Alois Hadamczik:
Alo

Opavě vděčím za to, Příští vydání
že jsem se začal vyjde výjimečně
zajímat o hokej již v pondělí!

Předseda družstva
va
byl odsouzen za
pokus o znásilnění
ní

Více na str. 3

Rozhovor se šéfem hokejového svazu na str. 10
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Slezské divadlo
se otřásá
v základech

Zaměstnanci odchází a hovoří se o šikaně
poslušně
hlásím...
…že po několika letech relativního klidu se Slezské divadlo opět
otřásá v základech. Kontroverzní
počínání nového ředitele Aleše Kománka a údajná šikana vedou k odchodům zaměstnanců, z nichž někteří v divadle pracovali desítky let.
V rozhovoru s oceňovaným šéfem
opery Vojtěch Spurný otevřeně líčí,
jak se ho vedení divadla nyní rozhodlo bezdůvodně zbavit a snaží se
ho přinutit k dobrovolnému odchodu způsobem hraničícím s vydíráním. Pomyslné zemětřesení zasáhlo před několika dny i český hokejový svaz, do jehož čela byl zvolen
kravařský podnikatel Alois Hadamczik. V rozhovoru s ním se dočtete
nejen o jeho nové roli, ale rozhovořil se například také o opavském hokeji a objasňuje, proč nehodlá zakázat reprezentovat Česko hráčům,
kteří se rozhodnout přestoupit do
Ruska. Neochvějné postavení mezi kulturními akcemi v kraji si vydobyl během několika let také festival Slunovrat. Letos se poprvé konal celý v Opavě a ohlédneme se za
ním v obsáhlé fotoreportáži. Podíváme se také na soud s šéfem opavského obchodního družstva. Soud ho
uznal vinným ze spáchání činů souvisejících se sexuálním obtěžováním
podřízených. On sám považuje za
otřesné, že soud nevyslyšel jeho argumenty, vinu popírá a nadále tvrdí, že jde od počátku o spiknutí, které mělo za cíl jeho svržení z funkce.
Na přetřes se ale dostane také slavnostní otevření přístavby ubytovacího zařízení pro seniory Vily Vančurova za sto milionů korun a řada
dalších témat.
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Nový ředitel Slezského divadla Aleš Kománek (na snímku) měl dle vedení města

OPAVA uklidnit rozbouřené vody a stabilizovat rozpočet, opak je ale pravdou. Minulý týden
Kománek z neznámých důvodů a za okolností, které měly hraničit s vydíráním, propustil šéfa opery
Vojtěcha Spurného. Odchází i vedoucí obchodního oddělení či ředitelova sekretářka. Další pracovníci
se k odchodu chystají. V kuloárech se hovoří o bossingu. Jedna z osob, která v divadle končí, byla již
údajně kvůli šikaně ze strany ředitele podat stížnost na inspektorát práce a po psychickém zhroucení je na nemocenské. Na základě toho opozice navrhla na zastupitelstvu zařadit bod o Kománkově
odvolání, avšak koalice zodpovědná za jeho jmenování ředitele podržela.
Více na str. 4

Senioři najdou domov
ve stavbě za sto milionů
Velká sláva se minulý čtvr-

OPAVA tek konala v ubytovacím zaří-

zení pro seniory Vile Vančurova. Vedle dosavadních prostor v budově bývalé opavské porodnice byla oﬁciálně otevřena přístavba, ve které nalezne domov dalších 52
klientů. Přišla na zhruba sto milionů korun.
Slavnostního přestižení pásky se ujali kromě ředitele Vily Vančurova Miroslava Glose
také bývalí a současní představitelé opavské komunální politiky. Již ve středu 29.
června se tady uskuteční Den otevřených Zleva: Tomáš Navrátil, Josef Stiborský, Pavla
dveří pro veřejnost.
Více na str. 2 Brady, Miroslav Glos a Zdeněk Jirásek.

Americká
novinářka
hvězdou
Slunovratu

Skutečnou hvězdou festivalu byla novinářka MeOPAVA lissa Chan, která se věnuje problematice čínského vlivu na dění ve světě. Nejen o tiché podpoře Číny ruské agresi na Ukrajině, ale také neblahém osudu menšin v miliardové „říši
středu“ si tato držitelka prestižních novinářských ocenění povídala s Tomášem Etzlerem a návštěvníky festivalu. Více na str. 15

Neteř uctila
Heliodora Píku
armádního generála
OPAVA Neteř
a štítinského rodáka
áka Heliodora Píky Alexandra Šmířáková se mitu na
nulé úterý zúčastnila pietního aktu
73
Horním náměstí, jenž připomenull 73.
výročí jeho úmrtí. Uctít památku muže, který byl komunisty odsouzen za vlastizradu a poté popraven, přišli i zástupci armády,
města a široké veřejnosti.
Více na str. 3

Patrioti obnovili
památné místo

Zahradní slavnost
na zámku v Raduni
akce květinoRADUŇ Kulturně-společenská
vá slavnost, která se konala na zámku
v Raduni, přiblížila návštěvníkům osudy šlechtické rodiny Blücherů v čele s hraběnkou Luisou. Hraběnka v podání zámecké průvodkyně pomyslně zavítala do raduňského zámku a v rámci oslav pokřtila také novou mapu zážitků, která ukáže dětem i dospělým zámecký park v celé své
Foto: Zuzana Karlíková kráse.
Více na str. 2

Letité, ale současně nové. Skupina patrioVŘESINA tů vytvořila v přírodní rezervaci Dařanec ve
Vřesině památné místo. Vzniklo v místech, kde po staletí stával
legendami opředený Mechtildin dub. Ten již neexistuje, proto
zde byl zasazen nový dub, vytvořeno posezení a také socha upomínající k dávné pověsti. Zpěvák Marian Mari (na snímku) navíc
složil hudbu pro novou píseň a vztahující se videoklip, který se
zrodil u příležitosti obnovy slavného místa.
Více na str. 2

Senior se topil na koupališti v Píšti
Boj o holý život šedesátiletého muže proběhl v neděli po jedenácté dopoledne na koupališti v Píšti. Nešťastnou shodou okolností nemohly přijet na

PÍŠŤ pomoc okolní pozemní posádky záchranářů, protože všechny zasahovaly jinde. Do akce tak byl vyslán vrtulník z Ostravy. „Muž byl po tonutí vytažen
Tomáš Pustka
šéfredaktor

na břeh ještě před příletem záchranářů a první pomoc mu začali poskytovat přítomní plavčíci. U postiženého došlo k selhání dýchání a jeho stav byl život ohrožující,“ uvádí mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Po poskytnutí základní zdravotní péče byl senior letecky transportován do ostravské fakultní nemocnice.
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Foto:
to:
o: B
Ble
Bl
Blesk.cz
le
lessk
sk.
kk.cz
cz

2007

n

ročník 16, číslo 26, 28. června 2022, cena 22 Kč

region
á
ější

lní

Nejč
te

Koupí tohoto výtisku přispějete Charitě Opava.

Více na str. 2
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Pozor! Příští vydání Regionu
Opavsko vychází již v pondělí!

V

ýjimečná změna. REGION OPAVSKO v následujícím
týdnu nevyjde v úterý, jak jsou čtenáři zvyklí, ale již v
pondělí 4. července.
Důvodem je státní svátek, Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který letos připadá na úterý 5. července. Čtenáři
ale nepřijdou o nic, nač jsou zvyklí, a to včetně přílohy v podobě časopisu TV Pohoda. Výjimečná změna termínu vydání se
týká jak prodeje v trafikách a prodejnách, tak předplatitelů. Pokud tedy někomu z nich nepřijdou noviny už v pondělí 4. července, ať telefonicky kontaktuje naši redakci.

Hradecká pouť lákala návštěvníky

Foto: Jiří Hajduk

HRADEC
Tradiční hradecká
pouť se uskutečnila minulou neděli ve farním kostele svatého Petra
a Pavla. Dopoledne proběhly slavnostní mše, odpoledne se v parku u
vlakového nádraží konal řemeslný jarmark, jehož
součástí byla huDěti se mohly svézt na dřevěném dební a divadelní
historickém kolotoči.
vystoupení.
V letošním roce si obyvatelé Hradce nad Moravicí připomněli 425. výročí od posvěcení místního kostela. Sváteční den
začal slavnostní mší, kterou celebroval biskup a apoštolský administrátor ostravsko-opavské diecéze Martin David. Odpoledne byl pro návštěvníky připraven řemeslný jarmark v parku,
kde se představili umělci různých profesí jako například výrobce ručně šitých bot, sochařka, keramička, kolotočář, švadlena a
další. Děti si užily představení loutkového divadla a různé zábavní atrakce. Akci doplnila bohatá nabídka občerstvení s prodejem regionálních produktů.
(tep)

Květinové slavnosti na zámku

Krása a romantika, radost, zážitky, poznání i objevování. To vše čekalo návštěvníky areálu raduňského zámku.
Foto: Zuzana Karlíková
V raduňském zámku se v minulých dnech koRADUŇ nala květinová slavnost, která si připomenula
šlechtickou rodinu Blücherů v čele s hraběnkou Luisou. Šlechta, kterou ztvárnily zámecké průvodkyně v dobových kostýmech, se po dlouhé zimě vrátila do aristokratického sídla.
Oranžerie i zámek byly slavnostně vyzdobeny, všude plno květin a vůní. Letošní rok je ve znamení šlechtických zábav. Hraběnka Luisa na slavnosti pokřtila také novou mapu zážitků, která provede děti i dospělé zámeckým parkem, představí jej v plné kráse a
skrývá se v ní řada zábavných úkolů. Mapu mohou zájemci zakoupit na pokladně v zámecké sýpce.
(tep)
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Stavba za sto milionů otevřena

Veřejnost ji uvidí při Dni otevřených dveří
Další desítky seniorů naOPAVA leznou nové komfortní
ubytování v opavské Vile Vančurova. Minulý čtvrtek se zde konalo velkolepé slavnostní otevření přístavby, která vyšla na
zhruba sto milionů korun. Už ve středu
29. června si ji bude moci v rámci Dne
otevřených dveří prohlédnout kdokoli.
Miroslav Glos, který za přeměnou bývalého sanatoria a porodnice v ubytovací
zařízení pro seniory stojí, pozval na slavnostní otevření nejen současného primátora Tomáše Navrátila, ale také bývalé osobnosti místní politiky, díky kterým
mohl být projekt realizován. U symbolického přestřižení pásky tak nescházel například bývalý primátor Zdeněk Jirásek,
bývalá náměstkyně Pavla Brady či bývalý
náměstek Josef Stiborský. „Jsem moc rád,
že město tento záslužný projekt podpořilo.
Klientům přeji, aby se jim zde dobře bydlelo,“ vyjádřil se Navrátil. Miroslav Glos pak
mimo jiné sdělil přítomným, že už nyní je
v pořadníku kolem stovky dalších zájemců o ubytování ve Vile Vančurova. „Mám
radost z toho, že můžeme takto seniorům,
kteří potřebují pomoc, nabídnout nejen
velice příjemné ubytování,“ pronesl Miroslav Glos. Nyní mají také jedinečnou možnost nastoupit společně do dvoulůžkového
pokoje i manželé, což je při běžném provozu téměř nemožné. Následovala oslava s vybraným občerstvením a hudbou na
chloubě novostavby, rozlehlé terase ve třetím patře.

Foto: Tomáš Pustka
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Chloubou přístavby propojené s budovou bývalé porodnice nadzemním koridorem je bezesporu rozlehlá střešní terasa.
V objektu je místo pro 52 seniorů, čímž za pomoci rodiny nebo dostupných terénse celková kapacita Vily Vančurova zvýšila ních služeb. Druhá část poslouží pro klienna celkově 126 klientů. S historickou budo- ty domova se zvláštním režimem. Tedy sevou bývalé porodnice je nová stavba pro- niory, kteří mají sníženou soběstačnost z
pojena nadzemním koridorem, takže seni- důvodu chronického duševního onemocoři i zaměstnanci mohou mezi oběma bu- nění jako stařecká demence, Alzheimerodovami jednoduše přecházet. Jedna část va demence, ostatní typy demencí a depřístavby je určena pro klienty domova prese. Jde o klienty, jejichž situace vyžapro seniory, kteří jsou v důsledku nemo- duje pravidelnou pomoc jiné osoby. Již ve
ci či chronického postižení trvale odkázáni středu 29. června si bude moci nové prona péči druhé osoby, nebo kteří nemají do- story prohlédnout veřejnost v rámci Dne
statek fyzických nebo psychických sil, aby otevřených dveří. Začátek je naplánován
mohli zůstat v domácím prostředí sami, na 10 hodin a konec na 18 hodin. (dat)

Památné místo bylo obnoveno
Nové paVŘESINA mátné místo vzniklo v přírodní rezervaci Dařanec na katastru Vřesiny. Nachází se tam, kde stál
slavný Mechtildin dub. Tradice tohoto pověstmi opředeného místa tak může pokračovat. Místní patrioti zde zasadili nový dub, ale je tady také
posezení, socha odkazující k
dávnému příběhu a symbol,
který má návštěvníkům přinést štěstí.
K lokalitě vede jak naučná stezka, tak žlutá turistická
značka a cyklotrasa. Místo se
nachází tam, kde v minulosti
rostl takzvaný Mechtildin dub,
známý také jako Mechtilden
Eiche. Vysazen byl coby hraniční strom. Měl vymezovat hranici mezi panstvím rodu Lichnovských a Rotschildů. Podle legendy k němu ráda chodila
prapravnučka císařovny Marie
Terezie, manželka knížete Karla Maxe Lichnovského, hraběnka Mechtilde Christiane Lichnovská. Jednou z dutiny dubu
měla zachránit malou opuštěnou dívku, která se tam ustrašená ukryla před zvěří. Letos je

Na památné místo se přišla podívat řada lidí.
tomu deset let, co se Mechtildin vě místa pracovali. „Nebylo to
dub, který měl takřka 500 let, jednoduché. Projekt jsem chyszřítil. Aby tradice místa mohla tal dva roky. Tím, že jde o přípokračovat, rozhodla se jej sku- rodní rezervaci, bylo třeba jedpina místních patriotů obnovit. nat s celou řadou úřadů a získat
„Je to jediné pamětní místo ve potřebná povolení,“ líčí LuboVřesině, proto jsem se rozhodl mír Teichmann.
dát je do kupy a odvyprávět celý
Nyní byla na místě odhalena
jeho příběh,“ říká autor projek- dřevěná socha malé dívky, ktetu, zdejší obyvatel Lubomír Te- rá odkazuje na pověst. V rukou
ichmann. Přidala se k němu drží vřes, který je symbolem
skupina nadšenců. Jmenovi- Vřesiny. Tím, že jde o dílo v retě Rostislav Ondruch, Miroslav zervaci, nemohla být socha vyKruhaj, David Harasim a Jaro- tvořena ze skutečného Mechtilslav Obrusnik se svými rodina- dina dubu. „Sehnali jsme pomi. Společnými silami na obno- dobný dub, do kterého to vyře-

zal známý řezbář Igor Kučera z
Vřesiny. Také jsme zde zasadili
nový dub. Vybrali jsme strom,
který rostl v naší obci pod elektrickým vedením a čekalo by
jej skácení. Obávali jsme se,
zda se vůbec čtyři metry vysoký strom po přesazení uchytí,
ale vypadá to, že historie Mechtildina dubu bude pokračovat,“ raduje se Lubomír Teichmann. Návštěvníkům jsou na
místě k dispozici lavičky a dotknout se mohou Dařaneckého štístka, které má nosit štěstí. Zvláštností je, že u příležitosti obnovy místa vznikl hudební
videoklip. Lubomír Teichmann
je textař, a tak se rozhodl složit
text, který by vyjadřoval, jakou
má místo pro Vřesinu cenu a
co se tady kdysi událo. Hudbu
pro píseň Vřesina Mechtilden
Eiche složil zpěvák kapely Marian 333 Marian Mari. Na klipu
se dále podíleli Marcel Woodman, Tomáš Černý a Luboš Pavelčák. Patrioti, kteří se do obnovy místa pustili, projekt také
financovali. „Místní farář místo
posvětil a my je předali obci,“
dodává Lubomír Teichmann.
(niki)

Dívčí válka ve Velkých Hošticích
Obyvatelé VelV. HOŠTICE kých Hoštic si
minulý víkend připomněli 800 let od
založení obce. Při té příležitosti proběhl v okolí zámku velkohoštický odpust, který nabídl nepřeberné množství aktivit pro všechny generace.
Návštěvníci si užili například divadelní komedii Dívčí válka nebo koncert
kapel Legendy se vrací či No Name.
Komedie Františka Ringo Čecha
Dívčí válka přilákala minulý pátek do
Velkých Hoštic desítky návštěvníků.
Ve hře, o které autoři, producenti i zúDivadelní komedie Dívčí válka se odehrála v rámci velkohoštického odpustu.
Foto: Aleš Steffek

častnění herci říkají, že je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních inscenací v České republice, se v hlavních rolích kromě Františka Ringo Čecha představili Uršula Kluková nebo
Aleš Háma. Kromě divadla si návštěvníci v pátek užili koncert skupiny Legendy se vrací či vystoupení bubenického orchestru Ivo Samiece BORIS. V
sobotu byl na programu koncert dolnobenešovské skupiny Dolbend, slovenské hvězdné kapely No Name a také
parkourová exhibice v podání Parkour
Freerun Prajzská. Slavnosti byly ukončeny v neděli. Dopoledne proběhla mše
svatá, následně vystoupily děti ze základní a mateřské školy. Akci završil
koncert Jakuba Smolíka s kapelou.
(tep)

