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Vánoční trhy v Opavě
Od prvního prosincového dne téměř až do Vánoc 
trvaly městské vánoční trhy na obou náměstích 
v centru.
 strana 5

Večer bojových umění
Pestrou škálu různých škol bojových umění 
viděla zaplněná hala na Mařádkově ulici na vel-
kém Večeru bojových umění.
 strana 23

Městský okrskový systém
Městská policie posílila okrskový systém města. 
Nabízíme vám aktuální mapu s kontaktními údaji 
na strážníky. Na snímku čtveřice nových stráž-
níků, kteří letos rozšířili řady MP.
 strana 6

Radnice ocenila opavské trenéry
Čtrnáct opavských trenérů, mezi kterými jsou 
i Jan Novák (vlevo) a Jiří Christ (vpravo), ocenila 
radnice a městská sportovní komise za dlouho-
dobý sportovní přínos.
 strana 24

Soutěž na nový bazén
Od 8. ledna můžete navštívit v Městském domě 
kultury Petra Bezruče výstavu architektonických 
návrhů na nový bazén a nový zimní stadion. Na 
snímku pohled shora na vítězný návrh pětice 
pražských autorů.
 strany 12–13

Jaký je investiční plán na rok 2009
Přinášíme vám přehled investičních akcí, které 
město připravuje na rok 2009. Součástí plánů 
jsou i přípravné dokumentace pro úpravy sídliště 
v Kateřinkách.
 strany 8–9
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Vážené čtenářky, 
vážení čtenáři.
Dovolte mi, abych vám hned v úvodu popřál zdraví, dosta-
tek štěstí a rodinné pohody v roce 2009. Přál bych nám 
všem, aby to byl navzdory případným obtížím rok úspěšný.

Přelom roku je z hlediska radnice vždy spjat s novým roz-
počtem a s otevřenými plány na investice, tedy městskou 
výstavbou či opravami. Základní podobu téměř miliardo-
vého rozpočtu a plánu investic schválili zastupitelé na svém 
prosincovém zasedání. Rozpočet jsme sestavovali velmi 
opatrně, konzervativně. Nesaháme po rezervních zdro-
jích, nepočítáme s nejistými příjmy. Respektujeme, že z fi-
nančního hlediska nás může čekat vzhledem k celosvě-
tové hospodářské situaci náročnější rok. Respektujeme, že 
tato situace může mít přímé dopady na některé investiční 
akce. Už při projednávání jednotlivých návrhů rozpočtu 
jsme výrazně škrtali. Navzdory tomu, že ceny zboží i služeb 
nadále porostou, se jen minimálně zvýšily provozní náklady 
města i jeho úřadu. 

Vypadá to jako paradox, že navzdory této situaci počítáme 
už na počátku rozpočtu s vyššími městskými investicemi 
než při loňském plánování investic. Je to však jen důsle-
dek dobře zvládnutého roku 2008, kdy se nám podařilo zís-
kat řadu dotací. Získali jsme například zhruba 45 milionů 
korun na Otický příkop, protipovodňovou ochranu Kylešo-
vic. Město bylo rovněž velmi úspěšné při získání několika 
stovek milionů korun v rámci evropských zdrojů na integro-
vané plány rozvoje měst.

Dovolte mi, abych vás jménem radnice pozval na výstavu 
architektonických návrhů, které se sešly v rámci soutěže 
na nový plavecký bazén a nový zimní stadion v Městských 
sadech. Návrhy si budete moci prohlédnout v Městském 
domě kultury Petra Bezruče v průběhu dvou lednových 
týdnů. Na výstavě můžete vyjádřit svůj názor, který z ná-
vrhů je vám sympatický. 

V lednu začne rekonstrukce Obecního domu na Ostrožné 
ulici. Od jeho rekonstrukce si slibujeme řadu věcí. Rozšíří 
se nabídka kulturního zázemí města, včetně nové kavárny, 
přednáškového sálu, klubu pro mladé či malého filmového 
klubu. Odstraníme dluh vůči chybějící městské historické 
expozici a do společenského života města začleníme další 
zajímavou budovu. 

Na závěr bych chtěl poděkovat opavským trenérům napříč 
sportovními odvětvími. Ať už trénují ty, kteří se sportem 
především baví, či ty, kteří se rozhodli sportu plně věnovat. 

Rok 2008 byl z hlediska mla-
dých sportovců velmi vydařený 
(opavští atleti Jan Kudlička 
a Jakub Holuša si vedli velmi 
dobře na olympijských hrách, 
fotbalista Libor Kozák zamí-
řil do velkoklubu Lazio Řím, 
vytrvalostní plavec David Čech 
překonal Gibraltarský průliv 
tam a zpět).

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

Začíná rekonstrukce Obecního domu
Od 5. ledna začíná rekonstrukce Obecního domu na 
Ostrožné ulici. Snímek je z výstavy archeologických 
nálezů z výzkumů Národního památkového ústavu 
na Opavsku, která zde před rekonstrukcí proběhla.
 strana 14
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Opava bude opět hospodařit
se zhruba miliardovým rozpočtem

Město Opava plánuje, že 
podobně jako před rokem 

bude hospodařit s vyrovnaným 
rozpočtem okolo jedné miliardy 
korun. Oproti loňskému roku 
se ale už při přípravě rozpočtu 
výrazně zvýšilo množství 
peněz, které radnice použije 
na investice, tedy nejrůznější 
stavby a opravy ve městě. 

Rozpočet ve výši 968 009 500 korun 
schválili zastupitelé na prosincovém 
zasedání. „Chci zdůraznit, že rozpo-
čet je skutečně vyrovnaný, nejsou do 
něj zapojeny žádné zdroje z minulosti 
či přijetí nových úvěrů,” uvedl primátor 
Zbyněk Stanjura. Rozpočet byl sesta-
ven jako úsporný a navzdory obecnému 
růstu cen jen minimálně zvýšil provozní 
náklady. 

Díky úspornému návrhu provozních 
výdajů mohla být navýšena částka na 
investice. Celková částka na investice 
už při schvalování rozpočtu překročila 
sumu čtvrt miliardy korun. „Je vyšší 
o takřka 160 milionů proti schválenému 
původnímu rozpočtu roku 2008,” srov-
nal položky primátor. O investicích na 

rok 2009 vás více informujeme na str. 
8 a 9.

Z hlediska příjmů je pro město hlavní 
příjem ze sdílených daní. „Návrh vychází 
ze skutečnosti roku 2008 a upravené 
výše daně z nemovitosti. Odhad je kon-
zervativní a domnívám se, že tato 
položka rozpočtu bude naplněna. Pře-
sto budeme podrobně a měsíčně sledo-
vat vývoj příjmů daní. Předpokládám, že 
v červnu dostanou zastupitelé informaci 
o plnění v prvních měsících roku 2009,” 
popsal výhled primátor.

V případě výdajů byl navýšen rezervní 
fond finančního odboru, a to zejména 
pro spolufinancování a průběžné finan-
cování evropských projektů městských 
příspěvkových organizací, zejména 
škol. V oblasti školství je rozpočet 
navýšen o více než 10 procent. „Již tra-
dičně jsou zahrnuty náklady na ote-
vřená hřiště a otevřené zahrady pro 
veřejnost, příspěvky ve výši 2000 Kč 
na žáka na lyžařský výcvik, nově jsou 
zařazeny příspěvky na plavecký výcvik, 
financování projektu Brána jazyků ote-
vřená a rovněž jsou vyčleněny 3 mili-
ony korun na nákup moderních lavic 

a židlí,” sdělil primátor. Výdaje pro 
městské části se zvyšují o necelých 
13 % na 24 mil. Kč.

V oblasti kultury jsou udrženy pro-
vozní příspěvky divadlu, knihovně 
a Opavské kulturní organizaci na úrovni 
roku 2008 v celkové výši necelých 
89 mil Kč. V oblasti životního pro-
středí se zvýší náklady na svoz a li-
kvidaci odpadů o 15 procent na částku 
58 mil. korun. „Od příštího roku jsou 
navýšeny poplatky za ukládání odpadu 
na skládky, neustále se zvyšuje počet 
popelnic a kontejnerů na tříděný odpad, 
zvyšuje se množství odpadu, který bez-
platně odevzdají naši občané na sběr-
ných místech,” vysvětlil Zbyněk Stan-
jura. Poplatky za svoz odpadů, jak jsme 
již dříve informovali, se však nezvyšují 
a budou stále jen 200 korun.

Technické služby poskytnou městu 
služby za 125 mil. korun. Jedná se 
zejména o údržbu komunikací (20 mil. 
korun, 125 kilometrů místních komu-
nikací), čistotu města (19 mil.), veřej-
nou zeleň (21 mil.), veřejné osvětlení 
(18 mil.), plavecký bazén a koupaliště 
(15 mil.).

Oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Opavy

Magistrát města Opavy, odbor hlavního architekta a územního 
plánu,  jako úřad územního plánování oznamuje projednávání

 NÁVRHU ZADÁNÍ
ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAVY

v rozsahu správního území statutárního města Opavy, které je shodné s:
k.ú. Držkovice, k.ú. Jaktař, k.ú. Jarkovice, k.ú. Kateřinky u Opavy, k.ú. Komárov u Opavy, k.ú. Kylešovice, 
k.ú. Malé Hoštice, k.ú. Milostovice, k.ú. Opava-Město, k.ú. Opava-Předměstí, k.ú. Palhanec, k.ú. Podvihov, 

k.ú. Suché Lazce, k.ú. Vlaštovičky, k.ú. Vávrovice a k.ú. Zlatníky u Opavy.

Návrh zadání Územního plánu Opavy bude k veřejnému nahlédnutí 
po dobu 30 dnů tj. od 8. ledna 2009 do 6. února 2009

 • na úřední desce Magistrátu města Opavy,
 • na Magistrátu města Opavy, odboru hlavního architekta a územního plánu,
  pracoviště Krnovská 71C, Opava, (2. patro, dveře č. 217),
 • na obecních úřadech všech městských částí,
 • na internetových stránkách statutárního města Opavy www.opava-city.cz.

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky na adresu pořizovatele Horní nám. 69, pracoviště 
Krnovská 71C, Opava 746 01, (2. patro, dveře č. 217). K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. 
Návrh zadání Územního plánu Opavy, upravený na základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek, bude 
předložen Zastupitelstvu statutárního města Opavy ke schválení. Po schválení se stane podkladem pro zpracování 
dalšího stupně zpracování Územního plánu Opavy, který stanoví základní koncepci rozvoje území obce.
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Jedenáct vysokoškoláků 
z Opavy může od ledna počítat 

s citelnou finanční podporou 
ve studiu. Zastupitelé na svém 
prosincovém zasedání rozhodli, 
že studentům s nejlepším 
prospěchem v minulém 
akademickém roce udělí 
třicetitisícové stipendium na další 
rok studia.

Město zavedlo stipendia, aby pracovitým 
a talentovaným vysokoškolákům ulehčilo 
náročné studium. 

Uchazeči o stipendia se mohli hlásit do 
1. října. Jejich studijní průměr nesměl být 

horší než 1,2. Nakonec se přihlásilo čty-
řicet žadatelů. Zastupitelé udělili stipen-
dia jedenácti nejlepším. Všichni vybraní 
studenti měli studijní průměr 1,00. Jde 
například o studenty zubního či všeobec-
ného lékařství, ochrany a tvorby krajiny, 
bezpečnosti a kvality potravin, filozofie, 
malby a dalších oborů. 

Všichni zájemci o městské stipendium 
budou moci požádat o příspěvek opět do 
1. října. O stipendium se mohou ucházet 
vysokoškolští studenti, kteří mají trvalé 
bydliště v Opavě a studují v některém 
z bakalářských, magisterských či dokto-
randských programů denního studia. Stu-
denti mohou o stipendium žádat nejdříve 

ve druhém ročníku studia (aby mohli pro-
kázat požadovaný studijní průměr před-
chozího studijního ročníku). Studenti 
bakalářského programu se mohou hlásit 
do věku 23 let, studenti magisterského 
do věku 25 let a doktorandi do 28 let. 
O přidělení stipendia pak na základě pod-
kladů rozhoduje zastupitelstvo. 

V průběhu letošního roku se bude rad-
nice zabývat možnými kritérii, ke kterým 
by zastupitelé mohli přihlížet při svém 
rozhodování v případě vysokého počtu 
rovnocenných uchazečů. Mezi taková kri-
téria by mohly patřit různá ocenění, aka-
demická úroveň jednotlivých vysokých 
škol apod. 

Radnice udělila první stipendia vysokoškolákům

Záchranný útvar zahajuje činnost. 
Krajský Záchranný útvar Hasičského 
záchranného sboru ČR, který bude 
působit v Hlučíně, je nástupcem dří-
vější vojenské jednotky. Útvar by měl 
například pomáhat při krizových situ-
acích či přírodních pohromách v rámci 
celého kraje. Členové útvaru zvou 
veřejnost na slavnostní nástup, který 
proběhne v Hlučíně 6. ledna, a to od 
9 do 12 hodin. Nástupu se zúčastní 
nejvyšší představitelé resortu minis-
terstva vnitra, ministerstva obrany, 
regionální a státní správy ČR a další 
významní hosté. Ve stejné době bude 
pro širokou veřejnost připravena pro-
hlídka záchranné techniky.
Zastupitelé podpořili přípravu 
sociálních projektů. Opavští zastu-
pitelé na svém prosincovém zasedání 
podpořili přípravu dvou sociálních 
projektů. Oba projekty doporu-
čila komise městské rady pro komu-
nitní plán. Třicetitisícová dotace Baby 
klubu Kačka by měla napomoci zří-
zení a provozu centra podpory matek 
po mateřské dovolené. Projekt zahr-
nuje zřízení a provoz mikroškolky 
a centra hlídání dětí a současně pro-
gramy technické a organizační pod-
pory začlenění matek do pracovního 
života. Sedmdesátitisícová dotace 
směřuje na projekt občanského sdru-
žení Fokus – Opava, které se zabývá 
plánem podpory pracovního začleňo-
vání osob s duševním onemocněním.
Nová ulice v Kateřinkách. Zastu-
pitelé odsouhlasili název pro novou 
ulici, která vznikla po výstavbě rodin-

ných domků v oblasti ulice Na Bahně, 
naproti ulice Raškova v Kateřinkách. 
Ulice se bude jmenovat Na Lukách. 
Název této ulice byl vybrán zejména 
z důvodu zvyklosti pojmenovávat 
ulice dle pojmenování nezastavěného 
území města v dané lokalitě, v tomto 
případě se jedná o území nazvané 
„Na Hoštických lukách”.
Gymnazisté připravují soubor 
logických her. Opavské Mendelovo 
gymnázium vyrábí společně se Slez-
skou univerzitou v Opavě sadu logic-
kých a jiných her pro žáky ZŠ. Školy 
se snaží, aby s touto sadou mohli 
pracovat i špatně vidící žáci. Výsled-
kem společné akce bude mimo jiné 
putovní interaktivní výstava. Město na 
výrobu přispělo sedmi tisíci korunami.
Vánoční dílny na ZŠ Mařádkova. 
Jako každoročně proběhly v pro-
sinci na ZŠ Mařádkova vánoční dílny. 
Děti se svými rodiči strávily příjemné 
odpoledne výrobou vánočních ozdob 
z různých materiálů a výrobou vánoč-
ních přání. Na účastníky akce dohlíželi 
čerti, andělé a Mikuláš. 
Vánoční jarmark na ZŠ E. Beneše. 
„Ozdobte si sváteční stůl, dveře nebo 
vánoční stromeček!” vyzývali v pro-
sinci žáci návštěvníky konzultačních 
hodin, spojených s vánočním jarmar-
kem v prostorách školy. Jarmarku 
předcházel projektový den, během 
něhož děti pracovaly ve vánočních 
dílnách, připravených pedagogy. 
Vyrobily si tak ozdoby na strome-
ček, věnce, svícny, vyzkoušely třeba 
i pečení perníku apod. Všechny před-

měty pak vystavily ve stánku a pro-
dávaly. 
Vánoční koncerty ZŠ Ilji Hurníka. 
V průběhu tří prosincových dnů byl 
Sněmovní sál minoritského kláštera 
naplněn předvánoční náladou, o kte-
rou se postarali žáci ZŠ Ilji Hurníka. 
Na dopoledních výchovných koncer-
tech pro žáky základních a mateř-
ských škol i na večerních koncertech 
pro rodiče a veřejnost zněly skladby 
v podání dětských pěveckých sborů 
Pramínek, Sluníčka, Cvrčci a Domino 
pod vedením sbormistrů Aleny Kup-
kové, Miroslavy Machovské a Ivy Klei-
nové. Sváteční atmosféru rovněž 
podbarvila hudba chlapecké cimbá-
lové muziky a souboru zobcových flé-
ten ZUŠ V. Kálika.
Slezské gymnázium navá-
zalo spolupráci s polskými stu-
denty. Studenti Slezského gymná-
zia navázali přátelskou spolupráci se 
studenty z polského města Rydul-
towy. Prozatím proběhla dvě spo-
lečná setkání. V Rydultowech pro-
běhl velký sportovní den, kterého se 
za českou stranu zúčastnily na čtyři 
desítky studentů. Na dalším setkání 
v Opavě proběhl keramický semi-
nář, na kterém účastníci vyráběli 
ozdobné kachle, šperkovnice, náuš-
nice a drobné šperky. Došlo i na další 
sportovní zápolení: volejbalové střet-
nutí. Opavští jej vyhráli 3:0. Ško-
lám se na společné akce podařilo zís-
kat prostředky z Evropské unie, a to 
v rámci projektu přeshraniční spolu-
práce Sport together.
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Vánoční trhy oživily centrum města
Více než dvacet dnů trvaly letošní vánoční trhy na Horním a Dolním náměstí. Koncerty 
i nabídka ve stáncích přilákala do centra města tisícovky lidí. Lidé zaplnili náměstí nejen 
při koncertech populárních jmen, jako je Marcel Woodman či No Name, ale třeba i při 
koncertech revivalových kapel. Na snímku z koncertu jsou členové šumperské skupiny 
Pangea, která se věnuje písním legendárních Beatles. Pro Jiřího Zítu (vlevo) bylo opavské 
vystoupení posledním koncertem v dosavadním dlouholetém členském složení. Vánoční 
jarmark pořádá město ve spolupráci se společností Fest Promotion.  Foto: Jan Šindler 
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V polovině ledna budou moci 
rodiče zapsat své budoucí 

prvňáčky do prvních tříd 
opavských základních škol. 

Rodiče dětí nebo jejich zákonní zástupci 
si mohou vybrat, do které ze škol dítě 
zapsat. Zvolit si mohou kteroukoli opav-
skou školu, o kterou mají zájem. Nemusí 
se již zabývat tím, do jaké školní spádové 
oblasti patří. Možnost zápisu je omezena 
jen dvěma kritérii. Prvním z nich je kapa-
cita jednotlivých škol, tedy počet žáků, 
které může škola přijmout, a druhým 
pak fakt, zda mají rodiče či zástupci dětí 
trvalý pobyt v Opavě. Místní školy totiž 
přednostně přijímají zájemce, kteří žijí na 
území statutárního města. Teprve poté 
mohou přijímat zájemce z okolních obcí.

Možnost vybrat si školu je v Opavě nová. 
Bude to teprve podruhé, co město nabízí 
takovýto volný zápis. O otevřeném 

výběru ze všech škol rozhodli zastupitelé 
v prosinci roku 2007 a loni byl tento sys-
tém poprvé uveden do praxe. Rodiče měli 
poprvé možnost vybírat školu podle vzdě-
lávacích programů, podle kvality výuky, 
podle veřejných inspekčních zpráv či 
podle vzdálenosti od domova.

Zápisy budou probíhat v pátek 16. 
a v sobotu 17. ledna. Školský odbor upo-
zorňuje na některé odlišnosti jednotlivých 
škol: 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 budově se sídlem ředitelství školy, tzn. 
nebude probíhat na odloučeném praco-
višti v budově na ul. Krnovská. Zápis do 
Základní školy T. G. Masaryka Opava, 
Riegrova 13 se uskuteční na odloučeném 
pracovišti v budově základní školy na ul. 
Mírová 35.

Začínají zápisy do prvních tříd

Statutární město Opava
oznamuje, že ředitelé základních 
škol vyhlašují zápis žactva do 

1. tříd ZŠ v Opavě pro školní rok 
2009/2010, který proběhne na 

jednotlivých školách ve dnech 16. 
a 17. ledna 2009 v následujících 

hodinách:
v pátek 16. ledna 2009

od 14 do 18 hodin,
v sobotu 17. ledna 2009 

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

Strážníci posilují okrskový systém města

Vedoucí skupiny územního dohledu:
str. Zdeněk Zabloudil
služebna Krnovská 2860/71A,
telefon kancelář (+420) 553 756 659
služební mobilní tel. (+420) 604 229 406
zdenek.zabloudil@opava-city.cz

Okrsek Kateřinky-východ:
str. Václav Přibyl 
služební mobilní telefon
(+420) 604 229 403
služebna: ZŠ Edvarda Beneše
úřední hodiny: 
středa 15.00–16.00
nebo po telefonické dohodě

Okrsek Těšínská: 
str. Petr Lelovský 
služební mobilní telefon
(+420) 731 144 913
služebna: ZŠ Edvarda 
Beneše
úřední hodiny: středa 
15.00–16.00
nebo po telefonické dohodě

Okrsek Kylešovice: 
str. Vítězslav Doležal 
služební mobilní telefon 
(+420) 604 229 407
služebna: točna MHD Kyle-
šovice
úřední hodiny: středa 
15.00–16.00
nebo po telefonické dohodě

Okrsek Kylešovský kopec: str. Josef Tesařík 
služební mobilní telefon (+420) 731 144 910
služebna: točna MHD Kylešovice
úřední hodiny: středa 15.00–16.00
nebo po telefonické dohodě

Okrsek Předměstí-jih:
str. Zbyněk Halátek 
služební mobilní telefon
(+420) 604 229 402
služebna: areál Slezské 
nemocnice
úřední hodiny: 
středa 15.00–16.00
nebo po telefonické dohodě

Přinášíme vám aktuální 
přehled strážních okrsků 

městské policie, strážníků, 
kteří o jednotlivé okrsky 
pečují, přehled jejich služeben 
a aktuálních telefonních kontaktů. 

V roce 2006 spustila opavská měst-
ská policie okrskový systém, ve kte-

rém se vybraní strážníci zcela věnují jed-
notlivým částem města. Tento systém 
se postupně zdokonaluje a upravuje. 
Roste i počet strážníků, kteří jsou v uli-
cích. Pokud se chcete strážníkům svěřit 
s problémy týkající se bezpečnosti a po-
řádku, se kterými se v blízkosti svého 
bydliště potýkáte, můžete se s nimi spo-
jit telefonicky, navštívit je na služebnách, 

či si s nimi domluvit schůzku. Okrskáři 
ze Skupiny územního dohledu MP Opava 
pracují od pondělí do pátku v pružné pra-
covní době. V soboty, neděle a ve svátky 
mají volno, pokud nezajišťují plnění 
mimořádných úkolů.

Okrsek Jaktař: str. Tomáš Dostál 
služební mobilní telefon (+420) 731 144 911
služebna: Hala Opava, Žižkova
úřední hodiny: středa 15.00–16.00
nebo po telefonické dohodě

Okrsek Kateřinky-západ: str. Vladimír Grulich 
služební mobilní telefon (+420) 604 229 405
služebna: Domov důchodců, Rolnická
úřední hodiny: středa 15.00–16.00
nebo po telefonické dohodě

Okrsek Komárov, Suché 
Lazce, Podvihov:
str. Petr Mucha 
služební mobilní telefon
(+420) 604 229 421
služebna: obecní úřady
po telefonické dohodě 
str. Petr Nedvídek
služební mobilní telefon
(+420) 604 229 421
služebna: obecní úřady
po telefonické dohodě

Okrsek centrum města:
str. Radomíra Lattonová 
služební mobilní telefon (+420) 731 144 914
str. Simona Hronová 
služební mobilní telefon (+420) 731 144 940
str. Michaela Volkmerová 
služební mobilní telefon (+420) 731 144 933
str. Gabriela Mikošková 
služební mobilní telefon (+420) 731 144 914

Okrsek Malé Hoštice, 
Milostovice, Vávrovice, 
Vlaštovičky, Zlatníky:
str. Tomáš Adamczyk 
služební mobilní telefon
(+420) 731 144 916
služebna: obecní úřady
po telefonické dohodě 
str. David Kovárník
služební mobilní telefon
(+420) 731 144 940
služebna: obecní úřady
po telefonické dohodě

Okrsek Předměstí-sever:
str. Michal Rybka 
služební mobilní telefon
(+420) 731 144 912
služebna: areál Slezské 
nemocnice
úřední hodiny: středa 
15.00–16.00
nebo po telefonické dohodě
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Opava hostila významné 
odborníky z velkých 

evropských měst, kteří se zabývají 
tím, jak omezit opakované 
páchání trestné činnosti zejména 
u mladistvých pachatelů. 
Odborníci přijeli na konferenci 
a odbornou dílnu, která je 
součástí velkého dvouletého 
mezinárodního projektu.

„V lednu roku 2008 se Opava zapojila do 
dvouletého projektu prevence recidivy. 
Hlavní partnerem a iniciátorem projektu 
je „Evropské fórum pro bezpečnost 
ve městech”. Toto fórum sídlí v Paříži 
a dnes sdružuje více než 300 členských 
měst a regionů,” konstatuje referent pro 
zahraniční vztahy města Opavy Jaro-
slav Machovský. Dalšími partnery tohoto 
projektu jsou kromě Opavy Valencie 
(Španělsko), Torino (Itálie), Le Havre 
(Francie), Göttingen (Německo) a Bra-
sov (Rumunsko). Projekt je spolufinan-
cován Evropskou unií. 

Cílem projektu je omezit opakované 
páchání trestné činnosti. Zkušenosti 

všech zúčastněných se shodují na tom, 
že „prvopachatelé” se zpravidla do 
půl roku znovu dopouštějí trestné čin-
nosti a stávají se z nich „recidivisté”. „Z 
celoevropských výzkumů vyplývá, že 
k tomu nedochází tam, kde je zabezpe-
čeno vedení mladého člověka před pro-
puštěním a krátce po propuštění z vý-
konu trestu,” uvedl Jaroslav Machovský. 
Opava chce tyto poznatky a zkušenosti 
využít pro zdejší podmínky a zahrnout 
je i do místního komunitního plánu. 

V rámci opavské konference navští-
vili účastníci zdejší věznici. Zahranič-
ním návštěvníkům byly představeny pre-
ventivní aktivity Městské policie Opava 
a Probační a mediační služby Opava. 
Odborníci se zároveň zabývali strategií 
připravovanou místní skupinou. „Dopo-
ručení ke strategii navržené zahranič-
ními hosty budou předložena na dalším 
setkání místní pracovní skupiny a s nej-
vyšší pravděpodobností také zapraco-
vána do připravované strategie,” uvedl 
Jaroslav Machovský. Zahraniční návštěv-
níci, mezi kterými byl i místostarosta 
francouzského města Le Havre Bertrand 

Binctin, byli při-
jati i vedením města 
a společně diskutovali 
o aktivitách v oblasti 
prevence kriminality. 

Projekt prevence je rozdělen do dvou 
částí. V průběhu minulého roku pro-
běhlo několik pracovních setkání a byl 
připraven výzkum zaměřený na nejlepší 
praktiky v oblasti prevence recidivy. Od 
letošního léta do podzimu roku 2010 
se budou města věnovat praktickému 
uplatňování poznatků. Budou vytvořeny 
3 pilotní projekty pro města Opava, Bra-
sov a Le Havre.

V místní pracovní skupině, která se pro-
jektem zabývá, jsou zástupci statutár-
ního města Opavy (kancelář primátora, 
odbor školství, odbor sociálních věcí), 
Probační a mediační služby Opava, 
Městské policie Opava, Okresního soudu 
v Opavě, Okresního státního zastupitel-
ství v Opavě, opavské věznice, Úřadu 
práce v Opavě, Armády spásy a měst-
ských úřadů ve Vítkově, Hlučíně a v Kra-
vařích (sociální kurátoři). 

Přípravné kurzy k přijímacím 
zkouškám na SŠ. ZŠ Otická také 
v letošním školním roce nabízí žákům 
devátých tříd i z jiných základních 
škol přípravné kurzy z matematiky 
a českého jazyka k přijímacím zkouš-
kám na střední školy. Kurz je tvořen 
deseti dvouhodinovými bloky. Cena 
celého kurzu činí 700 Kč, cena jedné 
dvouhodinové lekce 100 Kč, závě-
rečný test 100 Kč. Je možné přihlásit 
se na celý kurz, nebo jen na jednot-
livé lekce. Žáci při absolvování celého 
bloku získávají jako bonus 7. dubna 
možnost ověřit si své znalosti v závě-
rečných testech z matematiky a ja-
zyka českého. První lekce (matema-
tika) se uskuteční 20. ledna a dále 
budou probíhat vždy ve čtvrtek od 
14.30 hodin na ZŠ Otická. Podrob-
nosti ke kurzu najdete na www.zso-

ticka.opava.cz, přihlásit se můžete 
také telefonicky na č. 553 715 803.
Zpráva pro předškoláky a je-
jich rodiče. ZŠ Ilji Hurníka pořádá 
10. ledna od 9 hodin v budově na 
Pekařské 77 zábavné dopoledne, 
na které srdečně zve předškoláky. 
V tento den budou mít rodiče mož-
nost předat své děti do péče učitelek 
1. stupně, aby si „nanečisto” vyzkou-
šely část z toho, co je po prázdninách 
čeká, a aby poznaly nové kamarády, 
paní učitelky a nové prostředí. Děti 
si s sebou vezmou pastelky, svačinku 
a papuče. V 11 hodin si rodiče svého 
budoucího prvňáčka opět vyzvednou. 
Dny otevřených dveří. Ve čtvrtek 
15. ledna proběhne na ZŠ Mařádkova 
v budově č. 9 den otevřených dveří. 
V době od 10 do 16 hodin můžete 
navštívit děti ve třídách a prohléd-

nout si prostory školy. V úterý 13. 
ledna se koná den otevřených dveří 
na ZŠ Edvarda Beneše. Den otevře-
ných dveří se uskuteční také na SPŠ 
stavební v Opavě, a to 21. ledna od 
16 hodin. 
10 let od založení ONKO ISIS 
Opava. Základní organizace ONKO 
ISIS Opava počátkem listopadu osla-
vila 10 let od svého založení. Na 
slavnostní schůzi, které se zúčast-
nil i náměstek primátora Jaroslav 
Horák a další hosté, byla připravena 
výstavka ručních a uměleckých prací 
členek a v rámci programu vystoupili 
profesorky a studenti zdravotnické 
školy společně se studenty Církevní 
konzervatoře Opava. ONKO ISIS 
pořádá pro své členy každoročně 
ozdravné a rekondiční pobyty, týdně 
plavání a jiné kulturní aktivity. 
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Opava hostila odborníky na kriminální recidivu
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Jaké jsou investiční plány m
Nabízíme vám stručný přehled investičních akcí, kterým se město bude věnovat v roce 2009. 
Zároveň přinášíme informace o projektech, jejichž plány bude radnice v průběhu roku připravovat. 
Jedná se o rekonstrukce ulic a chodníků, protipovodňovou ochranu v Kylešovicích či studie dalších 
částí tolik potřebných silničních obchvatů.

Městské investice za více než 
250 milionů korun, investice 

do školství za více než 33 milionů 
korun. Stavby za desítky milionů 
korun ze získaných dotací. A také 
intenzivní příprava studií, které 
jednotlivým akcím předchází.

Návrh investic pro letošní rok je z hle-
diska peněz o čtvrtinu bohatší než návrh 
roku 2008. Kromě toho začne město vyu-
žívat dotace z integrovaného plánu roz-
voje města, které se podařilo získat v loň-
ském roce. V průběhu roku se bude plán 
přizpůsobovat proměnám podmínek, 
a to jak z hlediska městských příjmů, tak 
z hlediska stavebních příprav. 

Cesty a chodníky
Radnice bude ve spolupráci s krajem 
pokračovat v rekonstrukci na ulici Janská 
směrem na Bíloveckou, a to od nového 
přestupního terminálu na východním 
nádraží až k železničnímu podjezdu na 
Bílovecké. Opravy se týkají silnice, chod-
níků, veřejného osvětlení a výstavby cyk-
lostezek. S touto rekonstrukcí je tech-
nicky provázána rekonstrukce ulice 
Boženy Němcové. Tato ulice bude vyu-
žívána jako náhradní spojení po dobu 
opravy Janské. Kromě opravy stávající 
vozovky, chodníků, parkovacích ploch, 
veřejného osvětlení bude věnována péče 
i odvodnění. Termín opravy bude závislý 
ještě na vyjádření SmVaK Ostrava.

Další velké úpravy se budou týkat ulic 
Vrchní a Rolnická a sjezdu k jezeru. 
Budou dobudovány chodníky v úseku 
od ulice Mostní po chodníky vybudované 
v rámci akce „Prodloužená Rolnická”. Sou-
částí změn je i nové veřejné osvětlení. Na 
Vrchní a Rolnické budou také vybudovány 
nové ostrůvky pro přecházení, přechody 
budou i nasvětleny.

Podobných oprav se dočkají i městské 
části. Ve Zlatníkách budou vybudovány 
chodníky na ulici 6. května, v Milostovi-
cích budou prodlouženy chodníky na ulici 
Přímá směrem k nové zástavbě rodinných 
domů. Na Palhanci by chtěli pomoci spíše 
sportovním aktivitám, a tak se zde připra-
vuje vybudování nového sportoviště, a to 
hřiště pro míčové hry se zázemím, oplo-
cením a potřebnými přípojkami.

Opravy a výstavby domů
Díky postupné deregulaci nájemného zís-
kává město prostředky na větší opravy 
městských domů. V roce 2009 nechá rad-
nice opravit střechu u domů na Hrnčířské 

13, 15 a 15a. V domech Mezi Trhy 1, 3, 
5, 7 a v domě Horní náměstí 50 proběhne 
výměna oken a balkónových dveří. 

V Malých Hošticích se začne s opra-
vou bývalého kravína na víceúčelový 
dům s dostatečně velkým společenským 
sálem. Hoštičtí zde počítají také s pro-
story pro lékařskou ordinaci, pro provoz 
rehabilitace, obecní údržbu, knihovnu či 
případné rozšíření pošty.

Z evropských dotací začíná v lednu rekon-
strukce Obecního domu na Ostrožné ulici. 
Více informací o akci najdete na kultur-
ních stranách Hlásky. 

Podpora dobrovolným hasičům 
a ochrana před povodněmi

Hned čtveřice investičních akcí směřuje 
k podpoře jednotek dobrovolných hasičů. 
V Milostovicích by měl být rekonstruo-
ván hasičský dům včetně přístavby a ve 
Zlatníkách bude vybudována nová hasič-
ská zbrojnice. Do hasičských zbrojnic se 
bude investovat také ve Vávrovicích a na 
Palhanci. Na poslední dvě akce se radnice 
pokusí získat dotace.

Letos se začne i s úpravou Otického pří-
kopu. Jedná se o rekonstrukci a zkapa-
citnění stávajícího otevřeného vodoteče, 
který odvádí dešťové vody z Kylešovic. 
Úprava bude provedena v úseku od Horní 
hráze až do řeky Moravice. 

Domov pro matky s dětmi, 
školství a další akce

Seznam investičních akcí a seznam projek-
tových dokumentací obsahuje desítky polo-
žek. Vybíráme z nich proto už jen některé.

Do opavských škol půjde v příštím roce 
téměř 34 milionů korun. Za tyto peníze se 
budou měnit okna, revitalizovat zahrady, 
opravovat sociální zařízení či třeba školní 
kuchyně. Na ulici Palhanecká, za kruho-
vým objezdem v Jaktaři, bude vybudo-
vána nová zastávka MHD. Velkou promě-
nou projde Domov pro matky s dětmi na 
Rybářské ulici. Součástí akce bude sanace 
zdiva, oprava střechy včetně zateplení, 
výměna oken a dveří, fasáda se zatep-
lením, výměna veškerých rozvodů vody, 
kanalizace, elektro či stavební úpravy 
pokojů a stavební úpravy vnitřních pro-
stor. V Kylešovicích na ulicích Joži Davida, 
Lužická a Tylova bude přebudována tla-
ková splašková kanalizace na kanalizaci 
gravitační.

Po rozsáhlých opravách a úpravách ploch 
Městského hřbitova se bude město věno-
vat opravám a restaurování historických 
hrobek. S opravami se začne poté, co je 
stát převede do vlastnictví města.

Dokumentace na pokračování 
obchvatů či proměnu sídliště 
v Kateřinkách

Samotným investicím předchází zpraco-
vané plány – projektové dokumentace. 
V letošním roce by město chtělo připra-
vit více než tři desítky plánů, které budou 
postupně, v následujících letech, realizo-
vány. Letos se město zaměří na přípravu 
dokumentace další části takzvaného již-
ního obchvatu. Po části od Komárova smě-
rem na Hradeckou směřuje zájem k části 
od Hradecké na Olomouckou. Pokračovat 
se bude i v přípravě západní části sever-

Číslo 1 | leden 2009
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DOTAČNÍ TITULY Návrh
Rekonstrukce a přístavba ZK Ostroj 
na víceúčelový městský sál 210 000 000

Zpevněné plochy Městského hřbi-
tova – rozšíření – zeleň 5 000 000

Humanizace fasád bytových domů 15 000 000

Park Joy Adamsonové 10 000 000

Tyršův stadion – tělocvična 70 000 000

Slezské divadlo – jeviště, hlediště 
a zázemí 65 000 000

Dominikánský klášter a Dům umění 95 000 000

Opava – Městské sady 32 000 000

Vávrovice – plochy pro podnikání 90 000 000

Kostel sv. Václava a kaple sv. Domi-
nika 4 500 000

Domov pro matky s dětmi 13 000 000

Cyklistická stezka č. 55 Krnov – 
Velké Hoštice 53 500 000

Dopravní hřiště 1 500 000

Posílení akc. JSDH při pov. (Vávro-
vice – has. zbrojnice – Palhanec) 7 100 000

Posílení akc. JSDH při pov. (Vávro-
vice – has. zbrojnice) 5 400 000

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

Opava – Městské sady – zeleň 17 500 000

Městské sady – městský náhon + 
sedimentační nádrž 40 000 000

ZŠ Komárov – tělocvična 47 000 000

Stezka pro chodce a cyklisty v Opa-
vě-Komárov 7 000 000

Cyklostezka Krnovská 3 600 000

Malé Hoštice – splašková kanalizace 30 000 000

Komárov – splašková kanalizace 137 000 000

Suché Lazce – splašková kanalizace 90 000 000

Vávrovice – splašková kanalizace 
vč. dešťové 130 000 000

Podvihov + Komárovské Chaloupky 
– splašková kanalizace 60 000 000

Loutkové divadlo

ZŠ Šrámkova (revitalizace) 25 000 000

CELKEM DOTAČNÍ TITULY 1 271 600 000
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ního obchvatu, tedy od Stříbrného jezera 
ke kruhovému objezdu v Jaktaři. Radnice 
chce zpracovat dokumentaci tří nových 
kruhových objezdů. Jeden v prostoru 
Otická – Rooseveltova, druhý v části Roo-
seveltova – Hradecká a třetí na křižovatce 
Ratibořská – Vrchní. Další stavební úpravy 

by se mohla dočkat křižovatka Rybářská 
– Mostní. Městským částem Zlatníky a Mi-
lostovice bude připraven projekt splaškové 
kanalizace, pro trojici ulic v Kylešovicích 
(Ke Koupališti, Lomená, U Hřbitova) by 
mohla být vyhotovena dokumentace k re-
konstrukci všech zmíněných komunikací. 
Pro atletickou i širší sportovní veřejnost 
bude připraven rozsáhlý plán rekonstrukce 
tělocvičny na Tyršově stadioně.

Hned tři dokumentace se věnují přípravě 
rozsáhlého plánu na proměnu sídliště 
v Kateřinkách. Město se letos pokusí zís-
kat pro sídliště dotace v rámci Integro-
vaného plánu rozvoje statutárního města 
Opavy – bydlení. Město se bude zabývat 
dokumentací pro vnitroblok na ulici Anto-
nína Sovy, vnitroblok Ratibořská – Hola-
sická – Grudova a dětským a házenkář-
ským hřištěm u Antonína Sovy. Kromě 
toho se počítá s plány pro dětská hřiště ve 
městě a pro regeneraci břehů řeky Opavy.

INVESTICE 2009
Město Rok 2009 Dotace
Projekty 15 000 000

Rekonstrukce Krnovská – budova č. 3 23 100 000

Rekonstrukce ul. Žižkova – II. etapa (vč. mostu) 11 000 000

Bezejmenná (Gudrichova) – rekonstrukce komunikace 1 000 000

Rolnická – prodloužení chodníků + sjezd k jezeru 1 500 000

Ulice Janská – Bílovecká 23 000 000

Rekonstrukce ul. Zacpalova 3 700 000

Zlatníky – ul. 6. května – chodníky 500 000

Otická – chodník 2 200 000

Milostovice – ul. Přímá – prodloužení chodníků 1 000 000

Malé Hoštice – víceúčelový dům 38 000 000

Hauerova ulice 4 000 000

Cyklostezka ul. Ratibořská (2. část) 3 500 000 KÚ MSK

Vrchní – Rolnická – ostrůvky pro chodce vč. osvětlení 2 000 000 KÚ MSK

Severní obchvat – východní část (protihluková zeď) 4 000 000

Areál Stará silnice – přípojky IS 250 000

Významné hroby 2 500 000

Kylešovice – splašková kanalizace – změna systému 5 000 000

Zpevněné plochy měst. parků (Sady svobody + Křížkovského) 17 200 000

Horní náměstí 67 – fasáda (vč. střechy a výměny oken) 6 600 000

Jaktař – zastávka MHD (Palhanec) 1 000 000

Ul. Leknínova 2 500 000

Kostel sv. Václava – klenba – freska 3 500 000

Otický příkop 20 000 000 cca 45,0 mil. Kč

Obecní dům 6 900 000 cca 84,6 mil. Kč

Posílení akcesch. JSDH při povodních (Milostovice – hasičský dům) 4 000 000

Opava – Podvihov – vybudování sportoviště rekreačního areálu 3 200 000

Posílení akcesch. JSDH při pov. (Zlatníky – hasičská zbrojnice) 3 600 000

Kylešovice – fotbalové hřiště (dokončení) 1 800 000

Vnitroblok Pekařská – Mnišská – Mezi Trhy 5 500 000 možná

Hrnčířská 13, 15, 15a – střecha – oprava 2 000 000

Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 – výměna oken 3 000 000

SFC Opava – vyhřívaný trávník + kotelna 18 000 000

Komárov – rekonstrukce rozhlasu 1 200 000

Rekonstrukce ul. Boženy Němcové 21 500 000

CELKEM MĚSTO 262 750 000

PROJEKTOVÁ DOK. 2009 Odhad
Projekty 15 000 000

Zařazené akce

Tyršův stadion – tělocvična (DSP+DZS) 500 000

Ratibořská x Vrchní – kruhový objezd 
(DÚR) 300 000

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

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

Propojení ul. Hradecká – Wintrova 
(DÚR+DSP+DZS) 200 000

Kylešovice – ul. Ke Koupališti, 
Lomená, U Hřbitova – rekonst.
komunikací (DÚR+DSP+DZS)

1 500 000

Severní obchvat – západní část (DÚR) 2 500 000

Olomoucká x Dostojevského x 
Vančurova – kruhový objezd 
(DÚR+DSP+DZS)

700 000

Krnovská x Vančurova – kruhový 
objezd (DÚR+DSP+DZS) 700 000

Otická x Rooseveltova – kruhový 
objezd (DÚR+DSP+DZS) 700 000

Hradecká x Rooseveltova – kruhový 
objezd (DÚR+DSP+DZS) 700 000

Zlatníky – splašková kanalizace 
(DÚR+DSP+DZS) 2 500 000

Milostovice – splašková kanalizace 
(DÚR+DSP+DZS) 2 500 000

Vlaštovičky + Jarkovice – splašková 
kanalizace (DÚR+DSP+DZS) 2 500 000

Významné hroby 100 000

Jaktař – zastávka MHD (Palhanec) 
(DÚR+DSP+DZS) 100 000

Kostel sv. Václava – klenba – freska 100 000

Hrnčířská 13, 15, 15a – střecha – 
oprava 100 000

Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 – výměna oken 200 000

SFC Opava – vyhřívaný trávník + 
kotelna (DSP+DZS) 1 000 000

MDKPB – klimatizace (DSP+DZS) 100 000

Areál Krnovská – veřejné osvětlení 
(DSP+DZS) 100 000

Městské sady – městský náhon + 
sedimentační nádrž (DÚR+DSP+DZS) 300 000

Vnitroblok ul. A. Sovy (DÚR+DSP+DZS) 800 000

Vnitroblok ul. Ratibořská – Holasická – 
Grudova (DÚR+DSP+DZS) 1 000 000

Házenkářské hřiště a dětské hřiště A. 
Sovy 10, 12 (DÚR+DSP+DZS) 500 000

Regenerace břehů řeky Opavy 
(DÚR+DSP+DZS) 500 000

Dětská hřiště (DSP+DZS) 300 000

Komárov – rekonstrukce Obecního 
domu (DSP+DZS) 500 000

Bezbariérové zastávky MHD (IV. 
etapa) (DÚR+DSP+DZS) 100 000

Parter Olomoucká – Sokolovská – 
Vančurova (DÚR+DSP+DZS) 300 000

CELKEM 24 200 000

INVESTICE 2009

Školství – zařazené akce Rok 2009
Projekty 1 500 000

MŠ Vaníčkova – splašková kanalizace 500 000

Rekonstrukce kuchyně – E. Beneše 4 11 400 000

MŠ Mostní – sociální zařízení 200 000

MŠ Olomoucká – budova Čajkovského 
– výměna oken 2 900 000

MŠ Riegrova – výměna oken 1 200 000

MŠ Zborovská – výdejna stravy, 
oprava balkónu 1 400 000

MŠ Zborovská – rekonstrukce pří-
střešku a úprava terénu 750 000

MŠ E. Beneše – sociální zařízení 
budovy A 400 000

MŠ 17. listopadu – revitalizace 
zahrady 1 600 000

MŠ Vlaštovičky – rekonstrukce 5 000 000

ZŠ B. Němcové – sociální zařízení 1 300 000

ZŠ Pekařská – sociální zařízení 600 000

ZŠ Riegrova – sociální zařízení 2 000 000

ZŠ E. Beneše – střecha vč. zateplení 1 000 000

ZŠ Šrámkova – sociální zařízení pav. A+C 2 200 000

CELKEM ŠKOLSTVÍ – ZAŘAZENÉ 33 950 000
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SPORTOVNÍ A KULTURNÍ GRANTY

Město rozdělovalo sportovní a kulturní granty
Žadatelé o podporu města v kulturní a sportovní sféře mohou 
získat dotace dříve než v minulých letech: prakticky s nimi 
mohou počítat od nového roku. Zastupitelé totiž projed-
nali návrhy na rozdělení grantů už na prosincovém zastu-
pitelstvu. Město mezi žadatele rozdělilo zhruba 3,5 milionu 
korun. O peníze se ucházeli sportovci, sportovní oddíly, pořa-

datelé kulturních akcí či umělci. Všechny žádosti posuzovaly 
postupně jednotlivé odbory magistrátu, kulturní a sportovní 
komise. Zastupitelé letos plně respektovali návrhy komisí 
a schválili jejich předložený návrh. Přinášíme vám přehled 
všech úspěšných žadatelů, včetně částek, které získali. Soci-
ální granty posuzuje město v rámci samostatného programu.

PRAVIDELNÁ SPORTOVNÍ ČINNOST ZAMĚŘENÁ PŘEDEVŠÍM NA DĚTI A MLÁDEŽ – 1 428 500 KČ
FK Slavia Opava Pravidelná sportovní činnost zaměřená především na děti a mládež 200 000 Kč
Sportovní klub P.E.M.A. Opava Sportovní činnost SK. P.E.M.A. Opava 2008 200 000 Kč
TJ Sokol Zlatníky Podpora pravidelné sportovní činnosti 60 000 Kč
TJ Sokol Kateřinky Podpora pravidelné sportovní činnosti 100 000 Kč
MO ČRS Opava Rybářský kroužek 30 000 Kč
SK Komárov Rozvoj mládežnické kopané v SK Komárov 60 000 Kč
SK HAPPY SPORT Opava Volejbalový a beachvolejbalový oddíl 60 000 Kč
SPORT CLUB Opava Ve zdravém těle zdravý duch 90 000 Kč

KÁNOE KLUB Opava Podpora zaměřená ke zdokonalování a rozšiřování pravidelné sportovní činnosti 
žákovských a dorosteneckých družstev 150 000 Kč

TJ Suché Lazce Zabezpečení sportovní činnosti mládeže – fotbal 60 000 Kč
Jezdecký klub Opava-Kateřinky Juniorské skokové družstvo 200 000 Kč

SHČMS-SDH Opava-Komárov Podpora mladých hasičů ve sportovní činnosti, okresní lize mládeže v požárním 
sportu a pohárových soutěžích 30 000 Kč

Sportovní klub JANTAR Opava Juniorský tenis TO WITZENMANN OPAVA 160 000 Kč
TK Opava Pravidelná sportovní činnost zaměřená především na děti a mládež 28 500 Kč
SPORTOVNÍ AKCE VČETNĚ NÁBOROVÝCH A VEŘEJNÝCH AKCÍ – 571 500 Kč
Okresní rada Asociace školních sportovních klubů 
Opava Republikové finále „O nejlepší pohybovou skladbu” 40 000 Kč

TJ STAR, Opava – Suché Lazce Mistrovství světa juniorů v travním lyžování 50 000 Kč
Přátelé orientačního běhu Opava Grand Prix Silesia 2009 80 000 Kč
Sportovně střelecký klub Ostroj Opava Sportovní akce včetně náborových a veřejných akcí 10 000 Kč
Středisko volného času Opava Sportovní akce pro děti a mládež 97 500 Kč
Katmaj Opava Katmajácké derby 27 000 Kč

TJ ZRAPOS Opava, o. s. Velikonoční turnaj – XVI. ročník mezinárodního turnaje zrakově postižených spor-
tovců v kuželkách 30 000 Kč

Sdružení sportovních tříd při ZŠ Englišova Velká cena Opavy ZŠ 15 000 Kč

TJ Sokol Kateřinky XV. ročník otevřeného turnaje jednotlivců ve stolním tenise zdravotně postižených 
sportovců O pohár města Opavy 30 000 Kč

Okresní sdružení ČSTV v okrese Opava O pohár města Opavy – okresní kola 50 000 Kč
TJ HIT Turnaj mužů a smíšených družstev v softballu 32 000 Kč 
Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě Slezská bruslička/Slezská brusle 60 000 Kč
VK Kylešovice XXIV. ročník kylešovické žáby 20 000 Kč
Atlas Opava Atlas Adventure 2009 30 000 Kč
SOUSTAVNÁ KULTURNÍ ČINNOST – 320 000 Kč
Elim, o. s. ELIM OPAVA, o. s. – hudební zkušebna a Tensing Opava  60 000 Kč 
Zbyněk Raab Činnost hudební skupiny KOFE-IN 20 000 Kč
Klub přátel OSS LUSCINIA Podpora činnosti Opavského středoškolského sboru LUSCINIA při MGO Opava 90 000 Kč

Pěvecký sbor Křížkovský v Opavě Pěvecký sbor Křížkovský v Opavě – pravidelná zkoušková činnost členů spolku 
včetně pořádání koncertních vystoupení 35 000 Kč

Umělecká agentura Karel Kostera Soustavná pedagogická a koncertní činnost dětských souborů a festival Opavská 
dětská píseň 35 000 Kč

Sdružení Hlavnice A. C. Nora Celostátní soutěž prózy Hlavnice A. C. Nora 2009 30 000 Kč
Orientální tance, Eva Grambalová Bezdíčková Tancem ke zdraví a k radosti 20 000 Kč
Skupina historického šermu Rytíři svatého Vavřince 
o. s. Pravidelná výuka šermu v rámci SHŠ 30 000 Kč 

PODPORA KULTURNÍCH AKCÍ VE MĚSTĚ – 931 000 Kč
Matice slezská Jazzová Opava 2009  60 000 Kč 
Mendelovo gymnázium Opava Opava Cantat 2009  30 000 Kč
SONS ČR Dny umění nevidomých na Moravě 2009 14 000 Kč
Umělecká agentura Karel Kostera IX. ročník Mezinárodního festivalu duchovní hudby 2009 80 000 Kč
Asociace studentů a přátel Slezské univerzity 
v Opavě Opavský majáles 2009 50 000 Kč 

Středisko volného času Opava Kulturní akce pro děti a mládež 50 000 Kč
Cestovní kancelář turistika a hory, s.r.o., Ostrava Mezinárodní festival outdoorových filmů – 7. ročník 30 000 Kč
Středisko volného času Opava Chodníčky k domovu – 23. ročník opavského folklorního festivalu 80 000 Kč
Středisko volného času Opava Národopisné akce Opavského Slezska 50 000 Kč
Církevní konzervatoř Opava Výchovné koncerty pro mládež 2009 25 000 Kč
E.V.N. s.r.o., Opava Soustavná kulturní činnost 60 000 Kč
Elim, o. s. ELIM OPAVA o. s. – Legalfest 2009 20 000 Kč
Michal Škoda Podpora kulturních akcí ve městě 15 000 Kč
Country kapela KARAVANA Opava Opavský širák – 16. ročník 20 000 Kč
Irena Stanislavová Retrospektivní výstava celoživotní tvorby Ireny Stanislavové 50 000 Kč
Opavský filmový klub Podpora činnosti Opavského filmového klubu v roce 2009 40 000 Kč
Jiří Juchelka Podzimní Country širák 15 000 Kč
M.O.S.T., Ostrava Festival Pro Tibet 10 000 Kč
Martin Kubík – nakladatelství PERPLEX Cyklus literárních večerů Nadějné vyhlídky 30 000 Kč
Roman Filip Festival 13 30 000 Kč
Pěvecké sdružení slezských učitelek Opava Letní koncert PSSU s hosty 20 000 Kč

Pěvecký sbor Křížkovský v Opavě Koncert k výročí úmrtí B. Martinů a adventní koncerty Pěveckého sboru Křížkovský 
v Opavě pro opavskou veřejnost 22 000 Kč

Umělecká agentura Karel Kostera Celoroční koncertní činnost 30 000 Kč
Církevní konzervatoř Opava Adventní koncert Opava 2009 30 000 Kč
Jiří Grossmann Výstavy děl opavských výtvarníků 50 000 Kč
Církevní konzervatoř Opava Reprezentační koncert k desátému výročí vzniku školy 20 000 Kč
EDIČNÍ ČINNOST – 150 000 Kč
Martin Kubík – nakladatelství PERPLEX Ediční činnost nakladatelství PERPLEX  35 000 Kč

Muzejní a vlastivědná společnost v Brně o. s. Vydání čtvrtletníku Vlastivědný věstník moravský, roč. 61, rok 2009 s příspěvky 
z dějin Opavy a Opavska 10 000 Kč

Obratník Starého Magdona, o. s. Časopis Nové břehy 20 000 Kč 
Pavel Kubný GO! Lifestyle magazine 30 000 Kč 
Jiří Slavík Almanach poezie  25 000 Kč 
Kulturní centrum Albertovec, o. p. s. Kniha Albertovec v proměnách času 30 000 Kč
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Město vystaví návrhy na no
Opavská radnice vás zve na velkou výstavu architektonických návrhů nového bazénu a zimního 
stadionu. Výstava potrvá od 8. do 22. ledna. Návštěvníci mohou vidět nejen vítězné či oceněné návrhy, 
ale celou pestrou kolekci, která do soutěže došla. Zároveň se mohou zapojit do veřejného hlasování 
o nejzajímavější návrh.

V průběhu minulého roku 
(2008) uspořádalo město 

ideovou architektonickou soutěž 
na nový plavecký bazén a nový 
zimní stadion. Architekti své 
návrhy zasazovali do prostředí 
městských sadů. S jejich nápady 
se budete moci seznámit na 
lednové výstavě v Městském 
domě kultury Petra Bezruče.

Současný plavecký bazén na Nádraž-
ním okruhu už dnes, při plném vytížení, 
příliš nevyhovuje ani sportovcům, ani 
plavecké veřejnosti. Když hledala rad-
nice vhodné místo pro nový bazén, roz-
hodla se využít plochy za městským 
koupalištěm. Vzniklo by tak vzájemně 
se doplňující spojení otevřené a kryté 

plovárny. V létě, ve dnech, kdy panuje 
nepříznivé počasí, by nemuseli plavečtí 
nadšenci oželet koupání, protože by 
mohli zamířit pod střechu moderního 
zařízení.

V sousedství bazénu by mohl vznik-
nout ještě nový zimní stadion s kapaci-
tou okolo 4200 diváků, malá tréninková 
hala pro míčové sporty a další doplň-
ková zařízení. Tím by se posílil spor-
tovní a sportovně-odpočinkový charak-
ter této části městských sadů. Návrhem 
nového zimního stadionu se město 
zabývá z několika důvodů. Patří mezi 
ně fakt, že stadion je tak vytížený, že 
nestačí plnit zároveň požadavky spor-
tovní veřejnosti a amatérské veřejnosti, 
jeho technický stav je zastaralý a ná-

klady na rekonstrukci a proměnu by 
byly vysoké. 

Na těchto stránkách vám předsta-
vujeme čtyři soutěžní návrhy. Jeden 
návrh ohodnotila porota ideové archi-
tektonické soutěže jako nejlepší, dal-
šímu přiřkla třetí místo a dvěma návr-
hům udělila zvláštní ocenění poroty. 
Výstava v MDKPB (viz rámeček) pak 
nabídne celou šíři návrhů, které do sou-
těže došly.

Výstavba bazénu ani zimního stadionu 
zatím nefiguruje v plánech městského 
rozpočtu na rok 2009. Jde o nákladné 
stavby, na které se bude město snažit 
získat dotace. S jejich pomocí by byla 
výstavba rychlá a podstatně jednodušší.

Číslo 1 | leden 2009
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Vítězný návrh
Nejlepším návrhem byl podle soutěžní poroty návrh pětice pražských 
tvůrců Michala Bernarda, Jana Bradáče, Jany Jeřábkové, Pedra Praze-
rese a Radka Lizny. „Koncept je dán tvarem pozemku, pozicí ve městě, 
vazbami na park, na město, funkcemi, atmosférou místa,” uvedli autoři 
do svého návrhu. „Nový areál je druhou tváří městských sadů. Otevřená 
krajina, vzdušnost, světlo. Dělící linií dvou částí jednoho celku je vodní 
prvek – náhon. Uprostřed pozemku vzniká centrum, přírodní náměstí, 
architektonizovaná krajina. Bod krytý před větrem zelenými svahy a bu-
dovami na nich. Místo plné světla, do kterého (a ze kterého) vede jen 
pár cest. Místo bezpečí a klidu, částečně narušovaného jen dynamikou 
křivek svahů a průhledy ven. Klid i napětí. Intimní plochy pod korunami 
stromů i otevřená travnatá prostranství. Změny jsou pozvolné, zaob-
lené, částečně předvídatelné, bezpečné,” popisují základy své myšlenky.
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Výstava architektonických návrhů
Statutární město Opava ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací a Knihovnou Petra Bezruče vás zvou na výstavu 
návrhů ideové architektonické soutěže Plavecký bazén a hokejový stadion v Opavě. Zahájení výstavy proběhne ve čtvr-
tek 8. ledna v 17 hodin v Městském domě kultury Petra Bezruče (1. poschodí, ochoz hlavního schodiště). Úvodní slovo 
pronese náměstek primátora Pavel Mališ a hlavní architekt Zdeněk Bendík. Výstava potrvá do 22. ledna a bude otevřena 
v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 18 hodin, ve středu od 8 do 15.30 hodin.

Třetí místo
Porota neudělila druhou cenu, udělila až cenu třetí. Získala 
ji čtveřice Pavel Šťastný (Chomutov), Tomáš Rudolf (Jab-
lonec nad Nisou), Pavlína Harazímová a Jiří Špikla. „Návrh 
se snaží o originální a současně citlivé řešení poměrně slo-
žitého charakteru pozemku. Na místo fádních krabico-
vých staveb, které by dané místo ještě více roztříštily, při-
chází tato studie s konceptem zeleného „koberce”, který 
vytváří umělou krajinu reagující jak na okolní zástavbu, 
tak hlavně a především na budovu a areál městského kou-
paliště (národní kulturní památku),” uvedla čtveřice v do-
provodném textu k návrhu. „Budova nového bazénu je 
navržena do co největší blízkosti k historické budově kou-
paliště. Což by zcela jistě přineslo konflikt mezi oběma. 
Proto je hmota plaveckého bazénu zapuštěna pod úroveň 
terénu a střecha je využita jako pochozí louka navazující 
na „zelené” tribuny koupaliště a slouží jako louka pro opa-
lování. Propojení krytého bazénu a koupaliště je pomocí 
vnitřní rampy vyúsťující k venkovním bazénům,” vysvětlují 

sladění obou plováren. V případě hokejové haly se sna-
žili autoři eliminovat velké objemy částečným zapuštěním 
haly pod zem a efektivním využitím vytěžené zeminy jako 
násypového materiálu tvořícího násypy valů.

Oceněný návrh z Trutnova
Porota ještě zvlášť ocenila návrh trutnovské společnosti ATIP 
a. s., která spolupracovala s Martinem Vokatým, Vladimírem 
Vokatým, Vojtěchem Kopalem, Michalem Kopeckým a Pav-
lem Ševců. „Nově navrhované hmoty hotelu a tréninkové 
haly jsou orientovány rovnoběžně se stávající víceúčelovou 
halou a tvoří ucelený komplex staveb podobného architekto-
nického výrazu. Takto založenou koncepcí hmotového uspo-
řádání se vytváří nástupní prostor sportovního náměstí s vý-
razným uplatněním zeleně, uzavřený křivkami ploch textilií 
zakrytého spojovacího koridoru. Na západní straně řešeného 
území jsou potřebné plochy parkovišť proložené zelení,” sdě-
lili autoři ke své koncepci. „Návrh počítá s možností propo-
jení stávajícího koupaliště s nově vybudovaným bazénem 
prostřednictvím venkovní terasy. Prosklená fasáda ve tvaru 
segmentů je na vnější straně doplněna vypouklými protislu-
nečními segmenty z fólie Ferrari soltis. Takto řešená vlnitá 
fasáda charakterizuje vodní plochy plaveckého bazénu a při-
spívá k pohodě vnitřního prostředí,” dodávají.

Cena za návrh na zvlněný pás
Další cenu porota udělila návrhu Barbory Ponešové (Brno), 
Martina Daňka (Oldřišov), Martina Doležela (Boskovice) 
a Kláry Stachové (Křelov). „Naším záměrem bylo minimali-
zovat účinek obrovských objemů požadovaného stavebního 
programu a citlivě je zasadit do stávající rekreační oblasti. 
Změkčení objemů skrze zvlněné střechy má evokovat spíše 
terénní útvar než dominantní architekturu. Zároveň jsme se 
snažili navázat na stávající objekty. Navrhovaný objem lze 
přirovnat ke zvlněnému „pásu”, který se rozestupuje kolem 
centrální osy odvozené z přísně symetrické budovy funk-
cionalistické plovárny. Její výrazná horizontalita a přítom-
nost nízké okolní zástavby (rodinné domky a zahrádkář-
ské kolonie) nás vedla ke snaze maximálně potlačit výšku 
budov, aniž bychom zasazovali do země více než jedno pod-
zemní podlaží (vysoká hladina spodní vody),” vysvětlují svůj 
postup. „Další stávájící objekt sportovní haly a hotelu defino-
val měřítko pásu – jeho šířku, kterou se pás k budově hotelu 
obrací a vytváří protilehlou uliční frontu,” dodávají.
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Dvě rozsáhlé rekonstrukce 
za desítky milionů korun. 

Dvě sídla, která by měla patřit 
ke klíčovému zázemí opavské 
kultury. Začínají práce na 
Obecním domě v horní části 
Ostrožné ulice a Domu umění. 
Opravy a úpravy připravila ve 
spolupráci s městem Opavská 
kulturní organizace. Kromě 
těchto příprav má OKO za sebou 
ještě řadu koncertů, kulturních 
pořadů a historických výstav.

Co se chystá v Domě umění
Opavská kulturní organizace loni podpo-
řila zachování Domu umění ve stávají-
cích prostorách dominikánského kláštera 
na Pekařské ulici. Pracovníci OKO rovněž 
navrhli, aby se funkční část domu roz-
šířila také do půdních prostor kláštera, 
kde by v budoucnu měly vzniknout nové 
prostory pro mladé opavské výtvarníky.

Rekonstrukce Domu umění bude dvou-
fázová. V první – kratší – fázi, která 
začíná v lednu 2009 a bude stát více 
než tři miliony korun, bude především 
zmodernizován výstavnický systém. Ve 
druhé fázi, která začne v příštím roce 
a bude stát okolo 80 milionů korun, se 
počítá s rozsáhlými stavebními úpra-
vami, které přinesou především pro-
měnu přízemí a půdních prostor a rozšíří 
výstavní možnosti objektu.

„V současné době jsou vnitřní prostory 
Domu umění v Opavě ve stavu abso-
lutně nevyhovujícím moderním výstav-
nickým a kulturním trendům. Většina 
vybavení galerijních prostor pochází ze 
sedmdesátých a osmdesátých let minu-
lého století nebo úplně chybí,” popisuje 
stav před rekonstrukcí ředitelka OKO 

Irena Šindlerová. „Chybí zde expoziční 
osvětlení a závěsný systém, které jsou 
předpokladem kvalitní prezentace umě-
leckých děl. Elektronický zabezpečovací 
systém je zastaralý a jeho modernizace 
je nezbytně nutná. Rovněž zde chybí kli-
matizační jednotky, zvlhčovače a stínění. 
Bez tohoto vybavení není možno vysta-
vovat historicky cenná umělecká díla. 
Jednolitost stěn galerie je narušena čas-
tým sádrováním děr po hřebících a vru-
tech, na kterých bývají v současnosti 
umělecká díla zavěšena. Chybí zde pre-
zentační vybavení pro realizaci animač-
ních programů a odborných přednášek. 
V důsledku tohoto havarijního stavu 
není možné některá díla v těchto pro-
storách vůbec vystavovat,” vyjmeno-
vává nedostatky, které by měla odstra-
nit první fáze rekonstrukce.

„Cílem projektu je celková modernizace 
prostor a vybavení Domu umění tak, 
aby tento prostor mohl být nadále vyu-
žíván jako městská galerie a vyhovoval 
vysokým nárokům na důstojnou, bez-
pečnou a kvalitní prezentaci cenných 
uměleckých děl,” shrnuje záměr rekon-
strukce. 

Začíná rekonstrukce 
Obecního domu
V lednu tohoto roku rovněž začínají 
stavební práce na Obecním domě na 
Ostrožné ulici. Rekonstrukce by mohla 
trvat zhruba rok. Finance na rekon-
strukci radnice získala z evropských 
dotací určených pro integrované plány 
rozvoje měst.

„Obecní dům by se měl stát organickou 
a plnohodnotnou součástí centra města 
tak, aby ho občané rádi navštěvovali při 
svých procházkách, pochůzkách a náku-

pech. Cílem projektu je vytvářet dlou-
hodobý společenský a kulturní pro-
gram přístupný i široké veřejnosti. Také 
chceme maximálně využít výhodné 
polohy tohoto domu a začlenit jej do 
běžného každodenního života a ruchu 
Ostrožné ulice,” říká ředitelka OKO.

Co najde návštěvník v Obecním domě? 
Expozici, výstavní síň, moderní přednáš-
kový sál, kavárnu, klub pro mladé, fil-
mový klub či společenský salonek.

„Celé jedno patro Obecního domu bude 
obsazeno expozicí o dějinách města, 
na jejímž scénáři se intenzivně pracuje. 
Expozice bude hostit mimo jiné model 
města s hradbami, projekční místnost 
a řadu rekonstrukcí a exponátů, které 
budou dokládat historický vývoj pro-
storu Opavy od pravěku až do moder-
ních dějin,” konstatuje historik Michal 
Petr z OKO. „Zvýšený důraz klademe 
na interaktivitu a zapojení co největ-
šího množství zdrojů informací; mimo 
běžného textu a exponátů také modely 
k doteku, zvuk a obraz. Navržena je již 
originální výtvarná, téměř divadelní, 
podoba expozice, která je velice netra-
diční a ještě více prohlubuje možnosti 
poznání,” dodává Michal Petr.

Další součástí Obecního domu by měla 
být výstavní síň, kde by se v pravidel-
ných cyklech konaly výstavy předsta-
vitelů mladého českého výtvarného 
umění. Dalším místem by byl moderně 
vybavený přednáškový sál s kvalitním 
ozvučením a možností využití promí-
tací techniky. Sál bude využitelný pro 
širokou škálu společenských akcí, zají-
mavé přednášky z oblasti umění, vědy 
a techniky a jeho součástí bude histo-
rická kolekce portrétů opavských purk-
mistrů.

Neobvyklá kavárna s terasou
V prostorách Obecního domu nebude 
chybět kavárna s kvalitním sortimentem 
kavárenského občerstvení a otevírací 
dobou přizpůsobenou životu Ostrožné 
ulice. Celý prostor kavárny bude pokryt 
bezdrátovým připojením WiFi. Velkou 
devízou kavárny bude letní terasa pro-
pojená schůdky s parkem.

Svébytnou součástí domu bude klub. 
„Tento prostor bude využitelný jako 
místo pro setkávání mladých lidí, např. 
k veřejné prezentaci literárních, perfor-
mančních a menších divadelních a hu-
debních projektů, bude se využívat 
i jako filmový klub,” říká šéf kulturní 
sekce OKO, známý opavský básník a hu-
debník Jan Kunze. 

Dům, který 
doposud Opavané 
spíše míjeli, se po 
rekonstrukci může 
stát místem, které 

naopak budou 
vyhledávat.

Foto: Jan Šindler

Opavská kulturní organizace zahájila rekonstrukci

Obecního domu a Domu umění
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V domě bude i společenský prostor k po-
řádaní menších kulturních akcí a pořadů. 
Bude propojen s horní terasou Obecního 
domu, kde se v letních měsících budou 
rovněž odehrávat různé kulturní akce.

O rekonstrukcích i činnosti bude Opav-
ská kulturní organizace referovat veřej-
nosti především prostřednictvím webo-
vých stránek, jejichž spuštění se 
připravuje v nejbližší době. 

Kulturní akce 
„Vzhledem k rekonstrukci Obecního 
domu a modernizaci Domu umění nebu-
deme v příštím roce organizovat tolik 

kulturních akcí, kolik jich plánujeme 
v době, kdy tyto instituce budou plně 
otevřeny. Rádi bychom vytvořili pra-
videlné celoroční programy, které by 
pokrývaly celou pestrou škálu kulturního 
dění, tím myslím, že se budou věno-
vat hudbě, performancím, výtvarnému 
umění, literatuře, filmu atd.,” říká Jan 
Kunze. 

Letos OKO například naváže na festi-
val Den poezie, který úspěšně proběhl 
na podzim loňského roku. Rovněž při-
pravuje několik koncertů v kostele sv. 
Václava. „Chtěli bychom do Opavy při-
vézt některé zajímavé osobnosti umě-

lecké scény. Víc bych ale nechtěl zatím 
prozrazovat,” poznamenává Jan Kunze. 
V minulém roce OKO připravilo napří-
klad výstavu archeologických nálezů 
z výzkumů Národního památkového 
ústavu na Opavsku v posledních deseti 
letech či výstavu doposud nezveřejně-
ných fotografií z Opavy ze srpnových 
událostí roku 1968. Podzimního festi-
valu Den poezie se zúčastnil například 
písničkář Jan Burian či herec a hudeb-
ník Tobiáš Jirous. OKO podpořilo výstavu 
k 15 letům výtvarného oboru na Střední 
škole průmyslové a umělecké v Opavě 
či uspořádalo koncert předního českého 
houslisty Václava Hudečka.

Opavské kino Mír opět začíná 
promítat. Znamená to nejen 

návrat filmů, které známe 
z běžné filmové distribuce, ale 
i návrat představení připravených 
filmovým klubem. V průběhu 
roku pak radnice posoudí stav 
a provoz kina včetně jeho zázemí, 
prozkoumá možnosti finančních 
dotací na jeho kompletní opravu 
a modernizaci, bude se zabývat 
variantami jeho využití.

Kino Mír přerušilo filmový provoz loni 
v září. Jeho tehdejší provozovatelka 
Eva Šafaříková ukončila činnost s tím, 
že podle jejího názoru je v kině malá 
návštěvnost a rostou náklady na vytá-
pění velkých prostor. Mimo to rostly pro-
vozovatelce dluhy vůči filmovým distri-
butorům za zapůjčení filmových kopií.

„Město bylo postaveno před nelehký úkol 
zajistit co nejrychleji další provozování 
a kulturní využití tohoto největšího opav-
ského sálu s kapacitou 560 míst a také 
vyřešit absenci filmových projekcí pro 
veřejnost i příznivce filmového klubu,” 
poznamenal dramaturg městských kul-
turních akcí Petr Rotrekl. Protože výběr 

provozovatele podléhá pravidlům souvi-
sejícím s výběrovými řízeními, nemohlo 
město nového provozovatele vybrat oka-
mžitě bez přerušení provozu. 

Ze tří přihlášených kandidátů nakonec 
město vybralo Martina Žižlavského, a to 
především pro jeho dlouholeté zkuše-
nosti s produkcí a pořádáním nejrůzněj-
ších kulturních akcí z oblasti hudby a di-
vadla. Město na finančně náročný provoz 
přispěje 250 tisíci korunami a kromě 
toho připravuje ještě nejnutnější opravy 
prostor kina.

„Hlavním úkolem, který přede mnou 
nyní stojí, je obnovení a zachování fil-
mových projekcí v kině Mír a především 
další multifunkční využití tohoto prostoru 
na organizaci divadelních představení, 
koncertů, cestopisných pořadů, besed 
a podobně. Samozřejmě chci s měs-
tem co nejvíce spolupracovat na zlepšení 
technických podmínek filmových projekcí 
i celkové kultivace prostředí, ve kterém 
se uskutečňuje řada významných kultur-
ních akcí,” řekl nový provozovatel Mar-
tin Žižlavský.

„Od ledna příštího roku obnoví svou čin-

nost také Opavský filmový klub, který 
započne již svou padesátou sezónu. 
V lednu připravil pro příznivce arto-
vých filmových projekcí lahůdky v po-
době filmů Woody Allena (Annie Hall), 
Krysztofa Kieslovského (Dvojí život Vero-
niky), Allana Parkera (Pink Floyd The 
Wall a Commitmens) a v únoru a březnu 
se mohou Opavané těšit také na prezen-
taci filmů ze zlatého fondu světové kine-
matografie v rámci Projektu 100,” sdělil 
Petr Rotrekl.

V průběhu roku se bude město zabý-
vat možností získání finančních dotací 
z fondu kinematografie či EU na opravy 
a rekonstrukci sálu, který vyžaduje vel-
kou finanční injekci. Bude se zabývat 
dotacemi na nové interiérové vybavení 
a špičkovou zvukovou a obrazovou tech-
niku, která by mohla využít digitální či 
3D projekci. Pokud by se takové zdroje 
našly, otevřelo by to kinu další existenční 
etapu. „Opava by se tak mohla dostat na 
technologickou špičku filmových projekcí 
v rámci České republiky, ale především 
by tato situace jistě napomohla návratu 
Opavanů, kteří hledají setkávání s filmo-
vým uměním v Ostravě či Krnově,” kon-
statoval Petr Rotrekl.

Kino Mír bude opět patřit filmům i kulturním akcím

Od začátku nového roku 
pokračuje abonentní cyklus 

pro milovníky krásné hudby, 
neboli komorní, orchestrální 
a varhanní koncerty, které 
organizačně připravuje statutární 
město Opava a Sdružení pro 
umění a výchovu Talent. 

Po unikátních a vysoce umělecky hod-
nocených koncertech Vivat Vivaldi! 
a Boni Pueri přichází nyní na řadu 
komorní hudba. Ve středu 21. ledna se 
představí ve Sněmovním sále minorit-
ského kláštera manželské i umělecké 
duo – klavíristka Jitka Čechová a violon-
cellista Jan Páleníček (na snímku). Pro-

gram jejich koncertu byl nazván „Mar-
tinů mezi klasiky” a nabídne kromě 
hudby Ludwiga van Beethovena také 
hudbu Bohuslava Martinů, jehož 50. 
výročí úmrtí si letos připomínáme. 

Další koncertní únorovou „peckou” bude 
vystoupení souboru Camael, který je 
tvořen ženským vokálním triem Triny 
v čele s Ivetou Kováčovou a kvintetem 
instrumentalistů vedeným primáriem 
Škampova kvarteta Pavlem Fischerem. 
„Všechny umělce spojuje nadšení a vá-
šeň pro tradiční lidovou hudbu – pře-
devším moravskou, romskou, ale třeba 
také skotskou,” zve na koncert drama-
turg kulturních akcí města Petr Rotrekl. 

„Camael se pohybuje nejčastěji v hu-
debních žánrech od vážné hudby po 
jazz a muzikály. Loni v říjnu skupina 
úspěšně koncertně otevírala České cen-
trum v New Yorku a pokřtila v listo-
padu v divadle Dobeška své nové CD 

Do skoku. Camael 
je archanděl Boží 
spravedlnosti a me-
zilidských vztahů, 
ochránce, který 
nám dává rozhod-
nost a sílu vůle spl-
nit úkol. Lepší start 
do nového roku si 
nelze přát,” konsta-
tuje dramaturg.

Do nového roku se skladbami Bohuslava Martinů
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Autosalon Schromm s.r.o.
747 70 Opava – Komárov, Podvihovská č. 352/3A (naproti Balakomu), Tel.: 553 610 470,
553 610 471, E-mail: autosalon@autosalon-schromm.cz, www.autosalon-schromm.cz

GET REAL

*Cena platí v případě využití leasingu. Partnerem fi nancování ESSOX s.r.o. 
  Chevrolet – kombinovaná spotřeba 5,2–11,5 l/100 km, emise CO2 123–264 g/km. 

www.chevrolet.cz

Ojetý vůz s poplatky
a bez záruky? Proč!?
Pořiďte si NOVÝ Chevrolet dříve,
než vám ho někdo vyfoukne ...

VÝPRODEJskladů1.– 31. ledna

Proč kupovat staré auto, platit různé 
poplatky a nemít záruku? Ať už 
si z naší nabídky vyberete jakýkoli 
vůz, bude stát zato. Dos-
tanete k němu 5letou 
záruku a k vozům zakou-
peným v lednu zimní pneu 

zdarma. Ale pozor! Neváhejte, 
čas běží a počet vozů je omezený!

Spark s klimatizací od 169 900 Kč*
Aveo 4dv. s klimatizací od 199 900 Kč*
Lacetti 5dv. od 239 900 Kč*
Captiva 4x4 od 475 000 Kč bez DPH*

5LET
Z á r u k a
NEBO 120.000 KM

1514_NON_91x131_Schromm_v3.indd 1 22.12.2008 11:31:08
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▫   Hlídání dětí – pro domácnosti,  
hotely a firmy

▫  Péče o seniory
▫  Úklidové práce všeho druh

▪  Pomoc s bydlením  
– realitní služby

▪  Pomoc pro nezaměstnané

Kontakty na: 
www.agenturabobik.cz

Vše pro rodinu 
a domácnost

  --
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... s námi máte dobrý kurz!

PRÜFUNGSZENTRUM
GOETHE-INSTITUT

vnííívníívvnvnívníííníí

ESESSS

ZA�ÍNÁME 

11. ÚNORA
P�ihlaste se v�as!

NAŠE NOVINKA!
sobotní kurzy-
viz www.hello.cz

Š

JAZYKOVÉ KURZYJAZYKOVÉ KURZY
AJ - NJ - ŠJ - IJ - FJ - RJ - �J

ranní, odpolední a veèerní kurzy
firemní kurzy a individuální výuka

pøíprava na jazykové certifikáty
pøíznivé ceny již od 1 899 Kè / pololetí
široká nabídka termínù a míst konání

výuka ve firmách a organizacích

www.hello.cz    opava@hello.cz    
ICQ: 249 284 704

   599 442 182, 776 827 006
Jsme akreditovaným centrem zkoušek AJ a NJ.
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� Renovace dveří
 a schodišť
� Nové kuchyně
 a vestavěné skříně
 na míru
� Pokládka podlah
� Jedinečné
 stropní podhledy

TELEFONUJTE ZDARMA 800 800 040

Opava, Masarykova 39 (naproti hlavní pošty)
Tel.: 553 716 153, 774 242 618

www.portas-ostrava.cz

Jednička na renovace v Evropě
DVEŘE, ZÁRUBNĚ, SCHODIŠTĚ
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Koleos: spotřeba 6,1–13,0 (l/100 km), emise CO
2
 191–230 (g/km). Vyobrazení vozu je ilustrativní.

JMÉNO NEBO LOGO DEALERA, ULICE, MĚSTO, TEL.: 420 123 456 789, FAX: 420 123 456 889, www.dealer-renault.cz

RENAULT KOLEOS 
4x4 TĚLEM. RENAULT DUŠÍ.

JIŽ OD XXX XXX Kč

•  výborná variabilita interiéru •  komfortní výbava • vysoká úroveň bezpečnosti

RENAULT KOLEOS 2,0 dCi
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REALIKA - REALITNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

tel./fax: 553 653 854, 731 282 658, e-mail: info@rkrealika, www.rkrealika.cz

ČLEN EVROPSKÉHO KLUBU 
REALITNÍCH KANCELÁŘÍ

Dolní náměstí č. 25, 746 01 Opava
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Oberbank AG, Masarykova třída 274/27 Opava, Tel. 553 608 823, opava@oberbank.cz

Děkujeme za Vaši přízeň...

PF2009
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SLEZSKÉ DIVADLO
  5. 1.  9.00 JAK SE VÁM LÍBÍ uz. předst. – Č
  6. 1. 18.00 JAK SE VÁM LÍBÍ sk. O – Č
  7. 1. 19.00 BRATRÁNEK Z BATÁVIE sk. 2 – OP
  9. 1. 19.00 LUCIA DI LAMMERMOOR sk. 3 – O
10. 1. 19.00 LUCIA DI LAMMERMOOR sk. 7 – O
12. 1. 19.00 MY FAIR LADY sk. M – M
13. 1. 19.00 BRATRÁNEK Z BATÁVIE sk. 5 – OP
14. 1. 18.00  LUCIA DI LAMMERMOOR sk. S – O
15. 1.  9.00 O PRINCEZNĚ, KTERÁ  
 10.30 RÁČKOVALA. Hostuje Divadlo 

Petra Bezruče Ostrava. školy – P
16. 1. 10.00 SUGAR školy – M 
17. 1. 10.00 VESELÉ PANIČKY 

WINDSORSKÉ sk. D – Č
18. 1. 19.00 VESELÉ PANIČKY 

WINDSORSKÉ. Premiéra. sk. P – Č
19. 1. 10.00 MY FAIR LADY školy – M
19. 1. 19.00 SUGAR uz. předst. – M
20. 1. 19.00 VESELÉ PANIČKY 

WINDSORSKÉ sk. 1 – Č 
21. 1. 19.00 MY FAIR LADY sk. H – M
22. 1. 19.00 VESELÉ PANIČKY 

WINDSORSKÉ sk. 9 – Č
23. 1. 18.00 ROMEO A JULIE sk. 4 – Č
24. 1. 19.00 VESELÉ PANIČKY 

WINDSORSKÉ sk. 7 – Č
26. 1. 11.15 JAK SE VÁM LÍBÍ uz. předst. – Č
27. 1.  9.00 PRINCEZNA PAMPELIŠKA. 
 10.30 Hostuje Divadlo Šumperk. školy – P
28. 1. 10.00 ROMEO A JULIE školy – Č
29. 1. 19.00 LUCIA DI LAMMERMOOR sk. 6 – O
30. 1. 19.00 BRATRÁNEK Z BATÁVIE sk. 3 – OP 
31. 1. 16.00 RYCHLÉ ŠÍPY. Slavný komiks
 19.00 o pětici vzorných hochů, hostuje Slovácké 

divadlo Uherské Hradiště. mimo 

Č = činohra, O = opera, M = muzikál, P = pohádka, 
OP = opereta

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

KONCERTY A KULTURNÍ AKCE
21. 1. 19.00 MARTINŮ MEZI KLASIKY. Účinkují: kla-

víristka J. Čechová a violoncellista J. Pále-
níček. Program: Ludwig van Beethoven, 
Bohuslav Martinů. 5. abonentní koncert sta-
tutárního města Opava a Sdružení pro umění 
a výchovu Talent. Sněmovní sál minoritského 
kláštera.

KINO MÍR
12. 1.–14. 1. 20.00 HLÍDAČ Č. 47 
   – český film s K. Rodenem
15. 1.–18. 1.  20.00 MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3 
   – hudební romantická komedie USA
16. 1.–17. 1.  17.30 MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3 
   – hudební romantická komedie USA
19. 1.–21. 1. 20.00 NESTYDA 
   – česká komedie s J. Macháčkem
22. 1.–25. 1. 20.00 QUANTUM OF SOLACE 
   – dobrodružný film USA. Další 
    dobrodružství J. Bonda 
    s D. Craigem v hlavní roli. 
26. 1.–28. 1. 19.00 BATHORY 
   – historické drama
29. 1.–1. 2. 20.00 MAMMA MIA! 
   – hudební romantický film USA
30. 1.–31. 1. 17.30 MAMMA MIA! 
   – hudební romantický film USA
  2. 2.-4. 2. 20.00 DĚTI NOCI 
   – psychologické drama ČR
PROGRAM OPAVSKÉHO FILMOVÉHO KLUBU
  5. 1.  18.00 ANNIE HALL (USA, 1977, scénář a režie 

Woody Allen). Originální výpověď o mezilid-
ských vztazích. Film získal Oscara v kate-

goriích nejlepší film, scénář, režie a ženský 
herecký výkon. Konec monopolu!

12. 1.  18.00 DVOJÍ ŽIVOT VERONIKY (Francie, 1991, 
scénář a režie Krysztof Kieslowski). Pozo-
ruhodné paralelní osudy dvou dívek – Polky 
a Francouzky v mysteriózním filmu nejlepšího 
polského režiséra. Konec monopolu! 

19. 1.  18.00 PARANOID PARK (Francie, 2007, režie Gus 
Van Sant). Paranoid Park je kultovním mís-
tem setkávání „skejťáků” v americkém Port-
landu. Film získal výroční cenu v Cannes 
a další ocenění. 

26. 1.  18.00 PINK FLOYD – THE WALL (Velká Británie, 
1982, režie Alan Parker). Kultovní hudební 
snímek je vizuální podobou stejnojmen-
ného dvojalba legendární skupiny Pink Floyd 
v hlavní roli s Bobem Geldofem.

  2. 2. 18.00 COMMITMENTS

VÝSTAVY
MARTIN ČADA in memoriam. Od 5. do 30. 1. Galerie Librex, 
Ostrožná ul.
KRESBY, MALBY, GRAFIKY... Od 5. do 30. 1. Galerie Lib-
rex, Ostrožná ul.
VÝSTAVA PALIČKOVANÉ KRAJKY. 23.–30. 1. Otevřeno 
v pracovní dny od 10 do 16 h. Pořádá klub Palička. Minoritský 
klášter.
NADECHNI SE A LEŤ – UČITEL A JEHO ŽÁCI. Výstava 
konaná k životnímu jubileu učitelů ZUŠ Opava, Solná. Verni-
sáž 9. 1. v 17 h., vystoupí Z. Klímová a A. Tázlar. Otevřeno: 
Po–Pá 14–18 h. ZUŠ Opava, Solná 8. Potrvá do 8. 2.
PLAVECKÝ BAZÉN A HOKEJOVÝ STADION V OPAVĚ – 
VÝSTAVA NÁVRHŮ IDEOVÉ ARCHITEKTONICKÉ SOU-
TĚŽE. Městský dům kultury Petra Bezruče, 1. poschodí, ochoz 
hlavního schodiště, Nádražní okruh 27. Otevřeno: Po, Út, Čt, 
Pá 8–18 h., St 8–15.30 h. Pořádá SMO, OKO a MKPB. Zahá-
jení 8. 1. v 17 h., úvodní slovo pronese náměstek primátora 
P. Mališ a hlavní architekt Z. Bendík. Potrvá do 22. 1.

SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
Tyršova 1, Opava, tel./fax: 553 622 999, szmred@szmo.cz, 
www.szmo.cz
KOUZLO KRYSTALU. Výstava v rámci předsednictví ČR 
v Radě EU. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Zahájení 
15. 1.
50 LET NÁVŠTĚVNICKÉ SEZÓNY V ARBORETU NOVÝ 
DVŮR (1959–2009). Výstavní pavilon, AND. Zahájení 17. 1.
KRONIKA ARBORETA NOVÝ DVŮR 1958–2008. Výstavní 
pavilon AND. Od 1. 1.
DENDROLOGICKÁ ZAJÍMAVOST – WOLLEMIA NOBILIS – 
nejstarší žijící fosilie světa. Arboretum Nový Dvůr. Do 30. 4.
LADOVSKÉ VÁNOCE. Atmosféra Vánoc s obrázky J. Lady. Ve 
spolupráci s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, SŠPU 
Opava, VO ZUŠ Opava. Výstavní budova SZM, sady U Mu-
zea 1. Do 18. 1.
VZPOMÍNKY Z POUTÍ (SVATÉ OBRÁZKY ZE SBÍREK 
SZM). Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do 28. 2.
SLEZSKO V DÍLE ADOLFA ZDRAZILY. Výstava věnována 
140. výročí narození malíře. Památník P. Bezruče, 19. 1. 
Ostrožná 35. Do 31. 1.
PETR ŠTÍCHA – DŘEVOŘEZBY, PŘÍRODNÍ INSPIRACE. 
Výstavní pavilon, AND. Do 11. 1.
STŘÍPKY ZAJÍMAVOSTÍ Z NAŠICH DEPOZITÁŘŮ – 
ROSTLINY, KTERÉ ZMĚNILY SVĚT. Výstavní budova SZM, 
sady U Muzea 1. Do 31. 1.
NOVÉ VELKOMORAVSKÉ NÁLEZY NA OPAVSKU. Prezen-
tace nejnovějších výsledků záchranného výzkumu Archeo-
logického ústavu AV ČR, Brno, v. v. i. při výstavbě obchvatu 
Opavy. Výstavní budova SZM, sady U Muzea 1. Do 31. 1.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 
553 623 276, info@svcopava.cz, www.svcopava.cz
11., 25. 1. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
 9.00–12.00 V MINIZOO. Přijďte se podívat na zví-

19

Hláska •••••••



KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ

20

Číslo 1 | leden 2009

řátka a můžete jim přinést i něco na 
zub. SVČ Husova.

24. 1. 15.00 PÍSMENKOVÝ DOMEČEK – TEN-
TOKRÁT S „Z” A „Č” bylo nebylo..., 
snad by se vám líbilo projít s námi ces-
tou krátkou s abecedou za pohádkou... 
Zábavné odpoledne pro rodiče s dětmi. 
Info: 553 712 821, estetika@svco-
pava.cz, pí Montagová. SVČ Jaselská 4.

30. 1.  9.00–15.00 NETRADIČNÍ SÁŇKOVÁNÍ aneb 
sjezd na čemkoliv. V případě nedo-
statku sněhu „Pololetní sportovní den”. 
Přihlášky do 28. 1., info: 553 712 821, 
estetika@svcopava.cz, pí Montagová. 
SVČ Jaselská 4.

30. 1.  9.00–11.00 PRÁZDNINOVÉ STŘÍLENÍ. Přijďte 
si zastřílet a vyzkoušet si něko-
lik typů vzduchových zbraní. Info: 
553 623 276, husova.otp@svcopava.
cz, p. Kalavský. SVČ Husova 4.

30. 1. 13.00–17.00 PRÁZDNINOVÉ SKOTAČENÍ. Přijďte 
se vyřádit na trampolínách a zasoutě-
žit si v tělocvičně. Info: 776 888 558, 
sport@svcopava.cz, p. Vajda. Tělo-
cvična Krnovská.

LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 
553 615 609, loutkovedivadlo@svcopava.cz, www.svco-
pava.cz, předprodej vstupenek Sluna
  4. 1. 10.00 a 16.00 DVANÁCT MĚSÍČKŮ. OPAL LD 

SVČ. Klasická národní pohádka, pro 
děti od 4 let.

11. 1. 10.00 a 16.00 KRÁLOVSKÁ MOUDROST. Divadlo 
Já to jsem (Víťa Marčík junior). Tra-
diční pohádka v netradičním pojetí 
mladých divadelníků, pro děti od 4 
let.

17. 1. 19.00  SCHODY PRO KOČKU. Divadlo bez 
střechy Vyškov. Pro mládež a do-
spělé. 

18. 1. 10.00 a 16.00 POHÁDKA O ZLATÉ RYBCE. LHS 
Broučci LD SVČ. Klasická loutková 
pohádka, pro děti od 4 let.

25. 1. 10.00 a 16.00 TRAMPOTY ČERTÍKA CULÍKA. 
Divadlo Kapsa Karlovy Vary. Veselá 
hudební pohádka pro děti od 4 let.

29. 1. 19.00  AUTOBUS NA LINCE 21. Vladimír 
Hauser (Divadlo Husa na provázku, 
Brno). Předprodej Sluna. 

AREKA ZO ČSOP STŘEDISKO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY

Sněmovní 2, Opava, tel.: 553 623 988, 739 303 633, arekao-
pava@seznam.cz, www.arekaopava.cz
14. 1.  8.00 ZASEDÁNÍ Opavského zastupitelstva dětí 

a mládeže. Zasedací místnost rady na Hlásce.
20. 1. 14.00 DÍLNA NEJEN PRO UČITELKY MŠ – pro 

předem přihlášené na SEV Areka.

STUDIO TANYTANY
Sadová 46 (vedle Selika), Opava, tel.: 604 214 103, E. Gram-
balová, www.tanytany.cz
  5. 1. 16.00 ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH LEKCÍ – 

kurzů
23. 1. 16.30–18.30 ORIENTÁLNÍ TANEC S AFROU – 

seminář pro mírně pokročilé tanečnice 
– kombinace prvků a kroků

23. 1. 16.30–18.30 FLIRT DANCE PRO VŠECHNY 
S AFROU – svůdný tanec současných 
pěveckých hvězd, seminář

24. 1. 18.00 TANEČNÍ VYSTOUPENÍ lektorů 
a žáků – přehlídka nejrůznějších taneč. 
stylů – břišní tanec, flirt dance, tribal 
fusion, latina, disco

31. 1.–1. 2. PRAKTICKÝ ŠAMANISMUS – 
základní seminář

ANGLIČTINA PRO DĚTI, s. r. o.
nám. Osvoboditelů 7, Opava, tel.: 553 730 498, 
www.helendoron.cz
24. 1. 10.00 ZELENÉ POTRAVINY GREEN WAYS. 

Poznejte mimořádné účinky mladého ječ-
mene a chlorelly na vaše zdraví. Přednáší M. 
Vlasák, www.gw-int.net.

31. 1. 10.00 CALLANOVA METODA – angličtina pro 
dospělé, ukázková hodina. Předchozí rezer-
vace míst: 553 662 965, www.callanovame-
toda.cz.

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.  9.20 VÝSTUP NA PRADĚD – odjezd vlastními 

auty v 9.20 h. od klubovny, v 11 h. kyva-
dlovkou z Hvězdy

13., 20. 1.   ZDOKONALUJEME SE V ANGLIČTINĚ. 
 18.00 CASD, Olomoucká 51. 
15. 1.  10.00 ZDRAVÍČKO – MOTIVAČNÍ SETKÁNÍ 

DŮCHODCŮ. L. Švihálek, B. Hyvnarová. 
16. 1.  17.00 SROVNÁVÁNÍ NESVĚDČÍ. Přednáší L. Švi-

hálek, autor knihy Důvěřuj životu. 
27. 1.  17.30 DO NOVÉHO ROKU ZDRAVĚJI. Přednáška 

o zdravé výživě s besedou, výměnou zkuše-
ností, ochutnávkou a recepty. Vede D. Fré-
harová, lektorka o. s. Život a zdraví. 

30. 1.  17.00 VEČERY NAD BIBLÍ. B. Hyvnarová. 
STUDENTSKÝ BIBLICKÝ KLUB
28. 1.  18.00 ŽIVOT JE ZKOUŠKA. Přednáška pro období 

zkoušek.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ADRY – „Na jedné planetě spolu se 
zvířátky”. Výtvarné práce jednotlivců i kolektivů budou hod-
noceny ve třech kategoriích: děti, které ještě nechodí do 
školy, 1.–5. ročník, 6.–9. ročník. Zvlášť budou oceněny pří-
padné příspěvky starších autorů. Práce označte na zadní 
straně jménem, příjmením, kategorií, adresou a telefonním 
číslem autora, případně i organizace, která obrázky zasílá, 
a doručte do Klubového centra Rybníček, Na Rybníčku 60 do 
konce února 2009. Můžete je zanechat i v prodejně Triware 
ve stejné budově. Bližší informace zjistíte na telefonním čísle 
603 968 860.

HOLOS – o. s.
Čapkova 13, Opava, tel./fax: 553 615 324, 603 718 185, 
holos@holos.cz, www.holos.cz
DUHOVÝ KOCOUR – čajovna, cafe-bar, club. Každý Pá, So 
– mini disco klub.
  7. 1.  18.30–20.00 CESTA RODINNÉHO ŠTĚSTÍ (pod-

téma: jak očistit byt od negativní 
energie). Vede V. Hanzlíková. 

21. 1.  18.30–20.00 MOUDROST ŽIVOTA (podtéma: co 
mi přinesou symboly). Vede V. Hanzlí-
ková. 

HOLOS CENTRUM
18. 1.   VÝLET NA BĚŽKÁCH. Trasa – Nový Dvůr – 

Sádek – Hlavnice. Pro nenáročné. Ukončeno 
pobytem na turistické základně Větrný mlýn 
v Hlavnici. Info v o. s. Holos. Pořádá turis-
tický klub Holos. 

TANEČNÍ ŠKOLA PŘI HOLOS CENTRU
PŘÍJEM NOVÝCH ČLENŮ – každé Po, Čt, Pá od 15.30 h. na 
Střední zdravotnické škole, Dvořákovy sady 2. 

VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS
Masarykova 36, Opava, 1. patro nad papírnictvím U Zavřené 
brány, tel.: 553 615 703, 606 577 136, prodejna.masaryko-
va@optys.cz
14. 1. 10.00–17.00 VÝROBA MASEK A KARNEVALO-

VÝCH DOPLŇKŮ. Předváděcí akce na 
prodejně.

21. 1. 10.00–17.00 ROMANTICKÉ OZDOBY Z PROUŽKŮ 
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PAPÍRU. Předváděcí akce na pro-
dejně. 

MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163
  6. 1. 11.00 LAKTAČNÍ LIGA (každé úterý), poradna 

pro kojící matky
  7. 1. 14.00 MASÁŽE DĚTÍ A KOJENCŮ
  7. 1. 12.00 UKÁZKA VÁZÁNÍ ŠÁTKŮ, PLENY PRO 

MIMINKA
ZÁPIS – plavání pro děti od 6 týdnů do 4 let
ÚTERNÍ ODPOLEDNE V MC:
  6. 1. 15.00–18.00 HRNEČKU VAŘ
13. 1. 15.00–18.00 O PRINCEZNĚ NA HRÁŠKU
20. 1. 15.00–18.00 NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA
27. 1. 15.00–18.00 O BUDULÍNKOVI
ČTVRTEČNÍ ODPOLEDNE V MC 15–18 h. – odpoledne plné 
pohybu a tvoření. 8. 1. 

KURZY
VEŘEJNÁ TANČÍRNA LATINSKOAMERICKÝCH 
A OSTATNÍCH TANCŮ. Pro všechny bez omezení stupně 
dovednosti. 4., 11., 25. 1. Pořádá Taneční škola Vítr. Info: 
603 527 133. 
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR – MIREK SPÁČIL zahajuje nové 
kurzy společenských tanců pro mládež, pro dospělé. Stu-
peň dovednosti: začátečníci a mírně pokročilí, pokročilí. Info: 
603 527 133. 12.–13. 1.
PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD, cvičení a pla-
vání, nutná rezervace předem. LRC Englišova 526. 6. 1., 
15.30–18 h.
GRAVIDJOGA. MC Oasa, Válečkova 16. 7. 1. v 17.45 h.
ORIENTÁLNÍ BŘIŠNÍ TANCE pro maminky a děti. Tel.: 
723 391 163. MC Oasa, Válečkova 16. 7. 1. v 15.45 h.
PŘÍPRAVNÉ KURZY Z MATEMATIKY A ČESKÉHO 
JAZYKA k přijímacím zkouškám na střední školy nabízí 
žákům devátých tříd ZŠ Opava, Otická 18. Kurz je tvořen 
deseti dvouhodinovými bloky. První lekce 20. 1. a poté vždy 
v Út od 14.30 h. na ZŠ Otická. Info: www.zsoticka.opava.cz, 
553 715 803.
JAZYKOVÁ ŠKOLA ABECEDA, Lepařova 8, 
tel.: 775 673 376, info@abeceda.org, www.abeceda.org. 
Individuální jazykové kurzy pro jednotlivce a firmy – zahá-
jení kdykoli. Týdenní intenzivní kurz v Opavě – 19.–23. 
1. 2denní intenzivní jazykový kurz v Opavě – 15.–16. 1. 
2denní intenzivní kurz v Praze – 16.–17. 1. Odpolední inten-
zivní jazykové kurzy – angličtina, němčina. Odpolední jazy-
kové kurzy – angličtina, němčina, ruština, italština, fran-
couzština. Angličtina pro děti věkových skupin – 3–6, 6–9, 
9–11, 11–16 let. TOP týdenní intenzivní kurz v Luhačovicích 
– 25.–31. 1.
KURZY KERAMIKY pro předškoláky s maminkou, školáky. 
Budou probíhat od 1. 2., Út: 15–16.30 h. Pro dospělé od 1. 
2., Út: 17–19 h. Přihlášky v Elimu Opava, o. s. Rolnická 21A, 
tel.: 553 653 239, keramikarna@elimopava.cz.
YAMAHA CLASS – pohybově hudební aktivita pro děti od 4 
měsíců do 6 let. Přihlášky: 739 655 700. 

PŘEDNÁŠKY, BESEDY
  5., 26. 1.  LÉČENÍ DUCHOVNÍ CESTOU dle učení 
 17.00 B. Gröninga. Noví zájemci se přihlásí na: 

553 734 117, 732 518 025. Mendelovo gym-
názium, vstup přes dvůr vpravo.

10. 1.–11. 1.  NÉST SE NA VLNĚ OSUDU – prožitkový 
astro-seminář s úplňkovým věštěním pro 
rok plný nadějí, vede P. Černá. Rezervace: 
721 928 721. Minoritský klášter – malý sál.

13. 1. 19.00 NADPŘIROZENÁ LÁSKA A UZDRA-
VENÍ – Sugesce nebo skutečnost? Před-
náška pro všechny, kteří hledají něco víc... 
Knihovna Petra Bezruče, přísálí, Nádražní 
okruh 27. Pořádá křesťanské centrum Cesa-
rea, 777 821 514, cesarea@cesarea.cz.

17. 1.   JEDNODENNÍ PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ:
 9.00–18.00 Cesta k vnitřnímu dítěti. Rezervace: K. Vavr-

lová, 776 644 234, katerina.vavrlova@se-

znam.cz, www.vedomisrdce.cz. Asociace 
fyzioregenerace, Olomoucká 2.

19. 1. 15.00 AKTUÁLNÍ STAV – Obecní dům, Slezanka, 
Městský hřbitov aj. Beseda s T. Elisem, 
tajemníkem opavského magistrátu. Pořádá 
StOpa. Klub důchodců, Masarykova 25.

22. 1. 17.30 SETKÁVÁNÍ NA CESTĚ DO NITRA ŽENY 
– společné povídání pro ženy. Rezervace: K. 
Vavrlová, 776 644 234, katerina.vavrlova@se-
znam.cz, www.vedomisrdce.cz. Asociace 
fyzioregenerace, Olomoucká 2.

29. 1.  18.30 SETKÁNÍ KLUBU VĚDOMÍ SRDCE. Cyklus 
meditací na čakry: Čakra solar plexu. Rezer-
vace: K. Vavrlová, 776 644 234, katerina.
vavrlova@seznam.cz, www.vedomisrdce.cz. 
Asociace fyzioregenerace, Olomoucká 2.

DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
10. 1. 9.00–11.00 ZŠ ILJI HURNÍKA – ZÁBAVNÉ 

DOPOLEDNE pro předškoláky. Rodiče 
budou mít možnost předat děti do 
péče učitelek, s sebou pastelky, sva-
činku, papuče a dobrou náladu. V 11 
h. si rodiče děti opět vyzvednou. ZŠ 
Ilji Hurníka, Pekařská 77.

13. 1.  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ZŠ 
Opava, Edvarda Beneše 2.

15. 1. 10.00–16.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, ZŠ 
Mařádkova, budova č. 9. Můžete 
navštívit děti ve třídách a prohlédnout 
si prostory školy.

16. 1. 9.00 a 10.00 ZŠ BOŽENY NĚMCOVÉ – UKÁZ-
KOVÉ HODINY pro rodiče budoucích 
prvňáčků. Začátky v 9 nebo 10 h. ZŠ 
Boženy Němcové. 

17. 1. 14.30 FULNECKÁ KAPELA. Kino Mír. Pořádá 
ag. MAZEL – M. Masařík. 

21. 1. 16.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, SPŠ sta-
vební Opava.

22. 1.   RETRO BLUES – bluesový koncert. 
Café Evžen, Beethovenova 2. 

28. 1. 17.00 KONCERT DECHOVÉHO ODDĚLENÍ 
ZUŠ. Koncertní sál školy, Nádražní 
okruh 11.

SPORTOVNÍ AKCE
ŽUPNÍ SOKOLSKÝ SKOKANSKÝ PŘEBOR. Muži, ženy – 
výška, tyč, všechny kategorie i příchozí. Pořádá TJ Sokol 
Opava. Info: J. Lesák, 603 772 444, sokolopava@tiscali.cz, 
www.volny.cz/sokolopava. Tělocvična Tyršova stadionu. 3. 1. 
od 9 h.
37. ROČNÍK SLEZSKÉ LAŤKY. Soutěže o sponzorské ceny 
s mezinárodní účastí, muži i ženy – výška, tyč. Pořádá Sokol 
Opava. Info: J. Lesák, 603 772 444, sokolopava@tiscali.
cz, www.volny.cz/sokolopava. Tělocvična Tyršova stadionu. 
10. 1. od 10 h.
KRAJSKÝ PŘEBOR VE SKOKU O TYČI. Soutěže: muži, 
ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, žáci, žákyně 
– skok o tyči. Vložený závod ve skoku vysokém pro všechny 
příchozí. Pořádá Sokol Opava. Info: J. Lesák, 603 772 444, 
sokolopava@tiscali.cz, www.volny.cz/sokolopava. Tělocvična 
Tyršova stadionu. 17. 1. od 9 h.
TURNAJ NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ BADMINTONU – 
muži, ženy, čtyřhry. Prezentace účastníků v 12.30 h., info: 
www.bad-opava.wz.cz a www.volny.cz/badminton. Přihlášky 
přijímá M. Selingr, 607 993 155 (volejte mezi 12.–16. h.), 
selingr@centrum.cz. Hala ZŠ Otická. 10. 1.
FIT STUDIO MM. Po: pilates, pilates – balantes, Čt: kon-
diční cvičení. Tělocvična SZŠ, Dvořákovy sady 2. 
SPORT PERFEKT VĚRY MACOŠKOVÉ, Na Rybníčku 56, 
www.sportperfekt.cz, 602 744 348. Cvičení pro seniory, dět-
ský aerobic, flexi-bar, power yoga, pilates, bosu, břišní tance 
pro dívky od 7 let, bodystyling, posilovna pouze pro ženy. 

Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpoví-
dají oznamovatelé akcí.
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Pomůcka:
ABZ
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Hanba 50 hřibů 
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Vážení čtenáři, přejeme vám mnoho zdraví, štěstí, 
osobních a pracovních úspěchů v roce 2009 a přidá-
váme novoroční pranostiku, kterou naleznete v naší led-
nové křížovce. V tajence sudoku můžete vyluštit jméno 
bývalého záložníka a trenéra opavského fotbalu. Tři vylo-
sovaní výherci od nás získají novoroční tašku s překvape-
ním. Pokud tedy máte zájem o tuto výhru, zašlete nám 
správné znění tajenky křížovky do 15. ledna. Tajenku 
posílejte buď na adresu: Magistrát města Opavy, redakce 
Hlásky, Horní náměstí 69, 746 26 Opava nebo e-mailem: 
hlaska@opava-city.cz. Lístky s řešením můžete odevzdat 
i na podatelně magistrátu.

Text k lednové křížovce: Novoroční pranostika pro rok 
2009 dává celkem dobré vyhlídky na průběh celého roku. 
Posuďte sami: Připadne-li Nový rok na čtvrtek, znamená 
to, že bude… (1. tajenka, 2. tajenka, 3. tajenka) 
a krásný příjemný podzimek, hojnost ovoce a mnoho 
obilí.

Text k sudoku s tajenkou: Výraznou postavou opav-
ského fotbalu v nedávné době byl vysoký zálož-
ník (tajenka), který odehrál za prvoligovou Opavu 37 
utkání, v nichž dal 12 gólů. V letech 1998–2000 byl 
hlavním trenérem, pod jehož vedením sehráli fotbalisti 
v 1. lize rovných 50 zápasů. 

Návod k řešení sudoku: : Do volných políček doplňu-
jeme čísla tak, aby každý sloupec, řádek i čtverec 3x3 
obsahoval číslice 1 až 9. Tajenku ve středním řádku odha-
líme tak, že za čísla 1, 2, … 9 dosadíme písmena: L, Ř, B, 
Í, I, R, T, A, J.

Správné znění tajenky vánoční křížovky zní: … mohla bych 
se dneska vyspat hned dvakrát? Publikaci Setkání se smrtí 
o Joy Adamsonové si v redakci Hlásky mohou vyzvednout 
tito výherci: Vilém Kotulla, Opava 5; Edita Marečková, 
Opava 1; Jindřich Olša, Opava 1. Řešení prosincového 
sudoku s tajenkou je: 43816 25857 = Velká Polom.

9 7 4

1 4 8 5 9 6

6 7 1 2

7 5 6 2 3

8 6 3

8 9 5

4 6

Křížovka, sudoku
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Opavské školy bojových umění se
představily na galavečeru
Přehlídka jemných  

a elegantních technik 
i tvrdých nekompromisních 
úderů. Přehlídka různorodých 
bojových umění. Zcela zaplněná 
hala na Mařádkově ulici se 
měla na nedávném galavečeru 
bojových umění na co dívat.

Akci připravily školy SKP Seitedo 
a Taekwon-Do ITF Opava ve spolupráci 
se statutárním městem Opava. Diváci 
viděli ukázky různých stylů karate, 
korejského taekwonda, juda, aikida, 
boxu, muyai thai či třeba souboje ve 
stylu izraelské sebeobrany Krav maga 
a dalších směrů a škol. Viděli silové 
techniky, kdy si bojovníci nechali 
lámat o své nohy či ruce silné dřevěné 
tyče, viděli přerážení desek a cihel na 
zemi i ve výskoku. Mohli vidět účin-
nost a rychlost technik při přepadení 
na ulici. Viděli jak zkušené bojovníky 
a trenéry, včetně řady českých repre-
zentantů, tak i mladé a začínající žáky. 
Večer bojových umění zpestřily ukázky 
současných tanečních stylů či akroba-
tických dovedností v parcích.
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SPORT

Město ocenilo čtrnáctku 
uznávaných či úspěšných 

trenérů, kteří se věnovali 
či stále ještě věnují rozvoji 
opavských sportovních 
talentů a sportu jako 
takového. 

Pro ocenění si přišli zástupci jak 
velkých kolektivních her, tak i zá-
stupci menších sportů. Letos 
v lednu se dožívá osmdesáti let 
atletický matador Milan Palisa. Muž, 
který se věnoval atletice a basket-
balu a který v roce 1979 společně 
s Danou Zátopovou založil Velkou 
cenu města Opavy v hodu oštěpem.

Atletickou scénu také reprezentovali 
trenér letošního olympionika Jana 
Kudličky Jiří Lesák a dále pak Josef 
Heim. Za basketbalové působení 
byli oceněni Pavel Czudek a Antonín 
Figala. Dále město poděkovalo Janu 
Novákovi a Vojtěchu Moravcovi (oba 
volejbal), Jiřímu Christovi (hokej-
bal), Václavu Hromadovi (šachy), 
Janu Bauerovi (střelba), Květoslavu 
Lichému (orientační běh), Ivetě 
Hendrychové (ZŠ Havlíčkova), spo-

luorganizátorovi opavských nočních 
jízd na in-line bruslích Jiřímu Rei-
chertovi (Slezská univerzita) a za 
činnost v nevýkonnostním sportu 
Josefu Štencelovi. 

Slavnostní akt proběhl v aule Slez-

ské univerzity a všem oceněným se 
v doprovodném programu předsta-
vil Komorní sbor Slezské univerzity. 
Trenéry navrhla městská sportovní 
komise, ocenění jim osobně předali 
primátor Zbyněk Stanjura a náměs-
tek primátora Jaroslav Horák.
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Město ocenilo uznávané opavské trenéry

Pozvánka na tři halové závody 
Sokola Opava. Sokol Opava 
pořádá v lednu hned tři halové 
závody. Ty se uskuteční v tělo-
cvičně Tyršova stadionu. V so-
botu 3. ledna proběhne od 9 hodin 
Župní sokolský skokanský přebor. 
Soutěžit mohou muži, ženy i pří-
chozí všech věkových kategorií ve 

výšce a skoku o tyči. Další sobotu 
10. ledna se od 10 hodin usku-
teční 37. ročník Slezské laťky – 
soutěže o sponzorské ceny s mezi-
národní účastí. Opět soutěží muži 
i ženy ve výšce a skoku o tyči. 
Poslední závod se koná 17. ledna 
v 9 hodin. V Krajském přeboru 
ve skoku o tyči budou soutě-

žit muži, ženy, junioři, juniorky, 
dorostenci, dorostenky, žáci a žá-
kyně. Zároveň se uskuteční také 
vložený závod ve skoku vysokém 
pro všechny příchozí. Bližší infor-
mace získáte u Jiřího Lesáka na 
telefonu: 603 772 444, e-mailu: 
sokolopava@tiscali.cz nebo na 
www.volny.cz/sokolopava.
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