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Jsme lidé,
jako vy.
Máme podobné starosti, podobné
problémy, podobně vnímáme
politiku. Nejraději bychom
se věnovali svým povoláním,
zálibám či rodinám a ne politice.
O potřebných změnách jen nemluvíme. Máme
za sebou konkrétní výsledky ve svých profesích
a organizacích a s tím samým cílem jdeme i do politiky.
I my máme své sny. Jedním z nich je i ten, že lze žít
v lepší společnosti, že Změna je možná. Uvědomili
jsme si ale, že to za nás nikdo jiný neudělá. Proto
jsme vstoupili do politiky a rozhodli jsme se potřebné změny prosadit sami.
Nebojíme se, že v politice neuspějeme. Máme dobrý plán a kvalitní osobnosti. Navíc jsme uznávaní
ve svých povoláních a nejsme na politice a těch,
kdo ji zezadu řídí, závislí. To dává svobodu našemu
rozhodování.

Pojďme
společně
tvořit město,
ve kterém
žijeme.

Změna v Opavě?
Město Opava je městem, které má potenciál, městem které je příjemné pro život. Pozitivní změny
nastartované v posledních letech je potřeba udržet a dotáhnout tak, aby byly ku prospěchu města
a nezůstaly jen prázdnými slovy.
Podpora opavských firem, vznik nových pracovních
míst, turistická infrastruktura, podpora seniorů
a mládeže jsou témata, která jsou pro Změnu pro
Opavu stěžejní.
Hlavním tématem je podpora komunitního života,
zapojení lidí do života města. Pečlivé informování
o záměrech a projednání s veřejností musí být samozřejmostí. Radnice musí vidět v občanech pomoc
a nikoliv překážku. Lidé se rádi budou zabývat problémy města, když uvidí, že to má smysl. Jejich angažovanost závisí na vůli a otevřenosti politiků.
My jsme ti, kteří již mnohokrát prokázali, že jim není
názor veřejnosti lhostejný a víme jak naplňovat naše
sliby a přání veřejnosti.

www.zmenaproopavu.cz

Opava ještě nevyužívá
svůj potenciál
Náměstek primátora Dalibor Halátek je jedničkou
kandidátky hnutí Změna pro Opavu pro letošní komunální
volby. Požádali jsme ho o jeho názory na Opavu
a zhodnocení práce radnice za minulé volební období.
• Považujete Opavu za skvělé místo pro život?
Opava je pro mne domovem, skvělým místem pro život.
Ideální velikost i blízkost Jeseníků na jedné straně a Ostravy na druhé straně, umožňuje vybrat si cokoliv co je
člověku libo. Nicméně krása a historie Opavy je pro mne
tím co mne celoživotně fascinuje.
• V čem je Opava lepší než ostatní města v ČR?
Opava má skvělou polohu. Blízko do hor, nedaleko
k vodě, kousek do přírody. Blízkost a přátelskost prostředí je velkou devízou města. Jsme krásné a bohaté
město, které ještě nezačalo využívat svůj potenciál.
• Proč by měli mladí lidé zůstat v Opavě a neutíkat
do Prahy?
Těžká otázka, na níž není jednoduchá odpověď. Mne
samotného tady udržela chuť něco s Opavou udělat.
Chuť změnit své prostředí skrze angažovanost ve svém
městě, je cestou k tomu zlepšit prostředí pro všechny.
Vytvořit prostředí proto, abychom měli kde pracovat,
kde relaxovat a kde být hrdí na své město, to je to co je
mojí motivací proč tady zůstanu. Peníze a kulturu jako
v Praze nabídnout nikdy nebudeme moci, ale můžeme
se snažit o to, abychom se maximálně přiblížili.
• Kolik obyvatel ročně ubývá v Opavě a proč?
Každý rok přijde Opava zhruba o 400 obyvatel, je to
trend zhruba posledních 10 let, který neustává. Na druhou stranu počet obyvatel Opavska je neuvěřitelně stabilní. Vyplývá mi z toho to, že lidé neutíkají z Opavy někam daleko, ale odcházejí především do okolních obcí.
Částečně je to jistě způsobeno tím, že jsme poměrně
drahé místo pro život, byty i pozemky jsou oproti jiným
městům v kraji na nadprůměrné výši. Město v posledních letech nezainvestovalo právě mnoho pozemků pro
výstavbu rodinných či bytových domů a tak se zájemci
o své vlastní bydlení ohlíží v blízkém okolí, kde jiné obce
investovaly nemalé prostředky do svých pozemků.
• Co bude hlavní prioritou o zlepšení života v Opavě,
pokud uspějete ve volbách?
Hlavní prioritou pro mne bude vytvoření nových pracovních míst, podpora zaměstnanosti a podpora místních
podnikatelů. Ostatní témata jako jsou školství, sport,
kultura, sociální věci, senioři či mládež jsou povinnou
součástí komunálního světa města a jsou tím, proč
město dostává svůj mandát od občanů a peníze státu.
• Jak hodláte řešit vysoké zadlužení města?
Zadluženost města v tuto chvíli již není tak extrémní
jako byla těsně po našem nástupu a přijetí nového úvěru. V posledních letech jsme se snažili splatit maximum

toho, co bylo možné a roční výše splátek v letech 2011
a 2013 přesáhla 200 milionů korun. V dalších letech budou splátky nepřesahující výši 70 milionů. Vysoké zadlužení tak může vyléčit jen další odpovědná finanční
politika města a další šetření ve výdajích.
• Co se Vám v posledním volebním období podařilo
změnit k lepšímu?
Velkou radost mám z farmářských trhů na Dolním náměstí. Za pozitivní určitě považuji větší otevřenost radnice směrem k veřejnosti, pořádání kulatých stolů, otevřených radnic, nebo zveřejňování smluv na internetu.
Lidé se začínají více zajímat o dění ve městě, o čemž
svědčí vzrůstající účast na jednotlivých akcích Zdravého města. Podařilo se nám zateplit ZŠ Šrámkova, MŠ
17.Listopadu, ZŠ Englišova a získat dotace na opravu dalších. Město začalo nakupovat levnější elektřinu
a plyn na komoditní burze. Pro občany jsem zařídil možnost společného nákupu energií, která přinesla úsporu
stovkám opavských domácností. Nová sportoviště, jejichž vznik jsem inicioval (Skatepark, DiscGolf, Fitzóna
- hřiště pro seniory v Kateřinkách a Malých Hošticích),
jsou bohatě využívána, stejně jako kompostéry a tašky
na separovaný odpad, které jsme občanům v minulém
roce rozdali.
• Co jste v současném volebním období nestihli?
Co je opravdu zásadní, tak jsme nestihli dokončit nový
územní plán města. Velký dluh máme k majetku města
a jeho obnově.
• Co se v posledním volebním období nepovedlo?
Nepovedlo se snížit množství nezaměstnaných, také
množství dopravy je dlouhodobě enormní. Nepodařilo
se vytvořit projekt, přinášející městu zisk na úkor projektů, jež potřebují velké množství provozních financí.
Také radikální zlepšení prostředí v městských lázních
a zimním stadionu jsme bohužel Opavanům nebyli
schopni dopřát.

Za Změnu dále kandidují:

Naši kandidáti mají co nabídnout, ale jací vlastně jsou a co je zajímá?

Mgr. Alexandr Burda

Ing. Ondřej Tůma

Ing. Barbora Štenclová

43 let, VŠ pedagog Ústav lázeňství gastronomie a turismu, Slezská univerzita Opava
Konzultant v pohostinství

35 let, Ředitel ve strojírenské firmě.

37, OSVČ, členka zastupitelstva SMO, oddávající, členka investiční komise RMO.

Znamení horoskopu - Rak
Koníčky – rekreační sporty, hudba všech
žánrů, chata, cestování, dobrá vína a kulinářství, historie, literatura, film…
Co mám rád/a? Mám rád svou rodinu, přátele a svou práci. Oceňuji přímé jednání, které
není v rozporu s ohleduplností a společenským taktem. Vážím si všech, kteří dokážou
pomoct, bez ohledu na následný profit. Nemám rád sobce využívající své okolí a úzkoprsé „přežívače v systému“, kteří raději neudělají nic, aby nic nezkazili.
Proč kandiduji za Změnu pro Opavu? Nechci
dělat politiku, ale aktivně se podílet na rozvoji regionu. Změnu pro Opavu vnímám jako
hnutí těch, kteří smýšlí podobně jako já. To
mě motivuje ke spolupráci na tom, co jsem
dělal doposud sám s nižším efektem.
Na co se chci zaměřit? Mým osobním cílem
je upozornit na turistický potenciál města
a regionu a najít cestu k prosperitě. Trápí mě,
jak se z našeho města vytrácí život a všechny
ty prázdné krámky a hospůdky.

Znamení horoskopu - Blíženec
Koníčky - Rodina, Volejbal, Bowling, Rotary,
Auta, PC

Znamení horoskopu - Váhy

Co mám rád/a? Historické a fantasy filmy.
Hudbu všechnu která se dá poslouchat a je
hraná živě, né vytvořené na počítači. Jídlo všechno, ale hlavně mám rád grilování a mořské plody. Zvířata snad miluji asi
všechny, ale hlavně ještěry a chtěl bych jednou mít doma leguána. U lidí mám rád, když
jsou otevření a upřímní.

Co mám rád/a? Film: S tebou mě baví svět
a staré české černobílé filmy, Hudba: k tanci:
rytmická, živá, latinsko-americká, K poslechu: klasická, jazz, Jídlo: čokoláda, Zvířata:
koně, Vlastnost: čestnost a pravdomluvnost

Co nemám rád/a? Z filmů nemám moc rád
telenovely. Nemám rád hudbu kterou někdo
udělal uměle na PC. Z jídla mi nevadí nic,
dokonce mám rád i brouky (ty co dělal Saša
Burda). Ze zvířat mi nevadí snad žádné. A nenávidím lži a pomlouvání.

Proč kandiduji za Změnu pro Opavu? Kandiduji společně se svým kolegou Daliborem
Halátkem, se kterým jsem spolupracovala
již v současném volebním období, proto byla
kandidatura za Změnu pro Opavu přirozenou
volbou.

Proč kandiduji za Změnu pro Opavu? Chtěl
bych aby se přístup města změnil, hlavně
v jednání s lidmi a otevřeností s tím co se děje
uvnitř města. Aby město podporovalo smysluplné projekty a nehýřilo penězi.

Na co se chci zaměřit? Chtěla bych mimo
jiné dále pokračovat v podpoře projektů určených rodinám s dětmi, zajistit bezpečnost
dětí na oplocených hlídaných dětských hřištích, zřídit kojící a přebalovací koutky v prostorách patřících městu a pro aktivní seniory
instalovat cvičící prvky ve vytipovaných lokalitách.

Na co se chci zaměřit? Hlavně na rozšiřování
zeleně v našem městě. Odpadové hospodářství. Nakládání s majetkem města.

Koníčky - rodina, tanec, cestování, kultura

Co nemám rád/a? horory, heavy metal (protože mu nerozumím), koprovku, hmyz, lež,
vypočítavost, manipulaci

Pojďme společně tvořit město,
ve kterém žijeme
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Do roku 2020 přibude v Opavě až 1000 nových pracovních míst
Chceme vrátit život do centra města
Opava i Opavsko má co nabídnout – buďme hrdí na své Opavské Slezsko
Sport a kultura je nejlepší prevence, podpoříme aktivity dětí a mládeže
Zeleně není nikdy dost, vysaďte si svůj strom
Kdo třídí odpad, ušetří
Všechno o svém městě najdete na internetu
Budeme řešit dopravu v Opavě
Otevřenost radnice nesmí být jen heslem, ale cestou k lidem
MHD pro všechny Opaváky nad 70 let zdarma
Podpoříme rozmanitost opavských škol a školek
Budeme přistupovat k majetku města s péčí řádného hospodáře

Slezské nebe s kluski
(tradiční slezský recept)
Plátky uzeného vepřového v ovocné omáčce s chutí
po švestkách, meruňkách, skořici a citronu. Kluski
mají žlutou až bílou barvu. Na povrchu mají typický
důlek a jsou slizké. Uvnitř vláčné. Nejčastěji se podávají k pokrmům s omáčkami. Na porci se podávají
obvykle 3 kluski.
Co budeme potřebovat:
Uzený bůček (cca 120g na porci), sušené švestky (50g),
sušené meruňky (50g), celá skořice, citron, máslo,
hladká mouka, sůl, cukry krystal.
Na kluski: brambory (dva větší na porci), hrubá mouka
(60g), vejce (1ks na čtyři porce).
Sušené ovoce přes noc namočte do ¾ l vody a nechte
namočené min. 2 hodiny. Maso vařte na mírném ohni
v 1 l vody asi 30 minut. Pak přidejte ovoce i s nálevem,
skořici a kůru z citrónu a vařte další půlhodinu. Potom vyjměte a na sítu nechejte okapat. Mezitím udělejte z másla a mouky zlatavou jíšku, zalijte ½ l vývaru.
Omáčku dochuťte solí, cukrem, případně citrónovou
šťávou. Uzené nakrájejte na plátky a společně s ovocem vložte do omáčky a prohřejte. Podávejte s kluski.
Kluski: Polovinu brambor uvaříme ve slupce. Po uvaření oloupeme a pomeleme na masovém strojku.
Druhou polovinu brambor oloupeme, nastrouháme
na struhadle, přidáme k pomletým bramborám, osolíme, přidáme jedno vejce a mouku. Vypracujeme těsto. Zformujeme knedlíky o průměru asi 5 cm. Každý
palcem zmáčkni, aby vznikla jamka, ve které se bude
držet omáčka. Připravené kluski vkládáme do osolené
vařící vody. Vařte přibližně 15 minut.
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1. Část města
porostlá stromy,
travou, případně
3
zalesněná. • 2.
4
Zpevněná cesta
primárně určená
5
k jízdě na kole. •
6
3. Druh malvice.
• 4. Biblický představitel zla. • 5.
7
Součást většiny
8
domů odvádějí9
cí z krbu/kamen
kouř. • 6. Kloub
10
na dolní končeti11
ně. • 7. Zakončení
12
šachové partie.
• 8. Druh kovu,
který se použí13
vá při vánočních
14
tradicích. • 9.
Stavba ulehčující
15
překonání řeky.
16
• 10. Zaměstná17
ní jehož náplní je
„úklid města“. •
18
11. Materiál vznik19
lý smícháním ně20
kolika kovů. • 12.
Druh automobilu
používaný primárně v zemědělství. • 13. Junák jinak. • 14. Zelenina
patřící do odrůdy košťálových. • 15. Zaplavení města. • 16. Obchod
s medikamenty. • 17. Druh lesního porostu vyskytující se ve vyšších
nadmořských výškách. • 18. Druh sportovního náčiní určený k posilování. • 19. Centrum města. • 20. Vyhrazené místo určené ke sportu
/ pobytu s dětmi.
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Tajenku zasílejte na e-mail: dalibor.halatek@centrum.cz
nejpozději do 30.9.2014. Tři vylosovaní dostanou novou knihu o Opavě.

Týden
slezské
kuchyně
Soutěž probíhá v restauračních zařízeních v regionu
Opavského Slezska na počátku dubna před zahájením turistické sezóny. V loňském roce vznikl web
www.slezskakuchyne.cz kde se zveřejňují veškeré
podstatné informace.
Podstatou soutěže je především uvést do podvědomí
obyvatel našeho regionu pojmy jako slezské nebe,
slezská kachna, kluski, cibulové zelí a řadu dalších.
Rovněž je kladen důraz na přípravu pokrmů z regionálních potravin jako mouka, sýry a mléčné výrobky,
masa a masné výrobky místních dodavatelů i regionální pivovary. Význam soutěže není ani tak ve vítězství té či oné gastronomické provozovny, jako spíše
v tom, že lidé z našeho regionu přijdou do restaurací
na něco neobvyklého a přitom tak důvěrně známého
našim přímým předkům.
Kladete-li si otázku, proč bychom vůbec měli vědět
něco o této formě naší historie, pak musím vysvětlit
samu podstatu. Jenom region s výraznou tváří a obyvateli hrdými na své výrobky může být ekonomicky silný a může efektivně nabízet své služby z oblasti cestovního ruchu návštěvníkům.
V letošním roce přijalo naši výzvu celkem dvacet jedna
gastronomických zařízení a ve stanoveném termínu
nabízeli pokrmy Opavského Slezska. Hosté se zúčastnili soutěže o slosování své účtenky a na každé provozovně byl minimálně jeden host oceněn poukazem
na služby restaurace. Větší pozornost si získalo SMS
hlasování, ve kterém každý mohl dát hlas své restauraci a ještě se účastní slosování o atraktivní balíčky
regionálních produktů.
Pro rok 2014 byla nejlépe hodnocena Hospoda U mlynáře ve Mlýně u vodníka Slámy ve Lhotě u Opavy.

www.zmenaproopavu.cz
www.facebook.com/zmenaproopavu

