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Zachrání Bredu Gottová?

J

ak také může vypadat silné gesto,
sto, ukazují
v těchto dnech lidé v Píšti. Smířili
li se s tím,
že zvony, které k jejich obci patřily po
o staletí,
se už zpátky nevrátí. Zůstanou tam, kam
byly ukradeny. Příběh i se všemi poodrobnostmi přinášíme na straně 2.

Iniciátor veřejného shromáždění za záchranu obchodního domu Breda Roman U., který
provozuje facebookovou stránku Moje
Opava, vyzývá známé osobnosti, aby
jeho čin podpořily. Oslovil například
manželku Karla Gotta Ivanu Gottovou,
která pochází z Opavy a vystudovala zde
střední zdravotnickou školu.
„Paní Gottovou jsem oslovil a čekám
na odezvu. Zeptal jsem se jí, jestli má chuť
podpořit naši společnou věc. Ne finančně, ale srdcově. Věřím, že jí není lhostejné,
co se v jejím rodném městě děje,“ říká iniciátor akce Roman U., který plánuje kontaktovat i další známé osobnosti z řad odborné veřejnosti. Mezi nimi jsou například
architekt a herec David Vávra či historik a
architekt Zdeněk Lukeš, který má k Bredě silný vztah. Minulý týden dobrovolníci roznesli Opavanům do schránek letáky,
které obsahují výzvu ke shromáždění za
záchranu historické památky. „Za pět hodin práce jsem roznesl více než osmnáct
set letáčků,“ sděluje jeden z dobrovolníků
na sociálních sítích. Letáky jsou umístěny
také na různých veřejných místech, ve vý-
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co o tom soudí ...

Nadhled z výše
kostelních zvonů

S

amozřejmě, když se hodně zatlačí, mnohé povolí. Kdyby v Píšti trvali na tom, aby se jim zvony ukradené za války vrátily
z německých kostelů domů, jistě by toho, zřejmě po mnoha peripetiích, dosáhli. Museli by ovšem vydat spoustu energie, patrně i
peněz, a ze starých šrámů by vznikaly další, tentokrát nepříjemně čerstvé. Současní němečtí farníci, kterým zvony slouží, určitě
nejsou viníky celé zapeklité situace. Viníky bychom museli hledat
v děsivém německém režimu, který skončil porážkou před 74 lety,
jak si před nedávnem, 8. května, připomínala veřejnost v mnoha zemích. Lidé v Píšti, v souvislosti se všemi komplikacemi, zvolili řešení hodné biblického krále Šalamouna. Zvony do Německa
dlouhodobě zapůjčili, o jejich příběhu chtějí informovat pomocí
pamětních desek. A to u nás, tedy v Píšti, stejně jako v německých
obcích. Smíření může mít mnoho podob, ale chytřeji a důstojněji,
než vše vyřešili v malé obci na Opavsku, už to snad ani řešit nešlo.
Ukázali, že malichernost rozhodně není jejich stylem. Z příběhu
bychom se mohli poučit všichni. My, obyčejní malí smrtelníci, i ti,
kteří ovládají celé země. Dostatečný nadhled spolu se zdravým rozumem a vynikajícím nápadem mohou přenášet hory, stejně jako
řešit situace, které zpočátku nevypadají vůbec nadějně. Jan Král

Organizátor demonstrace Ivanu Gottovou oslov
oslovil,
vil,,
zda by záchranu památky podpořila.
kladech obchodů či vchodech vám o Bredu jde. Promluví
romluvví k
do restaurací. Demonstrace se vám lidé, kteří o této budověě ví
Roman
uskuteční v pondělí 20. květ- více,“ vyzývá veřejnost
ost Rom
man
n
na v 16 hodin na Horním ná- U.. Naše redakce kontaktoontaktooměstí. „Pokud jste se rozhodli vala Ivanu Gottovou s do-přijít s transparentem, je nej- tazem, jestli akci podpoří,
dpoříí,
vyšší čas na jeho výrobu. Dej- ale do uzávěrky tohoto
to vy-te svou účastí jasný signál, že dání se nevyjádřila. (tep)

Oldřišovští hasiči oslavili jubileum

krátce

Žáci se připravovali k obraně státu

Jednou z disciplín byla i střelba.
Foto: MO
Ani nepřízeň počasí nezastavila téměř dvě stě paOPAVA desát žáků opavských základních škol, kteří se minulou středu zúčastnili takzvaného POKOS pochodu na základně 53. pluku průzkumu a elektronického boje. Vyzkoušeli
si znalosti ze zdravovědy, topografie či vázání uzlů.
Akce se konala pod záštitou ministerstva obrany. „Žáci si vyzkoušeli chemickou přípravu, poskytnutí první pomoci a mnoho
dalšího. Jako bonus pro ně byla připravena ukázka vojenské techniky či střelecký trenažér,“ říká Daniela Hölzelová z odboru komunikace ministerstva obrany.
(tep)

Členové
oldřišovského sboru dobrovolných hasičů si v den památky svatého
Floriána připomněli 120. výročí od založení spolku. Oslavy zahrnuly slavnostní průvod,

OLDŘIŠOV

děkovnou bohoslužbu či ocenění zasloužilých členů sboru.
Slavnosti zahájil průvod obcí
za účasti partnerského hasičského sdružení z polské Pilszcze a sborů z okolních vesnic. Následovala děkovná bohoslužba

a pietní vzpomínka u pomníku
padlých na zesnulé hasiče, kteří zemřeli na frontách první a
druhé světové války. Odpoledne
proběhla slavnostní konference,
při níž obdrželi pamětní medaile ti, kteří se nejvíce zasloužili o

Dobrovolní hasiči si připomenuli 120 let od založení sboru.

spolupráci s oldřišovskými hasiči. Zasloužilí členové sboru obdrželi čestná uznání a vyznamenání. Večer patřil taneční zábavě
v tělocvičně místní školy. „Celá
akce byla důstojnou oslavou našeho jubilea a také příležitostí prohloubit kontakty s okolními sbory a našimi přáteli hasiči z
polské Pilszcze. S nimi totiž realizujeme česko-polský projekt nazvaný Hasiči, včera i dnes spolu,“
říká starosta oldřišovských hasičů Jan Ciminga. Současně dodává, že ve dnech 2. a 3. srpna se
v areálu zámeckého parku uskuteční hasičská slavnost. „Kromě soutěže v hasičském sportu
Čechů i Poláků nebude chybět
bohaté občerstvení a hudební
program s živou hudbou,“ doplňuje Ciminga.
(tep)

anketa: Co se vám vybaví při vyslovení jména Václava Havla?

Oslava výročí vězeňského oddělení
Je tomu dvacet let, co byl v rámci opavské věznice založen oddíl pro výkon ochranných léčení. U této příležitosti se na Slezské univerzitě uskuteční slavnostní setkání.
Akce oslavující výročí vzniku zmíněného oddělení Věznice a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava se koná v úterý 14. května na Fakultě veřejných politik na Bezručově náměstí. Účastníci se
sejdou v posluchárně C 311 a program bude zahájen v 9 hodin úvodním slovem ředitele věznice Ivo Turokem. Následně přijdou na řadu
přednášky odborného personálu specializovaného oddílu a odpoledne také neziskové organizace Renarkon a Probační a mediační služby
Opava. Celým programem bude provázet náměstek primátora Igor
Hendrych, který v minulosti ve vedení věznice působil.
(dat)
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Lucie Radková,
38 let, kuchařka,
Opava
Byl to náš první porevoluční prezident.

Pavel Benda,
43 let, skladník,
Opava
Symbol revoluce a převratu.
Mezinárodně
uznávaný dramatik.

Adam Hájek,
65 let, důchodce,
Opava
Jedna z tváří revoluce,
pak prezident. Udělil hodně amnestií, i těm, kteří si
ji nezasloužili, což bylo
podle mého špatně.

Martin Krempaský,
63 let, pojišťovací
agent, Opava
Prezident a umělec.

Denisa Hradilová
27 let, kurátorka,
Krnov
Symbol porevolučního
optimismu.

Budova Slezských Staveb Partyzánská 18, Opava

(naproti Obchodního domu Katka a Supermarketu Albert)
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