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olitická situace v Kravařích
ích je vy
vysoce nestabilní. Od červnové rezignace
zignace místostarostky Sandry Hradilové a radního Milana
Rostka se nepovedlo vedeníí města složit
novou koalici. Nyní jen o vlásek
ásek uniklo hlasování o svém odvolání.
í.

co o tom soudí ...

Co má společného Thunovský
palác a kravařský zámek?

M

ezi takzvanou vysokou a komunální politikou nejsou zase
takové rozdíly, jak by se mohlo zdát. Paralelu nalezneme
momentálně například mezi Poslaneckou sněmovnou a kravařským zastupitelstvem. Poslanci sice zasedají v Thunovském paláci a kravařští zastupitelé na místním zámku, ale ani jedni se již
dlouho pořádně nezabývají důležitými záležitostmi pro lid. Ve
sněmovně se poslední měsíce neřešilo pomalu nic jiného než skandály kolem premiéra Andreje Babiše a na mnohé jiné věci takříkajíc nezbýval čas. V Kravařích se už zase prakticky čtvrt roku nedaří složit koalici a doplnit uvolněná místa v radě, tudíž zastupitelé
už několikáté jednání probírají zejména tento problém a na body
důležitější pro obyvatele města se nedostává. Ostatně to dokládá
i příklad s aquaparkem, největším turistickým lákadlem Kravař.
Nyní už zcela reálně hrozí, že za tři měsíce bude uzavřen. Vedení radnice ovšem řeší problém vlastní budoucnosti a téma aquaparku s trochou nadsázky odbývá v duchu: Však ono to nějak dopadne. Poslanci se možná vrátí k práci, protože bylo zastaveno
trestní stíhání premiéra. Nebo taky ne, protože se, jak už bývá v
souvislosti s Babišem zvykem, jedná o velice podezřelé a podivné
rozhodnutí, což možná vybudí další nekonečné diskuze na plénu.
Kdy se vrátí k práci kravařští zastupitelé, je ovšem ještě větší neznámou. Buď se vedení v čele se starostkou Monikou Brzeskovou
dočká záchrany svých pozic a naleznou někoho, kdo s nimi půjde
do koaličního holportu, nebo už také nemusí příští pokus o odvolání přestát. Nejhorší je třetí možnost, a to, že zůstane status quo,
čili koalice se nesloží, místa v radě neobsadí a místní politici budou jen znovu a znovu probírat, co s tím.
Tomáš Pustka

krátce

Aquaparku zbývají tři měsíce
Přísun elektřiny i tepla do kravařského
aquaparku nechali vypovědět zástupci Buly Arény. Po tříměsíční výpovědní lhůtě bude aquapark odpojen od energií a uzavřen.
Kauzu kravařského aquaparku stále sledujeme a přinášíme o ní průběžně informace. Již dříve jsme psali, že mezi
Kravařemi jakožto menšinovým vlastníkem zařízení a Buly
Arénou, která vlastní daleko větší část, probíhají jednání.
Obě strany tvrdí, že se snaží domluvit, aby aquapark nadále fungoval. Prozatím ale nabídky Buly Arény zástupci Kravař hodnotí jako nevýhodné a odmítají je. Buly zase nepřistoupila na nabídku Kravařských, kteří chtěli zbývající část
koupit za 20 milionů korun. Přestože vedení radnice uklidňuje veřejnost slovy o jednání, situace vůbec nevypadá růžově. Na vyjednávání už zbývají pouhé tři měsíce. Potom se
brány uzavřou. „Nyní bereme na vědomí výpověď smlouvy o dodávce tepelné energie a výpověď smlouvy o dodávce
elektrické energie, kterou podala Buly Aréna. Plyne nám tříměsíční výpovědní lhůta. Následně, pokud se nedomluvíme
s většinovým vlastníkem, dojde k odpojení aquaparku od
energií,“ řekla na středečním zasedání zastupitelů starostka Monika Brzesková a místostarosta Martin Schwarz doplnil: „Nyní jednáme o dohodě o užívání společné věci, kterou
zpracoval náš právní zástupce.“
(niki)

KRAVAŘE

Obecní internet povede kanalizací
Ludgeřovice budou zřejmě první
obcí, která bude mít optický kabel pro přenos internetu vedený v kanalizaci. Vývojář Michal Najman už na tomto pilotním projektu pracuje. Chce
docílit toho, aby se vysokorychlostní internet dostal ke každému domu splaškovým potrubím.
„Pokud je funkční kanalizace, tak nemusíme kvůli položení
kabelu kopat. Tím pádem je internet v optice dostupný všem,“
vysvětluje Michal Najman z firmy za200.cz., který už si nechal
patentovat speciální spony a chráničky, které do stoky nainstaluje robot. O své zkušenosti se autor projektu přišel podělit s
obyvateli Ludgeřovic. V lokalitě U Rybníků, kde se staví nové
rodinné doby, chce pokládání optického kabelu do kanalizace
vyzkoušet. Na projektu se bude podílet také obec. „Jsme testovací obcí. Nabídneme svoji kanalizaci, která je obecní. Zpočátku to bude o tom, že potřebujeme tuto technologii vyzkoušet,“
říká starosta Daniel Havlík. Firma má v plánu zavést nový systém ještě letos. Pokud se osvědčí, optická vlákna by mohla být
uložena do kanalizace také v dalších částech obce.
(tep)
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Bude se kraj soudit o točnu?
Chce získat zastávku pro nového dopravce
Kauza nového autobusového dopravce na Opavsku
má pokračování. Kvůli chybějící točně vozidla ČSAD
Vsetín způsobují dopravní
problémy ve městě. Zástupci krajského úřadu viní z
celé věci bývalého dopravce
TQM, který na svou točnu
odmítá konkurenci pustit
bez relevantní kompenzace.
Náměstek hejtmana Jakub
Unucka naznačil, že kraj se
nyní bude o zastávku nejspíše soudit.
„Je škoda, že desetitisíce
občanů Opavy jsou rukojmími rozhodnutí TQM nedovolit využívat točnu u zastávky
v areálu firmy ISOTRA. To je
základ všech dnešních problémů v dopravě. Kraj proto
tento týden zahájí právní kroky k tomu, aby tato zastávka
byla opět součástí jízdních
řádů v oblasti,“ sdělil Unucka naší redakci minulý týden.
Jednatel opavské společnosti
TQM Jiří Mainuš se cítil dotčen: „Nevím, o čem pan náměstek píše, ale žádná točna
neexistuje. Existují do společného areálu TQM a ISOTRA
dvě přístupové komunikace,
z nichž jedna je ve vlastnictví
společnosti ISOTRA a jedna ve vlastnictví TQM – hol-
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Náměstek primátora Michal Jedlička tvrdí, že zákazová značka je u bývalé
točny neoprávněně.
Foto: Tereza Piskořová
ding.“ Co vlastně znamenají Unuckou zmíněné právní
kroky, náměstek neupřesnil.
A více světla do věci nevnesl
ani náměstek opavského primátora Michal Jedlička: „Co
se týká užívání točny TQM,
je dle mého zjištění možné,
ale jedná se o obchodní vztah
objednatele (Moravskoslezského kraje) a dodavatele
(ČSAD Vsetín), a ti by měli
toto prokázat či neprokázat.
Každopádně za náš dopravní odbor sděluji, že dopravní značka zákazová, jež tam
je umístěna, není dopravním
odborem povolena.“
V pondělí 16. září proběhla na opavské radnici schůzka

týkající se problematiky autobusové dopravy, její výsledky
ale byly známy až po uzávěrce tohoto vydání. Za město se
zúčastnil jednání Michal Jedlička, za kraj Jakub Unucka a
své zástupce vyslali i ČSAD
Vsetín a KODIS. „Budeme
se bavit zejména o řešení dopravní situace, kterou nový
dopravce způsobil, tudíž i
bezpečnost v Opavě, rychlost
průjezdu, parkování, točení a
podobně. Dále se budeme bavit, jak daleko je plánování, a
o nápomoci s točnou. Zda to
již mají vyřešeno s TQM či
máme začít realizovat kroky
k budování naší někde v lokalitě stávajících stavebnin Ja-

ník,“ sdělil Jedlička. Jiří Mainuš ovšem tvrdí, že už během
léta proběhla nejméně čtyři jednání mezi jeho firmou
a společností Z-group, která
má pod sebou ČSAD Vsetín,
ale nikam nevedla. „Na těchto jednáních jsme postupovali vstřícně a nabídli komplexní
řešení k problematické situaci. Nabídli jsme celé provozní zázemí, parkování, otáčení,
mytí autobusů a tak dále. Některých jednání se zúčastnil i
sám majitel celého impéria,
pan Zdeněk Zemek. Rovněž i
zde konstatuji, že námi nabídnuté zázemí a podmínky nebyly přijaty,“ uzavřel Mainuš.
(dat)

Otice obdržely pamětní medaili
O titul Vesnice
roku bojovaly Otice na přehlídce nazvané Jarmark venkova, která
se konala minulou sobotu v
Luhačovicích. Přestože obec
v celostátní soutěži neuspěla, dostala od Moravskoslezského kraje pamětní medaili
za přínos rozvoje obce i Mikroregionu Hvozdnice. Předání proběhlo rovněž v sobotu na Otických zelných
slavnostech.
„Přátelé, kamarádi, my vám
tu medaili nedovezem. Jsou tu
lepší. Ostudu jsme neudělali, prohráli jsme čestně,“ okomentoval vyhlášení výsledků starosta Vladimír Tancík.
Hodnotící komise vybírala ze
třinácti finalistů, kteří uspěli
v krajských kolech. Prvenství
nakonec získala obec Lipová
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Náměstek hejtmana Jaroslav Kania (vpravo) předal Oticím medaili za přínos rozvoje obce.
Foto: MSK

na Děčínsku, na druhém místě skončila Ratiboř na Vsetínsku, na třetím pak Libovice na
Kladensku. A mezitím, co starosta bojoval v Luhačovicích
o vítězství, v Oticích se konaly tradiční zelné slavnosti, na
které dorazili i zástupci Moravskoslezského kraje. Obec
obdržela k titulu Vesnice roku
Moravskoslezského kraje pamětní medaili z rukou náměstka hejtmana Jaroslava
Kanii. Návštěvníci si po celý
den mohli užít kulturní program, který svým vystoupením obohatila kapela Šajtar,
Ženský pěvecký sbor Otice a
Mužský pěvecký sbor z družební obce Čechynce na Slovensku. Zájemci se také mohli
podívat do kapličky či navštívit výstavu moderních strojů
na zpracování zelí.
(tep)

Sokol bude přednášet v Opavě
Klapková a ab
absolvent MGO Pavel ŠtěPřední českýý filozof a vypánek, kteří js
jsou zároveň autory této
sokoškolský pedagog Jan
myšlenky. Přednáška je součástí
Sokol bude prvním účastníkem
stníkem předunikátního projektu Moderní výnáškového cyklu s názvem
zvem Moderní
zvy lidstva,
výzvy lidstva, který pořádá
řádá Mendelidstva na kterém Mendelovo
gymnázium
lovo gymnázium ve spolupráci
olupráci se
gymnáziu spolupracuje se Slezskou univ
univerzitou. „Projekt jsme
Slezskou univerzitou. Přednáška
nazvali Moderní
výzvy lidstva,
se uskuteční v úterý 24.
4. září od
M
protože žijeme
v době plné změn
14.15 hodin v aule Fakulty
ulty veřejž
a přev
převratných událostí. Chcených politik na Slezské univerzime nabídnout nejen studentě.
tům
obou vzdělávacích
Profesor Jan Sokol přednáší
řednáší netů
institucí,
ale i opavské vejen na českých, ale takéé zahraničin
řejnosti
setkání se špičních univerzitách zejména
ména fiř
kovými osobnostmi naší
lozofická témata. Studoval
doval
současnosti,“ dodává Paantropologické a společenenvel
ské podmínky demokraav Štěpánek, v současné
době studující na Lékařcie, má soustavný zájem
ské
fakultě Masarykovy
o otázky evropských děs
university v Brně. Všechjin a evropské integrace, Profesor Jan Sokol bude prvním přednášejícím.
mimo jiné se zabývá historií. Za svo- kem, ale i ty, kteří chtějí slyšet odpovědi ny informace jsou dostupné na weboji profesní dráhu získal řadu význam- na palčivé otázky současnosti,“ zve na vých stránkách www.modernivyzvy.cz
ných ocenění. „Srdečně zveme všech- přednášku s příznačným názvem „Kdo a www.mendlak.cz, kde se zájemci dony zájemce, kteří si chtějí poslechnout jsme, odkud přicházíme, kam kráčíme“ zvědí, které osobnosti Opavu navštíví,
a diskutovat s vysoce vzdělaným člově- ředitelka Mendelova gymnázia Monika data jejich vystoupení a další.
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