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otbalisté okresní 3. třídy ze Suchých Lazců si budou užívat přípravu ve slunečné
španělské provincii Alicante. Prvoligový klub
Slezský FC Opava naproti tomu absolvoval
dril v nedalekých Oderských vrších poblíž Olomouce.

co o tom soudí ...

zpravodajství

Muž má trolejbus z Ohia
Lidé mu přispěli skoro 800 tisíc korun

Elita do Olomouce,
prales do exotiky

V

tipné? Možná. Kuriózní? Určitě. Mnoho klubů z nižších soutěží často přežívá na hranici bídy a jejich zástupci jsou rádi,
když mají na nové štulpny. Na konci sezony se hráči složí na bečku
a jsou rádi, že jejich tým přežil další rok. Suché Lazce se sice rovněž protloukají takzvanou pralesní ligou, ale užijí si soustředění
par excellence. U moře v prosluněném Španělsku. Odpočívat a léčit si případné neduhy budou v honosné vile. To opavští fotbalisté hrající první ligu mrzli v Oderských vrších a sdíleli jednoduché
ubytování. Každému podle zásluh? V tomto případě to tak jednoznačné není. Ani jeden z týmů ve svých ligách tuto sezonu neoslňuje. Ovšem v Suchých Lazcích se sešlo pár faktorů. Tím prvním
je trenér a současně provozovatel cestovky Vítězslav Halška. A tím
druhým štědrý sponzor a známý podnikatel Lukáš Urbanec. Člověk si říká, že teď musí opavští hráči sucholazeckým pořádně závidět. Ale podívejme se na to z druhé strany. Kdyby se Opavákům
nedařilo ani na jaře, kondiční přípravu u Olomouce jim bude těžko někdo obíjet o hlavu. Naopak, když se náhodou neodpíchnou
k výborným výkonům fotbalisté ze Suchých Lazců, tak španělské
dobrodružství budou mít na talíři pořád. S trochou nadsázky tak
jde o danajský dar, protože pokud ho nesplatí excelentními výkony, tak jim to dají „sežrat“ asi nejen fanoušci, ale i vedení klubu.
A s nožem na krku se po hřišti běhá blbě. Podtrženo, sečteno, ono
chlapcům není vlastně co závidět…
Tomáš Pustka

krátce

Benjamin Roll debatoval s Opavany

Libor Hinčica u opavského trolejbusu Škoda 14Tr. Stejný typ, jen v jiných barvách, donedávna jezdil v Ohiu.
Dostaňme Čecho američ ana
zpět domů! Pod tímto heslem se snaží nadšenec do
městské hromadné dopravy Libor Hinčica vrátit do
Česka čechoamerický trolejbus 14TrE, který jezdil přes
20 let v americkém Daytonu
v Ohiu. Stejný typ trolejbusu, Škoda 14Tr, do roku 2018
jezdil také v Opavě.
Šéfredaktor časopisu Československý Dopravák Libor
Hinčica je s opavskou hro-
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madnou dopravou úzce spojen. Byl to právě on, kdo v
Opavě zorganizoval rozlučku
s trolejbusy Škoda 14Tr, nebo
do ulic přivezl jako atrakci
speciální kloubový trolejbus.
Nyní touží po trolejbusu z
Ameriky, aby v České republice posloužil muzejním účelům
a připomněl tak velmi úspěšnou štaci českého strojírenství za oceánem. Trolejbusy,
jejichž prototypy vyjely v Československu už v 70. letech a
celkem se jich u nás i ve svě-

tě prodalo přes tři a půl tisíce,
měly v USA velký úspěch. V
San Francisku dojezdily loni v
září, v Ohiu skončily v prosinci. Jeden trolejbus z Ohia ale
na vrakovišti neskončí. Daytonský dopravní podnik totiž vyhověl Hinčicovu přání a
vysloužilý trolejbus mu zdarma daroval. „Dohodli jsme
se na podmínkách, připravili smlouvu a při návštěvě v
Daytonu ji podepsali. Trolejbus tedy máme, teď jej chceme
dostat zpět domů do České re-

publiky, aby tu připomněl česko-americkou dopravní spolupráci,“ říká Libor Hinčica,
který se rozhodl sehnat peníze na přesun prostřednictvím
crowdfundingové
kampaně na webu Startovač. Cílem
bylo vybrat 700 tisíc korun.
Aktuálně lidé na jeho projekt přispěli ještě více, přesně
786 tisíc korun. Trolejbus bude umístěn ve dvou muzeích,
nejdříve v pražských Střešovicích a následně se přestěhuje
do Strašic u Plzně.
(tep)

Násilník udeřil ženu do obličeje

Domácí popíjení se zvrhlo v domácí násilí. V nočních hodinách ze soboty 11. na neděli
12. ledna vzájemnou rozepři „vyřešil“
muž, který svou partnerku několikrát
udeřil do obličeje. Potyčkou se zabývali
strážníci městské policie.
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Setkání s Benjaminem Rollem (vlevo) si nenechala ujít asi stovka lidí.
Foto: Josef Jirásko
Jeden z nejznámějších politických aktivistů
opava Benjamin Roll se minulý týden představil v
Opavě. Debatoval s veřejností, ale i se studenty.
Mluvčí spolku Milion chvilek pro demokracii a spolupořadatel demonstrací na Letné přijel do Opavy ve čtvrtek na pozvání
místní buňky spolku a Českobratrské církve evangelické. Veřejná diskuze se uskutečnila v sídle církve v Lidické ulici. „Nadmíru
se to povedlo. Přišlo kolem stovky lidí. A pan Roll je velice vstřícný, inteligentní a kultivovaný mladý muž. Studuje dokonce na faráře,“ říká jeden z vůdců opavského Milionu chvilek Jakub Janeček. Řeč se točila hlavně kolem tématu demokracie a současné
politické scény. Benjamin Roll se navíc ve městě ještě stihl zúčastnit také diskuze se studenty na Mendelově gymnáziu. (dat)

Čtyřicet tun ledu z Opavy do Beskyd

Ledový drak, sfinga, pyramidy či Eiffelovka? Fantazii se meze nekladou.
Foto: Facebook
Pustevny se v lednu již tradičně stávají centrem ledového království. Do Beskyd se po roce
vrátili sochaři, kteří z ledu vytvářejí umělecká díla. Materiál pro výrobu soch opět poskytly opavské mrazírny Bidfood.
Letos mají řezbáři k dispozici neuvěřitelných 40 tun ledu.
Led z opavských mrazíren byl na Pustevny dovezen ve formě
kostek, každá váží 70 kilogramů. Osm umělců z České republiky i ze Slovenska vytvořili sochy symbolizující jednotlivé světadíly, například pyramidy, sfingu či Eiffelovu věž. Nechybí ani
sochy zvířat jako velryba, lední medvěd nebo tučňáci. Ledové
sochy, které jsou pro lepší efekt nasvíceny, si lidé mohli poprvé
prohlédnout minulou sobotu. Výstava je k vidění vždy o víkendu od 8.30 do 16.30 hodin a potrvá až do 26. ledna.
(tep)

Partneři si rozhodli zpříjemnit večer pitím alkoholu. Jenže s přibývajícími skleničkami se vzájemné jiskření změnilo v
blesky a muž svou partnerku fyzicky napadl. „Přivolaná hlídka na místě provedla
u obou orientační dechovou zkoušku, ve
které byla „lepší“ žena s výsledkem 3,10.

Muž lehce zaostal s 2,17 promile alkoholu v krvi,“ sdělují strážníci městské policie na sociálních sítích. Žena si z romantického večera odnesla několik podlitin v
obličeji a navíc ztracený telefon v hodnotě
tří tisíc korun. Muž se bude ze svých činů
zpovídat před správním orgánem. (tep)

Mateřská škola křesťanská šíří tradice

Zapojením
do projektu
Erasmus+ „Oživme spolu
lidové zvyky a tradice“ se
Mateřská škola křesťanská
Opava, Mnišská, příspěvková organizace, společně s
partnerskými mateřskými
školami ze slovenské Bytče a polské Ratiboře podílí na poznávání a srovnávání zvyků a tradic typických
pro své země.
Aktivity projektu navazují na úspěšný projekt „Rukodělné tradice“ z let 2014
- 2016. Cílem projektu je šířit kulturní dědictví, lidové tradice, poznávat historii
země a vyhledávat propojenost mezi partnerskými krajinami. Poznatky o lidových
zvycích a tradicích v daných
regionech, lidové slovesnosti - písních, tancích, říkadlech, příslovích a pověstech
budou pedagogové vyhledávat, poznávat, porovnávat a zaznamenávat do knižní podoby. Během setkání se
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také naučí různé lidové písně, tance a říkadla, jež přenesou do své práce s dětmi
a aktivit, které propojí pedagogy, děti, rodiče i veřejnost.
Děti se tak budou moci prostřednictvím těchto zážitků přenést do života, řemesel a lidových zvyků, které se
pomalu vytrácejí. Folklórní tradice se stává stimulem
přispívajícím k seberealizaci
dítěte. Dlouhodobým přínosem projektu bude jeho využití pro další generace.
V minulých dnech navštívily učitelky z Mateřské
školy křesťanské v Opavě a
Mateřské školy z Ratiboře
slovenskou mateřskou školu
v Bytči. Při pobytových aktivitách měly možnost poznávat slovenskou kulturu a
hloubku jejích tradic, podstatu slavení některých svátků nejen z literatury, ale i
prostřednictvím vystoupení
dětí, lidových souborů, při
návštěvách skanzenů, muzeí
a hradů.

anketa: Víte, jak se jmenují Tři králové?
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Matěj Smutný,
7 let, školák, Opava
Jasně, že to vím. Jsou
to Kašpar, Baltazar a
Melichar.

Nikola Nesvadbová,
12 let, Opava,
školačka
Ano, jmenují se Kašpar,
Melichar a Baltazar.

Eliška Bertoldiová,
11 let, školačka,
Opava
Melichar, Baltazar, Kašpar.

Karolína Šťávová,
12 let, školačka,
Opava
Že by Kašpar, Melichar a Baltazar?

Agáta Macháčková,
8 let, školačka,
Opava
Baltazar, Melichar, Kašpar.

