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zpravodaj
Rozhovor
s Liborem
Witasskem

O změnách nemluvíme,
my je děláme

Máte za sebou kariérní úspěchy, mj. jste

nému pádu celé skupiny a zachránili jsme

s týmem Změny, který je složen z řady vý-

byl generálním ředitelem a předsedou

tak společnými silami tisíce pracovních

znamných osobností, aktivně jsme působili

představenstva VÍTKOVICE, a.s. Co považu-

míst v Ostravě. Obě tyto pracovní zkuše-

v několika městských společnostech, v ko-

jete za nejlepší zkušenost?

nosti byly pro mne velkou školou do bu-

misích a výborech města s velmi dobrými

doucna a vážím si důvěry, kterou mi akci-

výsledky, žádné hádky, žádné obchody,

onáři poskytli.

nemáme přeběhlíky ani průšvihy. Máme

Narodil jsem se v tomto regionu, jsem
místní patriot a pomoc takovému podniku jako jsou VÍTKOVICE jsem tak nemohl

Strana nebo hnutí by neměla být jen o jed-

odmítnout. Před vstupem do koncernu

nom člověku. Jak byste charakterizoval

VÍTKOVICE, a.s. jsem působil jako globální

poměrně stabilní tým vaší kandidátky?

manažer ve švédské skupině GCE Group,
kde jsem se naučil konsenzuálnímu rozhodování a v pozici jsem mohl pokračovat až
do konce roku 2018. Z pohody a výborného
finančního zajištění jsem holt šel do velké
nepohody a finanční nejistoty. Vybojovali
jsme toho hodně, většina firem ze skupiny
VÍTKOVICE dnes normálně funguje. Něco již
zachránit nešlo, ale zabránili jsme neříze-

Naše témata

•
•
•
•
•

Slezanka
Zimní stadion
Slezské divadlo
Náplavka
Dukelská kasárna

Tým je naprosto klíčový, musíte obsadit
desítky pozic v nejrůznějších orgánech
města schopnými lidmi, abyste vůbec něčím pozitivně pohnuli kupředu. Nemůžete
mít narychlo slepený tým neznámých lidí

i silné zázemí v osobnostech jako emeritní ředitel technické střední školy Jaroslav
Burda nebo zakladatel firmy Ferram Břetislav Tůma. Máme se od koho učit a u koho
poradit, neslibujeme tak nereálné věci,
protože na rozdíl od opozice musíte sliby
začít i plnit.
Čím se zabýváte v současné době?

s nejistými schopnostmi, protože se vám

Působím dále jako manažer změn a prů-

to rychle rozpadne a selžete, jako fatálně

myslový expert ve více firmách, z nichž ně-

selhalo opavské hnutí ANO po minulých

kolik je v Moravskoslezském kraji a jedna

volbách. Z tohoto pohledu jsem spokojen

je opět švédská. Hlavním úkolem je zvyšování přidané hodnoty a ziskovosti výrob-

...více uvnitř listu

• Podpora regionu
• Parkování
• Bezhotovostní platby
nejen v MHD
• Nový bazén

ních firem v době permanentně rostoucích
nákladů, a to především mzdových. Kromě
toho chystáme rekonstrukci zdevastované
budovy v památkově chráněné Dolní oblasti Vítkovice, kterou jsme s manželkou
zakoupili a chceme jí vdechnout nový život.
(pokračování na str. 4)
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Pojďme společně tvořit město,
ve kterém žijeme

1. Čisté a bezpečné město

3. Město pro
všechny generace

Lidé se cítí v Opavě skvěle, počet obyvatel Opavy opět začíná růst.

Město Opava je atraktivní pro občany všech ge-

Lidé žijí v čistém a bezpečném městě, které potírá příčiny zločinnos-

nerací, s kvalitní infrastrukturou pro seniory,

ti ve městě. Město zajišťuje chod kvalitní veřejné infrastruktury pro

zázemím pro děti a mládež a s významnou pod-

občany.

porou pro rodiny s dětmi. Financuje sportování

Cíle:

dětí a mládeže jako prevenci před patologickým

• nové centrum Opavy, výstavba nové Slezanky s preferencí návratu
historizující podoby fasád z roku 1939, zástavba za Slezankou se
zachováním parku pro rodiče s dětmi
• další výrazné omezení hracích automatů ve městě
• zásadní reorganizace Městské policie v Opavě s cílem štíhlé organizace, jejíž aktivity budou primárně zaměřeny na zajištění bezpečnosti obyvatel.
• bezemisní městská hromadná doprava

2. Prosperující město

vysedáváním u počítače, alkoholismem a užíváním drog.
Cíle:
• nová rezidenční čtvrt v Dukelských kasárnách, podpora výstavby školky, parku a veřejných prostor ve spolupráci s investorem
• postupné rozšiřování bytového fondu města
Opavy, dostupné nájemné i pro mladé rodiny
s dětmi
• rekonstrukce zimního stadionu a podpora
dlouhodobého rozvoje sportů na ledě
• multifunkční sportoviště s wellness místo

Město Opava je atraktivní lokalitou pro investory s vysokou přidanou hodnotou, kteří nabízí uplatnění pro absolventy našich středních
škol a Slezské univerzity v moderních oborech. Firmy s vysokou přidanou hodnotou vytváří konkurenci na trhu práce a nabízí příležitosti
pro nadprůměrné mzdy.
Cíle:
• dokončení rozvojové podnikatelské zóny v Opavě – Vávrovicích pro
investory z řad místních i externích firem
• vybudování podnikatelského inkubátoru ve spolupráci se Slezskou
univerzitou v moderních technologických oborech
• podpora místní ekonomiky a živnostníků, slezské gastronomie, regionálních produktů a služeb
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stávajícího plaveckého bazénu, propojení se
zimním stadionem
• výstavba

nového

plaveckého

stadiónu

s aquacentrem pro děti a mládež
• podpora nové infrastruktury pro seniory, víceleté financování a inovace do sektoru sociálních služeb
• sociální problematika a služby jsou věcí města, které podporuje zvyšování dotací poskytovatelům sociálních služeb v oblasti práce
a péče se zdravotně a duševně postiženými,
seniory, sociálně slabými a vyloučenými skupinami

4. Udržitelné město

6. Tvořivé město

Město Opava se rozvíjí v souladu s přírodou a svou přírodu

Tvořivost občanů Opavy je vítanou aktivitou, kterou město

chrání. Energetické a odpadové hospodářství využívá vlast-

systémově podporuje. Podpora umění, ale rovněž inovací

ní infrastrukturu města v uzavřeném cyklu, kde odpady,

v běžném životě ze strany občanů, je standardní součástí

které město vytvoří, si také zrecykluje a zpracuje do nové

rozpočtu města. Opava je kulturním centrem širšího regi-

energie a produktů pro město.

onu.

Cíle:

Cíle:

• vybudování vlastní infrastruktury pro ukládání a zpraco-

• zachování obou divadelních scén v opavském divadle, di-

vání odpadu

vadlo centrem marketingu našeho města

• nové technologie města pro získávání energie z odpadu
a obnovitelných zdrojů, využitelné v městské hromadné
dopravě i vytápění městských budov

• trvalé vybudování opavské náplavky u řeky Opavy jako
v roce 2015 v rámci úspěšného festivalu Landscape
• podpora sousedských slavností při využívání neobvyklých

• plnění projektu Zelené hradby – stromy do krajiny pro lidi

míst ve městě pro zlepšení nálady a občanské sounále-

• stínící prvky, voda a zeleň v ulicích pro zmírnění veder

žitosti ve městě

5. Opava městem znalostí

7. Město technologií a inovací

Město Opava zlepšuje a buduje kvalitnější infrastrukturu

Nové technologie a transformaci globální ekonomiky musí

pro vzdělávání, pravidelně investuje do škol a školek, včet-

Opava využít mezi prvními. Zavádí inovace a nové techno-

ně potřebné infrastruktury pro vzdělávání dětí, mládeže

logie do MHD a dalších služeb města. Podporuje maximál-

i celoživotního vzdělávání.

ní elektronizaci úřadů a služeb pro občany, transparentní

Cíle:

a otevřené informace pro všechny.

• pravidelné investice do obnovy školských budov a pod-

Cíle:

pora alternativních trendů ve školství
• vybudování Centra tradičních řemesel a služeb pro jejich
výuku v prostorách dnešní Slezanky
• podpora rozvoje Slezské univerzity v Opavě, včetně univerzity třetího věku

• od roku 2019 moderní odbavovací systém v MHD s bezhotovostními platbami, včetně plateb pomocí kryptoměn
• zavádění prvků autonomní dopravy na vybrané trasy
města
• moderní parkovací dům u nádraží Opava východ, řešení
rezidentního parkování ve městě
• využití mobilních aplikací ve městě

www.facebook.com/zmenaproopavu

• využití technologií rozšířené virtuální reality pro lepší
orientaci ve městě, moderní informační systém v centru

www.instagram.com/zmenaproopavu
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města pro návštěvníky

Plníme sliby, jsme
Změna pro Opavu
-3-

Rozhovor
s Liborem
Witasskem
O změnách nemluvíme,
my je děláme
Dokončení ze str. 1

ve stovkách miliónů Kč. Zrekonstruovali

ho centra města Opavy, vyřešení Slezanky

Proč jste se rozhodl vstoupit do politiky?

jsme školy, školky, mosty i silnice, nová

včetně rozumné bytové zástavby za ní. Při-

sportoviště, u těch největších jsme pak

kláním se k variantě návratu historizující

alespoň dokončili velmi drahé projekční

podoby náměstí. Je to první krok z mnoha

práce a stavební řízení.

k tomu, aby se odliv obyvatel Opavy zasta-

Co považujete za největší úspěchy, kte-

vil, a to je naše hlavní myšlenka.

rých se dosáhlo?

Proč jste jako číslo dvě kandidátky vybrali

Mám rád Opavu a hlavní motivací byla
deziluze z období, kdy město stagnovalo,
vedení města nebyl jeden tým a šlo cítit, že jsou mezi sebou pohádaní a nebyli
schopni řešit klíčové problémy města. Ono

Mám radost z výrazného navýšení grantů

stanete důvěru občanů, to je úplně něco

pro sportující děti a mládež a obecně pro

Jolana Kaniová má neuvěřitelnou vnitřní

jiného a zodpovědnosti se i dnes většina

sportovní kluby, jichž je v Opavě více než

pozitivní energii a výborně zvládla práci

zastupitelů bojí a spíše jí uhýbá.

200, a tím patříme mezi 5 nejsportovněj-

předsedkyně kulturní komise města. Po-

Poslední čtyři roky působíte v zastupitel-

ších měst v ČR. Já to považuji za recept

kud Opava v něčem vyniká, pak je to v ma-

proti patologickému vysedávání dětí u po-

sivní podpoře opavské kultury. Já bojoval

čítačů, prevenci alkoholismu či užívání

za opavské sporty, Jolana za naši kulturu,

drog. Postup fotbalistů do nejvyšší soutěže

dva pilíře, ve kterých je Opava na špici

a oslavy 110 let opavského hokeje byly pří-

v celé republice.

jemnou odměnou za práci Změny v opav-

Co děláte ve volném čase? Jaké jsou vaše

stvu města Opavy. Jak tyto roky a práci
ZMO hodnotíte?
Je to velká zkušenost a velká většina zastupitelů v Opavě jsou zodpovědní lidé,
se kterými je radost spolupracovat. Chronické prudiče najdeme asi všude, je však
neuvěřitelné, jak svou destrukční činností dokáží věci zpomalit či dokonce zastavit. Já nejsem člověk, který po obdrženém
pohlavku nastaví druhou tvář, a tak jsem
spoustu času musel trávit tím, že jsem
městské společnosti před útoky těchto zvláštních lidí aktivně bránil. Nakonec
jsem přesvědčen, že základní věci se povedly. Snižujeme dramaticky zadlužení
města, zabránili jsme rozprodeji klíčového majetku, např. prodeji městských lesů,
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právě Mgr. Jolanu Kaniovou?

je jednoduché něco kritizovat, ale když do-

ských sportech. Nového ředitele divadla
nám závidí i v Praze, změnu to už opravdu
chtělo. Zcela určitě byl úspěch vyrovnat se
s investorem, který chtěl postavit za Slezankou obří shopping centrum. Nyní víme,
že za Slezankou zůstane primárně park,
u kterého jsme už stihli zahájit rekonstrukci a máme připraven projekt, co se Slezankou dělat dále.
Co je hlavním bodem programu, myšlenkou či tématem, se kterým jde Změna
do voleb?

zvedli jsme fotbal, zachránili opavský ho-

Velkých problémů je v Opavě stále dost, ale

kej, dokončili řádově 60 investičních akcí

považuji za velkou prioritu výstavbu nové-

koníčky?
Mám rád přírodu a od dětství se věnuji rybaření. Letos jsem vyrazil na polární Ural,
kde je dodnes člověkem nedotčená příroda a hlavně tam nebyl žádný signál pro
mobilní telefony. Teprve tam si člověk uvědomí, jak je česká příroda zničená a zdevastovaná. V českých řekách už téměř nejsou žádné ryby, průmyslová těžba a kůrovec zničily naše lesy, o špinavém vzduchu
v našem regionu ani nemluvě. Je potřeba
s tím opravdu něco začít dělat, aby naše
děti nežily v měsíční krajině.

Naše hlavní témata a úspěchy
Za poslední čtyři roky se v Opavě toho podařilo hodně, její obyvatele ale podle nás stále
nejvíc zajímá, jak se zlepší a obohatí jejich život v následujících letech a jaký postoj a plány
jednotlivé strany a hnutí k rozšíření občanské vybavenosti mají. Jedny z témat, která hýbou
v této chvíli Opavou, jsou podle nás Slezanka, nový bazén a náš dlouhodobě připravovaný

Opava

jako skvělé
místo k životu

projekt oživení Dukelských kasáren.

Slezanka

Náplavka

Nový bazén

Vize

Velký úspěch akcí uspořádaných v rámci

Nechceme žádný hobby bazén, ale regulérní

za Slezanku a chceme co nejdříve zahájit

Landscape festivalu nás zavazuje k tomu,

plavecký stadion pro všechny opavské spor-

první etapu realizace spočívající ve vý-

abychom upravili břehy řeky Opavy pro

ty s minimálně stejně velkou rekreační zó-

stavbě bytových domů, jež uzavřou výhled

lepší využívání lidmi. Právě realizace ná-

nou aquaparku, vířivkami, dětskými bazény,

na zadní části domů na Ostrožné. Rekon-

plavky ukázala, že to jde.

tobogánem, párou a saunou. Realizaci jsme

Respektujeme

výsledky

studie

strukci Slezanky pro potřeby Střediska

připravili. Opava si nový bazén zaslouží.

volného času a vytvoření vzdělávacího
volnočasového centra řemesel a tradic
máme také připravenu.

Naše vizitka
Jako koaliční partner jsme se společně zasadili a zrealizovali řadu dobrých věcí a projektů a zároveň jsme
naplnili velkou část našeho volebního programu:
• vybudování nové kanalizace
v obcích Zlatníky, Milostovice,
Vlaštovičky a konečně začínáme
v Kylešovicích
• díky výborným výsledkům v třídění
odpadů zrušení platby za jeho svoz
pro občany do 18 let
• zahájení úpravy prostoru
za Slezankou a odvrácení výstavby

Dukelská kasárna
Nalezli jsme investory, kteří jsou schopni
zrekonstruovat historické budovy, např.
na wellness hotel, vzdělávací centrum,
zastavět střední část bytovými domy s velkým veřejným prostorem, který má potenciál stát se novou krásnou čtvrtí města.

schopping centra v centru města
• zavedení MHD zdarma pro
důchodce do 70 let
• nalezení silných investorů pro
revitalizaci Dukelských kasáren
• navýšení sportovních grantů pro
děti a mládež

• pozvednutí opavského fotbalu
a hokeje
• ukončení 1. etapy podnikatelské
zóny – místa pro nové investory
s vysokou přidanou hodnotou
• ozelenění Opavy – výsadba více jak
1 000 nových stromů
• organizace a spolupodílení se na akcích Týden slezské kuchyně, Opavské
vinné trhy, vinné stezky a Opavská míle
• navýšení dotací do sociální sféry
a komunitního plánování
• zahájení výstavby severního
obchvatu s podporou SMO
• odvrácení prodeje městských lesů
a zajištění odborníků na jejich obnovu
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Ing. Libor Witassek, MBA

1.

49 let podnikatel, manažer, kybernetik,
předseda dozorčí rady Slezský FC Opava,
předseda dozorčí rady Hokejového klubu Opava (HC Slezan), externí lektor MBA
programů na VŠE Praha, transformační
manažer v globálních firmách (reference
GCE Group, VÍTKOVICE a další), výkonný
ředitel Nadace ZET prof. Milana Zeleného, významný donátor Nadačního fondu
proti korupci, zastupitel města Opavy,
kandidát na primátora

politické hnutí Změna

2.

Mgr. Jolana Kaniová
47 let, pedagog humanitních předmětů,
lektorka jazykové školy, předsedkyně Kulturní komise Rady města Opavy, členka
Pěveckého sdružení slezských učitelek

bez politické příslušnosti /
nezávislý kandidát

3.

4.

Mgr. Dalibor Halátek

Ing. Ondřej Veselý

Jiří Sýkora

Bc. Simona Tělupilová

38 let, náměstek primátora města Opavy,
historik umění, člen Matice slezské

45 let, ekonom, ředitel realitní kanceláře, člen dozorčí rady Dopravního podniku města Opavy, genealog

64 let, revizní technik tlakových nádob
a technických plynů, bývalý reprezentant ČR
v orientačním běhu a atletice, olympionik,
držitel ČR rekordu v běhu na 5 km, manažer
každoroční akce Opavská míle, předseda
Sportovní komise Rady města Opavy

43 let, manažerka cestovní agentury,
členka Komise pro komunitní plán Rady
města Opavy

politické hnutí Změna

bez politické příslušnosti /
nezávislý kandidát

5.

6.

bez politické příslušnosti /
nezávislý kandidát

politické hnutí Změna

7.

8.

Mgr. Milan Šmíd

Antonín Hora

Ing. arch. Jan Kovář

Mgr. Alexandr Burda

44 let, zástupce ředitele Střední školy hotelnictví a služeb a Vyšší odborné
školy, člen Českomoravské myslivecké
jednoty a Klubu mysliveckých trubačů

55 let, invalidní důchodce, stavební referent

70 let, architekt, lektor v oblasti nauky
o stavbách na katedře architektury FAST VŠB
- TU Ostrava

47 let, pedagog Slezské univerzity, gastronom, podnikatel a konzultant v oblasti služeb, radní města Opavy, iniciátor akcí Týden
slezské kuchyně, Opavský vinný trh, vinných
a burčákových stezek a Opavské dvanáctky

bez politické příslušnosti /
nezávislý kandidát

bez politické příslušnosti /
nezávislý kandidát

9.

bez politické příslušnosti /
nezávislý kandidát

Naši další kandidáti bez politické příslušnosti / nezávislí kandidáti

-6-

11.
12.
13.

Mgr. Romana Şenlug
Mgr. Zdeněk Frélich
Ing. Jiří Černohorský

32 let
37 let
47 let

14.
15.
16.
17.
18.

Ing. Miroslav Frank, CSc.
Mgr. Matěj Burda
MgA. Jan Sýkora
Boris Peterek
Ing. Ondřej Tůma

72 let
25 let
26 let
43 let
39 let

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Ing. Roman Černý
PhDr. Jaroslav Burda
Kristýna Kaniová
Ing. Michaela Ulbrichtová
Jan Lebeda
Mgr. Roman Podzemný
Nikola Dušková
Pavel Jarkulisch
Jana Celtová
Hanuš Vlach
Petr Koval
Ing. Miroslava Dobošová
Břetislav Tůma
Radek Krušberský
Marek Kočvara
Mgr. Šárka Quisová
Michal Ulbricht
Josef Netolický
Bc. Markéta Sonnková
Ladislav Kadlec
Pavel Brída

47 let
74 let
21 let
28 let
68 let
45 let
31 let
39 let
47 let
47 let
49 let
57 let
70 let
45 let
42 let
67 let
51 let
43 let
42 let
53 let
51 let

vedoucí pobočky jazykové školy
ekolog, expert pro Národní síť Zdravých měst
podnikatel v oblasti lesních staveb, trenér florbalu, člen dozorčí rady Slezský FC, člen
Sportovní komise Rady města Opavy
botanik, dendrolog
právník, hudebník, songwriter
výtvarník, atlet
podnikatel v oblasti IT
manažer, jednatel společnosti FERRAM STROJÍRNA, s.r.o., president Rotary klubu Opava
2013/2014, předseda sdružení Klidné Kylešovice 2012, zastupitel města Opavy
oblastní ředitel ČSOB Pojišťovny
důchodce, emeritní ředitel SŠT Kolofíkovo nábřeží
VŠ studentka speciální pedagogiky
manažerka v servisu transportního chlazení
důchodce
pedagog, ředitel ZŠ Vrchní
podnikatelka, majitelka hospůdky
account manager
účetní, lektorka
chemik
vedoucí gastrocentra Slezské univerzity v Opavě
makléřka, obchodní zástupkyně
důchodce, předseda představenstva FERRAM a.s.
živnostník v oblasti voda, topení
IT specialista
důchodkyně, emeritní pedagog, členka opavské výtvarné skupiny X a Matice slezské
podnikatel v oblasti transportního chlazení
podnikatel, majitel podniku Květ lotosu
mateřská dovolená
podnikatel v oblasti průmyslového vážení
podnikatel, inovátor v oblasti elektromobility, majitel – generální ředitel Motoscoot a.s.

10.

bez politické příslušnosti /
nezávislý kandidát

Lidé Změny

Aktivně se nejen poslední čtyři roky podílíme
a zajímáme o otázky města, a to v oblasti
financí, sportu, kultury, sociálních služeb,
školství a dopravy. Naši zástupci byli vidět
i slyšet v zastupitelstvu, radě města, dozorčích
radách nebo komisích rady města.
Ing. Libor Witassek, MBA – zastupitel,
předseda dozorčí rady Slezský FC Opava,
předseda dozorčí rady Hokejového klubu
Opava, Mgr. Dalibor Halátek – náměstek
primátora, radní, zastupitel, jednatel
Technických služeb Opava, Mgr. Alexandr
Burda – radní, zastupitel, Ing. Ondřej Tůma –
zastupitel, Jiří Sýkora – člen představenstva
Hala Opava, předseda Sportovní komise
Rady města Opavy, Ing. Ondřej Veselý – člen
dozorčí rady Dopravního podniku města
Opavy, Ing. Jiří Černohorský – člen dozorčí
rady Slezský FC Opava, člen Sportovní komise
Rady města Opavy, Jan Lebeda – člen Dopravní
komise Rady města Opavy, Mgr. Jolana Kaniová
– předsedkyně Kulturní komise Rady města
Opavy, Bc. Simona Tělupilová – členka Komise
pro komunitní plán Rady města Opavy,
Mgr. Roman Podzemný – člen Komise pro
výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality
Rady města Opavy

tina, přes vinné a burčákové stezky až po Týden
slezské kuchyně. Tradice slezské kuchyně se začíná obnovovat a mám radost z velké návštěvnosti jednotlivých akcí.
Zapojováním veřejnosti se stává Opava proslulou
v celé republice. Proč na to kladete takový důraz?

Rozhovor
s Daliborem
Halátkem
Náměstek primátora Dalibor Halátek má za sebou
dvě volební období v pozici náměstka a je trojkou
kandidátky hnutí Změna pro Opavu pro letošní
volby. Co se povedlo a z čeho má největší radost.

podle unikátní studie Zelených hradeb. Změna
kurzu nastává pomalu, ale jistě.

Jste už na pozici náměstka osm let, co ještě můžete přinést za Změnu?

Radost mám z každého nového, nebo opraveného sportoviště, ať je to tělocvična v Komárově či u SFC, rekonstruovaná umělá plocha pro
hokejbal v Kylešovicích nebo dětská hřiště v Kylešovicích a u škol. Stejně tak se daří plán rekonstruovat všechny školní budovy. Ještě pár let
a můžeme říct, že máme hotovo. Už teď máme
ty největší opraveny a v počtech nás už čeká jen
třetina, z nichž některé již byly zahájeny. Velkou
radost jsem měl z projektů, do nichž se zapojovala veřejnost, každoroční výsadby, Landscape
festival, projednávání Vize za Slezanku, gastroaktivity Opavského Slezska od příjezdu sv. Mar-

Jako náměstek jsem prošel víceméně dvěma
odlišnými obdobími, v prvním jsem sbíral zkušenosti a neměli v rozpočtu peníze na realizaci
projektů, v druhém pak naplňoval vize a projekty připravené v prvním. Opravit všechny školy
a odkanalizovat všechny zbývající městské částí
zdaleka přesahuje jedno volební období. V rámci mé práce na odboru rozvoje se podařil aktualizovat strategický plán, jako jedni z prvních
jsme zpracovali plán udržitelné dopravy a už několikátým rokem vysazujeme stromy do krajiny

Jaké projekty se Vám podařily a máte z nich největší radost?

Rozhovor
s Jolanou
Kaniovou
Jolana Kaniová kandiduje za Změnu pro Opavu
na druhém místě. Pracuje jako pedagog humanitních předmětů a do dění a směrování města se zapsala zejména jako předsedkyně Kulturní komise při
Radě města Opavy.
Co se vám vybaví při slovním spojení kultura města?
Mnohovrstevnatá, pestrá, multižánrová. Hlavním
problémem opavské kultury je spíše než podfinancování malá spolupráce mezi jednotlivými
subjekty. Proto by měla vzniknout iniciativa, která přesvědčí organizátory kulturních akcí zúčastnit se setkání u kulatého stolu. Větší spoluprací
mezi organizátory lze vytvořit lepší prostředí pro
kulturu. Zářným příkladem je třeba Brněnský
kulturní parlament.

Jak byste charakterizovala Slezské divadlo, které je vaší srdeční záležitostí?
Opavské divadlo pro mne představuje kulturní stánek, který svým repertoárem uspokojuje
nejen abonenty, ale i mladší publikum, reaguje
na současné otázky. Schází se tam uměnímilovní
lidé a je to stánek, který v sobě spojuje estetickou i výchovnou funkci pro další generace, které
nám dorůstají.
Jste aktivní člověk podílející se na chodu města – v tomto volebním období to byla především
vaše role předsedkyně kulturní komise. Jak byste shrnula své působení v této komisi?
Jsem moc vděčná za tým, který se v kulturní komisi sešel. Řešil věci bez konfliktů a půtek. Gran-

Veřejnost má mít právo zasahovat do dění
ve městě mnohem častěji než jen jednou za čtyři
roky u voleb. Opava jakožto člen Zdravých měst
se účastí veřejnosti na rozhodování o aktivitách
města začala intenzivně zabývat už v roce 2011.
V rámci aktualizace strategie města se zapojilo
více než 600 lidí, stejně tak u plánu mobility či
hledání Vize za Slezanku. Každoročního hlasování o hlavních problémech města se účastní rok
od roku více lidí a letos jich bylo už více než 1200.
Na jednotlivá projednávání, kterých jsem za poslední čtyři roky absolvoval více než 200, chodí
desítky lidí a další desítky se zapojují písemně.
Lidé, kteří v lokalitě bydlí, nejlépe ví, co jí chybí,
a nejsou překvapeni, co se pak s daným místem
děje, i když samotná realizace trvá několik let.
A jakou máte motivaci do nového volebního období?
Rád bych dotáhl projekty, které jsou zatím jen
v projekční podobě. Dokončení podnikatelské
zóny, pokračování ve výsadbách Zelených hradeb, revitalizace Slezanky a obnova prostoru
za ní, pokračování v budování kanalizace v Kylešovicích, Suchých Lazcích a Komárově, výstavba
cyklostezky do Hradce a Polska. Chci dále měnit
Opavu, protože je to místo, kde chci žít a vychovávat své tři syny.

Plníme sliby, jsme
Změna pro Opavu
tové žádosti jsme projednávali a schvalovali bezproblémově. Podařilo se nám zavést setkávání
s žadateli grantů, mohli jsme tak bezprostředně
reagovat na jejich požadavky i připomínky a být
s nimi v přímém kontaktu.
Co na životě v Opavě oceňujete jako žena, potažmo matka tří dětí?
V Opavě se můžu cítit bezpečně nejen sama, ale
vím, že se nemusím bát ani o své děti. Mohu se
věnovat velkému množství aktivit, ať v kultuře
nebo sportu, jednoduše řečeno: cítím se ve městě dobře.
Které body programu Změny pro Opavu jsou
vám nejblíže a kterým byste se chtěla dále věnovat?
Program je mnohostranný, je těžké se úžeji vymezit. Co je pro mne však velmi důležité, to je
podpora sportování mládeže, zachování dvousouborového divadla a další ekologické směřování města Opavy. Osobně bych se vzhledem
ke svým pracovním a dalším zkušenostem chtěla dále soustředit na oblast školství, kultury
a na oblast sociální.
Co se vám vybaví, když slyšíte jméno muže č. 1
na kandidátce Změny Libora Witasska?
Silná osobnost, vizionář, který své představy dotahuje do konce, přirozená autorita, spolehlivý
člověk.
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Společenskými akcemi a zážitky podporujeme region

OPAVSKÝ VINNÝ TRH
12. ŘÍJEN 2018
V minulých pěti letech se nám podařilo oživit společenský
život v Opavě a Opavském Slezsku. Bylo potěšující vidět
vždy v říjnu, na závěr turistické sezóny, zájem veřejnosti o Opavský vinný trh. Ten exkluzivně poskytuje prostor
k prezentaci místním vinotékám a jejich nabídce moravských vín. Nejinak je tomu i při tvorbě programu. Na pódiu vystupují umělci z Opavy, kteří naše město reprezentují i za jeho hranicemi. Vysoká návštěvnost a dobrá atmosféra vypovídá o úspěšnosti akce, která 12. října 2018
vstoupí již do pátého ročníku. Bude už po předvolebním
napětí a já si přeji, abychom si všichni a bez negativních
emocí dokázali připít čistým vínem.

OPAVSKÁ MÍLE
Opava patří k nejsportovnějším městům v ČR, a to díky podpoře
sportu a celé řady sportovních akcí, které se ve městě pořádají.
Naši lidé stáli před šesti lety u zrodu jedné z nich – Opavské míle.
Obliba tohoto závodu, který má za cíl propojit amatérské i profesionální závodníky a zapojit do běhu širokou veřejnost včetně
handicapovaných, letos dosáhla vrcholu, když registrace z důvodu vyčerpání kapacity 1200 závodníků byla ukončena už několik
dní před samotným závodem. Další, již sedmý ročník se uskuteční
v září 2019.

Výtěžek
z Opavskéh
o
vinného trh
u putuje
na charitati
vní účely

TÝDEN SLEZSKÉ KUCHYNĚ
Jsme slezskými patrioty, kteří podporují kvalitní místní producenty navzdory globalizovaným trhům a geneticky upraveným potravinám. Proto jsme vždy na jaře stáli za organizací Týdne slezské
kuchyně. Tato akce přináší prostřednictvím dobrých restaurací
možnost poznat gastronomickou tvář našeho regionu i potenciál rozvoje cestovního ruchu. Z průzkumu konaného před pěti
lety vyplynulo, že ani pět procent místních nedokáže pojmenovat tradiční pokrmy a regionální výrobky. Naše snaha se vyplatila.
Loňský průzkum přinesl daleko pozitivnější zprávy o znalostech.

OPAVSKÉ VINNÉ STEZKY

Potravinářské výrobky, pokrmy a nápoje z našeho regionu už dokázalo identifikovat skoro čtyřicet procent respondentů. V dubnu
2019 budete mít opět možnost pochutnat si na šurimajzlu, slezském nebi nebo třeba kozích sýrech od místních farmářů.

K životu v samotných ulicích města jsme za poslední čtyři roky přispěli i organizací šesti vinných stezek. Největší

V případě akcí Opavský vinný trh, vinné stezky a Týden Slez-

úspěch, se vší úctou k našemu „nevinnému“ kraji, zazna-

ské kuchyně se nám podařilo propojit činnost Magistrátu

menala stezka burčáková. Zájem o moravskou kvalitu

města Opavy, destinačního managementu a Slezské univer-

předčil všechna očekávání prodejců. Návštěvníci během

zity v Opavě.

tří hodin doslova vypili vinotéky a restaurace v centru

Alexandr Burda

města. Krátce po setmění už nebyla kapka burčáku ani
na okraji města. Cílem nebyla konzumace, ale sama cesta, na které potkáte své známé a dokonce i ty, které jste
již dlouho neviděli. Trochu ospalá Opava v tyto dny ochutnala atmosféru uvolněných a lidmi naplněných letovisek.
Letošní 2. ročník se uskutečnil 14. září 2018. Jaro 2019 pak
bude ve znamení dalších vinných stezek.

Děkujeme za vaši přízeň, bez které bychom tyto akce nemohli
realizovat. Doufáme, že nás podpoříte a zajistíte budoucnost
myšlenkám oživení dění ve městě a podpory místního trhu
i v následujícím volebním období.

