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auza kolem nezákonně
onně vvyplaceon
yplacených odměn kravařské
řské starostce
Monice Brzeskové a jejím
m místostarostům bobtná. Sami uznávají,
ávají, že jim
hrozí vysoké pokuty a dokonce
možná i vězení.

co o tom soudí ...

Mluviti stříbro, mlčeti prémie

R

uku na srdce, kdo si někdy nerýpnul do vysokých platů a odměn politiků. Avšak to, co se nyní děje v Kravařích, je silné kafe.
Nechci být ďáblův advokát, ale své argumenty staví starostka a místostarostové na poměrně pevných základech. Ano, dostali odměny.
Sice v době, kdy bylo město v ekonomické krizi, ale ze svého úhlu pohledu právoplatně. Bývalo to zvykem a vše odsouhlasili zastupitelé.
V minulosti to evidentně nikomu nevadilo. Cihla po cihle z pevnosti jejich oprávněného postoje ale vypadává kvůli následujícím krokům, které zvolili. Obestřeli se totiž hradbou mlčení. Místo, aby se
přiznali, že jim soud přikázal odměny vrátit. Kdyby tak učinili, byl
by klid. Vždyť nepochybili jen oni, ale celé předchozí zastupitelstvo,
jehož valná část tvoří i současnou partu. Stačilo věc na nějakém zasedání otevřít a probrat. Oni však čekali, až tajemství praskne. Tím
se otevřely brány oprávněným kritikám jejich politických oponentů.
Polemizovat se soudy je zbytečné. Jednou rozhodly, že mají odměnění peníze vrátit, tudíž by tak měli učinit. Jenže oni sveřepě odmítají.
Odůvodnění dvou z nich, že peníze darovali na charitu, neobstojí.
Nebyly totiž jejich, ale města, čili občanů. Řídili se heslem: Mluviti stříbro, mlčeti prémie. V současnosti, kdy se každý druhý politik
ohání transparentností, šlo o hodně velký přešlap. Nemyslím si však,
že za to mají jít sedět. Pokud peníze vrátí, pak ať se na celou záležitost klidně zapomene. Chybovat je lidské a politik je taky občas člověk. Hlavně, ať se z celé záležitosti poučí a už nikdy nic nezamlčují.
A to neplatí jen pro vedení Kravař, ale pro všechny…
Tomáš Pustka

krátce

Vzpomínka na zemřelé klienty
Již po deváté se letos v listopadu sejdou na společném vzpomínkovém setkání pracovnice mobilního hospice Charity Opava Pokojný přístav a rodinní příslušníci zemřelých klientů.
Pravidelné vzpomínkové setkání se mší svatou a následným posezením se letos musí konat z kapacitních důvodů na jiném místě než v předchozích letech. Zatímco v minulosti Pokojný přístav
doprovodil na poslední cestě přibližně 150 lidí za rok, letos v říjnu
je jich už více než 160. Letošní vzpomínkové setkání na zemřelé
klienty mobilního hospice Charity Opava Pokojný přístav se uskuteční ve čtvrtek 14. listopadu a začne v 17 hodin mší svatou v kapli
Božského srdce Páně v Marianu na Rooseveltově ulici v Opavě. Po
mši, sloužené O. Klementem Rečlem, bude následovat posezení s
malým občerstvením. Ačkoli se z původních prostor Denního stacionáře pro seniory přesune do Mariana, i tak zde mohou pracovnice Pokojného přístavu pozvat pouze příbuzné těch klientů, kteří jejich péči využívali od konce roku 2018. Pokojný přístav totiž
za dvanáct let své služby doprovodil na poslední cestě v domácím
prostředí téměř 1 400 lidí.
(red)

OPAVA

Armáda spásy hledá farmáře
O tom, že farma Armády spásy ve Strahovicích ukončila svou činnost, jsme
informovali v minulých vydáních. Její provozovatelé aktuálně
shánějí nového farmáře, který by se staral o chod budovy.
Farma ve Strahovicích v průběhu deseti let poskytla azyl přibližně dvěma stovkám dlouhodobě nezaměstnaných i lidí bez domova. Poté, co nezaměstnanost klesla na nejnižší možnou úroveň,
však činnost farmy svůj původní a dlouholetý smysl ztrácí. Dalším
důvodem, proč farmu zrušit, byl rostoucí tlak na provozní náklady a mzdy zaměstnanců. „V současné době hledáme novou náplň
pro činnost farmy. Jednou z možností je nabídka jejího prostoru
pěstounské rodině. Můžeme nabídnout bydlení na venkově, zařízení a podmínky pro chov ovcí, koz, výrobu mléčných produktů,“
nabízí ředitel Armády spásy Gerhard Karhan. Zároveň dodává, že
prostory je možné využít i k sociálnímu bydlení nebo pro jinou
neziskovou organizaci.
(tep)

STRAHOVICE

La Barca

nová kavárna na Sádráku
 výborná káva illy

ZPRAVODAJSTVÍ

Žena adoptovala slepice
Žily v otřesných podmínkách velkochovu
Ochránci přírody většinou poskytují nový domov psům
nebo kočkám. To třiatřicetiletá Veronika Daňková z
Opavy si adoptovala dvanáct
slepic. Nepořídila si je jako
domácího mazlíčka, ale zachránila je z halového velkochovu, aby jim dala šanci na
normální život.
„Adoptovala jsem si dvanáct slepiček přes organizaci Slepice v nouzi. Jsou z halového chovu ve Zlatníkách u
Prahy,“ uvádí pro deník Blesk
Veronika Daňková. Mezi
ochránci přírody se pohybuje,
také je členkou Moravskoslezského spolku na ochranu zvířat. „Většinou se řeší ochrana
psů a dalších zvířecích mazlíčků, zapomíná se ale na slepičky ve velkochovech,“ vysvětluje Daňková. Současně
tvrdí, že klecový chov je pro
drůbež doslova peklem na
zemi. „Slepice neměly přirozené denní světlo. Svítilo se
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tam co nejdéle, aby co nejvíce
nesly vejce. Jsou namačkány
po tisících ve stísněných podmínkách, neznají nic jiného
než tu halu. Frustrované slepice se často napadají, nezřídka proto dochází i ke kanibalismu a úhynu. Nacházíte tam
mrtvé slepice mezi živými,“
popisuje podmínky ve velkochovu v Čechách.
Mnohé velkochovy přes
různé organizace nabízejí zájemcům výkup drůbeže zhruba za 30 až 50 korun za kus.
„Využila jsem příležitosti a tucet si jich dovezla. Byly v zuboženém stavu, měly vyškubané peří, holá záda, kulhaly, ale
už se pomalu opeřují, rány se
jim hojí,“ říká jejich nová majitelka a dodává: „Stále objevují pro ně úplně nové věci. Jsou
ve volném výběhu, mají trávu, čerstvý vzduch - zkrátka
všechno, co potřebuje klasická slepice. Teď nesou pět vajec denně, což je pětinásobek
oproti normálním slepicím.

Veronika Daňková má doma dvanáct slepic, které
zachránila z klecového chovu.
První dny mi nesly i deset va- na tom byla ze všech slepiček
jec denně, jak byly naspeedo- nejhůře. Jakmile jsem věděla,
vané z haly.“ Jedna ze slepic, že se kalendář chystá, chtěla
kterou pojmenovala Hejhej, se jsem ji do něj dostat. Obvykobjeví také v kalendáři na příš- le se do kalendáře fotí kočky a
tí rok, který Moravskoslezský psi, takže slepička bude určispolek na ochranu zvířat kaž- té oživení,“ uzavírá Veronika
(tep)
doročně připravuje. „Hejhej Daňková.

Nezaměstnanost je nejnižší v kraji
Situace na trhu práce na Opavsku je nadále optimistická. Počty lidí bez práce
jsou na rekordních minimech a stav je
zde nejlepší v celém Moravskoslezském
kraji.
Podíl nezaměstnanosti činil na Opavsku na konci října pouhých 2,2 procenta
a dostal se tak, stejně jako už v červnu, na
historické minimum. Oproti předchozímu měsíci v říjnu klesl počet uchazečů

OPAVSKO

o zaměstnání o 43 a evidováno jich bylo
2 784. V porovnání s loňskem je to dokonce o 583 uchazečů méně. Volných
pracovních míst bylo koncem měsíce 1
852. „Z toho tvoří zhruba 57 procent volná pracovní místa nahlášena pro cizince.
Zaměstnavatelé tak řeší současný velký
nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných tuzemských pracovníků, popřípadě i z EU, zaměstnáváním cizinců z
takzvaných třetích zemí, a to jak na krát-

kodobá povolení do devadesáti dnů, tak
na takzvané zaměstnanecké karty na delší období,“ píše se ve zprávě Úřadu práce – územního pracoviště Opava. Největší poptávka byla aktuálně po montážních
dělnících ostatních výrobků, řidičích nákladních aut, uklízečích a pracovnících
vězeňské služby. Dlouhodobě je sháňka
také po obsluze strojů na výrobu potravin, svářečích, dělnících v oblasti výstavby budov a nástrojářích.
(dat)

Moderní výzvy lidstva pokračují
Co se stalo s médii a dá se
jim ještě věřit? Co se stalo s
politickými stranami? A co mohu udělat pro ochranu demokracie? Na tyto
otázky veřejnosti odpoví bývalý novinář a právník Psychiatrické nemocnice v Bohnicích Tomáš Němeček. Beseda se uskuteční v úterý 19. listopadu
od 14.15 hodin v aule Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
v rámci přednáškového cyklu Moderní
výzvy lidstva.
Tomáš Němeček se narodil v roce
1973 v Opavě. Po maturitě na opavském
gymnáziu vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy
a poté právo na Právnické fakultě téže
univerzity. V letech 1995 až 2005 pracoval v týdeníku Respekt, z toho poslední
dva roky jako šéfredaktor. Do roku 2009
byl hlavním komentátorem Hospodářských novin. Také působil v Lidových
novinách, kde vedl přílohu Orientace
a později založil přílohu Právo & Justice. Za svou práci získal Cenu Ferdinan-
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Přednáška Tomáše Němečka se
uskuteční v rámci 30. výročí sametové revoluce.

da Peroutky, je držitelem ceny Citibank
Excellence in Journalism Award za ekonomický článek roku 1999. V kategorii
psané žurnalistky za rozhovor s Václavem Havlem obdržel Novinářskou cenu
za rok 2011. Rok nato mu byla udělena
Cena Karla Havlíčka Borovského za objevné články o právu a za s nadhledem
psané komentáře. Tomáš Němeček odešel z médií před šesti lety. Do roku 2016
pracoval jako právník pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice a nyní je advokátem v advokátní kanceláři AK RHK.
Aktuálně také přednáší českou a slovenskou moderní historii na New York
University v Praze. Tématem jeho opavské přednášky, kterou organizuje Mendelovo gymnázium a Fakulta veřejných
politik Slezské univerzity, je „Demokracie a její limity“. V ní se bude zabývat
„oligarchizací“ českých médií a vlivu na
jejich obsah. V rámci 30. výročí sametové revoluce přijde také řeč na proměnu
české společnosti i na to, co ji drží pohromadě.
(red)

anketa: Jak se podle vás změnila společnost za třicet let od revoluce?

 italské víno

Vini San Giorgio
 domácí zákusky

Kontakt:
Tel.: 778 718 975
Otevírací doba:
denně 11.00-19.00 hod.

Zbyněk Maloch,
53 let, řidič,
Opava
Kdysi lidé měli k sobě
blíž. Teď nemají na nic
čas a pořád se za něčím
honí.

Kamil Fědor,
47 let, strojař,
Opava
Lidé jsou informovanější a otevřenější. Nebojí se teď otevřeně
mluvit a vyjádřit svůj
názor.

Renata
Škrobánková,
49 let, státní
zaměstnankyně,
Hradec nad Moravicí
Lidé zůstali stejní. Jsem
optimista a věřím, že je
většina ochotných pomoci.

Šárka Fabiánová,
46 let, lékařka,
Opava
Protože dělám ve
skautském hnutí, tak
si myslím, že lidé mají
větší
zodpovědnost
vůči společnosti. Je to
lepší než kdysi.

Bohumil Nikel,
78 let, penzista,
Opava
Život se změnil k lepšímu. Bohužel rozpoložení lidí není optimální. Kdo má kladný
přístup k životu, žije
dobře.

