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Zprávy z měst

pondělí: Opava, Hlučín a
Hradec nad Moravicí

Zajímáte nás
» Tipy na zajímavé události či náměty
na články z vašeho okolí posílejte
redaktorce Žanetě Motlové
(zaneta.motlova@mfdnes.cz),
tel.: 558 959 224.
» Inzertní poradce pro Opavsko
je Jana Vaněčková (jana.vaneckova@
mafra.cz, tel.: 604 726 741)

Lidé od nás

Třídím fotografie,
chystám výstavy.
Já žiju svou prací

úterý: Nový Jičín, Kopřivnice,
Frenštát pod Radhoštěm

středa: Frýdek-Místek,
Třinec

PONDĚLÍ 4. ČERVENCE 2011
WWW.IDNES.CZ
čtvrtek: Karviná, Havířov,
Bohumín, Český Těšín

pátek: Ostrava (městské
čtvrti)

sobota: Bruntál, Krnov,
Rýmařov

Stříbrné jezero se dočká. Budou
tam stezky, světla i nová pláž
60

O proměně Stříbrného
jezera v rekreační areál
se uvažuje léta. Teď je na
spadnutí. Poslední, nejvíc
problematické výkupy
pozemků jsou u konce.

milionů korun získala Opava
na proměnu jezera v rekreační
areál. Peníze pokryjí všechny
náklady.

Jana Horáková
vedoucí Památníku
II. světové války
v Hrabyni

OPAVA Velká revitalizace opavského Stříbrného jezera odstartuje už
příští rok. Zatopený sádrovcový
lom se promění v rekreační areál
s plážemi, cyklotrasou, pontony
plovoucími na hladině i veřejným
osvětlením. Celou revitalizaci jezera pokryje dotace, město získalo
60 milionů od ministerstva průmyslu a rozvoje. Opavská radnice vykoupila poslední pozemky a dokončuje projekt. Právě výkup posledních pozemků však kritizuje opozice. Město se podle ní nechalo vydírat a prodělalo statisíce.
Sporným pozemkem paradoxně
není plocha u Stříbrného jezera, ale
pozemek v centru města v ulici Na
Valech, parcela pod domem číslo
tři a těsně u něj. O její koupi už čtyři
roky neúspěšně žádá majitel domu.
Poprvé požádal v roce 2008, kdy
město pozemky prodávalo za dvě
stovky za metr čtvereční. Neúspěšně.
Jeho matce se pak podařilo koupit parcelu u Stříbrného jezera.
A když tam radnice začala pozemky

vykupovat, podmínili majitelé prodej ziskem 366 metrů čtverečních
Na Valech, o které léta usilovali. Za
cenu z roku 2008. Teď totiž pozemky v centru stojí o tisíc korun za
metr víc. Radnice kývla.
„Šlo o zásadní pozemek, důležitý
při revitalizaci jezera. Bez něj bychom nemohli napojit inženýrské
sítě, narušilo by to plánovanou cyk-

KRAVAŘE

HLUČÍN

HRADEC NAD MORAVICÍ

Obrazy i fotbal na
kravařském zámku

Vlaky na Hlučínsku jsou
mimo provoz

Lidé uvidí návrhy na
opravu Národního domu

Lesy, pole a architekturu Hlučínska očima píšťského malíře Gerharda Zuga i výstavu o dějinách kravařského fotbalu lidé uvidí po celé
léto v kravařském zámku. Těšit se
mohou na fotbalové poháry a trofeje, malířské výjevy z obcí Hlučínska a portréty místních starostů.
Zámek je otevřený denně mimo
pondělí od devíti do pěti.
(žah)

Od minulého pátku až do 11. srpna nejezdí vlaky na Hlučínsku. Vlaky nepojedou na tratích mezi Opavou a Hlučnem a Kravařemi a Chuchelnou. Místo nich budou České
dráhy vypravovat náhradní autobusy. V Opavě, Kravařích, Dolním
Benešově, Hlučíně a Chuchelné
náhradní autobusy staví přímo
před vlakovým nádražím. V dalších obcích na trase pak na autobusových zastávkách. Po celou dobu
výluky také platí nový jízdní řád.
Ten zájemci najdou na webových
stránkách jednotlivých obcí a na
železničních nádražích, stejně
jako podrobný rozpis autobusových zastavení.
(žah)

Ze třiadvaceti návrhů na úpravu
Národního domu v Hradci nad Moravicí vybrala porota tři nejlepší.
Ode dneška je lidé uvidí na prezentaci v prvním patře přístavby místní základní školy. Současný stav
více než stoleté budovy Národního domu už nestačí současným požadavkům a vedení města jej chce
nechat přestavět na moderní víceúčelové kulturní centrum. V nové
budově bude informační centrum,
multifunkční sál, minigalerie, kavárna, kino i knihovna. V plánu je
také nové samostatné parkoviště.
Návrhy jsou k vidění do 17. července denně včetně svátků od dvou
do pěti hodin odpoledne.
(žah)

emám ani čas sledovat, co
se děje v mém okolí, pořád žiju prací. Minulý týden jsme dokončili přípravy výstavy o totálně nasazených, o lidech,
kteří byli nuceně odvádění do Německa na práci. Několik tisíc
z nich válku nepřežilo. Je zajímavá,
návštěvníci si mohou například
přečíst konkrétní příběhy, prohlédnout fotky. Na září chystáme výstavu o loutkaři Zdeňku Hapalovi, který za války bojoval na frontě. Pomalu už ji dáváme dohromady. A právě také třídím a popisuji fotky Heliodora Píky. Letní sezona začala příjemně. I přes zimu a déšť koncem
týdne přišla spousta lidí. Měli jsme
tu i pána ze svazu bojovníků, který
přišel na poslední chvíli na výstavu
Lidice. Dali jsme mu židli a on tam
dlouhé hodiny seděl a četl větu za
větou. Je příjemné, když mají lidé
o naše výstavy zájem.

N

Vodní radovánky Stříbrné jezero patří hlavně v letních měsících k oblíbeným místům nejen mezi obyvateli
Opavy.

Foto: Alexandr Satinský, MF DNES

lostezku,“ uvedla náměstkyně Pavla Brady, proč na požadavky majitelů pozemku magistrát přistoupil.
Dodala, že radnice musela rozhodnout co nejdřív a neměla prostor vyjednávat. Pokud by nestihla dokončit projekt do konce roku, přišla by
o slíbenou dotaci.
„Ve výkupech už máme pětatřicet milionů. Kdybychom přišli o do-

taci, celý projekt by padl. Opava by
přišla o spoustu peněz. Výhody
v tomto případě převažují nad ztrátami,“ doplnila.
Opozičním zastupitelům se způsob koupě a prodeje pozemků nelíbí. „Pozemek u Stříbrného jezera
od majitelky kupujeme za nejvyšší
možnou cenu a v centru prodáváme za zlomek hodnoty. Vedení měs-

ta se nechalo takto vydírat, ustoupilo hned napoprvé, nehledalo variantní řešení. Jednou z možností by
třeba byla směna,“ říká zastupitel
Marek Veselý (ODS). Město Opava
tak podle něj velmi prodělalo. „Sousední pozemek jsme v centru prodali za desetinásobek,“ dodává Veselý.
Koupi parcely na Stříbrném jezeře a prodej pozemku v centru za šestinu jeho současné ceny už schválilo zastupitelstvo. Do konce roku
bude hotový projekt a stavební řízení. Pak by mělo ministerstvo průmyslu potvrdit slíbenou dotaci a začne se s prací, která potrvá šest až
osm měsíců.
U jezera přibude veřejné osvětlení, brouzdaliště či miniamfiteátr.
Kolem vody povede cyklostezka,
Městské sady s jezerem propojí lávka přes řeku Opavu. Součástí projektu je také podchod pod Rolnickou ulicí, víceúčelové hřiště pro míčové hry, trasy pro pěší či sestupy
do vody pro zdravotně postižené.
Žaneta Motlová

Krátce

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.net, který je nejnavštěvovanějším fotoalbem u nás

Kaple Poslední červnovou sobotu proběhlo na
Červené hoře prodloužení Cesty česko-německého
porozumění a svěcení nové kaple. Foto: jprusek.rajce.net

Na tomto místě může
stát Váš inzerát
Zavolejte nám
Poradíme Vám!
tel: 558 959 311, fax: 558 959 666

