
Změna pro Opavu nenabízí obecné vize, ale konkrétní návrhy 

toho, jak změnit Opavu k lepšímu. Změna je potřeba a není 

možná bez široké účasti lidí, kteří chtějí něco udělat pro své 

město. Pojďme společně tvořit město, ve kterém žijeme.

Jsme otevření, proto odpovídáme 
na vaše nejčastěji kladené otázky: 
Proč se jmenujete zrovna Změna? 
Změna je název celostátního politického hnutí Změna, jehož cílem je spo-

jovat občanské aktivisty z  různých regionů za  účelem budování občanské 

společnosti. Změna kandiduje ve 31 městech a obcích v ČR, ve všech krajích.

Co je to za změnu, když je lídrem současný náměstek primátora? 
Ze současného zastupitelstva jsou na kandidátce pouze 2 současní zastu-

pitelé z celkových 39 kandidátů, což považujeme za výhodu, je to rozhodně 

nový tým, ale se zkušenostmi z řízení města. Dalibor Halátek byl vybrán jako 

lídr současné kandidátky s  ohledem na  jeho bezúhonnost a  prokazatelné 

pozitivní výsledky jeho práce pro město v minulém volebním období. 

Co chcete změnit? 
Změna pro Opavu je dlouhodobý projekt, který jsme nyní nadefinovali na ná-

sledujících 15 let. Hlavním cílem je rozvoj občanské společnosti v  Opavě 

a zastavit dlouhodobý úbytek obyvatel města. Proto považujeme za klíčové 

podpořit tvorbu nových pracovních míst a zvyšovat kvalitu života ve městě.

Jste Halátkova strana? 
Současný tým Změny pro Opavu tvoří nejen 39 občanů kandidujících ve vol-

bách, ale prakticky každý týden se k nám přidávají další občané, kteří chtějí 

pomoci či prostě jen něco udělat pro naše město. Celkem je již v  našem 

týmu více než 56 osob, které se aktivně podílejí na akcích Změny pro Opavu. 

Každý tým potřebuje jasné vedení, Dalibor Halátek byl pro následující období 

zvolen lídrem tohoto mladého a dynamického týmu. 

 Uvnitř listu: 

⋅  představíme naše kandidáty a podporovatele z řad místních podnika-

telů a známých osobností

⋅  seznámíme vás s naším volebním programem

⋅  vysvětlíme naši dlouhodobou koncepci a termín občanská společnost 

⋅  přiblížíme naše dosavadní aktivity, akce a plány

volte č.

13

Pojďme společně tvořit město,

ve kterém žijeme.
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2. Mgr. Alexandr Burda, 43 let 
SŠ a VŠ pedagog

3. Ing. Libor Witassek, MBA, 45 let
manažer, podnikatel

Další kandidáti uvnitř listu.

4. Jiří Sýkora, 60 let
revizní technik, olympionik

5. Ing. Ondřej Tůma, 35 let
ředitel FERRAM STROJÍRNA s.r.o.

6. Ing. Ondřej Veselý, 41 let
Ekonom, ředitel realitní kanceláře



VOLEBNÍ PROGRAM
Chceme vrátit život do centra města

Budeme usilovat o kvalitní podnikatelské prostředí v Opa-

vě tak, aby nebyla svévolně mařena aktivita místních ob-

čanů a firem. Upřednostňujeme drobné lokální obchodní-

ky v Opavě před nadnárodními obchodními řetězci, rozvoj 

farmářských trhů s výraznou převahou regionálních pro-

duktů, podporu místních výrobců a místních poskytovate-

lů služeb, podporu Slezské kuchyně, zamezíme výstavbě 

dalších supermarketů ve městě.

Garanti: Ing. Dalibor Halátek, Mgr. Alexandr Burda

Budeme přistupovat k majetku města 

s péčí řádného hospodáře 

Povedeme úřady k úspornému hospodaření. Odbory obce 

by měly dostat finance na  určitý projekt a  nevyčerpané 

peníze na konci roku převést do rezervního fondu na další 

období. Úředníci by měli být vedeni k šetření a kvalitě. Vy-

tvoříme skutečný generel majetku města. Vše přehledně 

v aktivní mapové aplikaci, ze které bude zřejmé, kdy bude 

který chodník opraven, apod. Poskytneme informace 

o  nákladech na  správu budov, včetně potřebných oprav 

a investic. 

Garanti: Ing. Ondřej Veselý, Mgr. Dalibor Halátek

Budeme řešit dopravu v Opavě 

MHD pro všechny Opaváky nad 70 let zdarma

Podporujeme pokračování a urychlení výstavby severního 

obchvatu a dalších významných dopravních staveb, které 

odlehčí dopravě ve  městě a  budeme maximálně pomá-

hat s  přípravou dopravních staveb. Budeme pokračovat 

v budování infrastruktury pro in-line bruslaře a cyklisty. 

Zpříjemníme život starším lidem, vozíčkářům a mamin-

kám s kočárky.

Garanti: Ing. Ondřej Veselý, Pavel Brída, Mgr. Dalibor Ha-

látek

Opava i Opavsko mají co nabídnout – 

buďme hrdí na své Opavské Slezsko 

Podpoříme turistickou atraktivitu Opavy a regionu Opav-

ské Slezsko účelným vynaložením prostředků z unijních 

fondů. Nabídneme cílené a nové produkty, trasy, atrakce 

v cestovním ruchu na Opavsku. Jsme pro společný postup 

a  zefektivnění spolupráce s  městskými částmi, dalšími 

obcemi a  institucemi. Rozšíříme činnost informačního 

centra o  služby turistům i  Opavanům. Budeme aktivně 

pokračovat v rozvoji námi započatých akcí jako farmářské 

trhy, regionální kuchyně, Opavský vinný trh atd. 

Garanti: Mgr. Alexandr Burda, Mgr. Milan Šmíd, Romana 

Şenluğ

Sport a kultura je nejlepší prevence, pod-

poříme aktivity dětí a mládeže

Prioritní je pro nás podpora organizací pracujících s mlá-

deží, rozvoj a podpora veřejných sportovních akcí. Prosa-

díme důslednou kontrolu využití prostředků z města po-

skytnutých sportovním subjektům. Umožníme spolkům 

realizovat aktivity, které vyžadují užití městských prostor 

a ploch. Připravíme grantový systém pro dosud nepodpo-

rované a specifické aktivity se silným společenským do-

padem. Zaměříme se na podporu mladých rodin a aktiv-

ních seniorů (bezpečnost dětí na hřištích, startovací byty, 

kojící koutky).

Garanti: Ing. Jiří Černohorský, Jiří Sýkora, Ing. Barbora 

Štenclová, PhDr. Jaroslav Burda

Kdo třídí odpad, ušetří 

V současné době vyseparujeme jen 10% odpadu. Skládka 

v Holasovicích za pár let přesáhne svou kapacitu a nebu-

de kde ukládat komunální odpad. Systém sběru odpadu je 

drahý a město na něj ročně doplácí 15 milionů Kč. Přichá-

zíme proto s ekologickým a motivačním programem v po-

době odměny za  třídění odpadu. Separace odpadu bude 

registrována a v závislosti na odevzdané objemu pak pří-

slušná částka odečtena z poplatku za komunální odpad. 

Garanti: Ing. Ondřej Tůma, Mgr. Dalibor Halátek, Bc. Et 

Bc. Jakub Kubačka

Všechno o svém městě najdete na internetu 

Garanti: Ing. Libor Witassek, MBA, Petr Fáborský

Otevřenost radnice nesmí být jen heslem, 

ale cestou k lidem 

Garanti: Mgr. Dalibor Halátek

Zeleně není nikdy dost, vysaďte si svůj 

strom 

Zasadíme se o  odbornou údržbu a  rozšiřování zeleně 

uvnitř města. Ozeleníme krajinu kolem Opavy a posílíme 

v ní diverzitu fauny a flóry. Do všech aktivit zapojíme ši-

rokou veřejnost a podpoříme akce občanských iniciativ.

Garanti: Bc. Et Bc. Jakub Kubačka, RNDr. Milan Kubačka 

Břetislav Tůma, Jan Weiss

Podpoříme rozmanitost opavských škol 

a školek 

Podpoříme provedení demografického průzkumu vývoje 

obyvatelstva v Opavě a jeho zohlednění v praxi v podobě 

optimalizace míst ve  školkách a  školách. Ve  spolupráci 

s  krajem se pokusíme vytvořit podmínky pro potřebný 

počet míst v  jeslích. Podpoříme materiální rozvoj interi-

érů a exteriérů škol, stejně jako jedinečnost a zaměření 

opavských škol a  školek. Budeme se podílet na  soutě-

žích, festivalech a dalších akcích určených prezentací dětí 

a mládeže.

Garanti: PhDr.  Jaroslav Burda, Mgr.  Roman Podzemný, 

Mgr. Jolana Kaniová

Do roku 2020 přibude v Opavě až 1000 

nových pracovních míst

Garant: Ing. Libor Witassek, MBA



1. Mgr. Dalibor Halátek
34 let, náměstek primátora, historik umění, člen Matice Slezské 

Po čtyřech letech jsem kolem sebe shromáždil tým lidí, kteří rozumí 

svému oboru a mohou mi pomoci posunout město Opavu mezi nej-

lepší v republice. Velká podpora lidí ve mne vzbuzuje víru, že ještě 

mám Opavanům co nabídnout a pracovat dále jen pro ně. 

Chci se zaměřit na lepší správu majetku, dotáhnutí realizace a ob-

nov komunikací a  kanalizace. Odpadové hospodářství nemusí být 

jen ztrátovou záležitostí. Sport a kultura nesmí být jen černou dírou 

na peníze.

3. Ing. Libor Witassek, MBA 
45 let, podnikatel a manažer

Rád bych pomohl iniciovat projekty, které zvýší budoucí příjmy roz-

počtu města Opavy.

Rád bych se zaměřil na  řešení nezaměstnanosti, podporu rozvoje 

podnikání prostřednictvím vybudování skutečné průmyslové zóny 

a na vdechnutí života do chátrajícího areálu Dukelských kasáren.

5. Ing. Ondřej Tůma 
35 let, manažer, jednatel a ředitel společnosti FERRAM STROJÍR-

NA, s.r.o., President Rotary clubu Opava

Chtěl bych, aby se přístup města změnil, hlavně v  jednání s  lidmi 

a v otevřenosti v tom, co se děje uvnitř města. Také aby město pod-

porovalo smysluplné projekty a nehýřilo penězi.

V popředí mého zájmu je rozšiřování zeleně v našem městě, odpado-

vé hospodářství a efektivní nakládání s majetkem města.

2. Mgr. Alexandr Burda
43 let, VŠ pedagog Ústav lázeňství gastronomie a turismu, Slez-

ská univerzita Opava, Konzultant v pohostinství 

Nechci dělat politiku, ale aktivně se podílet na rozvoji regionu. Změ-

nu 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.

Mým osobním cílem je upozornit na turistický potenciál města a re-

gionu a  najít cestu k  prosperitě. Trápí mě, jak se z  našeho města 

vytrácí život, stejně jako všechny ty prázdné krámky a hospůdky. 

4. Jiří Sýkora 
60 let, revizní technik, bývalý reprezentant ČR v  orientačním 

běhu a atletice, olympionik

Cítím, že je potřeba v  Opavě udělat takové změny, aby naše děti 

a vnoučata nemusely odcházet z města za prací a mohly žít v krás-

ném městě, kterým podle mého názoru Opava bezesporu je.

Dlouhodobě se věnuji sportu a  práci s  mládeží, přirozeně bych se 

tedy rád věnovat právě této problematice. Kromě toho pak také kul-

tuře. 

6. Ing. Ondřej Veselý 
41 let, ekonom, OSVČ, ředitel realitní kanceláře 

Ve  Změně pro Opavu se sešla řada skvělých lidí, kterým nejde 

o vlastní koryto, ale chtějí alespoň svým málem přispět k  lepšímu 

fungování našeho krásného města.

Je mi blízký finanční sektor, správa majetku a problematika dopravy. 

Chci se věnovat nemalým problémům Kylešovic. 

Představujeme naše kandidáty



Představujeme naše kandidáty

7. Ing. Barbora Štenclová 
37 let, ekonom, OSVČ, zastupitelka, členka inves-

tiční Rady města Opavy

Kandiduji společně se svým kolegou Daliborem 
Halátkem, se kterým jsem spolupracovala již v sou-
časném volebním období, proto byla kandidatura 
za Změnu pro Opavu přirozenou volbou. Chtěla bych 
nadále pokračovat v  podpoře  projektů  určených 
ke  zpříjemnění života  mladým rodinám a  také se-
niorům. 

8. Bc. et Bc. Jakub Kubačka 
28 let, biolog, manažer enviromentálních a vzdě-

lávacích projektů Natura Opava 

Jsem nadšen elánem, profesionalitou a  lidským 
přístupem náměstka primátora Dalibora Halátka. 
Otevřel a  zprůhlednil fungování radnice občanům. 
Do voleb sestavil kreativní tým, který je zárukou po-
kračování těchto pozitivních trendů. Chci se zaměřit 
na nejpalčivější otázky životního prostředí v Opavě: 
ovzduší, hlučnost a absence zeleně v okolí města. 

9. Bc. Simona Tělupilová 
39 let, manažerka cestovní agentury

Změna pro Opavu dala dohromady kvalitní a naděj-
ný tým odborníků napříč tématy, které město trápí 
a  ve  kterých mohou Opavě prospět. Mým cílem je 
zaměřit se mj. na  vyhodnocení příjezdového ces-
tovního ruchu, kdo vlastně a proč do Opavy přijíždí. 
Tímto směrem pak cílit propagaci a podpořit a oživit 
cestovní ruch a život ve městě. 

10. Mgr. Milan Šmíd
40 let, zástupce ředitele Střední školy hotelnictví 

a služeb a VOŠ Opava, VŠ učitel

Rád bych přispěl k proměně Opavy ve skutečně mo-
derní kulturní město, ze kterého nebudou lidi odchá-
zet jinam. Vzhledem k mému povolání bych se rád 
věnoval oblasti gastronomie, kultury, cestovního 
ruchu a školství. 

11. Mgr. Jolana Kaniová
43 let, učitelka humanitních předmětů 

Ve  Změně se angažují sympatičtí a  spolehliví lidé, 
kteří pro své město a okolí léta nezištně organizují 
různé pozitivní aktivity, což je mi velmi sympatické. 
Chtěla bych nadále působit ve skupině se zaměře-
ním na kulturní aktivity v návaznosti na oblast ces-
tovního ruchu a  být tak nápomocná při aktivitách 
spojených s Opavou a regionem. 

12. PhDr. Jaroslav Burda
70 let, důchodce, emeritní ředitel SŠT Kolofíko-

vo nábřeží, držitel titulu Mistr sportu a  ocenění 

Merkurova křídla v  kategorii o  sobnost regionu, 

člen Matice slezské, Rotary Clubu a  po  dobu tří 

volebních období působil v  opavském městském 

zastupitelstvu. 

Podporuji Změnu, protože věřím v občanskou spo-
lečnost a cítím se být opavským patriotem. 

13. Ing. Jiří Černohorský 
43 let, stavební inženýr, podnikatel

Chci přispět ke zkvalitnění života ve městě, kde jsem 
se narodil a mám jej rád. Líbí se mi veškeré sportov-
ní aktivity a je tedy přirozené, že bych se rád zaměřil 
právě na tuto oblast. Z profesního hlediska mě pak 
zajímá infrastruktura.

14. Petr Fáborský
18 let, student Střední průmyslové školy stavební

Změna je pro mě další krok v mém životě, který mě 
obohatí o spoustu zajímavých a užitečných informa-
cí. Je to možnost změnit místo, kde žiji, k lepšímu. 
Chci více zviditelnit mládež, ať už co se týče sportu, 
hudby, či kterékoliv aktivity, kterou dělají. Podpořit 
je nejen finančními prostředky, ale i  možností se 
předvést co dokáží.

15. Doc. Mgr. Martin Pavlíček, PhD. 
40 let, historik umění, vysokoškolský pedagog

Podporuji program Změny za  Opavu a  jejího lídra. 
Rád bych se zaměřil na  témata spjatá s  kulturou 
a školstvím. 

16. Ing. Miroslav Frank, Csc. 
68 let, botanik, dendrolog

Změna je život, noví lidé jsou zárukou větší trans-
parentnosti vedení radnice. S  novými myšlenkami 
a  názory. Budu prosazovat obnovu městského by-
tového fondu. Podporu drobných podnikatelů a živ-
nostníků v souvislosti s oživením pěších zón a centra 
města. Podporu zájmové činnosti spolků, organizací 
a zájmových sdružení ve městě.

17. Martin Holuša
33 let, podnikatel v  oblasti výroby a  distribuce 

plastových karet

Není mi lhostejné město, ve  kterém žiji. Dost bylo 
pouhého koukání kolem sebe a naříkání. Je na čase 
konat. Opava si zaslouží více než supermarkety 
na každém rohu. Jako podnikatel bych se rád zamě-
řil na zlepšení podmínek drobného podnikání a ob-
novení kupní síly ve městě. 

18. Jan Lebeda
64 let, důchodce, praxe v automobilové dopravě

Rád bych pokračoval v občanských aktivitách v Ka-
teřinkách a ve věcech dopravy našeho města. Chci 
se podílet na změnách v severní části města a spo-
lupodílel se na rozvoji Opavy tak, aby zde chtěly zů-
stat žít naše děti a vnoučata a zastavil se tak odliv 
obyvatel Opavy.



19. Romana Șenlug
28 let, průvodkyně na mateřské dovolené

Změna je pro mě hnutí s pozitivním myšlením a po-
dobnými názory na život v našem městě,jako mám 
já. Myslím, že je ještě šance posunout pozici Opavy 
na post atraktivní turistické destinace, na čemž bych 
se ráda podílela. 

20. Mgr. Roman Podzemný
41 let, ředitel ZŠ Vrchní

Na kandidátce jsem objevil několik lidí, se kterými 
jsem již dříve spolupracoval, a  kterým věřím, že 
chtějí pro Opavu pracovat. Středem mého zájmu je 
oblast školství a sportu. 

21. Antonín Hora
51 let, invalidní důchodce, stavební referent

Chtěl bych se zaměřit na dění v Opavě, a to zejmé-
na na  oblast hospodáření s  majetkem, životního 
prostředí, zeleně a  kultury. Rád bych se podílet 
na na realizaci co možná nejvíce bezbarierových pří-
stupů do různých lokalit a míst pro vozíčkáře. Rád 
bych se zaměřil i  na  jinak hendikepované občany 
a na zkvalitnění jejich života v Opavě. 

29. Mgr. Šárka Quisová
63 let, důchodkyně, dříve učitelka, členka Opav-

ské výtvarné skupiny X a Matice slezské 

Seberealizace s  věkem nezmizí, mění se jen mož-
nosti, jak to provést. Chci i pro ostatní seniory světu 
rozumět a zdravotní a sociální služby, které budou 
respektovat autonomii člověka. Kromě toho bych 
se ráda zaměřila na podporu a rozvoj všech oblastí 
kultury. 

Dále za nás kandidují: 
22. Petr Koval, 45 let, provozní vedoucí restaurace, OSVČ, poradce v oblasti pohostinství a cestovního ruchu, 23. Jiří Skalík, 59 let, strojník, 

údržbář, sportovec, 24. Jan Sýkora, 22 let, student Akademie výtvarných umění, reprezentant ČR v atletice (1500m) do 23 let, 25. Jana Celtová, 
43 let, účetní, lektorka, 26. Radek Krušberský, 41 let, řemeslník, trenér stolního tenisu, 27. Lucie Greiplová, 24 let, servírka, 28. Hanuš Vlach, 
43 let,  chemik, truhlář, 30. Marek Kočvara, 38 let,  IT specialista, 31. Bc.  Markéta Sonnková, 38 let,  lektorka, členka o.s. Za  Opavu, 

32. Michaela Ulbrichtová, 23 let,  studentka elektrotechniky a  informatiky, 33. Ing.  Miroslava Dobošová, 53 let,  makléřka, obchodní 

zástupkyně, 34. Mgr. Tomáš Fládr, 32 let,  jednatel a spolumajitel firmy FROS ZPS s.r.o., 35. RNDr. Milan Kubačka, 67 let, biolog a učitel, 

zakladatel a koordinátor aktivit environmentální organizace Natura Opava – Czech Republic, 36. Mgr. Martin Valeček, 49 let, učitel zeměpisu 

a tělesné výchovy Masarykovy školy zemědělské a VOŠ v Opavě, aktivní člen mnoha sportovních, kulturních a ekologických spolků a organizací 

v Opavě, 37. Mgr. Radmila Šrajerová, 40 let, manažerka zahraniční spolupráce a mezinárodních projektů Masarykovy školy zemědělské a VOŠ 

v Opavě, aktivní členka mnoha sportovních, kulturních a ekologických spolků a organizací v Opavě, 

38. Ing. Pavel Brída
47 let, podnikatel od roku 1991, majitel, generální 

ředitel a  předseda představenstva firmy Moto-

scoot a.s.

Jako podnikatel jsem zvyklý dělat vše na  100% 
a  mezi kandidáty Změny se nachází celá řada po-
dobně smýšlejících lidí. Rád bych využil svých dlou-
holetých zkušeností a zaměřil se na oblast dopravy 
a podnikání ve městě, stejně jako na odbornost ve-
doucích pracovníků jednotlivých odborů.

39. Břetislav Tůma
66 let,  důchodce, předseda představenstva 

FERRAM a.s., držitel cen Merkurova křídla a Via 

Bona za  filantropickou činnost, zakladatel opav-

ského Rotary Clubu 

Změna je hnutím, které naplňuje moje představy 
o  společenské odpovědnosti, umožňuje mi dál po-
máhat těm, kteří si to zaslouží a pozitivně ovlivňovat 
životní prostředí.

Představujeme naše kandidáty

Rozvoj občanské společnosti – na prvním místě jsou lidé
Změna pro Opavu prosazuje rozvoj občanské společnosti na Opavsku. Občanská 
společnost je pro Změnu prostor, ve kterém občané prosazují své zájmy. Stručně řečeno, 
občanská společnost je „vše, co není stát“.
Občané města Opavy mohou prosazovat své zájmy pro-

střednictvím společenských institucí jako jsou asociace, 

spolky, sdružení společenských organizací, církve, odbo-

ry, spolky apod. Tyto instituce musí být nezávislé na státu 

rovněž ekonomicky – prostředky na svou činnost získá-

vají ze soukromých zdrojů, od různých sponzorů, nadací 

či poskytovatelů dotací.

Příkladem odjinud může být Německo. Každý třetí člo-

věk v Německu se ve  volném čase věnuje obecně pro-

spěšné činnosti. Průměrně 14 až 21 hodin měsíčně se 

občané zabývají především sportem a  volnočasovými 

aktivitami, prací pro děti a mládež, činností pro církev, 

v oblasti zdraví a sociální práce nebo se zajímají o kul-

turu a vzdělání. „Třetímu sektoru“ mezi státem a trhem 

také přináleží národohospodářský význam. Roční ob-

čanský přínos v  Německu se odhaduje na  více než 4,6 

miliard odpracovaných hodin. Národohospodářská hod-

nota vytvořená neplacenou prací tak odpovídá 35 miliar-

dám eur – jde skoro o dvě procenta národního důchodu. 

Změna pro Opavu považuje rozvoj občanské společnosti 

nejen za základ pro další rozvoj demokracie, ale rovněž 

jako základ pro ekonomický rozvoj opavského regionu, je 

to „třetí sektor“ mezi státem a trhem, který přinese až 

50 mil. Kč tržeb ročně a 100 nových pracovních míst pro 

Opavu do 10-15 let. 

Ekonomická opatření programu Změny pro Opavu za-
staví dlouhodobý úbytek obyvatel Opavy do 15 let a opět 
obnoví růst počtu obyvatel našeho krásného města!



Zase ta Slezanka…

Do roku 2020 přibude v Opavě až 1000 

nových pracovních míst
Nezaměstnanost považujeme za nejzávažnější sociální problém současného města Opavy. 

Podpoříme rozšíření průmyslové zóny v Opavě – Palhanci, kde je nyní hnací firmou Mondelez, která nyní buduje 

zázemí pro 400 nových míst. Profesionálně připravená a zasíťovaná zóna má potenciál vytvořit dalších 800 nových 

pracovních míst, zajistíme investice ve spolupráci s Krajským úřadem MSK a agenturou CzechInvest.

Podpoříme rovněž rozvoj malého a středního podnikání, a to v technologických oborech, infopodnikání, vzdělávání, 

drobných řemesel a služeb, coworkingu, pro něž podpoříme obnovu infrastruktury brownfield Dukelských kasáren 

s využitím z EU fondů a nabídneme vstup privátním investorům do oblasti kasáren za účelem vytvoření min. 200 

pracovních míst.

Ostuda v  centru města. Promarněné finance. Mrtvola 

ležící tam, kde by mělo být nejvíce živo. Tak a mnohem 

barvitěji je možno slyšet mluvit Opaváky o Slezance. Ná-

vštěvníci města na těchto místech obvykle jen rozpačitě 

mlčí. Centrum se jim líbí, ale co má být tohle?

Myslím, že není nikdo, koho by nechala situace u Slezan-

ky klidnou. Co však dál? Situace kolem stavby, smlouvy 

podepsané předchozím vedením města další využití blo-

kují či významně omezují a není-li člověk zrovna dema-

gog, nelze se jednoznačně vyjádřit k řešení této spletité 

situace.

Nabízí se i  varianta rozšíření městské zeleně, avšak 

z ekonomického hlediska je iracionální uvažovat o nevy-

užití tak lukrativních prostor v centru města. Naše vize 

je usilovat o přestavbu těchto prostor. Způsob ztvárnění 

stavby by měl jednoznačně kopírovat stav před druhou 

světovou válkou. Ve světě to není to nic neobvyklého, že 

na  vybombardovaných centrech měst byly postaveny 

repliky domů. Pohlédněme na výstavní polská nebo ně-

mecká města! Pojetí však musí mít i modernější ráz.

Přízemí budov má všechny předpoklady k  využití drob-

nými obchodníky. Osobité krámky butikového typu, re-

gionální potraviny a  drobné služby. Nabízí se otázka 

osobního vlastnictví takovýchto objektů. Privátní vlastník 

podnikající v  těchto místech může toto místo stejně tak 

pozvednout, jako nešťastným hospodařením opět ponořit 

do hlubokého spánku. V případě, že vlastníkem zůstane 

město, může mít na prostory, jejich vzhled a využití větší 

vliv. Předejdeme negativním jevům jako nevkus, přesy-

cení reklamou, hlučnost atd. Výše nájemného by měla 

zohledňovat fakt, jak moc Opava určitou službu nebo sor-

timent na tomto místě „potřebuje.“ První patro je možno 

nabídnout k využití neziskovým organizacím. Především 

těm, které pečují o duševní, kulturní a pohybový rozvoj 

našich dětí a dávají jim prostor k růstu. Možností je celá 

řada – krytá in line dráha nebo třeba rampa na skate-

board. Opava rovněž postrádá bezprahový klub, kde by se 

mohli scházet mladiství a věnovat se něčemu smyslupl-

nějšímu než popíjení alkoholu a marihuaně v parku. Ide-

ální využití je pro dětské kroužky, náměstí bez dopravy 

nabízí bezpečí i zázemí a smysluplné využití času čekají-

cím rodičům. O tom však rozhodnou sami občané Opavy.

Slezanka má všechny předpoklady stát se opět centrem 

města a spojit zájmy generací. Dokonce i pro zeleň je tu 

dost místa v navazujících prostorách za budovami.

Akce, které jsme zorganizovali. A budeme v nich i pokračovat. 

Kylešovský špekáček

22. srpna 2014
Kylešovský špekáček se vydařil 

a desítky lidí si přišly opéct kvalitní 

špekáček, děti zasoutěžit a  rodi-

če v  příjemné atmosféře pohovořit 

o čemkoliv. K zpříjemnění atmosféry 

přispěla opavská skupina Karavana.

Katerajnský špekáček

20. září 2014
Občanská společnost uprostřed 

sídliště. Ještě větší úspěch mělo 

zábavné odpoledne v  Kateřinkách, 

kde tipujeme návštěvnost až na 500 

lidí. Počasí ná přálo a věříme, že se 

všichni bavili stejně dobře jako my. 

Týden slezské kuchyně

4. – 13. dubna 2014
Autorem myšlenky pořádání akce 

je člen našeho hnutí Mgr.  Alexan-

dr Burda. Cílem akce je dát regio-

nu gastronomickou tvář a  podpořit 

místní podnikatele. Do  projektu se 

zapojilo 21 restaurací, kde se v uve-

deném týdnu podávaly regionální 

pokrmy. Akce se bude konat každo-

ročně na zahájení turistické sezóny. 



Podporují nás nezávislé osobnosti…
Změna pro Opavu není jen o lidech uvedených na kandidátkách 
pro volby 2014. Podporuje nás řada nezávislých osobností, 
které postupně představujeme na našich stránkách.

MUDr. Petr Herman
gynekolog a  porodník, úspěšný lékař se 

soukromou praxÍ 

Petr Chroust
manažer MAS Opavsko

„Podporuji Změnu pro Opavu, pro-

tože je pro mne zárukou spolupráce 

mezi městem Opavou a  opavským 

venkovem.“

David Huf
fitness trenér a odborník na zdravý životní 

styl, rodák z Opavy

„Fandím Změně pro Opavu, protože 

jedna z jejich priorit je podpora ak-

tivního životního stylu obyvatel, což 

mne jako fitness trenérovi a propa-

gátorovi zdravého životního stylu je 

sympatické“

Václav Šmach
obchodní ředitel vinařství Reisten

„Plně podporují odhodlanost a nad-

šení lidí ze Změny pro Opavu. Věřím, 

že díky Změně šedý obraz života 

v našem městě změní svou podsta-

tu. Věřím v mladou, živou, spraved-

livou a hlavně bílou Opavu.“

Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.
pedagog Slezské univerzity v Opavě

„Podporuji kandidaturu pana Mgr. Dalibora Halátka v komunálních volbách 

do zastupitelstva, následně rady a pokud možno i primátora statutárního 

města Opavy na  základě pozitivních osobních zkušeností při spolupráci 

na kulturních a společenských akcích v Opavě. Charakteristické znaky pana 

Mgr. Halátka – vstřícnost, kompetentnost, odbornost, zájem o pozitivní ob-

raz a dění v Opavě a jeho naplňování a především slušné a kultivované jed-

nání.“

Milan Kašpárek
podnikatel, majitel firem Kašpárkova pizza, restaurace a pension ve Velkých Heralticích 

a pizzerie v Kravařích, provozovatel Kašpárkovy hasičárny v Opavě Kateřinkách

„Ani doprava, ani doleva, prostě Změna.“

Mezi naše další podporovatele patří: 
Jan Weiss - zahradnictví Branka, 

Mgr. Jan Škrabal – ředitel ZŠ Englišova, trenér TJ Sokol Opava

a řada dalších. 

Více na www.zmenaproopavu.cz



www.zmenaproopavu.cz

www.facebook.com/zmenaproopavu

na slevu ve výši 

10 Kč 
na speciální skleničku 

k zakoupení na vinných trzích 

Kuchařka 

„OPAVSKÉ SLEZSKO 
– zde podáváme regionální pokrmy“ už v říjnu 

Na jaře 2014 jsme ve spolupráci s Magistrátem města 

Opava a Slezskou univerzitou poprvé realizovali gas-

tronomickou akci s názvem „Týden Slezské kuchyně“, 

která se setkala se zájmem veřejnosti, proto chceme 

v její realizaci pokračovat. Podporou této akce by měla 

být publikace s názvem „OPAVSKÉ SLEZSKO – zde po-

dáváme regionální pokrmy“, připravovaná odborníky 

ze Slezské univerzity v Opavě, na níž participuje i člen 

našeho hnutí Mgr. Alexandr Burda. 

Pro publikaci bude zvolena neobvyklá forma distribu-

ce v duchu naší filosofie podpory drobného a střední-

ho podnikání v našem regionu. Nemáme v úmyslu při-

nášet provize z prodeje velkým distribučním firmám, 

ale od října budeme nabízet výdělek i formu prezenta-

ce všem účastníkům soutěže a dalším obchodníkům. 

Knihu proto nehledejte na  pultech knihkupectví, ale 

na pultech barových a pultech obchůdků s regionální 

nabídkou zboží. 

Opavské Slezsko, jehož centrem je Opava, je v  cent-

ru našeho zájmu z hlediska rozvoje cestovního ruchu. 

Tradiční kuchyně a  přírodní produkty významně při-

spívají ke specifické   tváři regionu, stejně jako třeba 

kulturní památka nebo lidová slavnost. Poznávejme 

proto blíže svůj region a  nebojme se být patrioty, 

máme být na co hrdí. 

Opavský 
vinný trh 2014
Termín konání: 31.10. - 1.11.2014
Místo konání: OC Breda & Weinstein

Změna pro Opavu tady bude bez ohledu na výsledky 
komunálních voleb. 

Vždy na jaře na začátek turistické sezóny se naše hnu-

tí bude podílet na  organizaci Týdne slezské kuchyně 

a  vždy na  podzimní ukončení turistické sezóny bu-

deme spoluorganizátory akce OPAVSKÝ VINNÝ TRH. 

Naší ambicí je aktivní život ve městě a regionu s mo-

tem: Ochutnejte, bavte se a podpořte turistický region 

OPAVSKÉ SLEZSKO. V rámci Opavského vinného trhu 

jsme pro vás připravili dva zábavné dny s ochutnávka-

mi přívlastkových vín z místních vinoték. 

Atmosféru umocní hudební produkce opavských hu-

debních uskupení napříč všemi žánry. Páteční pro-

gram má za cíl oslovit především hosty od 20 do 50 

let a  je ve znamení rockové a popové hudby, vystou-

pí i studentský soubor. Sobotní program ocení hosté 

od 40 do 80 let, vystoupí žákovské sbory, cimbálovka, 

prostor dostane i jazz a folk. 

Zakoupíte-li si u vchodu degustační skleničku za 70 Kč, 

můžete dle libosti ochutnávat vzorky vín přibližně 

z dvaceti moravských vinařství v ceně 10, 20 a 30 Kč. 

Nabídku doplní sýry, uzeniny a vše k vínu z produkce 

místních výrobců. 

Partnery projektu jsou Opavské Slezsko, OC Breda & 

Weinstein a Slezská univerzita Opava.

Brija
Brija je omáčka z  čerstvého nebo sušeného ovoce, 

koření a  smetany. Tento pokrm zaznamenává v  na-

šem regionu určité změny a liší se i složení pokrmu 

„před vodou“ a „za vodou“. Na „cisarske“ je brija tro-

chu chudší a  více ovocná, na  „prajzske“ se z  ní vy-

vinula „černa mačka“. Odlišnost je v přidání zeleni-

nového vývaru, másla, rozinek, rumu, ořechů nebo 

dokonce čokolády. Brija, původně je samostatným 

pokrm s halečkami, je vhodným dezertem.. 

Na přípravu čtyř porcí potřebujeme: 

2 hrušky, 2 jablka, polévkovou plnou lžíci cukru kru-

pice, skleničku bílého vína, celou skořici, tři hřebíčky, 

hrníček 12 % smetany, zarovnanou polévkovou lžíci 

hladké mouky. 

Čerstvé ovoce očistíme a nakrájíme na kostičky. Vlo-

žíme do hrnce, přidáme bílé víno, cukr, celou skořici, 

hřebíček a přivedeme k varu. Zahustíme záklechtkou 

ze smetany a mouky a důkladně mouku asi dvacet mi-

nut provaříme.

✂
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