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Pamětnice vzpomíná
míná
na shromáždění
esesáků U Tří kohoutů
houtů
Přesně před 75 lety, v páOPAVA tek 25. ledna 1946, došlo
k prvnímu z mnoha transportů
ů
takzvaného organizovaného
odsunu, kdy Československo
Margarete Koppe
nuceně opustily více než dva
miliony obyvatel německé národnosti. O pár měsíců později
v podobném dobytčím vagonu seděla také rodačka z Opavy
Margarete Koppe, které je dnes devadesátdva let.
Margarete Koppe se narodila 17. července 1928 v Opavě do německé rodiny finančního úředníka a učitelky klavíru. „Bydleli jsme v Hradecké ulici. Naproti byla vstupní
cesta do sálu U Tří kohoutů. V létě roku 1938, to vím úplně přesně, tam právě bylo shromáždění esesáků. Celá cesta
byla plná vlajek, po stranách také vlajky. Bratr Helmut, který byl z nás nejchytřejší a v roce 1938 mu bylo sedm, najednou nahlas zavolal: ‚Podívej, maminko, to je jako v cirkusu!‘
A maminka: ‚Pane Bože, nech toho!‘ Kdyby to někdo slyšel,
byl by s námi ámen. Ale děti a blázni říkají pravdu,“ vybavuje si Margarete Koppe pro Paměť národa. Navzdory údajně spíše antinacistickým postojům otce byla členkou Spolku
německých děvčat, což byla jakási odnož chlapeckého spolku Hitlerjugend. V roce 1944 musel její otec narukovat, ve
Francii padl do zajetí a rodina se s ním setkala až po odsunu.
Když se na konci ledna 1945 k Opavě blížila fronta, Koppeovi se z města evakuovali do severočeských Staňkovic. Konec
války prožili u místního faráře. Na Němce se však po válce
vztahovalo množství zákazů a omezení. „Museli jsme nosit
‚N‘, bílou pásku, nebo to písmeno. Bílou pásku s černým ‚N‘
na ní. Někteří nosili něco na hrudi. Nesměli jsme chodit po
chodníku, jen po ulici. Takové bylo nařízení, i když ne každý ho dodržoval,“ popisuje Margarete Koppe. Týdny před
odsunem rodina strávila ve sběrném táboře v Žatci, odkud
byla odsunuta dne 13. května 1946 v krytém dobytčím vlaku
do Německa. První čas po odsunu strávila Margarete ve vybombardovaném Schweinfurtu. Po letech si doplnila vzdělání a začala působit jako učitelka. Československo navštívila
poprvé s otcem v roce 1968, od té doby jezdí do své někdejší domoviny pravidelně.
(tep)

Rektor vyzývá k abstinenci
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Očkovací místo se stěhuje
Vakcín dorazilo do Opavy méně, než mělo

Akademická půda se částečně změní na zdravotní
středisko. Očkovací místo pro vakcíny
proti koronaviru se přesunuje z areálu
Slezské nemocnice v Opavě do prostor
Slezské univerzity. Naočkováno zatím
bylo méně seniorů, než bylo v plánu.
Na vině byly nižší dodávky vakcín.
Dosud se očkovalo v budově nemocničního kožního oddělení. Od pondělí 1.
února už ale celý proces bude realizován
v sídle univerzity na Bezručově náměstí 885/14. Vakcinace bude probíhat vždy
v pondělí a středu od 10 do 18 hodin a
v úterý, čtvrtek a v pátek od 8 do 16 hodin. Odstavit auto je možné na parkovišti na náměstí Svobody. Imobilní či jinak
pohybově omezení lidé ale mohou dočasně zaparkovat i přímo před univerzitou. Systém registrace zůstává stejný. Zájemci o očkování se mohou přihlásit přes
internetovou stránku www.crs.uzsi.cz.
Jednotlivá města a obce na Opavsku nabízejí případně pomoc a radu na speciálně zřízených telefonních linkách, eventuálně přímo na úřadech. V současnosti
jsou očkováni zdravotníci a senioři starší osmdesáti let.

OPAVA

Méně vakcín znamenalo
méně naočkovaných seniorů
Stejně jako ve většině České republiky rovněž v Opavě je menší problém
s nižšími dodávkami vakcíny oproti
předpokladům. „Dodávky vakcín dostáváme od krajského koordinátora pravidelně v týdenních relacích. Co se týká
množství, tak dochází k určitým omezením, která jsou způsobena krácenými dodávkami pro celý kraj,“ potvrzuje
mluvčí nemocnice Monika Kunčaro-

Od tohoto týdne probíhá očkování
proti covidu v této univerzitní budově
na Bezručově náměstí.

vá, ale současně uklidňuje veřejnost, že
k větším výpadkům zatím nedošlo. Zatím nemuselo docházet k rozsáhlejšímu rušení rezervovaných termínů na
očkování. Rovněž personálu je dostatečný počet. Menší problémy ale přesto
vznikly. „Původně jsme chtěli očkovat
zhruba stovku seniorů denně, ale museli jsme tento počet snižovat v důsledku menšího dodaného množství vakcín.
Některé seniory jsme proto přesouvali
na jiné termíny,“ konstatuje Kunčarová.
Minulý týden bylo v Opavě naočkováno zhruba 30 až 40 seniorů denně. Tento týden už by to mělo být kolem stovky. Proočkována už je rovněž většina
nemocničního personálu. „Zájem o očkování mezi zdravotníky naší nemocnice byl po překonání prvotních obav
velký. V této chvíli máme naočkováno
přibližně sedmdesát procent zdravotníků,“ pochvaluje si mluvčí.

Aktuálně je ve Slezské nemocnici hospitalizováno asi 80 pacientů s nemocí Covid-19 a 55 zaměstnanců je v karanténě. Také proto, aby byl nemocniční areál
méně vytížen, hledalo se delší dobu výhodnější očkovací místo. „Jsme velmi
rádi, že nám Slezská univerzita vyšla vstříc
a byla ochotna zapůjčit své reprezentativní
prostory fakulty veřejných politik. V případě dostatku vakcín plánujeme kapacitu očkovacího místa na tisíc až patnáct set
lidí za den,“ říká ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert a na závěr přidává upozornění: „Vzhledem k systému dodávek
vakcín, dostupnosti a zajištění chladového
řetězce jsme schopni každý den naočkovat jen přesné a konkrétní počty lidí. Z tohoto důvodu nemůžeme očkovat zájemce,
kteří nejsou registrováni a nemají potvrzenou časovou rezervaci ze strany očkovacího místa.“
(dat)

Poutníci prochází přes Strahovice
STRAHOVICE

Pivo? Ne, díky, raději mléko! Foto: Slezská univerzita

Slezská univerzita v čele s rektorem Pavlem
OPAVA Tulejou se zapojila do kampaně s názvem
Suchej únor, což je výzva pro lidi, kteří chtějí otestovat
svůj vztah k alkoholu. Během měsíce „na suchu“ mohou
„ochutnat střízlivost“ a zjistit, jak velkou roli hraje alkohol v jejich životě.
Pravidla kampaně jsou jednoduchá – celý únor ani kapku alkoholu. Slezská univerzita při té příležitosti připravila
pro studenty a zaměstnance soutěž nazvanou SUchej únor:
SUšte s rektorem. „Myslím si, že pročistit si jednou za čas
organismus není špatné. Ukázat ostatním, že se dá žít bez
alkoholu,“ říká rektor Pavel Tuleja, který sám chce v únoru jít příkladem. Kdo výzvu dodrží, nejenže udělá něco pro
své zdraví, ale navíc může vyhrát cenu v podobě zdravého
balíčku. Slezská univerzita se ke kampani připojí ještě dalším způsobem. Na jejích webových stránkách budou během
února zveřejněny články, ve kterých akademičtí odborníci z
různých úhlů pohledu rozeberou problematiku alkoholu a
jeho dopad na společnost.
(tep)

Originální razítko s portrétem blahořečeného kněze Richarda Henkese mají
pro poutníky, kteří se vydají na svatojakubskou cestu,
připraveno ve Strahovicích.
Obec je totiž první místem
na moravskoslezské trase.
V plánu je také umístit v obci
informační tabule, které budou pouť, ale i samotné Strahovice přibližovat.
Richard Henkes působil
ve zdejší farnosti před druhou světovou válkou. Vystupoval proti nacismu, za což
byl pronásledován, zatčen,
vězněn a následně poslán do
koncentračního tábora v Dachau. S farníky ve Strahovicích měl velmi silný vztah, o
čemž svědčí mimo jiné dopisy a balíčky s jídlem, které mu
do koncentráku posílali. Když
tam vypukla epidemie tyfu,

rozhodl se kněz ošetřovat a
duchovně podporovat nemocné, byť věděl, že se tím vydává
na cestu smrti. V takzvaném
bloku smrti se nakazil a v únoru 1945 na tyfus zemřel. Jeho
smrt byla označena za mučednickou. Roku 2019 byl Henkes
blahořečen. Razítko s portrétem a jménem kněze je nově
k dispozici na obecním a farním úřadě ve Strahovicích.
Dále jej bude možné získat
v restauraci v místním obecním domě. Razítko má symbol
svatojakubské cesty. Určeno je
tedy poutníkům, kteří se na ni
vydají. Na uvedených místech
je k zakoupení také takzvaný
Credencial, což je speciální zápisník poutníka.
Tabule budou
instalovány na jaře
Svatojakubských tras vede
přes Česko vícero. Jednou
z nich je trasa moravskoslez-

ská. „Strahovice jsou prvním
místem, které poutníky přivítá
na Moravskoslezské trase při
příchodu z Polska. Ve Strahovicích do toho opravdu šlápli a na poutníky jsou tu skvěle
připraveni,“ radují se zástupci
spolku Ultreia, který sdružuje přátele svatojakubské cesty
a poutnictví vůbec. Spolek se
snaží, aby svatojakubská cesta
byla na území České republiky
dobře značená a aby zde byly
pro poutníky co nejlepší podmínky. Proto také jeho zástupci požádali vedení Strahovic,
aby na území obce byly umístěny informační tabule, které
budou nejen poutníky seznamovat se svatojakubskou cestou, ale i samotnými Strahovicemi. „Tabule bude umístěna
u odpočívadel na česko-polské
hranici a dále u hřbitova, kudy
trasa prochází. Umístění tabulí na určená místa se plánuje
na jaro roku 2021,“ upřesňuje

Martina Hluchníková ze Strahovic, která svatojakubskou
pouť absolvovala.
Putování pěšky
pomáhá objevit
hloubku života
Cesta pokračuje ze Strahovic až do Mikulova. Dále
přes Rakousko, Itálii a Francii až do španělského Santiaga de Compostela, konkrétně
k místní katedrále. „Putování pěšky je způsob, jak si vyčistit hlavu, ale také jak objevit hloubku svého života, najít
v životě směr, obzvláště, když
ho někdo ztratil, nebo jak
upevnit vztah s někým blízkým. Pro křesťanského poutníka je to cesta především pro
upevnění vztahu s Bohem a
způsob, jak si vyprosit to, co
v životě schází,“ říká administrátor římskokatolické farnosti Strahovice a Chuchelná
Vlastimil Krajčovič.
(niki)

anketa: Byli už jste letos na horách?

Opavští skauti slaví sto let
Významné jubileum si letos připomínají opavOPAVA ští skauti. V minulých dnech oslavili přesně
sto let od založení prvního místního oddílu.
Do města se skauting dostal díky nadšencům z řad studentů.
Jako první tady vznikla chlapecká družina Vlků, a to 19. ledna
roku 1921. O několik dnů později se zrodila družina Štik. Obě
se pak staly základem 1. chlapeckého oddílu. V roce 1922 se
uskutečnil u Hvozdnice poblíž štáblovkého mlýna první skautský tábor. Vznik dívčího skautingu v Opavě se pak datuje přibližně do roku 1934. Dnes je na Opavsku takřka 800 registrovaných skatů a skautek. Pokud to epidemiologická situace dovolí,
dojde přes rok i na některé slavnostní akce připomínající významné výročí.
(dat)

Jitka Konečná,
49 let, účetní,
Opava
Ano, už jsme se byli
letos projít v Jeseníkách. Pokud to půjde,
tak rádi pojedeme ještě někam.

Pavel Vitásek,
51 let, řidič,
Opava
Ne, hory mě nelákají.
Raději někam k moři,
do tepla.

Jakub Mrózek,
27 let, konzultant,
Závada
Ano, letos už jsem navštívil jak Beskydy, tak i
Jeseníky. Mám v plánu
chodit po horách i letos.
Člověk se tam odreaguje
a užije si přírodu.

Kristiána Kovarová,
27 let, farmaceutický
asistent, Závada
Ano, na hory chodím
pravidelně. Ráda bych
se letos opět zúčastnila Beskydského dogmaratonu, takže plánujeme
chodit na hory trénovat.

Jaroslav Habura,
45 let, inspektor
ÚKZÚZ, Závada
Letos jsme to ještě nestihli. Naposledy jsme
byli na Silvestra.

