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Vyrostou v Opavě
další veřejné toalety?
Revitalizace areálu Stříbrného jezera má přinést mimo jiné rekonstrukci zdejších veřejných záchodů. V té souvislosti se začíná skloňovat téma výstavby dalších podobných zařízení ve městě.
Diskuzi rozvířila informace o připravované rekonstrukci toalet u Sádráku, o kterou návštěvníci marně volali už dlouhé
roky. Právě tato rekonstrukce pak má fungovat jako jakýsi lakmusový papírek pro plány na další projekty. „V této chvíli připravujeme studii na veřejné WC v lokalitě u Stříbrného jezera. Pokud se nám osvědčí, chceme pokračovat dále, například
v blízkosti parku u Ptačího vrchu, na Komendě či v Městských
sadech. Všude však kromě postavení musíme navrhnout i způsob zajištění provozu, což není vždy jednoduché,“ říká hlavní
architekt opavského magistrátu Petr Stanjura.
(dat)

opava

Obce mohou žádat o příspěvek
na výsadbu stromů
Až do
26. února lze podávat žádosti o
finanční příspěvek na výsadbu stromů v Moravskoslezském kraji. Loni
takto Nadace ČEZ podpořila projekty v hodnotě skoro tři čtvrtě milionu korun. Téměř dvě stě
tisíc korun putovalo na
Hlučínsko.
Například Hlučín dostal v minulém roce
grant ve výši 80 tisíc korun, za což bylo možné
vysadit ve městě 10 nových stromů. Konkrétně šlo o jasan zimnář. Ve
Štěpánkovicích bylo vy- Štěpánkovice loni získaly na
sázeno dokonce 36 stro- výsadbu grant 100 tisíc koFoto: Nadace ČEZ
mů v podobě dubů, sli- run.
voní, hrušní a javorů. Obec na tuto akci získala rovných 100
tisíc korun. Současné jarní kolo žádostí o grant je určeno nejen
pro města a obce, ale také školy a neziskové organizace. Maximální výše příspěvku je 150 tisíc korun. Více informací a podmínky je možné se dočíst na webových stránkách www.nadacecez.cz.
(dat)

opavsko
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Stopy zaniklého zámku

Obec chce půdorys zaniklé památky vyznačit
DOBROSLAVICE

Zámek v Dobroslavicích byl
zdemolován po druhé světové válce. Parta nadšenců před
časem nalezla pod zemí pozůstatky zdiva. Díky tomu se
podařilo vytyčit takřka přesný půdorys památky. Vedení
obce nyní usiluje o dotaci, aby
prostranství mohlo být vyznačeno pro další generace.
O tom, že v Dobroslavicích
stával zámek, se obecně ví. Prostranství, na kterém se rozkládal, bylo ale s přesností zjištěno teprve nedávno. Nyní by ho
v obci rádi viděli vydlážděné a
uzpůsobené relaxaci. „Chceme
přiznat půdorys zámku, který
tady byl a už neexistuje. Myšlenka na zvýraznění půdorysu vznikla v době, kdy začala skupina dobrovolníků pátrat
po místě, kde se nacházela zámecká studna. Nejdříve se zaměřil půdorys zámku a na základě těchto údajů probíhalo
pátrání,“ popisuje starostka
Hana Bližňáková. Zámek byl
na konci druhé světové války silně poškozen a následně
zdemolován. Sutiny byly použity při obnovovacích pracích
v obci. Dobroslavičtí udržují rozsáhlý park, který památku obklopoval, dochovaly se
fotografie zámku, mapy a rovněž zkazky pamětníků. Ani tak
ale nebylo pátrání jednoduché. „Začalo sbírání informací spojené se studiem fotografií
a starých plánů a map v archivech. Situace se ale s přibývají-

cími informacemi jen komplikovala. Mapová dokumentace
z různých období vnášela chaos do přesné lokalizace budovy,
jejího tvaru a velikosti. Rozměry se rozcházely až o šest metrů,“ přibližuje náročnou práci za tým dobrovolníků Karel
Struhala. Jednoznačnou odpověď na to, kde přesně zámek
stál, nepřinesly ani takové metody jako snímkování dronem.
Zdivo překvapovalo
zachovalostí
V předpokládaném rozmezí
se tedy začalo kopat. Přitom se
podařilo odkrýt zbytky zámeckých zdí. Zejména zdivo západního křídla bylo v nečekaně dobrém stavu. „Všichni byli
překvapeni, v jak dobrém stavu
se tyto zbytky zdiva, které bylo
svého času tak nešetrně likvidováno, nacházejí. A to prakticky jen několik centimetrů pod
zatravněným povrchem,“ ohlíží se Struhala. S tímto objevem
už se dal půdorys určit. „Pozice západního a východního zámeckého křídla byla stanovena
naprosto přesně. Spíše pouhým
odhadem, a to na základě starých dobových fotografií, je stanovena pozice spojovacího severního křídla. Tento prostor je
totiž značně narušen dřívějšími
výkopovými pracemi spojenými například s pokládkou vodovodního potrubí,“ líčí Struhala. Vedení obce nechalo na
tomto základě zpracovat projekt na revitalizaci zámeckého
parku. Cílem je půdorys zámku

Kdysi chlouba obce zanikla po válce.
vydláždit a udělat zde prostor k
odpočinku. Pro tento projekt
je stávající zaměření půdorysu
dle Struhaly plně dostačující.
„Podle projektové dokumentace by měl být půdorys zámku
osázen živým plotem z tisů, což
zdůrazní kontury zámku. Instalovány by tam měly být lavičky,
které umožní užít si památkáři
velmi ceněné průhledy do parku,“ poukazuje starostka. Dobroslavičtí chtějí zkusit požádat o
dotaci z operačního programu
životního prostředí. Než se projekt, který má vyjít asi na dva
miliony korun, podaří zrealizovat, bude půdorys zvýrazňován
alespoň úpravou trávníku.
V akci byl proutkař
i senzibil
Hlavní cíl dobrovolníků, najít zámeckou studnu, prozatím

zůstává nenaplněn. Pamětníci o ní vyprávějí, že vody poskytovala dostatek. Ve vzpomínkách na její umístění se ale
rozcházejí. A žádná z výkopových sond, které dosud proběhly, nebyla úspěšná. Nadšenci se ale nehodlají vzdát. Vloni
na podzim proběhl průzkum
georadarem. „V rámci tohoto
průzkumu byla stanovena dvě
potenciální místa, kde by se zámecká studna mohla nacházet.
Ověření jejich správnosti výkopovými sondami je vzhledem
k pandemické situaci plánováno ve spolupráci s archeology
přibližně na první polovinu letošního roku. Zajímavostí je, že
tato potenciální místa byla stanovena již při prvotním průzkumu, jedno senzibilem, druhé proutkařem,“ překvapuje
Struhala.
(niki)

