Opava
(11. 10. 2021)
Ahoj Borku!
Vydáme se do Opavy, je totiž opravdu zajímavá. Je to město, které může nabídnout
turistům příjemně strávený čas. K části poznání města lze využít i naučnou stezku Městskými
parky Opava. Má délku asi jeden kilometr a osmnáct zastavení. Na nich se lze dovědět celou
řadu zajímavostí. Těch zajímavých míst je ale v Opavě rozhodně víc.
Doporučuji začít návštěvou informačního centra, nechat si poradit, případně si vzít
informační letáček. Město samo je velmi pěkně upravené, příjemné prostředí se k návštěvě
přímo nabízí. Možná bych mohl ještě připomenout, že Opava leží na stejnojmenné řece.
K významným institucím města patří Slezská univerzita, Slezské zemské muzeum, Slezské
divadlo. V centru města upoutá pozornost budova radnice (říká se Hláska), také katedrála
Nanebevzetí Panny Marie, kostel svatého Kříže. Co mě překvapilo a potěšilo současně, byla
skutečnost, že když jsme tam byli na začátku srpna, byly kostely otevřené, bylo možno
vstoupit a prohlédnout si je. Toto už není úplně obvyklé.
U turistického centra je na budově radnice pamětní deska, která připomíná Heliodora
Píku. Kdo by nevěděl, byl to voják, významný bojovník proti fašismu. Narodil se roku 1897
ve Štítině u Opavy. Na opavském gymnáziu studoval. Byl aktivním účastníkem v první
světové válce, na konci 30. let působil na ministerstvu obrany Československé republiky.
Aktivním byl i ve druhé světové válce. Bylo to složitější, ale hlavní aktivity Píky byly na
východní frontě. Přesto byl hned po únoru 1948, tedy po převratu, komunisty pronásledován,
neoprávněně odsouzen a na Borech v roce 1949 popraven. V Štitíně je také pomník, který jej
připomíná.
V Opavě je rovněž velmi zajímavý obchodní komplex. Obchodní centrum má
zajímavou historii. Jmenuje se Breda. Je to vlastně zmodernizovaný starý obchodní dům.
Z jedné strany vypadá velmi staře, z jiného pohledu je to moderní stavba. Pro nás, kteří známe
Brno, bych Bredu přirovnal k „Vaňkovce“.
Ještě rád sdělím, že jsem si všiml i ulice Beethovenovy a na krajním domě pamětní
tabule, kde se uvádí, že zde v říjnu 1806 bydlel Ludwig van Beethoven. Hned vedle se
nachází muzeum. I přesto, že má více poschodí, je bezbariérové.

