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Lidi, neblázněte   
Účastníkem dopravní nehody může být každý z nás každou vte-

řinou. My, co řídíme, známe ten strach, aby se nám něco ta-
kového nikdy nestalo a nebyli z nás oběti nebo dokonce pachatelé. 
Obojí se může stát rychleji, než stačíte vyslovit slovo vina. Je prosi-
nec, dny jsou temné, silnice namrzlé, přes skla aut není pořádně vi-
dět a k tomu všemu ještě spěcháte, protože je přece prosinec, a to 
není jednoduchý měsíc. Všechny ty nákupy, návštěvy, snaha zvlád-
nout vše perfektně. Vyhovět dětem, vyhovět rodičům, zvládnout vše 
v práci, vyšetřit volný čas třeba na svařené víno na náměstí. Rych-
le do auta, rychle na přechod, rychle… kam? Smutné příběhy, kte-
rými jsou tyto noviny tento týden plné, jsou jasným dokladem toho, 
jak mnozí lidé dělají mnoho věcí špatně. Pomalu, přibrzdit, ohledu-
plně, s přehledem, rozumně, nedivočit, rozhlédnout se dvakrát, tři-
krát, čtyřikrát, počítat s tím, že ti druzí mohou být unavení, mož-
ná nemocní, nepřepínat se, posečkat, nebláznit, nebláznit, nebláznit 
– toto jsou mé ingredience do receptu, jak fungovat v těchto dnech 
před Vánoci a vůbec koncem roku. Ať se v některém z dalších vydá-
ní neobjevíte zrovna vy, jako aktéři řady smutných příběhů z míst-
ních silnic. Byla by to škoda. Jan Král

Zatímco jedni prožívají vánoční atmosfé-
ru na náměstích plných nejrůznějších 

pořadů, druhým zpestřují život blikající svě-
télka lékařských přístrojů. Někteří nepře-
žili vůbec. Záleží jen, kdo měl v danou 
chvíli více štěstí. Region Opavsko za-
znamenal v uplynulém týdnu vlnu 
katastrof na cestách. Jejich výčet je 
dlouhý a v listě se jimi zabýváme.

krátce

anketa: Jak se vám líbí opavské vánoční trhy?

Ondřej  Škereń, 
39 let, pekař, 
Opava
Zatím jsem jen prochá-
zel, tak ještě nevím.

stanislav Kopecký, 
59 let, stavební 
technik, Rýmařov
Není tam žádný vánoční 
duch. Jsou tam cítit pou-
ze peníze. Nejlepší jsou 
ovšem řezníci.

Jana Štefková, 
36 let, mateřská 
dovolená, Litultovice
Ještě jsme tam nebyli, ale 
chystáme se. Každý rok 
se nám tam líbí, dětem 
hlavně stromeček.

zuzana Krpcová, 
27 let, mateřská 
dovolená, Holasovice
Jsou pěkné, pro děti úžas-
né a pro nás dospělé tam 
je na zahřátí svařák.

Kateřina Střížová, 
32 let, zdravotní 
sestra, Nové Sedlice
Letos jsem vánoční trhy 
ještě nestihla.
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Vila Vančurova má pět let
Domov zde brzy najdou další senioři

Bydlení pro se-
niory, zejména 

pro ty se zdravotními obtí-
žemi, je v Opavě enormní 
nedostatek. Vila Vančuro-
va vznikla před pěti lety na 
místě bývalé porodnice. Do 
dnešní doby se tu  postarali 
už o 230 klientů, čímž našli 
řešení nelehké situace nejen 
pro ně samotné, ale také pro 
jejich rodiny.

Aby mohla Vila Vančuro-
va takto úspěšně fungovat, 
bylo nutné ujít dlouhou ces-
tu. „Ne vždy bylo vše růžo-
vé a ne vždy se nám vše po-
vedlo, jak bychom chtěli. 
Hlavně na začátku provozo-
vání domova jsme se potý-
kali s problémy jak v perso-
nální, tak v legislativní sféře 
při jednání se zdravotními  

pojišťovnami, při zajišťová-
ní dotací, vyjednávání s kra-
jem, zabydlování celé plochy 
domova, která čítá čtyři-
cet šest bytových jednotek, 
a tak dále,“ popisuje počá-
teční těžkosti ředitel Miro-
slav Glos. Dodává, že dnes 
už je vše na dobré cestě, do-
mov je plně  obsazen a per-
sonálně je na tom rovněž 
dobře a stav se stabilizoval. 
Naši klienti a jejich rodiny si 
už nedovedou život bez Vily 
Vančurovy představit, má 
své místo na trhu a pomá-
há mnoha rodinám v okre-
se. „Klienti zde žijí plnohod-
notný život. Mají dny plné 
aktivit, zážitků a vystoupení, 
mnohdy jsou více zaměst-
náni, než bývali doma“, říká 
aktivizační pracovnice Adél-

ka, která program klientům 
pečlivě připravuje.

„Domov Vila Vančurova 
je  živý organismus, který se 
neustále vyvíjí. V současné 
době máme  desítky žádos-
tí o umístění a musíme vy-
hodnocovat jejich naléhavost. 
Příkladem uvedu rodinu, kte-
rá podala naléhavou žádost. 
Sháněla pro tatínka ubytová-
ní s nepřetržitou čtyřiadvace-
tihodinovou péčí. Jeho zdra-
votní stav se rapidně zhoršil, 
není schopen samostatného 
života a začal být nebezpeč-
ný sobě i svému okolí, když 
si například rozdělal oheň 
doma v obýváku s pocitem že 
topí v krbu. A my byli obsaze-
ni. Nedokázal jsem jim v da-
nou chvíli pomoci,“ říká Mi-
roslav Glos. Poukazuje, že je 

zapotřebí více lůžek pro ten-
to typ klientů (4. stupeň péče, 
čili 24-hodinová péče a neu-
stálý dohled – pozn. redak-
ce), protože populace rychle 
stárne. „Průměrný věk našich 
obyvatel je přibližně osmde-
sát sedm let a jejich děti jsou 
mnohdy  již sedmdesátníci, 
kteří si pobytovou službu u 
nás pomalu zajišťují též. Po-
bytová služba je nejdůležitější 
složkou v sociálních službách. 
Abychom mohli uspokojit co 
nejvíce žádostí, plánujeme 
rozšíření kapacity domova o 
dalších padesát lůžek. 

Do konce února 2019 by-
chom měli mít schválené sta-
vební povolení a dáme se 
znovu do práce,“ přináší dob-
ré zprávy na závěr Miroslav 
Glos.  (red)

Ochránci zvířat vydávají kalendáře
 Moravskoslezský spolek na ochra-

nu zvířat letos opět vydává nástěn-
né kalendáře na příští rok. Tentokrát mají zcela jed-
noduchý název - Příběhy.

Kromě fotografií psů a koček, o které se ochránci zví-
řat starají, v kalendáři najdou zastoupení také další čty-
ři organizace (Německý ovčák v nouzi, Bígl v nouzi, 
Zelená domácnost a ukrajinský útulek Friend). „Máme 
tam dokonce jednu kejhající kačenku, indického běžce 
Hrbolku. Skoro všechna zvířátka v kalendáři mají ně-
jaký handicap, ať už fyzický nebo psychický. Ale přesto 
jsou to dnes už nesmírně šťastná stvoření žijící se svými 
rodinami,“ říká předsedkyně spolku Barbora Tocaue-
rová. Kalendář má rozměr A3 a cena jednoho kusu je 
250 korun. Osobně se dají koupit na veterinární klini-
ce doktora Hynara v Opavě-Jaktaři. „Veškerý výtěžek 
z prodeje jde na pokrytí veterinárních nákladů, které 
máme tak sedmdesát až osmdesát tisíc korun za mě-
síc,“ dodává Tocauerová.  (tep)

Budete příští rok rušit? Hlaste se
Kontroverzní 
vyhláška o ru-

šení nočního klidu, kterou 
musí splňovat všechna měs-
ta, nadále platí. Proto se po-
řadatelé jakýchkoli akcí, 
které v příštím roce přesáh-
nou hranici nočního klidu, 

musí se žádostí o výjimku 
co nejdříve nahlásit na ma-
gistrát.

Vyhlášku, ve které musí 
být dané akce konkrétně vy-
jmenovány, poté schvalu-
jí zastupitelé. „Již v letošním 
roce žádají organizátoři akcí 

o výjimku z rušení noční-
ho klidu, protože chtějí let-
ní měsíce příštího roku opět 
obohatit o zajímavé akce. To 
lze udělat pouze vyhláškou, 
proto bychom chtěli tímto 
vyzvat subjekty, které akce 
plánují, aby svou žádost po-

dali nejpozději do konce led-
na 2019,“ vyzývá vedou-
cí kanceláře primátora Jana 
Foltysová, která má zařazení 
akcí do vyhlášky na starost. 
Nahlásit akci je možné na  
e-mailu jana.foltysova@opa-
va-city.cz.  (dat)
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Paní Eva Cenková si pořídila prvního bígla v roce 1996. 
Dnes má chovatelskou stanici Sunny Side. 

Foto: MS spolek na ochranu zvířat

S o u -
rozen-

ci Prokop a Kryštof 
Hroškovi z Opa-
vy jsou programá-
toři. Jednomu bude 
teprve pět let, dru-
hý má sedm let. Na 
rozdíl od svých vrs-
tevníků nehrají po-
pulární hru Mine-
craft, ale rovnou 
ji programují. Vše 
se naučili v rámci 
mezinárodní akce 
s názvem Hodina 

kódování, kde se například dozvěděli, jak psát počítačový kód 
postav, které se ve hře objevují.

Počítačová hra Minecraft se stala fenoménem nejen malých hrá-
čů, ale i dospělých. Naprogramovat ji však neumí každý. Prokop a 
Kryštof se zúčastnili internetové vzdělávací lekce s názvem Hodi-
na kódování, která je jakýmsi úvodem do informatiky a jejím cí-
lem je ukázat, že základy se může naučit každý. Dokonce i malí klu-
ci. „Jestli si v budoucnu zvolí programování jako povolání, to není 
jisté, ale oba bráchové vědí, že programování je zábava a jsou pyšní 
na získaný certifikát podepsaný hlavním vývojářem této slavné hry 
z dílny Mojang,“ říká jejich otec Martin Hrošek.  (tep)

Přírodovědná soutěž pro deváťáky
Mendelovo gymnázium v Opavě si letos připomí-
ná 135. výročí založení českého gymnázia v Opa-

vě. Současně se zde připravuje také jubilejní, již desátý ročník 
velké přírodovědné soutěže pro žáky devátých tříd základních 
škol.

Zápolení tříčlenných družstev v přírodovědných znalostech vy-
pukne na gymnáziu v pátek 14. prosince v 8 hodin. Soutěžící si otes-
tují své znalosti z oblasti přírodopisu, chemie, fyziky, ekologie a vy-
zkouší  si také pokusy v laboratoři. Ti nejlepší pak pochopitelně 
získají hodnotné ceny.  (dat)

Děti se staly programátory

Sedmiletý Kryštof Hrošek počíta-
čové hry nejen hraje, ale i pro-
gramuje.  Foto: archiv rodiny
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Život ve Vile Vančurova je pro seniory naplněn různými aktivitami.


