pojďte si zkusit, jaké to je pomá-
hat potřebným!” Dobrovolnické cent-
rum ELIM OPAVA. Opava, Rolnická 21a, 
tel: 775 938 073, e-mail: kubickova@elimo-
pava.cz, nabídka dobrovolnických činností 
a databáze dobrovolníků.

Tato akce je spolufinancována Evrop-
skou unií, Moravskoslezským krajem 
a statutárním městem Opava

Seznam organizací poskytujících sociální 

a související služby ve městě Opava
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JAK SE ŽIJE

Napadlo ji, že zkusí odnaučit kouřit kamaráda. Jak? Namalovala mu velké, více než 
metrové plátno, na kterém jsou obrovské nedopalky cigaret. Cigaretové vajgly obřích 

rozměrů působí plasticky, reálně, a co je důležité: stísněně a nepříjemně. Pro malířku 
a restaurátorku Blanku Valchářovou (40) je malování způsob, jak dát najevo své myšlenky, 
pocity a jak přesvědčovat. „Malba je mimořádně vhodným prostředkem pro prezentaci 
napětí,” říká.

V roce 2005 připravili v Lublani Slovinci rozsáhlou výstavu jednoho ze svých největších umělců národní histo-
rie – France Kavčiče. Na hlavním výstavním plakátě se skvěl název města Opava a jméno Blanka Valchářová. 
Valchářová pro výstavu zrestaurovala dva Kavčičovy obrazy. Slovinci je našli při úporném celoevropském pát-
rání po mistrových dílech na zámku ve Velkých Losinách. Fotografie jednoho z nich se stala hlavním plakátem 
výstavy. Malířství a restaurátorství jsou pro Valchářovou dva hlavní směry její práce.

Jméno Blanky Valchářové je lidem na Opavsku známé především v souvislosti s malováním portrétů opavských 
starostů a primátorů. Její práce je však daleko obsáhlejší, bohatší a zahrnuje jak tvůrčí malířský proces, tak 
restaurátorství. 

Blanka Valchářová se s rodiči přistěhovala do Opavy z rodného Nového Jičína, když jí bylo deset let. Začala cho-
dit na hodiny výtvarné výchovy k opavské legendě Miloši Kačírkovi, který ji pak nasměroval na studia do Prahy. 
V Praze strávila dvanáct let. Vystudovala restaurátorství a poté malířství. Do Opavy se – alespoň sezonně – 
začala vracet před sedmi lety.

Malířská témata hledá v hmatatelném a blízkém okolí. Rozbité sklo, rozsypaná čočka, perly, výrazné tváře cha-
rakterizující přítomnou dobu. Její obraz svatebních šatů skončil ve sbírce jednoho z nejvýznamnějších českých 
šlechtických rodů. Malby jsou fotorealistické, ale oproti fotografii je v nich viditelně navíc to, co malba umožňuje 
přidat. Především poselství, které do obrazů vkládá tak, aby nebylo přímo vyřčené a přesto bylo sdělné. Ráda 
pracuje s velkými formáty. Na akademii jí říkali, že to, co maluje, je krajní poloha spektra současného výtvar-
ného umění. Tou opačnou polohou je umělecká zkratka - myšlenka, která se dá stěží zachytit. „Maluji ty věci, 
které mě obklopují. Kdybych žila v baroku, malovala bych krinolíny, v 19. století parostroje. Maluji věci, které 
jsou kolem mě a oslovují mě,“ říká Valchářová. 

Když vybírá kompozici, důkladně zkoumá a promýšlí obraz. „Využívám fotografii. Udělám dvacet až třicet 
snímků a pak vyberu ten, který mě zaujme,” poznamenává. (Tento postup využila i při malování obrazu prvního 
opavského primátora po pádu komunismu Jiřího Staňka.) Valchářová má bohatý rejstřík technických postupů. 
Naučila se je díky své druhé profesi – restaurátorství. Dobrá znalost technik, schopnost rozpoznat je na cizích 
malbách a dovednost je přiměřeně použít, jí pomáhají k tomu, že jsou její obrazy velmi působivé, prostorové. 

„Když se setkám s lidmi, tak mluvím buď jen o restaurování, nebo jen o malbě. Takže mě pak někteří znají jen 
jako restaurátorku a jiní jen jako malířku,” usmívá se Blanka Valchářová. O své restaurátorské práci mluví jako 
o léčení uměleckých děl. „Je to jako kdybych byla lékařem uměleckých děl. Než vůbec začnu, tak musím pro-
vést spoustu vyšetření. Podobně jako u lékaře se používá rentgen, UV záření, odebírám vzorky a posílám je do 
laboratoře. Je to léčení uměleckých děl,” popisuje. „Když maluji, tak čas vytvářím, když restauruji, tak podlé-
hám času. A je to marný a předem prohraný boj,” říká s lehkým úsměvem.

V rámci restaurátorské práce letos například pracovala na velké nástěnné malbě od Josefa Ignáce Setlera 
z 18. st., která je v Šenovském kostele. Mezi její známé dřívější práce pak patří třeba vlámskými vlivy pozna-
menaná Hlučínská deska ze 16. st. – jedno z nejhodnotnějších děl v tomto regionu. V minulosti restaurovala 
několik rozměrných oltářních pláten, oltářních kompletů a závěsných obrazů od nejstarší doby až po součas-
nost. Pracuje pro zámky, muzea, ale i pro Národní galerii v Praze.

„Charakteristickým rysem tvorby Blanky Valchářové je smysl pro monumentální čistou formu a smysl pro 
význam detailu. Takový postoj překračuje rámec chladného přístupu hyperrealistů,” napsal o ní profesor Zde-
něk Beran do profilového katalogu českých hyperrealistů. „Valchářová dovede objevit nenápadnou skutečnost 
a vdechnout jí naléhavost hodnou renesančních a barokních mistrů,” podotkl.

Když se v Praze na Akademii výtvarných umění hovořilo o tom, zda-li by se restaurátoři měli nebo neměli učit 
malbě, bylo jméno Blanky Valchářové jedním z přesvědčivých argumentů, proč by se výuka malby měla zacho-
vat. Její činnost byla totiž oceněna mezioborovou Hlavkovou cenou a stipendiem manželů Jelínkových ze Švý-
carska. Čtyřicetiletá restaurátorka a malířka dnes patří jednak ke zkušeným restaurátorkám a jednak k ne-
přehlédnutelným osobnostem českého malířského hyperrealismu. Její díla figurují v katalozích vedle takových 
veličin, jakými jsou Teodor Pištěk či Zdeněk Beran.

OSOBNOST

Blanka Valchářová

Blanka Valchářová – restaurátorka a malířka

* 1967 v Novém Jičíně – po příchodu do Opavy ji vyučoval Miloš Kačírek
 – vystudovala v ateliéru restaurování malířských děl u profesora Strettiho
 – vystudovala v ateliéru klasické malby u profesora Zdeňka Berana
 – je vdaná, má jednu dceru
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Foto: archiv Blanky Valchářové, Jan Šindler
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Statutární město Opava ve 
spolupráci s Opavským 

kulturním centrem, Knihovnou 
Petra Bezruče a Základní 
uměleckou školou Opava 
(výtvarný obor) vyhlašuje další 
ročník literární a výtvarné soutěže 
pro děti a mladé lidi „O cenu 
primátora” na téma „Bílá Opava 
– to pravé místo pro život”.

Úkolem účastníků soutěže je výtvarně 
nebo literárně vyjádřit svůj pohled 
na současné změny v životech oby-
vatel Opavy. Důraz by měl být kla-
den na mezilidské vztahy, životní pro-
středí a věci veřejné. Uzávěrka soutěže 
je 27. června. Slavnostní vyhlášení 
výsledků, vernisáž výtvarných prací 
a autorské čtení literárních prací se 
uskuteční 14. října v kostele sv. Václava. 

Soutěže se mohou zúčastnit děti 
a mládež do 26 let žijící nebo studu-
jící v Opavě. Zájemci se mohou do 
soutěže přihlásit individuálně nebo 
v rámci školy. Hodnocení provede 
porota, jejímiž členy budou pedago-
gové, výtvarníci, literáti a představi-
telé města. Výtvarná a literární soutěž 
jsou samostatné a probíhají v několika 
kategoriích.

Výtvarná a literární soutěž O cenu primátora

Království velehor očima
opavského horolezce
I jedny jediné ponožky mohou 

hrát velkou roli, když je vaším 
cílem doškrábat se na vrchol 
druhé největší hory světa. A jen 
pár lidí na světě ví, kolik sil stojí 
člověka, aby snesl zraněného 
muže z hřebenů téměř 
osmitisícové hory. 

Opavský horolozec Kamil Bortel bude 
v průběhu ledna několikrát vyprávět 
o cestách do Himaláje a Karakorumu. 
Kromě toho vystaví na začátku nového 
roku fotografie ze svých velkých horo-
lezeckých expedic.  

Kamil Bortel sestavil kolekci fotogra-
fií z pěti výprav do výšek od 6 až do 
8,5 tisíc metrů (Island Peak, Broad 
Peak, Shisha Pangma, Dhaulagiri, K2). 
Výstavu můžete navštívit v Knihovně 
Petra Bezruče a její vernisáž je napláno-
vána na úterý 8. ledna (17.00 hodin). 

Výstava Kamila Bortela vypovídá nejen 
o horách, ale i o lidech v nich. Jeho 

kolekce snímků jsou pohledem do světa 
věčného sněhu a ledu, pohledem na 
horské kamarádství, přátelství na laně, 
pohledem na muže, kteří mění teplo 
domova za adrenalin a drsnou přírodu.

Kromě fotografické výstavy vás horo-

lezec zve i na večery s projekcí a poví-
dáním. Od 8. do 29. ledna se můžete 
vždy v úterý v 18 hodin přenést 
o stovky a stovky kilometrů dál a tisíce 
metrů výš. Podrobný program jednotli-
vých večerů najdete na stránkách kul-
turního kalendáře.

Kamil Bortel při 
cestě na K2.

Foto: archiv 
Kamila Bortela

Propozice soutěže
VÝTVARNÁ ČÁST

Věkové kategorie:

1. děti předškolního věku, mateřské školy
2. 6–8 let
3. 9–11 let
4. 12–15 let
5. 16–18 let
6. studenti vysokých škol

Každé věkové kategorie se může účast-
nit soutěžící, který do uzávěrky soutěže 
(tj. 27. 6. 2008) splňuje daný věkový limit.

Samostatná kategorie:

Žáci a studenti výtvarných uměleckých škol 
budou ve výše uvedených kategoriích posu-
zováni zvlášť.

Podmínky:

– práce jsou formátově neomezeny
– lze zvolit libovolnou techniku

– práce odevzdat do 27. 6. 2008 na 
Základní umělecké škole, Solná 8, Opava 
s označením obálky „soutěž O cenu pri-
mátora”

– každá práce musí být označena: číslem 
kategorie, jménem a příjmením, datem 
narození, věkem, adresou bydliště, 
názvem školy, třídou, e-mailovou adre-
sou

– jednotlivé kategorie jsou odevzdávány 
v jednotlivých složkách, aby nedocházelo 
k promíchání kategorií

LITERÁRNÍ ČÁST

Věkové kategorie:

1. 6–8 let
2. 9–11 let
3. 12–15 let
4. 16–18 let
5. studenti vysokých škol

Každé věkové kategorie se může účast-

nit soutěžící, který do uzávěrky soutěže 
(tj. 27. 6. 2008) splňuje daný věkový limit.

Žánrové kategorie:

Próza a poezie se hodnotí odděleně.

Podmínky:

– každý účastník zašle svou literární práci 
napsanou čitelně

– práce odevzdat do 27. 6. 2008 
v Knihovně Petra Bezruče a jejích poboč-
kách s označením obálky „soutěž O cenu 
primátora”

– každá práce musí být označena: číslem 
kategorie, jménem a příjmením, datem 
narození, věkem, adresou bydliště, 
názvem školy, třídou, e-mailovou adresou

Další informace o soutěži:

e-mail: oko@opava-city.cz, 
kontaktní osoba: Irena Šindlerová, 
tel.: 731 144 918
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Komu se poštěstí, aby mu na 
narozeniny zazpívaly stovky 

a stovky lidí na Dolním náměstí? 
Malý Šimon takové štěstí měl. Na 
vánočních trzích mu zazpíval svou 
narozeninovou píseň populární 
skladatel a písničkář Jaroslav 
Uhlíř. 

Vánoční trhy nabídly prochlazenému 
městu horké punče a medovinu, koláče 
či vonící klobásy a také koncerty pěvec-

kých sborů, lidových souborů a známých 
hudebních skupin či hvězd. Na Horním 
náměstí mohly děti posílat přání Ježíš-
kovskou poštou či se podívat na lidový 
Betlém, zajít na některé z divadel-
ních vystoupení, zasoutěžit si. Dolnímu 
náměstí dominoval hudební program.

Městský vánoční strom se rozsvítil na 
Mikuláše a celý večer se centrem pro-
háněli čerti a andělé v doprovodu svého 
patrona. Vedení města tentýž den odmě-

nilo děti, které vyrobily ozdoby na 
vánoční strom a vánoční stánky.

Mezi nejúspěšnější koncerty patřil kon-
cert Jaroslava Uhlíře, který rozezpíval 
pohádkovými písničkami celé náměstí, 
či koncert Marcela Woodmana, který 
dokáže návštěvníky trhů roztancovat 
i v největším mraze. Slovenské návštěv-
níky trhů velmi potěšilo vystoupení čtvrté 
finalistky první řady soutěže Slovensko 
hledá superstar – Zdeňky Predné.

Vánoční trhy rozehřívaly zasněženou Opavu
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INZERCE

Zimní les je pro většinu z nás místem 
plným romantiky a tajuplné krásy. O tom, 
že je les i ekonomickým a krajinotvor-
ným útvarem, jsme si s představitelem 
firmy Luděk Plachký působící v malebné 
krajině jesenických hor již povídali. Ten-
tokrát bylo hlavním námětem našeho 
rozhovoru bilancování letošního roku. 
Hovoří pan Luděk Plachký.

Můžete našim čtenářům v krátkosti připome-
nout, co je hlavním předmětem vaší činnosti?

Naše firma byla založena roku 1993. V letech 1997 
až 2002 byla její hlavní činnost směrována do oblasti 
poradenství při obchodování se surovým dřevem se 
zaměřením na rakouský trh. V roce 2002 jsme naše 
hlavní aktivity přesunuli do oblasti Jeseníků. V té době 
spočívala činnost firmy ve výkupu surového dřeva od 
přímých majitelů, povětšinou z obcí v daném regi-
onu, které jsme následně zpracovali, roztřídili a dodali 
dle požadavků cílových odběratelů. Do oblasti lesnic-
tví jsme vstoupili koncem roku 2003, kdy jsme uspěli 
ve výběrovém řízení organizovaném Lesy České re-
publiky, s. p. – Lesní správa Javorník. Od roku 2005 
jsme působili coby smluvní partner Lesů České repub-
liky, s. p., při Lesní správě Jeseník na revíru Šumná.

Kolik hektarů lesního majetku v současné době 
obhospodařujete?

Do poloviny roku 2007 se jednalo o necelých 1500 
ha lesa. Dá se říci, že jde o velmi složitý horský revír 
s 50% podílem lanovkových technologií a s nadmoř-
skou výškou 600–1100 metrů. Tyto podmínky s se-
bou přinášejí nemalé nároky na zvládnutí technolo-
gicky náročných procesů, přičemž celkový roční úkol 

je třeba zvládnout, v závislosti na povětrnostních pod-
mínkách, zhruba za 8 měsíců. 

Vaše společnost je držitelem certifikátu spotřebi-
telského řetězce dřeva. Co to pro vás znamená? 

Certifikát spotřebitelského řetězce dřeva potvrzuje 
původ dřevní suroviny a výrobků z ní. Pomocí certi-
fikátů C-o-C může výrobce nebo obchodník prokázat, 
že surovina použitá ve výrobku pochází z certifikova-
ných lesů. Dochází tím k eliminaci využívání takzva-
ných kontroverzních zdrojů suroviny, která pochází 
z nelegální těžby, jako například těžby v lesních ob-
lastech s těžbou přísně zakázanou zákonem nebo kde 
je plánován zákonný zákaz těžby. Obecně lze říci, že 
tímto svým přístupem podporujeme trvale udržitelné 
obhospodařování lesů. Kromě výše zmíněného certi-
fikátu jsme i držitelé všech certifikátů ISO důležitých 
pro předmět naší činnosti.

Blíží se začátek nového roku a s ním i bilanco-
vání roku letošního. Co vám jako lesnické firmě 
přinesl rok 2007?

Nutno říci, že rok 2007 byl pro firmy působící v na-
šem oboru velmi specifický. Nevím, zda si ještě čtenáři 
vzpomenou, ale v noci z 18. na 19. ledna se přehnala 
Evropou vichřice o síle orkánu. Tato vichřice, později 
pojmenovaná jako orkán Kyrill, spolu s větrnými po-
ryvy v následujících deseti dnech napáchala na lesních 
majetcích extrémně vysoké škody ve formě polomů. 
I když jsme nepatřili do nejvíce postižených oblastí, 
prakticky celé první pololetí jsme se s následky větrné 
smršti potýkali. Následný přebytek surového dříví na 
evropském trhu způsobil jeho cenový propad, což si-
tuaci ještě více zkomplikovalo. V současné době do-
chází k pozvolné stabilizaci trhu, a pokud nás nepotká 
nějaká další přírodní katastrofa, doufám, že rok 2008 
bude z tohoto pohledu vcelku standardní.

Jak hodnotíte v současnosti hodně vyostřenou si-
tuaci kolem zadávání zakázek na práce pro státní 
podnik Lesy České republiky? 

Tato otázka je poměrně složitá. Myslím si, že už 
o ní bylo řečeno či napsáno erudovanými odborníky 
velmi mnoho, a proto bych se raději zdržel komen-
táře. Já osobně kvituji snahu současného manage-
mentu Lesů ČR v čele s Ing. Vladimírem Dolejským, 
Ph.D., dotáhnout poslední tendry do úspěšného konce, 
a stabilizovat tak prostředí, ve kterém se jako lesnická 
firma pohybujeme. 

Zúčastnili jste se tolik diskutovaných střednědo-
bých tendrů na práce pro Lesy ČR?

Samozřejmě a potěšilo nás, že i přes značnou kon-
kurenci jsme byli poměrně úspěšní. V této souvislosti 
bych rád poděkoval všem svým spolupracovníkům, 
kteří se na tvorbě nabídek podíleli.

Na závěr našeho rozhovoru jsme panu Plachkému 
poděkovali za jeho ochotu a tolik cenný čas, který nám 
věnoval. -kmi-

Lesy potřebují dobré hospodáře
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SLEZSKÉ DIVADLO
  4. 1. 19.00 YUZURU sk. 4 – O
  7. 1. 10.00 ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ školy – BP
  8. 1.  10.00 SLUHA DVOU PÁNŮ školy – Č
  9. 1. 19.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA sk. 2 – OP
12. 1. 10.00 ČERNÁ SKŘÍŇKA 

aneb HRY A SNY sk. D – K
13. 1. 19.00 ČERNÁ SKŘÍŇKA 

aneb HRY A SNY – premiéra sk. P – K
14. 1. 10.00 SUGAR školy – M
15. 1. 19.00 ČERNÁ SKŘÍŇKA 

aneb HRY A SNY sk. 1 – K
16. 1. 18.00 LAKOMEC sk. S – Č
17. 1. 19.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA  sk. 6 – OP
18. 1. 19.00 ČARDÁŠOVÁ PRINCEZNA sk. 3 – OP
19. 1. 19.00 NATĚRAČ mimo – ČK
21. 1.  18.00 HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY  sk. O – Č
22. 1. 19.00 ČERNÁ SKŘÍŇKA 

aneb HRY A SNY sk. 5 – K
23. 1. 19.00 SUGAR sk. M – M
24. 1. 10.00 POPELKA školy – PM 
25. 1. 10.00 LAKOMEC uz. předst. – Č
26. 1. 19.00 TESTOSTERON sk. 7 – K
27. 1. 17.00 AMADEUS.  mimo – HK

50 % sleva pro důchodce a studenty.
28. 1. 10.00 POPELKA školy – PM
29. 1. 10.00 ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ školy – BP
30. 1. 10.00 LAKOMEC školy – Č
31. 1. 19.00 ČERNÁ SKŘÍŇKA 

aneb HRY A SNY sk. 9 – K
Č = činohra, O = opera, M = muzikál, OP = opereta, P = 
pohádka, HK = hudební komedie

KINO MÍR
  3. 1. – 6. 1. 20.00 MEDVÍDEK – česká tragikomedie
  7. 1. – 9. 1. 20.00 30 DNÍ DLOUHÁ DOBA 
   – horor USA
10. 1. – 13. 1. 20.00 P. S. MILUJI TĚ 
   – melodrama USA
11. 1. – 13. 1. 18.00 GYMPL – český film
14. 1.   20.00 POSLEDNÍ PLAVKY 
   – česká komedie
15. 1., 16. 1. 18.00 POSLEDNÍ PLAVKY 
   – česká komedie
  20.00 POSLEDNÍ PLAVKY 
   – česká komedie
17. 1., 20. 1. 20.00 RESIDENT EVIL – ZÁNIK
   – sci-fi horor USA
18. 1., 19. 1. 18.00 RESIDENT EVIL – ZÁNIK
   – sci-fi horor USA
  20.00 RESIDENT EVIL – ZÁNIK
21. 1. – 23. 1. 20.00 SUPER BAD – komedie USA
24. 1. – 27. 1. 20.00 BEOWULF – dobrodružná fantasy 
   USA. 25. 1. se film nehraje!
26. 1. – 27. 1. 18.00 ZLATÝ KOMPAS 
   – dobrodružný rodinný film USA
28. 1. – 29. 1. 20.00 SAW – horor USA
30. 1.  19.30 BANÁNOVÉ RYBIČKY HALINY 
   PAWLOWSKÉ
31. 1.  15.00 RATATOUILLE – animovaná 
   pohádka za dobré vysvědčení
31. 1.  20.00 SVATBA NA BITEVNÍM POLI 
   – česká komedie
  1. 2. – 3. 2.  18.00  SVATBA NA BITEVNÍM POLI
  20.00 SVATBA NA BITEVNÍM POLI

KINO MÍR – FILMOVÝ KLUB
 3. 1. 17.30 AMARCORD
 7. 1. 17.30 ONCE
10. 1. 17.30 ŠŤASTNÉ MÍLE
14. 1. 17.30 4 MĚSÍCE, 3 TÝDNY A 2 DNY
17. 1. 17.30 PERSEPOLIS
21. 1. 17.30 SIN CITY – MĚSTO HŘÍCHU
24. 1. 17.30 RENESANCE
28. 1. 17.30 INTERVIEW
31. 1. 17.00 ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
 4. 2. 17.30 KURS NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ

VÝSTAVY
MILAN UHLÁR – FOTOGRAFIE. Librex – knihkupectví, 
Ostrožná 33. Od 7. 1. do 30. 1. 

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, 
www.szmo.cz
NORIYUKI SAWA – JAPONSKÝ LOUTKÁŘ. Výstavní budova 
SZM, sady U Muzea 1. Do 3. 1. 
KOUZELNÝ SVĚT HRAČEK – výstava s vánoční tématikou ze 
sbírek SZM. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do 31. 1.
OPAVA NA DOBOVÝCH POHLEDECH. Výstavní budova SZM, 
sady U Muzea 1. Do 15. 2. 
STŘÍPKY ZAJÍMAVOSTÍ Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ – polo-
drahokamy ze sbírek SZM. Výstavní budova SZM, sady U Mu-
zea 1. Do 31. 1.
MUZEJNÍK, PREPARÁTOR, CESTOVATEL VILÉM 
BORŮVKA. Výstavní síň Arboretum Nový Dvůr.
STARÉ ČÍNSKÉ UMĚNÍ – MINIATURNÍ KRAJINY – PŘÍ-
RODNÍ SCENÉRIE. Výstavní síň a exteriéry dendrologické 
expozice AND. 
NAŠE DUBY. Pohled od fylogeneze dubů do současného 
zastoupení druhů ve středoevropských podmínkách. Arboretum 
Nový Dvůr – výstavní pavilon. 
VÝVOJ PŘÍRODY VE SLEZSKU A NA SEVERNÍ MORAVĚ. 
SLEZSKO V LIDOVÉM UMĚNÍ. EVROPSKÉ UMĚNÍ 14.–18. 
STOL. ZE SBÍREK SZM: I. GOTIKA, II. RENESANCE A BA-
ROKO. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Otevřeno: Út–
So: 9–12, 13–16 h., Ne–svátky: 9–12, 14–16 h. 
ŽIVOT A DÍLO PETRA BEZRUČE. Památník P. Bezruče, 
Ostrožná 35. Otevřeno: Po–Pá: 8–12, 13–16 h. 
DŘEVINY PĚTI SVĚTADÍLŮ. Arboretum Nový Dvůr. Ote-
vřeno: denně 8–16 h. 
EXPOZICE II. SVĚTOVÉ VÁLKY. SKANZEN BOJOVÉ TECH-
NIKY. Hrabyně – Památník II. světové války. Expozice po 
dobu rekonstrukce uzavřeny!
AREÁL ČS. OPEVNĚNÍ HLUČÍN-DARKOVIČKY. Hlučín-Dar-
kovičky. Otevřeno: pouze pro předem ohlášené návštěvy (tel.: 
595 051 110). 
KRAJEM PETRA BEZRUČE, Ostravice – Srub Petra Bez-
ruče. Otevřeno: pouze pro předem ohlášené návštěvy (tel.: 
558 682 356, 553 625 024). 

JAZZOVÝ KLUB – VINÁRNA U PŘEMKA
Pekařská ul., Opava, tel.: 553 712 109. Předprodej vstupenek 
– bar Vinárny U Přemka, Sluna
17. 1. 20.00 PETR DVORSKÝ – KVINTET se skvělou zpě-

vačkou
23. 1. 20.00 JAN KOŘÍNEK – KVARTET

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA
Nádražní okruh 11, Opava, tel.: 553 626 512, zusvkopava.cz
10. 1. 18.00 PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY pro 

chlapce ve věku 8–14 let se zájmen o tanec. 
Info: 553 625 924, klapka 522, H. Pinkowská). 
ZUŠ V. Kálika, Rybí trh 7.

28. 1. 17.00 KONCERT KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ. Účinkují 
žáci klavírního oddělení. Koncertní sál školy.

29. 1. 17.00 KONCERT DECHOVÉHO ODDĚLENÍ. Účinkují 
žáci dechového oddělení. Koncertní sál školy.

ANDĚLSKÉ STUDIO
Kasárenská 4, Opava, tel.: 776 764 455 (p. Starečková), 
andelskestudio.opava@seznam.cz
  8. 1. 17.30 MANDALA ŽIVOTNÍ CESTY, ŽIVOTNÍHO
  9. 1. 9.00 SMĚRU A ŽIVOTNÍHO POSLÁNÍ.
    Přednáška spojená s malováním mandaly, 

meditací a osobním andělským poselstvím. 
15. 1. 17.30 KARMA A OSVÍCENÍ V NAŠEM ŽIVOTĚ 

PODLE ANDĚLŮ – přednáška spojená s medi-
tací

22. 1. 17.30 ÚPLŇKOVÁ MEDITACE POUZE PRO ŽENY
29. 1. 17.30 POVÍDÁNÍ S ANDĚLY – přednáška spojená 

s meditací na posílení a rozvoj svých duchov-
ních schopností
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HOLOS – o. s.
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, 
holos@holos.cz, www.holos.cz
13. 1.  VÝLET NA BĚŽKÁCH. Pořádá turistický klub 

HOLOS. Trasa: Nový Dvůr – Sádek – Hlav-
nice. Pro nenáročné. Vedou členové O. S. 
HOLOS, ukončeno pobytem na turistické 
základně větrný mlýn v Hlavnici, občerstvení, 
sauna. 

26. 1. – 27. 1. HOLOTROPNÍ DÝCHÁNÍ. Vliv porodního 
traumatu na náš život. Grofovy matrice. Zážit-
kový seminář v rámci transpersonální psy-
chologie, vede doktor M. Hrabánek, žák 
prof. Grofa. Střední zdravotnická škola.

TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU. Pro ty, kteří mají 
rádi moderní pohyb, latinskoamerické a standardní spor-
tovní tance. Od 6 do 100 let. Vždy v Po, Čt, Pá od 15.30 h. na 
Střední zdravotnické škole, Dvořákovy sady 2.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 
553 623 276, info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
12. 1.  JÓGA PRO DOSPĚLÉ. Přihlášky předem na 

tel.: 553 712 821 nebo estetika@svcopava.cz, 
pí Montagová. SVČ, Jaselská 4. 

12. 1.  15.00 POVÁNOČNÍ VÁNOČKA. Pečení vánočky, 
mazance a jiných dobrot. Přihlášky do 9. 1. na 
tel.: 553 712 821, estetika@svcopava.cz, pí 
Vajdová. SVČ, Jaselská 4.

13. 1., 20. 1.,  LYŽAŘSKÁ ŠKOLIČKA – VISALAJE 2008. 
27. 1.  Pro děti od 6 let, sraz v 7.30 h. u LD. Návrat 

v 17 h. Uzávěrka přihlášek vždy ve St večer 
před sobotním odjezdem. Info: 553 623 276 
nebo voda@svcopava.cz, p. Beneš.

19. 1.  15.00 POHÁDKOVÝ DOMEČEK V LEDOVÉ 
POHÁDCE „O SNĚHURCE”. Zábavné odpo-
ledne pro rodiče a děti. SVČ, Jaselská 4.

23. 1.   OKRESNÍ KOLO MATEMATICKÉ OLYM-
PIÁDY pro ZŠ kategorie Z5 a Z9, pro vítěze 
školních kol. Přihlášky do 11. 1., pí Kleinová, 
ZŠ Otická. 

26. 1.   MEDAL OF HONOR – ALLIED ASSAULT. 
Soutěž ve hře, hra po síti. Kategorie I.: 12–14 
let, kat. II.: 15–17 let, pro předem přihlášené: 
technika@svcopava.cz, tel.: 775 085 961. 
SVČ, Jaselská 4.

26. 1.   NETRADIČNÍ SÁŇKOVÁNÍ aneb Sjezd na 
čemkoliv. Info: www.svcopava.cz a na plaká-
tech. 

28. 1.  OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY V JAZYCE 
NĚMECKÉM pro SŠ kategorie III., pro vítěze 
školních kol, přihlášky do 11. 1., pí Pavelková, 
Slezské gymnázium, Zámecký okruh 29. 

30. 1.  OKRESNÍ KOLO CHEMICKÉ OLYMPIÁDY 
pro ZŠ kategorie D, pro vítěze školních kol, 
přihlášky p. Salamon, ZŠ E. Beneše.

ŠKOLA BRUSLENÍ – pro děti od 5 let, začátečníky i pokro-
čilé. So 12. 1. od 8.30 do 9.30 h., Ne 13. 1. od 7.45 do 8.45 
h. Zimní stadion Opava. 20 lekcí, s sebou brusle, rukavice, 
čepice, šály.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 
553 615 609, loutkovedivadlo@svcopava.cz, www.svco-
pava.cz, předprodej vstupenek Sluna
  6. 1.  10.00 a 16.00 DVANÁCT MĚSÍČKŮ. Klasická národní 

pohádka, pro děti od 4 let. Soubor 
OPAL LD SVČ. LD.

13. 1.  10.00 a 16.00 POHÁDKY PANA POHÁDKY. O Bu-
dulínkovi a Červené Karkulce – dvě 
pohádky pro nejmenší podle J. Středy. 
Divadélko na dlani LD SVČ. LD.

17. 1. a 24. 1.  19.00 U NÁS V LESE – NEMELE SE. Před-
stavení DS Siesta LD SVČ pro dospělé. 
LD.

20. 1.  10.00 a 16.00 ZPÍVÁNKY. Lidové písničky s pohád-

kou pro nejmenší. Loutkářský soubor 
Skřítci LD SVČ. LD. 

27. 1.  10.00 a 16.00 PLETENÉ POHÁDKY. Čtyři pohádky 
upletené z vlny, jak loutky, tak celá 
scéna. Divadýlko Kuba Plzeň. LD.

28. 1.  8.30 a 10.00 MŇAM POHÁDKY. Pohádky o jídle. 
Divadýlko Kuba Plzeň. Pro předem při-
hlášené MŠ a ZŠ. LD.

KLUB RYBNÍČEK
při o. s. Život a Zdraví – pobočka Opava, Na Rybníčku 60, 
Opava, tel.: 553 610 857, 605 211 414, klub.rybnicek@se-
znam.cz
KLUB ZDRAVÍ
  1. 1.  NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PRADĚD. V rámci 

akce Svazu turistů. 
11. 1. 17.00 HLEDÁNÍ – SPECIÁL. Společné přemýšlení 

nad otázkami z přednášek a studia Bible. Před-
náší L. Jureček. 

12. 1. 15.00 UGANDA – misijní cesta do Afriky, cestopisné 
vyprávění. Přednáší B. Hyvnarová. CASD, Olo-
moucká 51.

15. 1. 17.30 NOVOROČNÍ SETKÁNÍ KLUBU ZDRAVÍ – 
společné posezení.

25. 1. 17.00 SHARE HIM – pokračování ve společném 
setkávání nad dalšími tématy studia Bible. 
Přednáší B. Hyvnarová. 

KLUB PATHFINDER ODDÍL 118 OPAVA (organizace skaut-
ského typu)
Po 15.00–17.00 KLUBÍČKO PRO NEJMENŠÍ – ztvárnění 

biblických příběhů různými výtvarnými 
technikami. Vypráví teta Broňa.

Po 17.00–18.00 STEZKA PÍSMÁKŮ – pravidelné studium 
Bible. Pro děti od 8 do 16 let.

Čt 16.30–18.00 KLUB PATHFINDER – schůzky oddílu. 
Různé hry, učení se skautským dovednos-
tem, výlety, sport, zpěv, stolní tenis, letní 
tábor.

Pá 15.00–17.00 KLUB DESKOVÝCH HER – příležitost pro 
každého, kdo si chce zahrát klasické des-
kové hry.

Út a Pá      18.00 BĚŽECKÝ TRÉNINK DĚTÍ – každý 
správný Pathfinder si udržuje dobrou 
fyzickou kondici.

5. 1. DĚTSKÁ BOHOSLUŽBA – již 5. boho-
služba, při které nechybí příběhy, pís-
ničky, maňásci, kos a vaši kamarádi. 

NA JEDNÉ PLANETĚ SPOLU SE ZVÍŘÁTKY – 7. roč-
ník výtvarné soutěže Adry. 3 kategorie: předškolní děti, 
1.–5. roč., 6.–9. roč. Zvlášť budou oceněny případné pří-
spěvky starších autorů. Práce označte na zadní straně jmé-
nem, kategorií, adresou a telefonním číslem autora, případně 
organizace, a doručte do Klubového centra Rybníček do konce 
ledna nebo je můžete zanechat v prodejně Triware ve stejné 
budově. Info: 603 968 860.

EUROTOPIA OPAVA, O.P.S. – KLUB MODRÁ KOČKA
17. listopadu 6, Opava 6, tel.: 608 883 618, opava@eurotopi-
a@cz, www.eurotopia.cz
KLUB MODRÁ KOČKA – nízkoprahový klub pro děti do 
15 let, volnočasové aktivity zdarma (hry, stolní fotbálek, 
výtvarné ateliéry, internet), Po, Út, Čt: 14–18 h., Hradec-
ká 16. Info: J. Chmelařová, 774 883 619, modra_ kocka@se-
znam.cz.
KLUB KOŤÁTKO – klub pro děti ve věku 5–6 let, ve kterém 
se hravou formou seznamují se světem kolem sebe (témata 
jako lidské tělo, rodina apod.). Info: M. Dostál, 774 063 618. 
Po–Čt: 12.30–15 h. 
10. 1. 16.00 BUĎ FIT S MODROU KOČKOU 
a každý  – protahování, posilování, procvičování pod 
další Čt  dohledem odborníka v kulturistice. Info: M. 

Dostál, 774 063 618. 
14. 1.  15.00 VÝTVARNÝ ATELIÉR  
a každé  – výroba originálního kalendáře
další Po
22. 1. 16.00 ČAJOVNA U MODRÉ KOČKY – tradiční i ne-

tradiční hry u voňavého čaje. 
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ELIM OPAVA, O. S.
Rolnická 21A, Opava, tel.: 553 653 239, 775 938 070, 
elimopava@elimopava.cz, www.elimopava.cz
10. 1. 16.00 ZÁKLADNÍ ŠKOLENÍ PRO ZÁJEMCE 

O DOBROVOLNICTVÍ. Info: pí Kubíčková. 
Centrum Elim.

KLUB SLUNÍČKO – St a Pá: 9–12 h., pro rodiče na rodi-
čovské dovolené a jejich děti. K dispozici tělocvična, sport. 
nářadí, hračky, hry, internet, posezení. Info: pí Lesáková, 
775 591 985.
INTERNETOVÝ KLUB pro rodiče na rodičovské dovolené – St 
a Pá: 9–12 h. Info: pí Lesáková, 775 591 985; pro důchodce 
a nezaměstnané Po, Út, Čt: 9–12 h. Info: pí Weberová, 
775 938 072. 
KURZY KERAMIKY (volná místa) – pro děti i dospělé – Út: 
děti 15.30–17 h., dospělí 17.30–19.30 h. Info: pí Lesáková, 
775 591 985.
KROUŽEK AWANA pro školáky 1.–7. tříd ZŠ (volná místa). 
Info: Centrum Elim.
SPORTOVNÍ KROUŽKY – floorbal a Capoeira. Info: Cent-
rum Elim.
KLUBKO – otevřený klub pro děti ze ZŠ, 7–13 let, ve všední 
dny odpoledne. Info: pí Šmejkalová, 775 938 077.
MO-TOUZ – nízkoprahový klub pro mládež 13–19 let, ve 
všední dny odpoledne. Info: pí. Tillová, 775 938 075.
DOBROVOLNICKÉ CENTRUM – vítáme nové dobrovolníky. 
Info: pí Kubíčková, 775 938 073.
ANONYMNÍ PSYCHOLOGICKÁ A PRÁVNÍ PORADNA (na 
objednání, vyjma krizových situací). Info a objednávky: pí 
Šmejkalová, 775 938 077.
KLUB LEGAL. Nízkoprahový klub pro mládež 15–22 let. Ne – 
16–18 h., 18–20 h. – svépomocný kytarový workshop aneb 
„Jak na to?”. Kontakt: L. Menšík, 775 591 986.

AREKA ZO ČSOP STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, 739 303 633, 
arekaopava@seznam.cz, www.arekaopava.cz
10. 1.   8.00 ZASEDÁNÍ OZDM
19. 1.   „ETIKA A ETIKETA – O ČEM ŽE TO JE?!?” 

– seminář, lektor L. Horáková, Praha, jen pro 
přihlášené.

ODDÍL PRO 6–7 LETÉ MEDVĚDÁŘE, každé Po od 15.30 do 
17 h.
KLUB ÁČKO pro náctileté, každé Út od 15 do 17 h. 
ODDÍL PRO DĚTI OD 9 DO 13 LET, každý Čt od 16 do 
18 h.

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
Po, Út, St, Čt: 9–12,15–18 h., Pá: 9–12 h.
ZÁPIS do březnového kurzu cvičení a plavání, vany
KURZY cvičení kojenců, batolat a dětí předškolního věku – 
školička, hudební školička – od 3 měsíců do 4 let. Od 7. 1.
KURZ plavání kojenců, vaničky – od 8 týdnů do 5 měsíců. Od 
7. 1.
11. 1. 11.00–12.00 LAKTAČNÍ LIGA – poradna pro kojící 

matky
ÚTERNÍ ODPOLEDNE S POHÁDKOU
  8. 1. 15.00–18.00 O TŘECH PRASÁTKÁCH
15. 1. 15.00–18.00 O KOBLÍŽKOVI
22. 1.  15.00–18.00 O ČERVENÉ KARKULCE
29. 1. 15.00–18.00 O VEPŘÍKOVI A KŮZLETI
ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE PLNÉ POHYBU S TETOU: 
15–17 h.
KLUB DVOJČÁTEK. Registrace a informace: 723 391 163.

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ V OPAVĚ
při odboru sociálních věcí MMO, tel.: 553 756 617, katerina.
gelnarova@opava-city.cz, www.opava-city.cz/komunitni-pla-
novani
TERMÍNY JEDNÁNÍ pracovních skupin – nutné předem ohlá-
sit účast:
  7. 1.  8.30 PÉČE O SENIORY. Domov penzion pro 

důchodce, Rolnická 24.
  7. 1. 13.30 PÉČE O NÁRODNOSTNÍ MENŠINY. Stře-

disko integrace menšin, Husova 17.

  8. 1.  8.00 PÉČE O DĚTI A RODINU. Klub Modrá kočka, 
Hradecká 16.

  8. 1. 10.00 PÉČE O OSOBY SE SPECIFICKÝMI SOCIÁL-
NÍMI PROBLÉMY. Krizové a kontaktní cent-
rum „Pod Slunečníkem”, Hradecká 16.

10. 1. 12.00 PÉČE O OSOBY SE ZDRAVOTNÍMI PRO-
BLÉMY. Domov penzion pro důchodce, Rol-
nická 24.

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  2. 1. 8.00–15.00 LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný 

astrolog E. V. Havelka v Astroapatyce na 
Vrchní 43. Lékařská astrologie, poraden-
ství zdarma. Objednávky osobně nebo na 
tel.: 553 773 060, 732 256 115.

  7. 1. 17.00 LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU podle 
učení B. Gröninga. Mendelovo gymná-
zium, Komenského 5 (vchod dvorem – 
kolem budovy zleva, zadní vchod). Info: 
www.bruno-groening.org, 553 734 117, 
732 518 025.

  8. 1. 13.00–14.00 PŘEDNÁŠKY II. – MATEŘSTVÍ. Váleč-
kova 16, MC Oasa.

15. 1. 15.00–18.00 PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA 
POROD, cvičení a plavání. LRC, Englišo-
va 526.

15. 1. 13.00–14.00 PŘEDNÁŠKY II. – MATEŘSTVÍ. Váleč-
kova 16, MC Oasa.

16. 1. 18.30–19.30 CYKLUS PŘEDNÁŠEK PRO TĚHOTNÉ 
ŽENY I. Válečkova 16, MC Oasa.

21. 1. 18.00 ROK 2008 A JEHO POSELSTVÍ. Před-
náška astroložky Smolové, Minorit-
ský klášter, malý sál. Info: M. Nováková 
737 473 226, www.vedomisrdce.cz.

24. 1. 18.30 SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE. 
Centrum fyzioregenerace, Olomouc-
ká 2 (vedle Čínské restaurace). Info: M. 
Nováková 737 473 226, www.vedomi-
srdce.cz.

30. 1.  8.00–15.00 LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE – významný 
astrolog E. V. Havelka v Astroapatyce na 
Vrchní 43. Lékařská astrologie, poraden-
ství zdarma. Objednávky osobně nebo na 
tel.: 553 773 060, 732 256 115.

 4. 2. 15.00 BESEDA S PRIMÁTOREM MĚSTA 
OPAVY – ZBYŇKEM STANJUROU. Klub 
důchodců, Masarykova tř. 25. Pořádá 
StOpa. 

KURZY, SOUTĚŽE
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE pro maminky s dětmi v náručí 
a pro těhulky. 9. 1., 16–17 h. Válečkova 16, MC Oasa.
GRAVIDJOGA – 9. 1., 17–18 h. Válečkova 16, MC Oasa.
CVIČENÍ PO PORODU – 5. 1., 8.45–10 h. Nutná rezervace 
předem: 774 435 340. Válečkova 16, MC Oasa.
PŘÍPRAVNÉ KURZY Z MATEMATIKY A ČESKÉHO JAZYKA 
k přijímacím zkouškám na střední školy. Pořádá ZŠ Opava, 
Otická 18. První lekce se uskuteční 24. 1. a dále budou pro-
bíhat vždy ve Čt od 14.30 h. Info: www.zsoticka.opava.cz, 
553 715 803.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA. Odpolední kurzy v Opavě v 7 
úrovních pokročilosti (AJ, NJ, IJ, FJ, RJ, ŠJ), individuální kurzy 
pro jednotlivce a firmy – zahájení kdykoli, dvoudenní rychlo-
kurzy v Opavě (18.–19. 1. – pro úplné a věčné začátečníky). 
Rezervace: 553 607 040, 775 673 376, info@abeceda.org, 
www.abeceda.org, Těšínská 30 (areál OMV).
NETRADIČNÍ BŘIŠNÍ TANCE. Út 16 h. – dívky, 17 h. – začá-
tečnice, 18 h. – pokročilé, St 16 h. – tanec rodiček, tanec pro 
maminky s miminky a dětmi, Čt 17 h. – začátečnice, 18 h. 
– pokročilé. Info: E. Grambalová, 604 214 103, www.tany-
tany.cz.
VÝUKA ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI PEJSKŮ. Každý Čt: 
17–19 h., Ne: 10–12 h. Pořádá Základní kynologická organi-
zace, Městské sady, info: p. Fuchsíková, 603 509 503.
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR zahajuje nové taneční kurzy. 7. 1. 
v 16.30 h. – mládež pokročilí, v 19.15 h. – dospělí začáteč-
níci, 8. 1. v 16.30 h. – mládež začátečníci, v 19.15 h. – dospělí 



KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

22

Číslo 1 | leden 2008

pokročilí. Dům umění, Pekařská. Přihlášky a info: 603 527 133, 
mirek.spacil@post.cz. 
KRISTIÁNKA – ŠKOLA LYŽOVÁNÍ A SNOWBOARDU 
pořádá v lednu celovíkendové pobyty s výukou pro děti a mlá-
dež od 4 do 18 let na Malé Morávce v Jeseníkách. Info: L. Stříl-
ková, 777 152 020, www.art-image.cz (odkaz Kristiánka). 
10. ROČNÍK LYŽAŘSKÉ A SNOWBOARDOVÉ ŠKOLY „KOP-
ŘIVA MILAN”. S. K. Sport pro všechny Opava ve spolupráci 
S. K. Pema Opava pořádají nábor pro děti a mládež od 4 do 18 
let. 7 lekcí So a Ne, 1. lekce – 5. a 6. 1., ukončení 23. a 24. 2. 
Začátečníci Visalaje – Beskydy, pokročilí a vyspělí Praděd – 
Jeseníky. Přihlášky: koprivamilan@seznam.cz nebo p.e.m.a@-
tiscali.cz, písemně: M. Kopřiva, Fügnerova 44, Opava 5. Info: 
737 134 319.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
  6. 1. 15.00 TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT. Účinkují: Dět-

ský sbor ZŠ Stěbořice Slunečnice, sbormistr 
L. Šupíková, Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice, 
Pěvecký sbor Stěbořice, Chrámový sbor Opava, 
sbormistr K. Kostera. Kostel Stěbořice. Pořádá 
Um. ag. K. Kostera.

  8. 1.   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ZŠ T. G. M. 
  9.00–16.00  Můžete si prohlédnout učebny, družinu i jídelnu, 

dopoledne se můžete zúčastnit výuky. Již od 1. 
třídy nabízíme výuku anglického jazyka formou 
hry a rozšiřující výuku výtvarné výchovy. 

  9. 1.   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ZŠ a MŠ 
  8.00–16.00  v Opavě-Vávrovicích. Možnost návštěvy i při 

zápisu do 1. třídy – 18. 1. v 16 h. a 19. 1. od 8 
do 14 h. 

  9. 1.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – Filozoficko-pří-
rodovědecká fakulta a Matematický ústav Slez-
ské univerzity v Opavě. Základní informace 
o možnostech studia budou účastníkům podány 
v aule Na Rybníčku 1 v 8, 10, 12 a 14 h. Poté 
se zájemci v doprovodu pedagogů rozejdou na 
jednotlivá pracoviště. Info: 553 684 600, rekto-
rat@slu.cz, www.slu.cz.

10. 1.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – ZŠ Opava, 
Mařádkova 15 zve rodiče žáků a všechny 
zájemce. Od 10 h. se můžete zúčastnit výuky 
v 1.–5. ročníku a prohlédnout si prostory školy 
v budově č. 9. 

12. 1. 14.30  KOBEŘANKA. Novoroční koncert k 10. výročí 
kapely, kino Mír. Pořádá ag. MAZEL-M. Masařík.

15. 1.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – Slezské gym-
názium Opava. Pro zájemce z řad žáků 9. tříd, 
jejich rodiče a veřejnost. Prohlídka nové budovy 
gymnázia, informace o podmínkách přijímacího 
řízení a seznámení se s učebním plánem. 

16. 1. 19.00 VEČER S HUDBOU FRANZE SCHUBERTA (ke 
180. výročí úmrtí). Ester trio s hosty připomene 
nádhernou hudbu romantického skladatele, 
jehož rodiče pocházeli z Jesenicka. Abonentní 
koncert SMO a Sdružení pro umění a výchovu 
Talent. Minoritský klášter. 

19. 1.  NOISE POLLUTION – opavská rocková for-
mace (www.noise-pollution.ic.cz). Ilegal bar, 
Rybářská 3, pod pivovarem, tel.: 776 276 900.

26. 1.  VŠEHOMÍR – ostravské hudební překvapení – 
rock, punk, ska (www.vsehomir.cz). Ilegal bar, 
Rybářská 3, pod pivovarem, tel.: 776 276 900.

RAKETA BOWLING, s. r. o. 
Krnovská 184, Opava 7, tel./fax: 553 710 090, info@raketa-
bowling.cz, www.raketabowling.cz
10. 1. 16.00 LOSOVÁNÍ 1. ligy MBS
 17.00 LOSOVÁNÍ 1. ligy MBS
 18.00 LOSOVÁNÍ 1. ligy MBS
 19.00 LOSOVÁNÍ 1. ligy MBS
11. 1. 20.00 BOWLINGOVÝ DISKOPLES s bohatou tom-

bolou a s bowlingovým mini-turnajem pro páry 
manželské i nemanželské o titul „Král a krá-
lovna bowlingového plesu”.

14. 1. 16.00 BOWLING DRUŽSTEV o Opavský pohár 
– 1. liga

15. 1. 16.00 BOWLING DRUŽSTEV o Opavský pohár 
– 2. liga

16. 1. 17.00 BOWLING DRUŽSTEV o Opavský pohár 
– 6. liga

17. 1. 16.00 BOWLING DRUŽSTEV o Opavský pohár 
– 4. liga

17. 1. 16.00 NOVOROČNÍ TURNAJ V MARIÁŠI O TITUL 
LEDOVÝ KLIĎAS. Přihlášky do 10. 1.

19. 1. 20.00 TANEČNÍ KARAOKE „ROLEN”
21. 1. 16.00 BOWLING DRUŽSTEV o Opavský pohár 

– 1. liga
22. 1. 16.00 BOWLING DRUŽSTEV o Opavský pohár 

– 2. liga
23. 1. 17.00 BOWLING DRUŽSTEV o Opavský pohár 

– 3. liga
24. 1. 16.00 BOWLING DRUŽSTEV o Opavský pohár 

– 4. liga
28. 1. 16.00 BOWLING DRUŽSTEV o Opavský pohár 

– 1. liga
29. 1. 16.00 BOWLING DRUŽSTEV o Opavský pohár 

– 2. liga
30. 1. 17.00 BOWLING DRUŽSTEV o Opavský pohár 

– 3. liga
31. 1. 16.00 BOWLING DRUŽSTEV o Opavský pohár 

– 4. liga

SPORTOVNÍ AKCE
SC OPAVA WELLNESS, Statková 3, tel.: 608 625 162 pořá-
dají od ledna kurzy: Sportovní hala ELIM, Út, Čt: 19–20 h. – 
Jdeme do kondice v tepové frekvenci s J. Pavlíčkovou. Út, Čt: 
18–19 h. – Záda dáme do pohody na Ballu. ZŠ Šrámkova tělo-
cvična, Út, Čt: 19–20 h. – Pilates protažení a posílení svalstva 
celého těla. ZŠ Englišova, malá tělocvična, Po, St: 18.30–19.30 
h. – Bodystyling. Po, St: 17.30–18.30 h. – Pilates a power 
joga. Čt: 18.30–19.30 – Velké míče Ball.
BABY CLUB KAČKA, H. Quittková, tel.: 723 391 163, 
605 962 095, www.babyclub.cz. Zápis do březnového kurzu 
plavání od 20. 1., 11. 1. kurz plavání dětí od 2 do 4 let, 8. 1. 
kurz plavání dětí od 2 do 4 let, 16. 1. kurz plavání dětí bez 
rodičů 4–7 let. LRC Englišova 526.
VÝSTUP NA JAKUBČOVICKOU ŠANCI aneb Novoroční čtyř-
lístek – 3. ročník novoročního pochodu. Start 1. 1. individu-
ální, cíl rozhledna u Jakubčovic. Rozhledna bude zpřístupněna. 
Pořádá odbor KČT VHT Opava a Odbor vysokohorské turistiky 
TJ Opava. Info: 728 380 059, p. Koutný.
NOVOROČNÍ ŠANCE – 5. ročník pochodu. Start 5. 1., 8–
10 h., Liptovská 21, cíl do 16 h. tamtéž. Pořádá odbor KČT 
VHT Opava a Odbor vysokohorské turistiky TJ Opava. Info: 
604 502 057, p. Sirný.

KARAKORUM HIMALÁJ – velehory očima horolezce 
Výstava fotografií horolezce K. Bortela nejen o horách, ale 
i o lidech v nich. Pořádá statutární město Opava, Knihovna 
Petra Bezruče a Kamil Bortel.
  8. 1. 17.00 VERNISÁŽ. V rámci výstavy jsou připraveny 

i doprovodné fotografické projekce se zasvěce-
ným komentářem. Knihovna P. Bezruče.

  8. 1. 18.00 PRVNÍ PROJEKCE – Z Pekingu do Lhasy aneb 
Jak jsme jeli na Shisha Pangmu 8 046 m. n. m. 
Vyprávění spojeno s projekcí o průjezdu cen-
trální Čínou a pokus o výstup západní stěnou 
Shisha Pangmy. Knihovna P. Bezruče.

15. 1. 18.00 DRUHÁ PROJEKCE – Pákistán – expedice 
Broad Peak 8 047 m. n. m. Výstup na vrchol 
Rocky Summit. Záchrana polského horolezce při 
návratu do základního tábora. Knihovna P. Bez-
ruče.

22. 1. 18.00 TŘETÍ PROJEKCE – Nepál – expedice Dhaula-
giri 8 167 m. n. m. Pokus o zdolání severový-
chodní stěny. Knihovna P. Bezruče.

29. 1. 18.00 ČTVRTÁ PROJEKCE – Pákistán – K2 úspěšná 
expedice Ostrava 2007. Projekce a vyprávění 
o výstupu na druhý nejvyšší vrchol na světě. 
Knihovna P. Bezruče.

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají 
oznamovatelé akcí.
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Vážení čtenáři, zaznamenali jsme z vaší strany velký 
zájem o luštění křížovek. Od tohoto čísla tedy můžete 
v Hlásce kromě křížovky nalézt i sudoku s tajenkou. 
Řešení sudoku se dozvíte vždy v následujícím čísle. Sou-
těžní však zůstává pouze křížovka, a tak pro tři z vás, 
kteří nám zašlou do 15. ledna správné znění tajenky, 
máme připraveny nástěnné kalendáře statutárního města 
Opavy na rok 2008. Kalendář nafotografoval a sestavil 
vynikající český fotograf a pedagog ITF v Opavě Jindřich 
Štreit. Lístky s řešením zašlete na adresu: Magistrát 
města Opavy, redakce Hlásky, Horní náměstí 69, 746 26 
Opava nebo e-mailem: hlaska@opava-city.cz. Můžete je 
také odevzdat na podatelně magistrátu.

Text k lednové křížovce: Místo otřelých novoroč-
ních přání či vzletných slov vás tentokrát chceme poba-
vit parodiemi na lednové pranostiky. Doufáme, že se jimi 
nebudete řídit, ale naopak uděláte něco pro své zdraví 
sportem či turistikou. Na Nový rok… (dokončení v 1. ta-
jence). Na Tři krále… (dokončení v 2. tajence).

Text k sudoku s tajenkou: Jednou z dominantních 
opavských staveb je městská… (tajenka). Abychom pří-
liš neprozradili, napovíme jen, že byla vystavěna v rene-
sančním slohu v letech 1614–18 a původně byla vysoká 
72 metrů. Novorenesanční část podnože pochází z let 
1902–03. V nedávné době proběhla nákladná rekon-
strukce.

Návod k řešení sudoku: Do volných políček doplňu-
jeme čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 
obsahoval číslice 1 až 9. Tajenku na středním podbarve-
ném sloupci odhalíme tak, že za čísla 1, 2,… 9 dosadíme 
písmena: A, Ž, Á, Ě, L, S, H, K, V.

Správné znění tajenky vánoční křížovky zní: Pře-
jeme hřejivou vánoční pohodu a za okny sníh a mráz. 
Nástěnné kalendáře statutárního města Opavy na rok 
2008 si v redakci Hlásky mohou vyzvednout tyto opavské 
výherkyně: Edita Marečková, Libuše Banetková, Irena 
Nováková, Jana Širancová a Radana Vaňková.
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Ještě ve 48 letech kraloval na 
tenisových kurtech celého 

Opavska a porážel dvakrát 
tak mladší soupeře. Mezi 
sportovními veterány patřil 
k celorepublikové špičce.

Neméně důležité je, že sportovní 
dovednosti dokázal předat mladším 
a v roli trenéra přivedl do vyšších spor-
tovních pater několik talentů. Řeč je 
o lékaři Zdeňku Komrskovi, kterému 
společně s dalšími 13 trenéry a spor-
tovními pedagogy poděkovala za 
dosavadní činnost městská sportovní 
komise a vedení města.

Čtrnáctce mužů a žen předali zástupci 
města ocenění v polovině prosince, 
a to na slavnostním setkání v kostele 
svatého Václava. Komise vybírala oce-
něné podle sportovních i trenérských 
úspěchů, sportovní věrnosti a odda-
nosti. 

Za letos velmi úspěšné atlety pře-
vzali cenu starosta Sokola Čest-
mír Duda a trenér Jaromír Korbel, 
který vede žáky ZŠ Englišova i at-
lety, a své svěřence dovedl k zisku 
více než 60 medailí na mistrovství 
republiky.

Rudolf Bartošek je jedním ze zakla-
datelů opavského orientačního běhu 
a velkou duší místního opavského 
oddílu. Podobnou roli, ale v jezdec-
kém oddíle, sehrál Vladimír Hruška. 
Cenu za výchovu házenkářů dostal 
Josef Gregor, cenu za růst volejbalistů 
Petr Škrobánek a pod výchovou bas-
ketbalových talentů je často podepsán 
Bohuslav Bartek.

Arnošt Pavelek přišel v roce 1974 s ná-
padem na uspořádání velkého vše-

stranného sportovního seriálu s ná-
zvem Sportovní pohár. Tato soutěž, 
poskládaná z tradičních i méně obvyk-
lých disciplín, přetrvává dodneška a je 
otevřena pro širokou veřejnost.

Město pogratulovalo i pedagogovi Slez-
ské univerzity Daliboru Musilovi, kano-
istovi Daliboru Slovákovi, sportov-
nímu střelci Oldřichu Gavendovi. Cenu 
získali také ředitelka Střediska vol-
ného času Jarmila Poláková a tajemník 
opavského ČSTV Ladislav Kreisel. 
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Zdeněk Komrska 
přebírá ocenění za 
sportovní i trenér-
skou činnost.

Foto: Jan Šindler

Město ocenilo dlouholeté trenéry mládeže

Taekwon-do world cup v Petrohradu. Největší město Ruské federace – Pet-
rohrad pořádalo v prosinci loňského roku světovou soutěž o Pohár Petra Veli-
kého. Česká reprezentace zde vybojovala celkem 6 zlatých, 6 stříbrných a 4 
bronzové medaile. V celkovém součtu se tak umístila na 3. místě z 27. Na úspě-
chu se podíleli i opavští zástupci Marek Vinárek a Lucie Zedková. Družstvu 
pomohli k úspěchu v sebeobraně.
 Foto: archiv Taekwon-do OpavaK
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