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Petice za záchranu divadla
Podpořte operu ve Slezském divadle v Opavě. Tak
OPAVA zní první věta petice za zachování dvousouborového divadla, kterou již podepsalo více než tisíc lidí. Budoucnost
opery je však kvůli radikálnímu šetření města stále nejistá. Zástupci radnice proto požádali o pomoc kraj i ministra kultury Lubomíra Zaorálka.
Primátor Tomáš Navrátil tvrdí, že divadlo musí v rámci úspor
ušetřit přibližně 40 milionů korun. To by podle vedení divadla vedlo k totálnímu zániku operního souboru. Za tento nepopulární krok
si vysloužil obrovskou kritiku nejen ze strany opozice, ale i z řad kulturní veřejnosti. „Vážený pane primátore, buďte prosím pyšný na
všechny ty skvosty, které v tom městě máte. Hlavně na divadlo, které
dává lidem nahlédnout do historie stejně tak jako historické budovy, ale dává ještě mnohem více, neboť v divadle je to spjato se slovem
a hudbou. Co více může pohnout duší člověka než slovo a hudba?“
obrací se na něj bývalá operní sólistka Daniela Opravilová, která
nyní žije v USA. Navrátil je přesvědčen, že systém financování divadel se musí radikálně změnit. „Není možné, aby v době ekonomické
krize město dávalo 94 milionů korun jen na provoz divadla. Divadlo
však rozhodně rušit nechceme, proto hledáme cesty, jak financování
vyřešit,“ říká s tím, že opavský kulturní stánek byl předmětem středečního jednání na krajském úřadě: „Jednání na kraji bylo pozitivní
a velice konstruktivní. Na kraji si uvědomují, jak je tato problematika citlivá a důležitá a probrali jsme možné varianty řešení.“ Konkrétní možnosti financování budou jasnější po krajských volbách. „O divadle budeme jednat i s ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem,
který náš problém velmi dobře zná už z kraje letošního roku, kdy
jsem ho do Opavy pozval,“ dodává Navrátil.
(tep)

Stěžují si na zničené chodníky
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Loutkáč prohrál soud
Divadelní sezona je v příštím roce nejistá
OPAVA

Komu patří Loutkové divadlo v Opavě? Restituční spor
o budovu na Husově ulici se táhne již řadu
let. Pražský obvodní soud po letech čekání v minulých dnech podal konečný verdikt – budova patří husitské církvi, která
dlouhodobě usiluje o její navrácení. Ředitelka loutkového divadla Jana Vondálová zatím žije v nejistotě. Neví se totiž, zda
bude moci divadlo stávající prostory nadále využívat.
Loutkové divadlo letos slaví jubilejní 70.
sezonu. Jeho existence je však kvůli restitučnímu sporu v ohrožení. Soud v minulých
dnech rozhodl, že objekt, jehož majitelem
je státní organizace Národní pedagogický
institut, náleží Církvi československé husitské. Zástupci církve tvrdí, že se historicky jedná o její majetek. Naopak vedení města, které má objekt v nájmu, je přesvědčeno,
že stavba na restituční seznam nepatří. Existuje totiž prohlášení, podle kterého ji mělo
město zastoupené Jednotným národním výborem od církve v roce 1949 koupit. Církev
je však toho názoru, že za prodej nikdy nedostala peníze, a proto je dle jejího tvrzení dokument neplatný. S argumentem že,
i když existuje kupní smlouva, nepodařilo se prokázat, že by stát někdy v minulosti církvi za budovu zaplatil, právní zástupce
církve Jiří Oswald u prvoinstančního soudu
uspěl. „Žádný doklad neexistuje,“ konstato-

Na chátrající budově se rozpadá i vnější dřevěné lešení, které ji má
chránit před padající omítkou.
val stručně. Rozsudek je zatím nepravomoc- loutkového divadla Jana Vondálová. Řediný. Národní pedagogický institut se odvolal telka SVČ Soňa Wenzelová dokonce uvažuje nad náhradními prostory. „Přemýšlíme
a případ bude řešit Městský soud v Praze.
Budovu aktuálně provozuje Středisko nad tím dnem i nocí, ale zatím se žádný
volného času (SVČ), své zázemí zde kro- adekvátní prostor nenašel,“ podotkla. Patmě loutkového divadla mají také odděle- riarcha Církve československé husitské Toní sportu, turistiky a přírodovědy. „Nájem máš Butta dodal, že divadlo by i po změně
máme do konce prosince. Nevíme, jestli vlastníka sloužilo volnočasovým akcím pro
od ledna vůbec budeme moct tyto prosto- děti. Mezitím je ale objekt v dezolátním stary využít. Program bude do prosince a pak vu a chátrá. Dokud soud nerozhodne, komu
se uvidí,“ sdělila pro Český rozhlas ředitelka divadlo patří, nemůže se opravovat. (tep)

Skautky získaly vyznamenání
Člověk a jeho
hodnotový svět.
To bylo téma třetího diskuzního fóra, které ve čtvrtek
24. září zorganizovala v rámci cyklu Mosty Okresní rada
Junáka v Opavě ve spolupráci s Fakultou veřejných politik Slezské univerzity a Rotary klubem Opava. Během
konference, které se na půdě
Slezské univerzity zúčastnily přibližně dvě desítky významných osob z opavského
veřejného života, bylo Barboře Mludkové předáno skautské vyznamenání Medaile
díků, udělené náčelnictvem
Junáka.
Hlavním hostem fóra byl teolog a opavský děkan Jan Czudek, který přednáší morální
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Chodník na kravařském Náměstí.
Rozbité chodníky na Náměstí trápí místní i
KRAVAŘE návštěvníky Kravař. Někde hrozí zakopnutí
a pád, jinde zpod uvolněných dlaždic za chůze vystřikuje voda.
Žalostný stav chodníků podél ulice kritizují místní i návštěvníci města. Ulice totiž supluje klasické náměstí a je tedy velmi navštěvovaná. Nachází se zde například městský úřad či centrum volného
času, kam přivážejí děti rodiče z celého okolí. „Chodník před květinářstvím je v dezolátním stavu a nejinak je tomu dokonce na blízké zastávce autobusu,“ stěžuje si majitelka květinářství Tulipán na
Náměstí Jana Königová. K ní se přidává Andrea Peterková, která na
Náměstí provozuje pobočku Českomoravské stavební spořitelny:
„Když jdete po dešti, voda na vás kolikrát zpod uvolněných dlaždic
vystříkne.“ Vedení města si problém uvědomuje, komplexní opravy se ale lidé hned tak nedočkají. „Aktuálně se plánují dílčí úpravy. Probíhat budou postupně, přičemž opravena budou místa, kde
jsou chodníky propadlé a nejvíc poškozené. Větší investice vzhledem k tomu, že plánujeme kompletní rekonstrukci, nemají smysl,“
říká místostarosta Martin Schwarz. Na zrekonstruované Náměstí si
ale lidé ještě pár let počkají. Podle místostarosty by navíc neměly být
z městské kasy opravovány všechny potřebné úseky. Některé totiž
měla rozbít nákladní auta a různá technika, která na chodník opakovaně najížděla. „Vzniklo to třeba u lidí, kteří rekonstruovali dům,
a těžká auta jim vozila přes chodník materiál. Dotyčné nyní vyzýváme s tím, že by to měli opravit,“ dodává Schwarz.
(niki)

Lidé běhali pro útulky
Čtvrtý ročník
charitativního závodu s
názvem Běhejme a pomáhejme útulkům, který spolupořádal Moravskoslezský spolek na
ochranu zvířat, se uskutečnil v minulých dnech
v opavských Městských
sadech. Na akci se vybralo téměř 17 tisíc korun.
Veškerý výtěžek z dobročinného závodu byl věnován na podporu opuštěných zvířat. „U nás se
dává příspěvek na útulky sto korun do zapečetěné kasičky. Celá stoko- Je libo pořádnou pusu?
Foto: Tereza Richterová
runa další den skončí na
účtu spolku, na který vybíráme. Akce je o pomoci zvířatům bez
domova,“ přibližují organizátoři smysl akce. Na startovní čáru
se v Opavě postavilo několik set běžců. Mimo to se konal doprovodný program, lidé mohli například zhlédnout akrobatické vystoupení. Celková částka, která poputuje na dobrou věc,
činí 16 590 korun. „Velmi za ni děkujeme,“ dodávají pořadatelé akce.
(tep)
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Vyznamenána byla také Barbora Mludková.
teologii a etiku na CMTF UP
v Olomouci. Po jeho úvodu se
rozproudila diskuze na téma,
jaké hodnoty jsou ty správné a
nosné a jak je nejlépe předávat.
Zda má šanci přetrvat manžel-

ství dvou lidí s odlišným hodnotovým systémem či o roli
církve jako nositelce hodnot ve
společnosti. Debatu, do které se
zapojili například senátor Herbert Pavera, ředitelka Mende-

 %) '%

lova gymnázia Monika Klapková čí zastupitelé Michal Jedlička
a Hana Brňáková, moderovali skauti Petr Fabián a z karantény online také studentka Kateřina Večerková. Medaile díků
byla skautce Barboře Mludkové udělena za koordinaci dobrovolnické pomoci během stavu nouze v Opavě na jaře tohoto
roku. Zároveň s ní byla stejnou
medailí oceněna i Šárka Fabiánová, která ji přebrala již dříve.
„Šárka Fabianová se na začátku
koronakrize v březnu velmi intenzivně zapojila do organizování šití roušek a jejich distribuce potřebným. Skautský tým,
který dala dohromady, pomáhal
velmi intenzivně mnoha lidem,“
popisuje předseda Okresní rady
Junáka Petr Tesař.
(im)
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www.branmenormalnisvet.cz

Váš hlas rozhodne!
Braňme normální svět

Bohatství vzniká z práce

České zájmy na prvním místě

Krajské volby 2020
2. a 3. října 2020
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