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Ví se o tobě, že jsi opavský patriot. 
Cítíš se tak?
Rozhodně.	V Opavě	-	Jaktaři,	kde	naše	
rodina	 bydlí,	 mám	 dohledané	 kořeny	
od 17.	století.	Cítím	se	opavským	patri-
otem	a neumím	si	ani	představit	bydlet	
někde	 jinde.	 I kvůli	 tomu	 jsem	už	více	
než	20	let	aktivní	v komunální	politice.	
V letech	2006	-	2010	jsem	byl	zastupite-
lem	města	a v následujících	volebních	
obdobích	jsem	byl	aktivní	ve výborech	
a komisích	města.
Jsem	 přesvědčen,	 že	 si	 Opava	 musí	
zachovat	 punc	 čistého	 a  bezpečného	
města	s kvalitním	kulturním	a sportov-
ním	vyžitím	a s širokou	nabídkou	pra-
covních	příležitostí.

Co ti v Opavě chybí?
Opava	 je	 nádherné	 město	 s  bohatou	
historií	a je	ostudou,	že	v 21.	století	ne-
máme	odpovídající	bazén	a zimní	sta-
dion.	Dále	mi	chybí	podpora	fi	rem	a za-
městnanosti,	Opava	už	dávno	měla	mít	
adekvátní	 průmyslovou	 zónu.	 Pozem-
ky	 jsou	připravené,	současná	rada	ale	
neměla	zájem	tento	projekt	dokončit.

Z  našeho	 pohledu	 současné	 vedení	
města	 také	 preferuje	 spíše	 městské	
části	 a  například	 sídliště	 v  Kateřin-
kách	 a  Kylešovicích	 jsou	 vyloženě	
popelkou.	 Je	 nutné	 navrátit	 život	
do  centra	města.	Chceme	 taky	 vyře-
šit	 spoustu	drobných	věcí,	 které	 trá-
pí	 obyvatele,	 ať	 jsou	 to	 neopravené	
cesty	 a  chodníky,	 nedostatek	 cyklo-
stezek,	 nedořešené	 majetkoprávní	
vztahy	atd.	atd.

Ve volební kampani je tvou 
prioritou bydlení. Co přesně máš 
na mysli svým heslem „Bydlení 
nejen pro bohaté“?  
Jako	majitel	realitní	kanceláře	vnímám	
potřeby	 mladých	 lidí	 ohledně  vlast-
ního	 bydlení.	 Vzhledem	 k  současným	
cenám	 je	 nutné	 začít	 budovat	 nájem-
ní	 a  družstevní	 bydlení	 v  režii	 města.	
Město	musí	být	aktivnější	v této	oblas-
ti,	především	ve vztahu	k mladé	gene-
raci	a současně	i té	nejstarší.	Domovy	
důchodců	 a  penziony	 s  malými	 byty	
jsou	 nedostatkovým	 zbožím	 a  město	
v  rámci	 své	 sociální	 politiky	 je	 jediné,	

kdo	 může	 tento	 nedostatek	 napravit.	
Výnosy	 z	 nájmů	 mohou	 významnou	
část	 nákladů	 na	 každoroční	 výstavbu	
pokrýt,	místo	toho,	aby	se	rozpouštěly	
v	mandatorních	výdajích	města.

Proč kandiduješ za Změnu?
Podařilo	se	nám	dát	dohromady	skvě-
lou	partu	lidí,	rozumíme	si	a výborně	se	
doplňujeme.	 Vyhovuje	 mi,	 že	 nejsme	
svázáni	 stranickými	 pokyny	 a  nejsme	
nikomu	 zavázáni.	 Kampaň	 si	 platíme	
z vlastních	peněz	a místní	kmotři	ví,	že	
jim	u nás	pšenka	nekvete.	Kandiduje-
me	už	třetí	volební	období,	v poměrně	
stabilní	sestavě	doplněné	o nové	mla-
dé	tváře,	jako	například	fotbalistu	Jana	
Schaff	artzika,	 architekta	 Tomáše	 Le-
nerta	nebo	opavské	hudebníky.	 

Co se v Opavě daří?
Jsem	 velkým	 fanouškem	 opavského	
basketu.	 Ostatně	 Petr	 Czudek	 je	 můj	
spolužák	 z  gymnázia	 a  je	 jeho	 velkou	
zásluhou,	že	si	basket	stále	drží	vyso-
kou	 úroveň	 a  lví	 podíl	 na  tomto	mají	
i diváci,	kteří	jsou	nejlepší	v republice.

Ing. Ondřej Veselý, MBA
Narodil se v  roce 1972, vystudoval 
Mendelovo gymnázium v  Opavě 
a dále pak brněnské VUT, obor eko-
nomika a řízení staveb. Po ukončení 
studia pracoval sedm let na Finanč-
ním úřadě v Opavě. V roce 2003 na-
stoupil do rodinné opavské realitní 
kanceláře, kde působí jako ředitel 
dodnes. V  roce 2020 si doplnil své 
vzdělání studiem manažerské ško-
ly a  získáním titulu MBA. Se svou 
ženou má tři děti a  jedním z  jeho 
největších koníčků je genealogie.



Jsi Opavský patriot, co je na Opavě to 
skvělé?
Město	Opava	má	naprosto	úchvatnou	his-
torii,	a přestože	Opava	byla	nejvíce	poško-
zené	město	po druhé	světové	válce,	v řadě	
míst	 v  Opavě	 lze	 tu	 historii	 vidět	 a  žít,	
od velkých	bulvárů	či	parků,	přes	památ-
ky	 nadregionálního	 významu,	 nadčasové	
a zcela	unikátní	koupaliště,	Bredu,	Slezské	
muzeum,	 Marianum	 a  Kylešovský	 kopec,	
Blücherův	palác,	krásné	kostely	a desítky	
dalších	památek.	Na první	pohled	je	Opa-
va	velice	upravené,	 čisté	a krásné	město,	
prostě	skvělé	místo	pro	život.

Je to několik let, co jsi se vrátil 
do svého zaměstnání. Co teď děláš?
Vrátil	 jsem	 se	 na  památkový	 ústav,	 kde	
mám	 na  starosti	 restaurování	 v  celém	
Moravskoslezském	 kraji.	 V  posledních	 le-
tech	jsem	měl	příležitost	řídit	restaurování	
konkatedrály,	 kláštera	 ve  Fulneku,	 nebo	
teď	 zrovna	Grossmannovy	 vily	 v Ostravě.	
V  soukromém	 životě	 jsem	 stále	 aktivní	
ve	spolku Za Opavu,	kde	se	nám	podařilo	
opravit	dvoje	boží	muka	v Benkovicích,	teď	
pomáhám	 při	 opravě	 kapličky	 v  Suchých	
Lazcích	a samozřejmě	pracuji	na opravách	
našeho	kostela	sv.	Janů	v Opavě.
Jak jsou na tom památky v Opavě?
Památky	v Opavě	jsou	pořád	neznámé,	ne-
umíme	 je	otevřít.	Při	mnoha	prohlídkách,	
které	v Opavě	dělám,	ukazuji,	co	za pokla-
dy	 tu	 máme	 pořád	 skryty.	 Nedokážeme	
je	ukazovat	návštěvníkům	města,	kterých	
stále	přibývá	i díky	destinačnímu	manage-
mentu,	 který	 jsme	 založili	 a  který	 nane-
štěstí	 poslední	 roky	 žije	 z podstaty.	 Stále	
nemáme	ve městě	orientační	systém	a tu-
ristickou	 infrastrukturu.	 Zdárným	 příkla-
dem	 je	 nemohoucnost	 s  využitím	 Bredy.	
Využití	 a  projekt	 nejvýznamnější	 budovy	
nám	neplánuje	vedení	města	se	zastupiteli	
a odborníky,	ale	spolek,	na nějž	se	musíme	
všichni	skládat	žárovku	po žárovce.
Jak hodnotíš poslední čtyři roky 
rozvoje města Opavy?
Jsem	 rád,	 že	 po  prvotních	 velkohubých	
prohlášeních	 přišlo	 procitnutí	 a  pokračo-
vání	v dlouhodobě	připravovaných	projek-
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tech.	 Penzion	 pro	 Seniory	 Hálkova,	 nebo	
kanalizace	v Komárově	a Suchých	Lazcích.	
Mám	 radost	 z  parkovacího	 domu	 u  Vý-
chodního	 nádraží,	 revitalizace	 Stříbrné-
ho	 jezera,	 in-line	 dráhy	 nebo	 cyklostezek	
do Malých	Hoštic	 a Hradce	nad	Moravicí.	
Líto	je	mi	toho,	že	přes	všechny	prohláše-
ní	a sliby,	jak	teď	bude	líp,	všechno	ostatní	
stagnovalo.	 V Dukelských	 kasárnách	 sou-
kromý	 investor	 už	 začíná	 stavět,	 město	
má	 ke  svým	 budovám	 zpracovanou	 stu-
dii.	Hotový	projekt	akvaparku	je	v šuplíku	
a nový	si	můžeme	prohlédnou	jen	na líbivé	
vizualizaci,	stejně	jako	zimní	stadion	nebo	
novou	čtvrť	Stromovka.

A co životní prostředí?
Tam	 jsem	 nezaznamenal	 vlastně	 vůbec	
nic.	 Zelené	 střechy	 na  zastávkách	 jsou	
hezkou	 akcí,	 které	 nic	 neřeší.	 Výsadby	
okolo	a uvnitř	města	úplně	ustaly,	místo	
toho	nechal	primátor	rozmístit	květináče	
s palmami	tam,	kde	by	stromy	mohly	být.	
Po městě	 se	 vykácelo	 stovky	 jmelím	na-
padených	stromů,	bez	adekvátní	náhrad-
ní	 výsadby.	Otevřelo	 se	 re-use	 centrum,	
potřebnější	kompostárna	a velkokapacit-
ní	 sběrný	dvůr	nebo	 spalovna	 jsou	 stále	
jen	v rovině	úvah.	
Nezní to moc pozitivně …
Tím,	že	jsem	velké	množství	projektů	chys-
tal,	 tak	 vím,	 že	 to	 není	 jen	 o  tom	mluvit	
o nich,	ale	je	nutné	získat	i podporu	a do-
taci.	 A  tu	 získám	 jen	 tehdy,	 když	 přinesu	
smysluplné	 a  připravené	 projekty.	 Ty	 teď	
budou	 chybět,	 protože	 se	 prostě	 nepři-
pravovaly,	 jen	 se	 o  nich	 mluvilo.	 Ale	 pů-
jde	to	během	roku	dvou	dohnat,	jen	musí	
být	opravdová	chuť	tvořit	město	k obrazu	
21. století.	Město	pro	lidi,	kteří	v něm	žijí,	
a ne	 jím	projíždí	 a parkují.	 Infrastruktura	
pro	 sport,	 volný	 pohyb	 a  kulturní	 vyžití,	
ruku	v ruce	s podporou	místních	podnika-
telů,	lokálních	producentů	a patriotů,	kteří	
mají	 ve  městě	 otevřené	 své	 provozovny	
a  zaměstnávají	 tisíce	 lidí.	 Podnikatele,	
kteří	nežijí	z dotací	a dávek,	ale	z přidané	
hodnoty	a poctivé	práce	bez	klientelismu	
a známostí.	Je	jich	v Opavě	pořád	spousta,	
ale	covid	a energetická	krize	nás	všechny	
vrhl	do těžkého	období	a řeči	o tom,	že	se	
máme	líp,	nás	určitě	nespasí.

Co považuješ za příležitosti pro 
rozvoj?
Největší	příležitost	pro	rozvoj	skýtá	právě	
centrum	města,	které	je	nyní	zdevastova-
né	a podinvestované.	Místo	Slezanky	může	
vzniknout	 unikátní	 nové	 centrum	města,	
které	život	v centru	Opavy	dynamicky	oži-
ví	a rozproudí.	Život	začíná	tím,	že	tam	žijí	
lidé.	 Kombinace	 bydlení	 a  služeb,	 včetně	
nového	sálu	pro	kulturní	akce,	jsou	již	dáv-
no	naprojektovány.	Architektonické	studie	
je	potřeba	uvést	v život.	Zrekonstruovaná	
Breda	bude	součástí	tohoto	nového	cent-
ra,	nikoliv	jediným	záměrem,	který	spolyká	
všechny	dostupné	fi	nanční	zdroje	a spíše	
podpoří	 současné	 soukromé	 obchodní	
centrum	 než	 občany.	 Prioritou	 by	 proto	
mělo	být	nové	a nadčasové	okolí	Horního	
náměstí	s postupným	rozšiřováním	aktivit	
od centra	dále.	
Jak vidíš Opavu v roce 2031?
Opava	se	stala	neatraktivním	městem	pro	
mladé	vzdělané	lidi.	Po vysoké	škole	si	hle-
dají	práci	ve velkých	městech,	jako	je	Pra-
ha	či	Brno.	Počty	obyvatel	neustále	klesají,	
takto	nebudeme	mít	ani	50	tisíc	obyvatel.	
Slezská	univerzita	přitom	nyní	rozjíždí	mo-
derní	obory,	umělou	inteligenci	či	informa-
tiku	 a  v  tom	 vidím	 příležitost	 pro	 zatrak-
tivnění	 Opavy	 pro	 absolventy	 univerzity.	
Aby	 tu	po  škole	 zůstali	 a  žili.	 Proto	 vidím	
Opavu	jako	město	moderních	technologií,	
se	 zázemím	 pro	 podnikatele	 v  nové	 digi-
tální	ekonomice,	se	slezským technologic-
kým	 centrem,	 podnikatelskými	 inkubáto-
ry	 a  rozvojovými	 plně	 zainvestovanými	
plochami	 pro	 růst	 technologických	 fi	rem	
s vysokou	přidanou	hodnotou	a vysokými	

platy.	Osobně	by	se	mi	líbila	Opava	jako	AI	
centrum	umělé	 inteligence	v ČR,	městem	
nejmodernějších	 technologií	včetně	auto-
nomní	dopravy.	
Můžeš uvést nějaké příklady? 
Slezská	 nemocnice	 by	 mohla	 být	 jedním	
z  rozvojových	 pólů	 umělé	 inteligence	
v  Opavě,	mohli	 bychom	 jako	 jedni	 z  prv-
ních	ve velkém	rozsahu	rozvíjet	diagnostic-
ké	algoritmy	založené	na metodách	strojo-
vého	 učení	 a  také	 monitorování	 pomocí	
různých	senzorů,	které	budeme	nosit	ne-
ustále	na sobě	(tzv.	wearables)	a obdobně	
do  aktivit	 opavského	 AI	 centra	 vtáhnout	
další	podniky	a veřejné	subjekty	v Opavě.	
Umělá	inteligence	by	mohla	zefektivnit	od-
voz	a třídění	odpadů,	organizaci	dopravy,	
spotřeby	energií	ve městě,	ale	třeba	i péči	
o naše	parky	a rozšiřování	zelených	ploch	
či	péči	o vodu	a půdu. 
Jak vnímáš blízkost Ostravy?
Ostrava	 je	 přirozeným	 regionálním	 cent-
rem.	Místo	ostravské	ráznosti	vidím	v Opa-
vě	 více	otevřenosti	 a  vzájemné	 spoluprá-
ce,	 nemáme	 dominanci	 několika	 velkých	
fi	rem,	 které	 diktovaly	 Ostravě	 její	 rozvoj,	
ale	 více	 spolupráce	 malých	 a  středních	
podnikatelů,	více	 lokálních	aktivit	 i místní	
ekonomiky,	k čemuž	přispěly	i naše	aktivi-
ty	jako	Týden	slezské	kuchyně,	Burčáková	
stezka,	Opavské	vinné	trhy,	Opavská	míle,	
Park	přátelství	a další	místní	aktivity.	Pro-
stě	menší	čeští	podnikatelé	mají	ke svému	
městu	 blíže	 než	 velké	 korporace,	 proto	
Opava	je,	a i nadále	pro	nás	bude,	přede-
vším	 městem	 pro	 lidi,	 nebude	 primárně	
městem	 pro	 nadnárodní	 korporace	 ani	
velkým	parkovištěm	pro	auta.
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1. Město na celý život
Opava je skvělé místo k životu, cílem 
je návrat k 60 tis. obyvatel. 
•	 Vrátíme život do centra 

města – Slezanka jako nové 
centrum	

•	 Kvalita	bytů	v majetku	města	musí	
být	ve standardu	21.	století

•	 Rozšíření	nabídky	míst	ve školkách	
–	mladé	rodiny	potřebují	podporu

•	 Využití	moderních	aplikací	–	
otevřenost	a digitalizace	správy	
města,	participativní	projednávání	
všech	investičních	záměrů	

•	 Zdravé stárnutí –	podpora	nové	
infrastruktury	pro	seniory,	víceleté	
financování	a inovace	do sektoru	
sociálních	služeb

•	 Dostupné	nájemní	bydlení	
pro	všechny	–	startovací	byty,	
seniorcentrum

•	 Opavská náplavka žije:	
kulturní	a sportovní	zóna	u řeky,	
prodloužení	cyklostezek

2. Prosperující město
Opava je atraktivní lokalitou pro in-
vestory s vysokou přidanou hodnotou.
•	 Mozkovny místo montoven:	

podpoříme	firmy	s vysokou	
přidanou	hodnotou	a vysokými	
platy,	vybudování	rozvojové	
podnikatelské	zóny	v Opavě-
Vávrovicích	pro	investory	z řad	
místních	i externích	firem

•	 Podnikatelský	inkubátor	(HUB)	
vybudovaný	ve spolupráci	se	
Slezskou	univerzitou	a Okresní	
hospodářskou	komorou	–	moderní	
technologické	obory,	vzdělávání 
v polytechnice	od raného	dětství.

•	 Podpora	bezemisních zdrojů 
energie,	město	jde	příkladem	při	
provozu	MHD

•	 Zubařské	centrum,	
•	 Podpora	místní	ekonomiky	

a živnostníků,	regionálních	
produktů	a služeb	i tradiční	slezské	
gastronomie	

•	 Řešení	rezidentního parkování,	
vybudování	kapacit	nejen	
na sídlištích

•	 Využití	rozšířené	reality	pro	lepší	
orientaci	ve městě,	moderní	
informační	systém	v centru	města	
pro	všechny,	nejen	pro	turisty

3. Udržitelné město
Opava pečuje o  své životní prostře-
dí a rozvíjí se s ohledem na přírodní 
hodnoty. 
•	 Vybudování	vlastní	infrastruktury	

pro	ukládání	a zpracování odpadů
•	 Podpora	využití	vodíku	jako	

alternativního	paliva	pro	MHD	
i občany

•	 Nové	technologie	pro	získávání	
energie	z odpadů	a obnovitelných	
zdrojů	(bioplyn,	CNG	),	využitelné	
v městské	hromadné	dopravě	
i k vytápění	městských	budov

•	 Realizace	projektu	Zelené hradby	
–	stromy	do krajiny	pro	lidi

•	 Stínící	prvky,	voda	a zeleň	v ulicích	
pro	zmírnění	veder,	podpora	chůze	
a cyklistiky

•	 Solární elektrárny	na střechy	
městských	budov,	zastřešení	
parkoviště	Krnovská	solárními	
panely

4. Město znalostí
Vzdělanost jde ruku v  ruce s  úspě-
chem.
•	 Investice	do obnovy	

a modernizace školských budov,	
podpora	alternativních	trendů	
ve školství	(Montessori	a další)

•	 Centrum	tradičních	řemesel	
a služeb	v prostoru	Bredy,	
tradičním	centru	obchodu

•	 Podpora	středního	a vysokého	
školství,	včetně	univerzity třetího 
věku

5. Město kultury a sportu
Tvořivost občanů Opavy je vítanou 
aktivitou, kterou město systémově 
podporuje.
•	 Akvapark s bazénem, realizace	

rozvojové	plochy	pro	sport	mezi	
Městskými	sady	a Stříbrným	
jezerem

•	 Rekonstrukce	Zimního	stadiónu,	
přeměna	stávajícího	bazénu	
na nové	kryté	sportoviště

•	 Divadlo nedáme! Zachování	
divadla	je	podstatou	pro	zachování	
pověsti	Opavy	jako	kulturního	
centra

•	 Podpora	kvalitní	kultury	a akcí	
v ulicích	města,	větší	prostor	pro	
aktivity	ZUŠ	a středních	škol

•	 Rozvoj	infrastruktury	a zábavy	
v městských	parcích	a na veřejných	
prostranstvích	města

•	 Kulturní dědictví	je	branou	
k regionální	hrdosti,	otevřené	
památky	jsou	samozřejmostí	stejně	
jako	dostupné	informace	o nich

Pojďme společně tvořit město, ve kterém žijeme.

Plníme sliby,  

jsme Změna pro Opavu



1. Ing. Ondřej Veselý, MBA 
49 let | ekonom, 

ředitel realitní kanceláře, člen 
majetkové komise při RMO

2. Mgr. Dalibor Halátek 
42 let | historik umění, 
památkář, zastupitel, 

člen Za Opavu a Matice Slezské

3. Ing. Libor Witassek, MBA 
53 let | podnikatel, manažer, 

kybernetik, zastupitel

4. Bc. Simona Tělupilová 
47 let | manažerka cestovní agentury, 

členka komise 
pro komunitní plánování při RMO

13. Ing. Jan Stejskal 
40 let | projektový manažer, 

hudebník

16. Ing. Jiří Černohorský 
51 let | podnikatel v oblasti lesních 

staveb, trenér fl orbalu

14. Bc. Ivo Samiec dipl. um. 
46 let | bubeník orchestru Slezského 

divadla, pedagog ZUŠ, hudebník

15. Marek Witassek 
50 let | výkonný ředitel 

stavební fi rmy

5. Ing. Ondřej Tůma 
43 let | předseda představenstva 

FERRAM, a.s.,

8. Jiří Sýkora 
68 let | revizní technik, olympionik, 

ředitel Opavské míle

6. Ing. Radim Křupala 
42 let | národohospodář, ředitel příspěvkové 

organizace, zastupitel města Opavy

7. Mgr. Milan Šmíd 
48 let | zástupce ředitele Střední školy 
hotelnictví a služeb a VOŠ, hudebník

9. Mgr. Veronika Frélichová 
36 let | učitelka angličtiny 

a hudebnice

12. Antonín Hora 
59 let | invalidní důchodce, 

stavební referent

10. Ing. arch. Tomáš Lehnert 
31 let | architekt

11. Mgr. Zdeněk Frélich 
41 let | ekolog, expert 

pro Národní síť Zdravých měst

Pojďme společně
tvořit město,

ve kterém žijeme.
Kandidátní listina 

pro komunální volby 
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37. Bc. Markéta Sonnková 
46 let | lektorka, 
členka Za Opavu

38. Ladislav Kadlec 
57 let | podnikatel v oblasti 

průmyslového vážení

39. Ing. Pavel Brída 
55 let | podnikatel, generální ředitel 

MOTOSCOOT a.s.

29. Hanuš Vlach 
51 let | chemik

32. Jan Ondračka 
47 let | vedoucí provozu

30. Karel Jiřík 
70 let | pracující rentiér

31. Ing. Miroslava Dobošová 
61 let | makléřka, obchodní zástupkyně

21. PhDr. Jaroslav Burda 
78 let | důchodce, emeritní ředitel SŠT 

Kolofíkovo nábřeží

24. Mgr. Jana Žáčková, PhD. 
50 let | sociální 

pracovnice

22. Ing. Vojtěch Turek 
75 let | důchodce, 

emeritní ředitel pobočky ČSOB

23. Ing. Michaela Ulbrichtová 
32 let | manažerka v servisu 

transportního chlazení

33. Radek Krušberský 
49 let | živnostník v oblasti voda, 

topení

36. Mgr. Simona Němejcová 
56 let | pedagog

34. Mgr. Marek Kočvara
46 let | IT specialista

35. Michal Ulbricht 
55 let | podnikatel v oblasti 

transportního chlazení

25. Mgr. Alexandr Burda 
51 let | pedagog, gastronom, podnikatel 
a konzultant v oblasti služeb, zastupitel

28. Jana Celtová 
51 let | účetní, 

lektorka

26. Ing. Silvie Okálová 
38 let | úřednice, 

vedoucí oddělení dopravy KÚ MSK

27. Pavel Jarkulisch 
43 let | account manager, 

packaging designer

17. Ing.Miroslav Frank CSc. 
76 let | botanik, 

dendrolog

20. Ing. Roman Černý 
51 let | oblastní ředitel 

ČSOB Pojišťovny

18. Mgr. Jan Schaff artzik 
34 let | profesionální 

fotbalista

19. Bc. Roman Rojek 
49 let | programátor, IT technik, 

učitel IT
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Jsi ředitel Seniorcentra, jak vnímáš 
situaci s nabídkou těchto služeb 
v Opavě?
Musím	jednoznačně	potvrdit,	že	se	v Opa-
vě	 situace	 kolem	 dostupnosti	 pobyto-
vých	 sociálních	 služeb	 nepřetržité	 péče	
pro	 seniory	 zásadně	 zlepšila.	 Fakticky	
již	 třetí	 volební	 období	 město	 pravidel-
ně	 schvaluje	 svůj	 závazek	 fi	nancovat	
další	 lůžka	 a  tím	 se	 nám	 kapacita	 těchto
domovů	 výrazně	 zvýšila	 a  začíná	 být	 do-
stačující. 
V  rámci	 sociálních	 služeb	 se	 tak	 město	
může	 zaměřit	 na  podporu	 vzniku	 chybě-
jícího	 centra	 denních	 služeb	 pro	 dospělé	
osoby	 s  mentálním	 postižením.	 Rodiče	
těchto	 již	 dospělých	 dětí,	 kteří	 původně	

Málokdo možná ví, že jsi 
poprvé kandidovala v roce 2002 
a s menšími přestávkami fi guruješ 
na kandidátkách dodnes. Co tě 
k tomu vede?
Letos	 je	to	vlastně	už	dvacet	 let.	Být	zod-
povědný	 k  místu,	 kde	 žiju,	 je	 podle	 mě	
strašně	důležité.	Uvědomila	jsem	si	to	při	
mé	práci	v redakci	regionálních	novin,	kde	
jsem	nějaký	čas	působila	jako	šéfredaktor-
ka.	Toto	období	sice	nebylo	dlouhé,	ale	pro	
můj	další	život	poměrně	směrodatné.	 Jako	
stále	 podstatnější	 vnímám	 úlohu	 občan-
ské	společnosti,	která	napomáhá	fungová-
ní	zdravého	mj.	i politického	prostředí.	
Skoro dvacet let už ale pracuješ 
v cestovním ruchu. Jak vnímáš 
Opavu z pohledu turisty? Má město 
potenciál? Rezervy?
Potenciál	 rozhodně	 má.	 Opava	 se	 vždy	
nějakým	 způsobem	 vymyká	 ve  srovná-
ní	 s  podobně	 velkými	městy	 kraje.	 Polo-
hu	 na  východě	 republiky	 se	 daří	 docela	
úspěšně	překonávat	jedinečnými	sportov-
ními	 a  kulturními	 akcemi,	 festivaly	 a  po-
dobně.	Pozornost	je	ale	třeba	dál	věnovat	
příjezdům	z nejbližšího	okolí,	dalších	kra-
jů,	 a  hlavně	 příhraničního	 Polska.	 Polsko	
obecně	z mého	ohledu	umí	mnohem	lépe	
pojmout	příslušnost	k místu,	značku,	ať	už	
je	to	polské	Slezsko,	Beskydy,	nebo	Sude-
ty.	Jsem	velkým	fanouškem	například	akcí	
Týden	 slezské	 kuchyně	 nebo	 opavských	
vinných	stezek,	u jejichž	zrodu	stál	náš	za-

Rozhovor 
se Simonou Tělupilovou 

Rozhovor 
s Radimem Křupalou 

stupitel	 za  Změnu	 Saša	 Burda.	 Nicméně	
potenciál	Opavy	coby	centra	Slezska	využit	
není,	což	může	být	ale	 i v našich	hlavách.	
Dále	snad	ani	není	potřeba	připomínat,	že	
na atraktivitě	Opavě	ubírá	i absence	aqua-
parku	nebo	víceúčelové	veřejnosti	přístup-
né	haly	s aktivitami	pro	děti	a mládež.	 
Které body programu Změny pro 
Opavu jsou ti nejbližší a kterým by 
ses chtěla dále věnovat?
Určitě	 rozvoji	 podnikání,	 oživení	 centra	
města,	 zejm.	 řešení	 problémové	 Slezan-

ky,	a s ohledem	na mé	působení	v komisi	
pro	komunitní	plánování	 také	na  sociální	
oblast.	Spolupráce	se	sociálním	odborem	
funguje	 velmi	 dobře.	   Naše	 komise	 patří	
k nejaktivnějším,	což	se	podle	mě	v  tom-
to	 období	 nedá	 říct	 o	 některých	 dalších,	
jejichž	 role	byla	někdy	 jen	 formální	a ne-
plnily	svůj	účel.	Rozhodně	taky	nesouhla-
sím	se	změnou	a způsobem	odměňování	
v komisích,	ze	kterého	se	staly	trafi	ky	pro	
spřátelené	zastupitele,	kteří	odměnu	do-
stávali,	 aniž	 by	 do  komisí	 vůbec	 chodili.	
Je	 nutné	 dále	 řešit	 tristní	 situaci	 v  diva-
dle,	 řada	 klíčových	 zaměstnanců	 odešla,	
atmosféra	 v  divadle	 stejně	 jako	 fi	nanční	
situace	 organizace	 je	 špatná.	 Chybí	 kon-
cepce	a rozumné	manažerské	a umělecké	
vedení,	 ještě	 v  srpnu	 je	 divadlo	 bez	 šéfa	
opery.	 O  nepochopitelném	 zrušení	 diva-
delní	 kavárny,	 která	 generovala	 zisk,	 ani	
nemluvím.	
Jakou Opavu bys chtěla mít?
Vidím	ji	podobně	jako	řada	mých	kandidu-
jících	kolegů.	Přála	bych	si	město	kulturní,	
transparentní,	 sportovní,	 zelené,	 s nabíd-
kou	atraktivních	pracovních	míst,	podnika-
telsky	přívětivé,	 s  adekvátní	 infrastruktu-
rou,	kterou	si	Opava	zaslouží.	Přála	bych	si	
ale	taky	občany	na chodu	města	participu-
jící,	občany	s kritickým	myšlením	a rozlišu-
jícími	schopnostmi.	Aby	snadno	rozeznali,	
kdo	to	s nimi	myslí	dobře	a kdo	ne.	Trápí	
mě	 populismus,	 sliby,	 přisvojování	 cizích	
zásluh	a nepravdivá	hesla,	kterým	lidé	věří	
a podléhají.

využívali	zařízení	známé	pod	názvem	Mra-
veneček,	se	tak	konečně	dočkají	navazující	
služby.	 Je	velmi	dobře,	 že	si	 tuto	chybějící	
službu	 zabezpečí	 město	 samo,	 a  to	 pro-
střednictvím	právě	Seniorcentra. 
Jako minulý primátor musíš mít radost 
z projektů, které se teď realizují?
Ano,	 je	 jistým	paradoxem,	že	mnohé	pro-
jekty	začne	jedno	vedení	města	a ono	sym-
bolické	 přestřižení	 pásky	 se	 pak	 provede	
až	 po  několika	 dalších	 volebních	 období.	
Tímto	 projektem	 je	 například	 revitalizace	
Stříbrného	jezera,	na kterém	se	pracovalo	
několik	volebních	období	a až	teď	se	chýlí	
ke  konci.	 Samozřejmě	mám	 radost	 z  pro-
jektů,	na kterých	 jsme	za mého	působení	
v  pozici	 primátora	 pracovali.	 Dokončený	
Penzion	 IV.,	 parkovací	 dům	u Východního
nádraží,	kanalizace	v městských	částech.	Je	
moc	dobře,	že	se	zahájila	výstavba	in-line	
areálu	v Městských	sadech.	Bedlivě	sleduji,	
jak	 pokračuje	 projekt	 přípravy	 území	 pro	
nové	 rodinné	domy	za nemocnicí.	 Zrovna	
u  tohoto	projektu	bych	se	dnes	už	rozho-
doval trochu	jinak	a projekčně	bych	nechal	
zpracovat	 část	 území	 pro	 bytové	 domy,	
které	by	byly	o něco	více	dostupnější	běž-
ným	lidem. 	
Proč myslíš, že se nerealizoval 
bazén a zimní stadion které už měly 
stavební povolení?
Bohužel	 výstavba	 bazénu	 a  případně	 re-
konstrukce	 zimního	 stadiónu	 se	 staly	 po-
litickým	 tématem,	 na  kterém	 se	 nechtějí	
politická	 uskupení	 napříč	 zastupitelstvem	
dohodnout.	 V  minulém	 volební	 období	
jsme	pro	úsporu	času	vycházeli	z již	rozpra-
covaného	 projektu.	 Díky	 tomu	 jsme	 měli	
během	necelých	tří	let	hotový	projekt,	pro-

běhlou	veřejnou	zakázku	a mohla	být	po-
depsána	smlouva	a dnes	by	bazén	už	dva	
roky	 stál.	 Proč	 se	 tehdy	nikdo	nepřihlásil	
je	otázkou	spekulací.	Dnes	po dalších	čty-
řech	letech	nový	bazén	stále	nestojí,	ba	se	
ani	nepřipravila	projektová	dokumentace.	
To	mě	jako	otce	nejvíc	mrzí,	protože	dnes	
prohrály	naše	děti.
Máš pocit, že jdou investice 
rovnoměrně do celého města, nebo je 
něco upřednostňováno?
Jsem	přesvědčen,	že	se	na některé	části,	lo-
kality	nebo	ulice	zapomíná.	V rámci	tohoto	
volebního	 období	 jsem	 navrhoval	 zřízení	
nových	městských	částí	Kateřinek,	Kylešo-
vic	a Jaktaře. Obyvatelé	lidnatých	Kateřinek	
a Kylešovic	se	stávají	jakýmisi	oslíky,	ze	kte-
rých	padají	dukáty	a koulí	se	někam	jinam.	
Důsledkem	tohoto	jsou	například	chodníky	
v ostudném	stavu	na ulici	Hlavní	v Kylešo-
vicích,	v Jaktaři	se	marně	mnoho	let	dopro-
šují	obnovení	chodníků	na ulici	Slavkovské	
a v Kateřinkách	se	v  létě	semení	přerostlá	
tráva.	To	vše	by	mohly	změnit	místní	zastu-
pitelstva	v čele	se	starosty	a starostkami.
Pár	čísel:	8	městských	částí	s 7 285	obyva-
teli	si	rozhoduje	o využití	47,8	mil.	Kč.	Sa-
motné	Kylešovice	s cca	7 700	obyvateli	by	
si	mohly	nárokovat	až	50	mil.	Kč	a v přípa-
dě	Kateřinek	by	se	jednalo téměř	o 100	mil.	
Kč.	Rozprostření	 investic	by	 tak	bylo	 jistě	
rovnoměrnější	v rámci	celé	Opavy.
Je Opava dobré místo pro život?
Opava	 je	 krásné	 a  fajn	 místo	 pro	 život.	
Mám	 ale	 pocit,	 že	 trochu	 usíná	 na  vavří-
nech	a že	jiná	města	se	rozvijí	daleko	rych-
leji.	Opava	má	potenciál	a musí	ho	využít,	
aby	zůstala	mezi	nejatraktivnějšími	městy	
České	republiky.	 
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Mgr. Jan Schaff artzik

Profesionální fotbalista, 
kandidát do zastupitel-
stva 
Kandiduji	 proto,	 že	 život	 je	
krátký	a já	nechci	jen	marně	
diskutovat	o tom,	co	je	špat-
ně,	aniž	bych	se	sám	zapojil	
a pokusil	se	o změnu.	
Do  opavského	 fotbalového	
klubu	 jsem	 nastoupil	 v  út-
lém	 věku,	 vyrostl	 v  něm,	
a nakonec	se	dostal	na pro-
fesionální	 úroveň.	 Dokonce	
jsem	měl	 tu	 čest	 s  ním	 za-
mířit	 i do první	ligy.	SFC	byl	
jako	můj	domov,	moje	druhá	
rodina.	Po většinu	času	jsme	
táhli	 za  jeden	 provaz,	 což	
mělo	pozitivní	efekt	na naše	
výkony.	V minulosti	byl	klub	
reprezentován	 lidmi,	 kte-
rým	na něm	záleželo	a chtěli	
mu	 zpět	 vtisknout	 ztracený	
respekt.	 Jim	 se	 to	 povedlo,	
a proto	bych	šel	rád	v jejich	
šlépějích,	jelikož	si	přeji,	aby	
profi	toval	 samotný	 klub,	
a nikoliv	vybraní	jednotlivci.	
Mám	 za  to,	 že	 klíč	 k  vybu-
dování	 úspěšné	 organizace	
spočívá	 ve  schopnosti	 oce-
nit	zásluhy	jejich	členů.

Jiří Sýkora

Ředitel Opavské míle, 
mistr sportu, držitel ČR 
rekordu v běhu na 5 km, 
olympionik, kandidát 
do zastupitelstva 
Sport	je	celým	mým	životem.	
Jako	 člen	 sportovní	 komise	
mám	radost	z každoročního	
rozdělování	fi	nancí	na spor-
tující	 mládež.	 Méně	 se	 mi	
líbí,	 že	 město	 každoročně	
investuje	 obrovské	 peníze	
do  profesionálního	 sportu,	
který	 by	 si	 měl	 především	
vydělat	 sám	 na  sebe.	 Roz-
voj	sportovní	 infrastruktury	
a akcí	pro	širokou	veřejnost	
by	měla	 být	 pro	město	 pri-
orita,	 spousta	 sportovišť	 je	
stále	 ještě	v  žalostném	sta-
vu.	 Na  druhou	 stranu	 žije	
ve městě	velké	množství	či-
norodých	 sportovců	 a  díky	
nim	 každoročně	 probíhají	
akce	 jako	 je	 naše	 Opavská	
míle	a mnoho	dalších.	

Ing. arch. Tomáš Lehnert

Architekt, kandidát 
do zastupitelstva 
Nadšení	 lidí,	 kteří	 jsou	
ve  Změně	 a mají	 různé	 od-
borné	 zkušenosti,	 v  tom	
vidím	 naději	 pro	 vytváření	
kvalitnějšího	města	a místa	
k žití.	Jsem	architekt,	Opava	
je	mé	rodné	město,	od stu-
dií	 architektury	 se	 tématu	

Opavy	 věnuji.	 Když	 dnes	
pozoruji,	 jak	 se	naše	město	
rozvíjí,	 nejsem	 nadšený.	 Lí-
bivé	 a  megalomanské	 pro-
jekty	 město	 nespasí	 a  pro-
blémem	 není	 jen	 Breda.	
Vnímám	 město	 jako	 složitý	
organismus,	kterému	je	po-
třeba	 se	 věnovat	 koncepč-
ně,	 promyšleně	 stanovo-
vat	 priority	 a  ty	 naplňovat,	
vyhýbat	 se	 předraženým	
a ukvapeným	rozhodnutím.	
Město	 musí	 utvářet	 úrod-
nou	půdu	investorům,	samo	
to	 nezvládne.	 Rozšiřování	
výstavby	 na  periferie	 i  zá-
sahy	 do  základní	 struktury	
města	 vedou	 k  vymírání	
jeho	 centra.	 Taková	 Opava	
není	 „malou	 Vídní“,	 jak	 se	
o  ní	 mluvívalo.	 Ale	 přesně	
tak	bych	s Opavou	chtěl	pra-
covat	jako	s městem,	ve kte-
rém	se	žije	nejlépe.

Mgr. Milan Šmíd

Statutární zástupce ře-
ditele Střední školy ho-
telnictví a  služeb a  VOŠ, 
hudebník, kandidát do za-
stupitelstva 
Být	 součástí	 týmu	 Změny	
pro	Opavu	pro	mne	zname-
ná	 spolupracovat	 s  lidmi,	
kterým	 není	 lhostejný	 ve-
řejný	 život	 v  našem	městě.	
Na  rozdíl	 od  některých	 ne-
stabilních	uskupení,	která	se	
vždy	 vyrojí	 před	 komunál-
ními	 volbami,	 máme	 kom-
paktní	tým	fungující	od roku	
2014.
Jako	 učitel	 vidím	 potenciál	
v mladých	lidech,	kteří	nám	
bohužel	 odcházejí	 z  Opa-
vy	 pryč.	 Město	 se	 je	 musí	
pokusit	 udržet	 nabídkou	
bydlení,	 vyžitím	 ve  volném	
čase	 i  novými	 pracovními	
místy.	Velkou	příležitostí	by	
mohlo	být	využití	Bredy	jako	
nového	 moderního	 centra	
vzdělanosti.	 Stálou	 expozici	
by	si	konečně	zasloužila	ale-

Proč kandiduji…
Na naší	kandidátce	nalez-
nete	 opavské	 profesio-
nální	 sportovce,	 architek-
ty,	 historiky,	 hudebníky,	
podnikatele,	 učitele,	 ře-
ditele,	 ekology,	 ale	 taky	
běžné	zaměstnance	fi	rem	
a úřadů.	Řadu	z nich	znáte	
nejen	z jejich	zaměstnání,	
ale	taky	z veřejného	živo-
ta,	 na  kterém	 se	 aktivně	
podílí	 a  naplňují	 tak	 naši	
tezi	 „Pojďme	 společně	
tvořit	 město,	 ve  kterém	
žijeme“.	 Vyjádření	 několi-
ka	 z nich,	 proč	 kandidují,	
přinášíme	níže.	

spoň	 část	 unikátní	 africké	
sbírky	 opavského	 patriota	
Jiřího	 Blaty.	 Kromě	 oživení	
centra	 města	 se	 bude	 nut-
né	vice	zaměřit	i na některé	
městské	 části.	 Přes	 20	 let	
žiji	 na  sídlišti	 v  Kateřinkách	
a  vyřešit	 problém	 s  parko-
váním	 by	 mělo	 být	 jednou	
z priorit	do příštího	období,	
stejně	jako	další	revitalizace	
vnitrobloků,	výsadba	zeleně	
a řešení	problémů	s odpad-
ky.

Mgr. Veronika Frélichová
Učitelka angličtiny, 
hudebnice, kandidátka 
do zastupitelstva 

Kandiduji	 za  Změnu,	 pro-
tože	 je	 to	 tým	 lidí,	 kterým	
na  městě	 a  jeho	 občanech	
opravdu	záleží.
Jsem	mámou	tří	malých	dětí,	
se	 kterými	 se	 denodenně	
po  městě	 pohybuji.	 Přála	
bych	si	město	přátelské	pro	
chodce,	hustou	síť	cykloste-
zek,	 moderní	 dětská	 hřiště	
a  živá	 veřejná	 prostranství,	
kde	 lidé	 tráví	 volný	 čas.	
A také	opravené	a využívané	
památky,	 citlivou	 moderní	
zástavbu,	dostupné	bydlení	
pro	mladé.
Studovala	 jsem	 environ-
mentalistiku,	považuji	proto	
za  samozřejmost	 zaměřit	
se	na adaptaci	města	na kli-
matické	 změny	 a  směřovat	
k  energetické	 soběstačnos-
ti.	Pracovala	jsem	v Montes-
sori	ZŠ	Nový	svět	a na Stře-
disku	 volného	 času,	 záleží	
mi	proto	na kvalitě	škol,	ško-
lek	 a  kroužků	 pro	 všechny	
opavské	 děti.	 Jako	 aktivní	
muzikantka	a členka	několi-
ka	kapel	podporuji	pestrost	
opavského	 kulturního	 živo-
ta.
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Zimní stadion 
Nekonečný	příběh,	 který	 zdaleka	ne-
končí.	 V  roce	 2017	 bylo	 vydáno	 sta-
vební	 povolení	 na  celou	 rekonstrukci	
zimního	 stadionu,	 která	 měla	 stát	
maximálně	200	milionů	a mít	kapacitu	
až	3.000	diváků,	což	 je	minimum	pro	
zahraniční	 zápasy	 českého	 hokejové-
ho	svazu.	Zahrnovala	i střechu,	vlast-
ní	 tepelné	 hospodářství	 a  šatny	 bez	
nutnosti	 drahých	 výkopů	 do  země.	
Na projektu	se	podíleli	 i hokejoví	od-
borníci,	 včetně	 současného	 předse-
dy	 svazu	Aloise	Hadamczika,	 od  nějž	
město	odkoupilo	studii	pana	architek-
ta	Horáka.
Zimní	 stadión	 již	 mohl	 být	 několik	
let	zrekonstruován,	to	je	prostý	fakt,	
byla	dokumentace,	bylo	stavební	po-
volení.
Proč	se	v roce	2019	celá	dokumentace	
vyhodila	a začalo	se	plánovat	znovu?	
To	nevíme,	asi	jiné	zájmy	jiných	zájmo-
vých	skupin.	Ale	realizace	se	hned	tak	
nedočkáme,	 ten,	 kdo	 měl	 vybrat	 fi	r-
mu,	 která	 měla	 teprve	 dokumentaci	
ve stylu	Design	&	Build	vytvořit	a pak	
začít	stavět,	ten	už	sedí	v cele	pro	po-
dezření	z rozsáhlé	korupce.
Nicméně	 další	 tři	 roky	 trvalo,	 než	 se	
podařilo	 nové	 stavební	 povolení	 vy-
dat.	Nový	projekt	neobsahuje	 rekon-
strukci	 střechy,	 zahrnuje	 velmi	 dra-
hé	 výkopy	 do  země	 pro	 část	 zázemí,	
nezahrnuje	 vlastní	 kotelnu,	 která	 se	
ústy	primátora	Navrátila	a jeho	kolegy	
Romeo	Doupala	už	 slibuje	 soukromé	
fi	rmě,	 která	prý	poté	bude	 levně	do-
dávat	energie	městu.	Kromě	korupce	
se	tak	stává	zimák	i součásti	neuvěři-
telného	lobbismu	pro	nějakou	soukro-
mou	fi	rmu.
Jako	 naprosté	 selhání	 vnímáme	
umístění	 šaten	 pod	 zem,	 stejně	 jako	
celkovou	 kapacitu,	 která	 se	 smrskla	
na nějakých	1500	míst,	prostě	děláme	
z Opavy	malé	provinční	město.	Celek	
má	 stát	minimálně	350	milionů	 v  ce-
nách	před	infl	ací.

Tak takhle ne. Chce to Změnu 
pro Opavu a dotáhneme 
původní projekt.

Slezanka
V  průběhu	 posledních	 10  let	 se	 nej-
více	 diskutuje	 o  prostoru	 Slezanky.	
Po  zbourání	 budovy	Ministerstva	 ze-
mědělství	 se	 odhalila	 pravá	 velikost	
místa	a potenciál	prostoru.	Renomo-
vaná	 architektonická	 kancelář	 re:ar-
chitekti	odevzdala	v  roce	2017	studii,	
která	vyřešila	prostor	 jako	celek,	bez	
ambice	řešit	architekturu	objektů,	ale	
počítající	ekonomiku	 i návratnosti	 in-
vestice,	včetně	sociálních	a ekonomic-
kých	dopadů	do lokality.	V posledních	
čtyřech	 letech	 se	 nejprve	 neřešilo	
nic,	pak	se	řeklo,	že	budou	kopie	his-
torických	 domů	 a  Slezanka	 se	 musí	
zbourat.	 Záhadně	 se	 najednou	 změ-
nilo	 zadání	 a  za  Slezankou	 se	 studií	
za 3 miliony	začalo	řešit	umístění	kul-
turního	 sálu.	Uprostřed	města	 v  těs-
ném	 sousedství	 divadla.	 Aby	 byl	 sál	
dost	velký,	musela	by	se	zbourat	část	
historické	 budovy,	 jichž	 nám	 po  vál-
ce	 a  komunistickém	 bourání	 zůstalo	
v centru	už	jen	málo.
Prostor	 se	musí	 začít	 řešit	 urgentně.	
Vybudování	bytových	domů	na straně	
u Ostrožné	může	 pomoci	 s  nedosta-
tečným	 nájemním	 bydlením.	 Domy	
na samotném	náměstí	 v historických	
stopách	původních	domů	si	své	inves-
tory	najdou	a malé	provozovny	v pří-
zemí	přivedou	na náměstí	zpět	život,	
tak	 jako	 je	 tomu	částečně	na Dolním	
náměstí.	Podzemní	parkování	vytvoří	
dostatečné	 kapacity	 pro	 nově	 bydlí-
cí	 i  příležitostné	 návštěvníky	 centra	
a večer	i divadla.	Vnitroblok	s nebyto-
vými	prostory	a parkem	vytvoří	místo	
pro	setkávání	a  trávení	 volného	času	
rodin	s dětmi	i mladých.	

Chce to Změnu pro Opavu.

Strategicky řízená marnost 
Lživá masáž vedení města, jak se do jejich příchodu ve městě nic nedělalo, je všudypřítomná, ale 

o své neschopnosti pochopitelně mlčí. Jak je to s třemi strategickými investicemi doopravdy?

Zadavatel/Zpracovatel: Změna pro Opavu

Breda
Nic	 nezobrazuje	 nemohoucnost	 více	
než	 obchodní	 dům	 Breda.	 Od  roku	
2017,	 kdy	 zastupitelstvo	 připustilo,	
že	 Bredu	 odkoupí	 (tehdy	 za  zlomek	
ceny),	 se	 rozvíjí	 diskuse,	 co	 s  objek-
tem.	 Diskuse	 dokonce	 přinesla	 i  do-
kument,	který	schválilo	zastupitelstvo	
v březnu	2021,	kde	 je	koncept	využití	
objektu	 pro	 kanceláře,	 ubytování	
a nájemní	prostory	v horních	patrech,	
ve  spodních	 dvou	 uvažovalo	 o  drob-
ných	obchodech	a reprezentační	části	
pod	kupolí.	Od té	doby	až	do dneška	
už	 se	odehrává	 jen	PR	 s úsměvy	pri-
mátora	 a  členů	 spolku.	Nová	naděje,	
která	přišla	se	sbírkou	na	nové	žárov-
ky	na	fasádu,	byla	zúročena	rozsvíce-
ním	i schválením	koupě	památky.	Pak	
se	vše	zastavilo.	Vytvořilo	se	okno,	ale	
není	 k  němu	projektová	 dokumenta-
ce,	aby	se	mohla	vyrobit	další.	Projekt	
na  celkovou	 rekonstrukci	 stále	 není	
ani	zadán,	natož	aby	se	na něm	začalo	
pracovat.	 Za peníze,	 které	 se	 vybraly	
od lidí,	se	provizorně	opravila	střecha	
a  uvnitř	 se	 rozebraly	 dřevěné	 kon-
strukce,	které	začínala	požírat	dřevo-
morka.	Památkáři	nařídili	sejmutí	vit-
ráží,	aby	pro	svůj	stav	nedošlo	k jejich	
destrukci.	A jinak	nic.
Večírky	 a  zápůjčky	 pro	 neznámé	 lidi.	
Uvnitř	 Bredy	 nasprejovaný	 Batman	
přímo	 na  zdi	 historické	 památky.	
A co	 je	nejhorší?	V červnu	byl	 termín	
pro	podávání	žádostí	z evropské	unie	
na rekonstrukce	památek.	Pro	Morav-
skoslezský	kraj	bylo	vyčleněno	400mi-
lionů	korun.	Breda	by	získala	plný	po-
čet	bodů	a fi	nancování	obnovy	by	bylo	
takřka	z poloviny	pokryto.	Ale	Opava	
svou	žádost	na Bredu	nepodala,	neby-
lo	rozhodnuto	o využití	objektu.	Další	
podobná	výzva	už	nebude.
Pamatujete	 si	 dobře	 na  prohlášení	
pana	primátora,	jak	budou	do září	vy-
měněna	všechna	okna	a opravena	fa-
sáda	a že	na to	v zastupitelstvu	schvá-
lil	10milionů	korun?	Koncert	na střeše	
za 125tis.	korun	Bredu	nespasí.	

Takhle ne. Chce to Změnu pro 
Opavu.
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