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Na zámku v Kravařích funguje
nové očkovací centrum
VERONIKA BERNARDOVÁ

Kravaře – Další očkovací
centrum proti Covidu-19 bylo
otevřeno v opavském okrese.
Nachází se v Kravařích, a to
přímo v budově tamního
zámku. Provozuje jej Slezská
nemocnice, přičemž za účelem očkování bylo vyčleněno
jedno celé křídlo v přízemí,
které neslouží k prohlídkám.
Byla zde zřízena čekárna, registrační, očkovací i resuscitační místnost a zázemí pro
zdravotníky. Chod zámeckého
muzea nebude narušen.
Centrum nyní funguje ve
zkušebním režimu a jeho
průběh je plně v kompetenci
opavské nemocnice a Moravskoslezského kraje. Počítá se s
tím, že denně by se zde mohlo
naočkovat až 200 osob převážně z Kravař a okolních obcí.
„Vedení města vyšlo vstříc
žádosti Moravskoslezského
kraje na poskytnutí prostoru
pro zřízení očkovacího centra.
Když byla radnice oslovena,

STAROSTKA Kravař Monika Brzesková a ředitel Slezské nemocnice Karel Siebert při otevření očkovacího centra. Foto: Deník/archiv

neváhala ani okamžik. Pomoc
při řešení situace, která negativně ovlivňuje životy jednotlivců i celé společnosti, považuje vedení města za svou povinnost. Je až symbolické, že
na zámku, kde se psala historie, se nyní svým způsobem
píše také budoucnost, pro
kterou se očkování jeví jako
nezbytné. Velkou zásluhu na
vybudování centra mají zaměstnanci města, kteří v re-

kordním čase připravili vše
potřebné,“ uvedla kravařská
mluvčí Eva Hanzlíková.
Slavnostního otevření centra se zúčastnila kravařská
starostka Monika Brzesková,
ředitel Slezské nemocnice
Karel Siebert, zástupci krajského úřadu a také manažerka
společnosti Veolia Energie ČR
Petra Orošová. Právě zmíněná
společnost se na vybudování
centra finančně podílela.

Které opavské
silnice jsou
uzavřeny?

Šance pro handicapované: Čtyřlístek
spustil zápis pro nový školní rok

Opava – Opravy a stavby se
promítnou na průjezdu městem. Skladištní ulice je pro
motoristy od 8. března až do
konce roku zcela uzavřena.
Vávrovickou Obecní ulicí neprojedou motoristé až do poloviny prosince a cyklostezka
z Palhance je mezi ulicemi U
Lávky a Vávrovická do 19. září
rovněž uzavřena. Úsek mezi
opavskou ulicí Mostní a náměstím sv. Trojice stavební
práce uzavřou pro dopravu od
5. dubna do 7. května a most
na Pískové ulici v Jaktaři bude
pro celkovou rekonstrukci
uzavřen od 12. dubna do
24. října.
(jih)

Opava – Rehabilitační stacionář opavského Dětského centra Čtyřlístek spustil zápis pro
školní rok 2021/2022.
Stacionář Dětského centra
Čtyřlístek nabízí komplexní
služby dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami v oblasti předškolního vzdělávání,
a to zejména dětem ve věku
2 – 8 let s vadami řeči, s tělesným, mentálním a smyslovým
postižením, s poruchou autistického spektra, s kombinovaným postižením, s poruchami chování či ADHD.
„V našem zařízení pečuje o
všestranný rozvoj dětí zkušený tým složený především ze

speciálních a předškolních
pedagogů, fyzioterapeutů či
klinického i školního logopeda. S důrazem na individuální
přístup preferujeme třídy
s menším počtem dětí,“ vysvětluje vedoucí rehabilitačního stacionáře Šárka Chládková.
Zápis do rehabilitačního
stacionáře DC Čtyřlístek
v Opavě na školní rok
2021/2022 probíhá až do pátku 25. června. Přihlášku k docházce naleznete na webu
www.dcctyrlistek.cz, kde jsou
k dispozici i další podrobné
informace. Využít můžete také telefonní číslo 553 662 768.

Slezská univerzita
je v kurzu
Opava – Na nezájem budoucích
posluchačů si Slezská univerzita
rozhodně stěžovat nemůže,
protože v meziročním srovnání
eviduje nárůst o více než padesát procent přihlášek. Konkrétně k 29. březnu měla přihlášek
ke studiu 4 038, kdežto vloni
koncem března jen 2 591. Nejvyšší zájem je v této době, která
školství nepřeje, o ekonomické
studijní programy – Ekonomika
a management, Marketing, Veřejná ekonomika a správa, Finance a účetnictví nebo Cestovní ruch a turismus, následují
zdravotnická studia – Ošetřovatelství Všeobecná sestra, Dentální hygiena, Porodní asistence
a též Speciální pedagogika i Sociální patologie a prevence. Zájem je rovněž o studium knihovnictví, českého jazyka a literatury nebo angličtiny. O poznání méně zájemců se už tradičně hlásí do náročných oborů,
kterými jsou studijní programy
teoretické i aplikované matematiky a fyziky. (jih)

Připomínka velké
slávy města
Opava – Slavný Opavský kongres přivedl v roce 1820 do Opavy kromě vysoké šlechty a diplomatů i „hlavy pomazané“.
Osobně se ho zúčastnili rakouský císař František I., ruský car
Alexandr I. a pruský král Bedřich
Vilém. Loňské oslavy tohoto
významného výročí zhatil covid
a opavská kulturní organizace
OKO teď natočila čtyřdílnou sérii videí, která tuto událost ukazují s nadsázkou a humorem.
Herci Slezského divadla Daniel
Volný a Michal Stalmach představují rakouského císaře, pruského krále, ruského cara i slavného rakouského šlechtice, politika a diplomata knížete Metternicha v době konání kongresu. Série nese název Opava v roce 1820 aneb Trocha historie
nikoho nezabije a její první díl
je už nyní dostupný na Youtube
a Facebooku OKO. (jih)

