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NEZASPALI JSME…
Jistě si každý čtenář všimnul, že nové číslo matičního
zpravodaje zahrnuje dlouhé období od letních měsíců do konce roku.
Zprávy a informace za první polovinu roku obsahovala minulá dvě
čísla, zatím co toto letošní třetí číslo časově pokrývá zbytek roku.
Nebývá naším zvykem vydávat nepravidelné informační periodikum
Matice slezské s tak velkým časovým odstupem, tím spíše, že léto ani
podzim neznamenaly pro její odbory období nečinnosti či dokonce
spánku. Právě naopak - v uplynulých měsících poznamenalo život
Matice slezské hodně události, které připravily matiční odbory a
jejich funkcionáři nebo v nichž některá její složka významně
participovala. Připomeňme alespoň letmo některé výsledky, které
vytvářejí pestrou mozaiku naší činnosti.
Nejrozsáhlejší matiční akcí druhé poloviny roku jsou vždy
Slezské dny v Dolní Lomné, které organizuje tamní odbor ve
spolupráci s dalšími odbory těšínské oblasti. Nejinak tomu bylo i
letos, kdy ve dnech 10. až 11. září navštívilo Národopisný areál v D.
Lomné, kde se toto folklorní setkání koná, více jak čtyři tisíce
účastníků. Pestrý program na dvou podiích, nespočet prodejních
stánků s různými pochoutkami a krajovými specialitami a také,
samozřejmě, ukázkové počasí babího léta zanechaly ve všech
návštěvnících jistě nezapomenutelné zážitky. S méně početnou účastí,
ale se stejně pěknými zážitky, proběhl počátkem července taktéž
v matičním areálu Festival Na pomezí, zaměřený na folkovou a
country muziku. Mezi další úspěšné akce s účastí nebo podporou
Matice slezské určené pro veřejnost byl jubilejní 50. ročník
Beethovenova Hradce (uskutečnil se těsně před letními prázdninami).
Rovněž tak Třebovický koláč, pořádaný Slezským souborem Heleny
Salichové, který je kolektivním členem Matice slezské, byl
mimořádně úspěšný. Ten letošní se rozrostl již na tři dny – od pátku
do neděle – a bohatý program i krásné prostředí zámeckého parku v
Třebovicích přilákalo na sedm tisíc diváků.

Zvlášť bohaté na události s podílem Matice slezské byly
podzimní měsíce. Nejdříve to byla Bezručova Opava, v jejímž rámci
byla udělena cena Opavská Thálie a vystavovala výtvarná skupina X.
Následoval rovněž jubilejní 10. Mezinárodní festival duchovní hudby
v Opavě a okolí. Významnou událostí byla oslava 100. výročí vzniku
odboru Matice slezské v Hradci nad Moravicí, o které píšeme dále.
K pozitivům Matice slezské patří také skutečnost, že pro svou
nepominutelnou úlohu v dějinách českého Slezska v 19. a 20. století
je zvána na mnohé veřejné akce, jichž se zúčastňují zástupci Matice
slezské, především předseda a představitelé
jejích složek.
Pochopitelně je tomu tak nejčastěji v Opavě, která byla centrem české
obrody Slezska a také centrem Matice opavské. Z těchto akcí to bylo
především celostátní zahájení akademického roku, které se za
přítomností českého premiéra, ministra školství a desítky čelných
představitelů vysokých škol z České republiky, Slovenska a Polska
konalo v Opavě začátkem října. Matici slezskou zastupoval její
předseda, který navázal řadu užitečných kontaktů s přítomnými hosty.
Obdobně tomu bylo na konferenci k církevním dějinám Slezska,
kterou pořádala Slezská univerzita. K významným událostem také
patřilo slavnostní otevření Domu umění v Opavě po velmi nákladné
generální rekonstrukci a to proto, že byla spojena se zahájením
výstavy „Paměť Slezska“. Je první z výstav, věnovaných 200. výročí
založení nejstaršího muzea v České republice – nyní Slezského
zemského muzea. Pokračování této výstavní řady bude následovat
příštím roce v již obnovené výstavní budově muzea. Otevření Domu
umění a zahájení výstavy bylo velmi reprezentační událostí s mnoha
významnými hosty, proto nemohla chybět ani Matice slezská.
Nelze na tomto místě uvést akce místního rozsahu, které v období
od konce června do dnešního dne organizovaly odbory nebo se na
nich podílely. Je jich několik desítek a zahrnují zájezdy, vlastivědné
vycházky, přednášky a besedy, různá setkání a vzpomínkové akty ke
státním svátkům a výročím, ale i například úpravy hrobů významných
slezských osobností a další. Pro vnitřní život Matice slezské bylo
významné také listopadové jednání jejího ústředního výboru
v Českém Těšíně, který rozhodl o svolání shromáždění zástupců všech
odborů a volby nových ústředních matičních orgánů. Všechny
vyžadovaly dostatečnou přípravu, propagaci, také technické i
hospodářské činnosti. Připočteme-li k tomu ještě zajištění vydání a
expedici druhého čísla letošního ročníku Vlastivědných listů Slezska a
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severní Moravy, organizování prodeje matičních publikací a jiné,
často ne příliš viditelné, avšak pro chod organizace nutné činnosti
není divu, že se nám už nedostalo sil na dřívější vydání tohoto čísla.
Ne, nezaspali jsme, jen jsme věnovali čas na jiné akce, takže třetí
letošní Matiční zpravodaj vychází teprve nyní. Trochu se při tom
červenáme, ale jako bonus – což však není omluvou – přikládáme
nové číslo matiční Knižní nabídky a také malé překvapení. Ale o
něm blíže dočtete v informacích ze sekretariátu.
A protože se blíží konec roku, přejeme všem čtenářům pěkné
svátky a hodně dárků pod stromeček. A své blízké můžete potěšit i
dárkem knižním z přiložené nabídky. Do vánoc to ještě můžete
stihnout, protože sekretariát v Opavě je denně otevřený.
Věříme, že členové Matice slezské a její četní příznivci budou
podporovat její činnost i v příštím roce, do něhož přejeme každému
zdraví a co možná mnoho životní pohody a každodenních radostí.
100 LET MATIČNÍHO ODBORU
V HRADCI NAD MORAVICÍ
Na sobotu 22. října připravil výbor aktivního hradeckého
odboru Matice slezské slavnostní setkání u příležitosti 100. výročí
svého založení. Odpoledne se sešli členové a hradecká veřejnost
v sále Národního domu na kulturním odpoledni, jehož program tvořilo
pásmo písní, tanců a mluveného slova. V pořadu vystoupil
národopisný soubor Bejatka ze Štítiny, žáci základní školy a děti
z mateřské školy v Hradci nad Moravicí, která vlastně symbolizuje
první významný matiční úspěch v tomto místě, protože byla Maticí
opavskou založena a udržovaná od roku 1907. Slavnostní projev
k výročí pronesl předseda odboru Ing. M. Wolf, který stručně
zhodnotil matiční výsledky od vzniku odboru do současnosti. Program
byl doplněn kvizem, v němž zejména mladší diváci měli prokázat, že
ještě rozumí některým slezským nářečním výrazům.
Oslavy pak pokračovaly společnou večeří a přátelským
posezením v zámecké restauraci a druhý den společnou prohlídkou
zámku. Pro účastníky oslavy vydal odbor pěkný pamětní list, který tak
bude
trvalou připomínkou výročí a dále pohlednici s mapkou a
symboly českého Slezska.
Uveďme několik historických skutečnosti z proslovu předsedy:
Místní Češi se přes silný proněmecký tlak zejména vedení blízkých
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Braneckých železáren začali organizovat v prvních spolcích a
soustředili své úsilí na úspěšnou výstavbu českého Národního domu,
jehož století jsme vzpomínali v předminulém roce. Matice opavská se
od počátku zapojovala do tohoto obrozeneckého procesu, což vyústilo
v založení samostatného odboru v roce 1911, který se stal hlavní
oporou pročeských zájmů v tehdy samostatné část Hradec-Podolí.
Matiční odbory pak vznikaly v dalších okolních vesnicích, které dnes
tvoří součást města Hradce nad Moravicí v Domoradovicích,
Bohučovicích, Žimrovicích a také ve Filipovicích, které ležely již na
česko-německém národnostním pomezí. Činnost Matice opavské
v Hradci se dále úspěšně rozvíjela i přes útlum v době první světové
války a její prestiž významně vzrostla zejména po úspěšném Matičním
dni na Mariánské louce v roce 1925, kdy hradecký odbor dosáhl
rekordního počtu 159 členů. Další osudy odboru stejně jako celé
Matice opavské ovlivňovaly historické události – zákaz činnosti
v roce 1938, její částečná obnova po ukončení války a opakované
„rozejití“ v roce 1948. V době politického uvolnění byla matiční
činnost obnovena a pod pozměněným názvem Matice slezská byl
v roce 1969 obnoven i hradecký odbor na krátkou dobu čtyř let, kdy
opět došlo k ukončení činnosti Matice slezské. Teprve rok 1989
znamenal opět zcela svobodný rozvoj každé veřejné činnosti, což
samozřejmě platí i pro Matici slezskou. Hradecký odbor se obnovil
v roce 1998 a dnes se rozrostl na 58 členů. Za dobu své nynější
novodobé existence uspořádal 19 poznávacích zájezdů, 24 exkurzí a
vlastivědných vycházek, 23 přednášek a besed, vydal bezmála
dvacítku drobných tiskovin a pohlednic s historickou či vlastivědnou
tématikou. Spolupracoval při vzniku Městského muzea a trvale
podporuje jeho činnost, opravuje a zviditelňuje pozapomenuté drobné
památky a v rámci svých možností spolupracuje při obnově
památných míst města. Celkový přínos odboru městu Hradec nad
Moravicí je příznivě hodnocen nejen jeho obyvateli, ale nalézá ohlas
také u vedení města, kterou vyjadřuje nejen jeho finanční podpora
poskytovaná odboru, ale i členství představitelů města v řadách
Matice slezské.
Z ČINNOSTI KRNOVSKÉHO ODBORU
Již v září vydal odbor Matice slezské v Krnově další, celkově
již osmnácté – a letos druhé – číslo svého nepravidelného hlasatele
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SILEZIA, který obětavě připravuje Mgr. Vl. Blucha. Jeho rozsah je
sice skromnější než je opavský Matiční zpravodaj, ale dobře plní
úlohu informátora členů odboru a dalších zájemců o připravovaných
či již uskutečněných akcích. Úvodní část, která má obvykle
vlastivědný charakter, je věnována historii Bližčic, které leží hned za
hranicí s Polskem a v minulosti měly dobré spojení s Krnovem. Dnes
tomu tak, bohužel není, protože most přes řeku Opavu byl v roce 1945
zničen německou armádou a dodnes nebyl obnoven ani nahrazen
žádným náhradním přemostěním. Tím je ves prakticky odříznuta od
svého blízkého velkého zázemí. Je to příklad toho, jak pozůstatky
války ještě dnes neumožňují užívat otevřené hranice schengenského
prostoru
Evropské unie. V další části pak hlasatel oznamuje
připravované akce odboru, které dnes – protože se již uskutečnily –
můžeme zhodnotit. V říjnu se dvanáct členů vydalo vlakem do
Bruntálu, kde se setkali s autorem křížové cesty na Uhlířském vrchu,
řezbařem Fr. Nedomlelem, který je blíže seznámil s tímto poutním
místem. Velký zájem členů i dalších občanů vzbudila listopadová
přednáška Mgr. Vlad. Bluchy o Krnovu za druhé světové války.
Posluchači zcela zaplnili studovnu Městské knihovny, která byla
spolupořadatelkou této akce. 24. listopadu se rovněž v knihovně
uskutečnila tradiční akce Moje čítanka, tentokrát s tématem Poezie,
kterou máme rádi. Byla spojena se soutěží o nejlepší vánoční cukroví.
Letos účastnice – protože šlo o ně především – předvedly výrobky
z lineckého těsta. Zvítězila jednatelka krnovského odboru paní Truda
Dudová následovaná p. S. Dujčíkovou a paní Lukešovou. Do konce
roku se členové rozhodli ještě zajet do Opavy na výstavu Paměť
Slezska, o níž se zmiňujeme v úvodu. Výstava končí 31. prosince a
měl by ji vidět každý, kdo se ke Slezsku hlásí.
Krnovský odbor připravuje pro příští rok další zajímavé
programy a tak mu přejeme, aby byly vždy úspěšné a všem jeho
členům, aby se dařilo.
37. ROČNÍK VLASTIVĚDNÝCH LISTŮ
SLEZSKA A SEVERNÍ MORAVY
V říjnu pokračoval druhým číslem letošní ročník Vlastivědných
listů Slezska a severní Moravy, které vydává Matice slezská. Titulní
stránka přináší pohled na rektorát Slezské univerzity, jejímuž výročí
je věnován úvodní příspěvek současného rektora. Ostravská tématika
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je zastoupena dvěma příspěvky, Vítkovsko a Krnovsko po jednom,
Jesenicko je prezentováno článkem o muzejní práci v Javorníku a
katolické školce v Jeseníku do roku 1945. Nejvíce článků se zaměřuje
na Opavu a okolí – pojednává o německém tenisovém klubu,
opavském pivovaru po roce 1945, vývoji opavského tisku po roce
1989, některých hradeckých ceších z hlediska dochovaných starých
listin. Číslo také připomíná celou řadu osobností spojených s naším
regionem či s Maticí slezskou – pro nás neznámého badatele G.
Rottera, jubilanty PhDr. D. Prixe a Mgr. V. Bluchu, Ing. J. Pecháčka,
člena redakční rady a častého přispěvatele Vlastivědných listů,
vzpomínky jsou věnovány v minulosti významnému představiteli
Matice opavské i slezské MUDr. J. Kalusovi a příborskému
hudebníku M. Tyralovi. Číslo doplňují zprávy a informace z regionu
a pohlednice z osoblažské úzkokolejky. Všechny příspěvky ilustruje
bohatá obrázková dokumentace. Autory příspěvků jsou osvědčení
spolupracovníci ponejvíce z řad archivářů a historiků našeho kraje.
K tomuto číslu byl také vydán obsah posledních pěti ročníků (20062010) Vlastivědných listů Slezska a severní Moravy.
Matice slezská vydává toto své jediné pravidelné periodikum
díky opavskému odboru již třináct let a chce ho udržet i nadále, byť je
to stále těžší. Podpora se strany kraje či města je stále skoupější, také
firmy, které vydávání časopisy podporují formou placené inzerce,
musí více šetřit a počet odběratelů nenarůstá. Spíše naopak, odběr
časopisů odhlásily některé školy a také řady soukromých odběratelů
řídnou. V poslední době dochází i k poklesu počtu přispívajících
autorů, protože časopis není počítán mezi vědecká recenzovaná
periodika a pracovníci z vysokých škol proto nejsou za publikování v
něm odborně hodnoceni. Další vydávání listů proto vyžaduje podporu
všech členů a příznivců Matice slezské v jakékoliv formě. Věříme že
se nám podaří s jejich pomocí časopis zachovat.
UKONČENÍ ČINNOSTI JAZZOVÉHO KLUBU
V roce 1998 přišlo několik členů opavského odboru Matice
slezské s iniciativním návrhem na založení Jazzového klubu. V té
době džezová hudba byla v Opavě provozována neorganizovaně a
nahodile, ač byl o tento hudební žánr nemalý zájem zejména ve
střední generaci. Výbor odboru se k tomuto návrhu postavil příznivě
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zejména proto, že rozšířil rozsah matičního programu a přivedl do
Matice slezské nové mladší členy. U zrodu klubu stáli J. Siostrzonek,
M. Klimeš, aktivní muzikanti M. Kubáč, J. a Vl. Burda a další.
Poslední z uvedených současně provozoval vinárnu U Přemka a
nabídl její prostory k bezplatnému využití pro džezové koncerty.
Činnost klubu se od počátku rychle rozvíjela, zejména když i město
projevilo ochotu poskytovat na jeho činnost dotace, aby se rozšířilo
spektrum hudební kultury města, protože koncerty podobného druhu
nejsou obvykle rentabilní a samotný odbor by potřebné finanční
požadavky neunesl. Počet koncertů se s lety zvyšoval a nebylo
výjimkou, když jich bylo dvacet až pětadvacet za rok. Opava si
získala mezi ctiteli džezové hudby dobrou pověst, takže na pozvání
klubu tu přijížděli nejen věhlasné kapely a významní zpěváci z celé
republiky, ale i ze sousedních zemí a také ze zámoří. Kupříkladu
známý jazzman L. Deczi přijižděl ze svou kapelou Celulou až z New
Yorku a v Opavě koncertoval několikrát. Nejen členové klubu, jejichž
počet se pohyboval kolem třiceti až čtyřiceti, ale i ostatní ctitelé
džezové hudby tak měli příležitost zažít mnoho výborných
vystoupení, členům klubu byly navíc poskytovány slevy na
vstupném či jiné výhody. Před necelými dvěma roky však byla činnost
klubu utlumena, protože ztratil prostor pro džezová hudební setkání
v souvislosti s generální rekonstrukcí Domu umění. Po jeho otevření
letos na podzim nebyla restaurace v něm umístěná zatím obnovena.
Mezitím zahájil rovněž po náročné finanční rekonstrukci svou
činnost Obecní dům v Opavě, který věnuje značnou část své
programové náplně hudbě včetně džezové, také další novější
konkurenční zařízení Evžen a Café Evžen velmi často hostí džezové
hudebníky, takže se prostor pro podobná vystoupení natolik zúžil, že
výbor odboru dospěl k rozhodnutí Jazzový klub zrušit. Protože jeho
členové se rekrutovali pouze z členů Matice slezské, budeme je i
nadále za členy odboru považovat a budou dostávat všechny
informace, pokud neoznámí ukončení svého členství v Matici slezské.
Do té doby mají všechna členská práva a také samozřejmě i
povinnosti.
PROGRAMOVÁ NABÍDKA ODBORU V OPAVĚ
Náš nejpočetnější matiční odbor vytváří stále pestrou mozaiku
činností nejen pro své členy, ale má zájem, aby ji využila i veřejnost.
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V uplynulých podzimních měsících pokračovaly tradiční diskusní
večery. Jak bylo oznámeno již v minulém zpravodaji, konají se nyní
v Obecním domě a také to není vždy jako v minulosti ve středu,
protože je nutno tyto pořady koordinovat s programem Obecního
domu. Tématem prvního večera 19. října byli Lužičtí Srbové, o
jejichž současném životě a osudech hovořil člověk z našeho regionu
nejpovolanější, pan dr. B. Horníček, který tomuto nejmenšímu
slovanskému národu věnuje svůj celoživotní zájem. Bohužel, toto
zajímavé téma přilákalo k naší lítosti jen nepatrný počet posluchačů.
Je to poněkud zarážející, protože lužickosrbské kontakty se Slezskem
a Opavou a také s Maticí slezskou a dalšími kulturními institucemi ve
městě jsou letité a tradičně dobré. Lužické Srby chce odbor
připomenout i v příštím roce a věříme, že zájem veřejnosti bude
vyšší. Další večer se konal v úterý 15. listopadu a tématem zde byla
letecká válka nad Opavskem v letech 1944-45. Tentokrát byl Sál
purkmistrů Obecního domu zaplněn do posledního místa. Odborný
výklad podali a následující besedu vedli Ing. J. Breuer a doktorant
Slezské univerzity Mgr. M. Sosna, jehož děda jako kronikář Hradce
nad Moravicí se touto problematikou zabýval již před mnoha lety. O
náletech a zejména o tragickém osudu posádky sestřeleného
bombardéru se rozvinula široká debata, do níž se zapojili i přítomní
pamětníci.
V listopadu se uskutečnil také první z koncertů,
které
v posledních letech odbor ke konci roku pořádá. V pondělí 21.
listopadu se konal koncert pod názvem Schubertovský podzim 2011.
V kapli Božského srdce Páně ÚSP Marianum zazněl v provedení
Petra Urbánka, člena opery Národního divadla moravskoslezského
cyklus písní Zimní cesta Fr. Schuberta.
V téže kapli poprvé bude v neděli 25. prosince provedena
Česká mše vánoční J. J. Ryby, na níž budou účinkovat se Smíšeným
pěveckým sborem P. C. Lelka a komorním orchestrem z D.
Benešova sólisté z opavského a ostravského divadla. Koncert se koná
odpoledne ve tři hodiny. Vstupenky jsou v předprodeji ve Sluně a na
sekretariátě Matice slezské. A kdo chce Rybovou mši slyšet v jiném
provedení, doporučujeme mu návštěvu kostela Sv. Ducha v pondělí
26. prosince. kde Umělecká agentura K. Kostery ji uvede v 15 hodin
odpoledne již po třicáté (!) v podání Pěveckého sboru Stěbořice,
Chrámového sboru Opava a orchestru a sólistů Slezského divadla
v Opavě. Vstupenky jsou v předprodeji ve Sluně.
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LETOŠNÍ ROK JE O DVA DNY KRATŠÍ!!
Alespoň pro členy Matice slezské a jimi přivedené hosty, kteří se
rok co rok zúčastňují poslední matiční akce – to je přátelského
posezení se zpěvem a povídáním. Po něm už pak zbývají jen prázdné
hodiny a mihotavé vzpomínky na to, co jsme společně nebo
individuálně během roku zažili, co se nám podařilo a co jsme
zmeškali. A takovým závěrem ukončíme také letošní rok, ale již ve
čtvrtek 29. prosince, proto se nám ten rok zkrátil. Naše závěrečné
matiční setkání stejně jako v posledních letech bude opět U Tomáše
(1. patro). Naši umělečtí hosté se budou prezentovat od 16 hodin, ale
přijďte dříve, abyste se na otužilé vtípky Evžena Trupara a nostalgické
melodie Zdenky Mervové a Petera Soóse – prý zazpívá i maďarsky připravili lehkým mokem. (Ty vtípky jsou otužilé proto, že jistě přežijí
ještě mnoho zim i ostatních letních období – ale těšme se na ně už
teď!). Stejně lidová jako zábava je i vstupné, vstupenky jsou již
k mání na sekretariátě! Případnou slevu poskytneme na místě těm,
kteří odhalí svůj intelekt a vstoupí do programu nějakým trhákem.
Kdož tedy chcete s námi zkrácený rok ukončit, tož neváhejte – na
Zdenku je vždy vyprodáno, o Evženovi nemluvě.

Zprávy ze sekretariátu v Opavě
Americká návštěva na sekretariátě.
V září pobýval na Opavsku tříčlenný tým odborníků
z Ministerstva obrany USA - oddělení pátrání po nezvěstných, který
vedl pplk. McDonough. Cílem jeho cesty bylo zjišťování osudu
posádky bombardéru B-24 Liberator, který byl 22. srpna 1944
sestřelen u Raduně. V minulosti byl o této historii publikován článek
hradeckého kronikáře L. Sonnka ve Vlastivědných listech a také se o
tom hovořilo na matiční besedě, jak je již výše uvedeno. Americký
tým navštívil památná místa na Opavsku spojená s druhou světovou
válkou a také Matiční dům, kde jim souhrn dosavadních poznatků o
této události podal předseda odboru Ing. J. Breuer. Vedoucí týmu
všem poděkoval za pomoc a spolupráci a v následujícím vstupu
v České televizi Ostrava vyjádřil naději, že pátrání po nezvěstném
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palubním střelci J. W. Turnage a zbytcích letounu bude pokračovat po
získání souhlasu majitelů pozemků v okolí Raduně.
Br.
Mimořádná knižní nabídka
Přílohou k tomuto číslu Zpravodaje je nová Knižní nabídka MS,
která vyšla již v říjnu tohoto roku. Po jejím vydání byly sekretariátu
MS předány do prodeje ještě dvě nové publikace za sníženou cenu pro
členy Matice slezské. Obě jsou k dostání také v knihkupectví Librex,
ovšem za cenu podstatně vyšší.
První je Průvodce architekturou Opavy editorů M. Strakoše a
R. Rosové, má 400 stran, celobarevný tisk a je v pružné vazbě. Kniha
mapuje staré i nové budovy města i předměstí, které mají památkovou
hodnotu. Její cena na sekretariátě je 370,- Kč.
Druhou je kuchařka ze západní části našeho Slezska, tedy
z Jesenicka. Kniha Slezská kuchyně pro den všední i sváteční
přináší na 76 stranách mnoho tradičních receptů, které autoři,
pracovníci Státního okresního archivu v Jeseníku pod vedením B.
Tinzové, vyhledali ve starých listinách, edicích a tiskovinách. Kromě
receptů obsahuje i pojednání o regionální obživě, zvycích spojených
s jídlem a další informace. Text doprovázejí také barevné fotografie.
Kniha je k dostání za sníženou cenu 230,- Kč.
Odešel z našich řad
Od vydání minulého Zpravodaje Matice slezské jsme dostali
zprávu o úmrtí našeho bývalého člena Ing. Otakara Nešuty. Zemřel
dne 22. září ve věku 86 let. Do Matice slezské vstoupil spolu
s ostatními členy skupiny X, ve které působil a také s ní několikrát
vystavoval své malířské práce. V posledních dvou letech však jeho
účast na společných akcích omezovala těžká choroba, které nakonec
podlehl.
Čest jeho památce!
Upozornění pro členy opavského odboru
Konec roku je již za několik dnů a je proto na místě
připomenout všem členům Matice slezské jednu ze základních
členských povinností, to je zaplacení členských příspěvků. Jejich výši
si určuje každý odbor MS samostatně, ale ve všech je poměrně velmi
nízká. I když platné stanovy Matice slezské neurčují žádný termín pro
jejich úhradu, je logické, že by měly být uhrazeny vždy do konce
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roku. Chápeme ovšem, že ne každý člen tuto povinnost splní. Příčiny
jsou různé - dlouhodobá nemoc, opomenutí či další důvody a také
skutečnost, že čas neuvěřitelně rychle plyne a rok je pryč dřív než se
pořádně rozhlídneme způsobuje, že řada členů dosud příspěvek na
letošní rok nezaplatila. Členům opavského odboru chceme tuto
skutečnost připomenout tím, že těm, kteří mají letošní příspěvek
uhrazen, přikládáme k tomuto Zpravodaji MS malou pozornost –
pohlednici České Slezsko, nedávno vydanou odborem v Hradci nad
Moravicí. Doporučujeme používat ji také k propagaci Slezska – další
kusy je možno koupit na sekretariátě, jak je uvedeno v Knižní
nabídce MS. Kdo z členů pohlednici v tomto zpravodaji nenajde,
znamená to, že příspěvek na rok 2011 ještě nemá zaplacen. Žádáme
proto, aby tak co nejdříve učinil. Při provedené úhradě obdrží
pohlednici rovněž.
Sdělení k vydání tohoto čísla
Dnešní číslo Zpravodaje Matice slezské se rozrostlo o další
stránky. Jeden z důvodů je ten, že na přání řady našich členů je použit
větší typ písma než v minulosti. Tím je zpravodaj čitelnější, což
uvítají především naši starší členové, je to však méně úsporné, takže
naše informace spotřebovaly větší prostor. S tímto větším písmem
počítáme i pro další čísla našeho informačního listu.
Úřadování sekretariátu Matice slezské v Opavě
Úřední hodiny opavského sekretariátu Matice slezské jsou každé
pondělí a ve středu vždy od 14 do 17 hodin. Všechny záležitosti je
však možno projednat i mimo tuto dobu vždy, kdy je tajemník na
sekretariátě přítomen, tedy denně od 9 do 12 a od 14 do 17 hodin.
Návštěvu je však lépe předem ohlásit, protože tajemník nemusí být
k dosažení z důvodu
vyřizování
neodkladných záležitostí na
úřadech. Doba nepřítomnosti tajemníka je vždy oznámena na vstupu
v 1. patře. Na sekretariátě lze zakoupit všechny publikace uvedené
v Knižní nabídce MS a také vstupenky za sníženou cenu na ty kulturní
pořady, u kterých je to ve zpravodaji uvedeno.Tajemníkovi je možno
volat na telefon 553 716 365, případně domů 553 611 823 nebo na
mobil 721 225 212. Na sekretariát je možno též psát e-mailem:
maticeslezska@atlas.cz. V závěru roku bude sekretariát v provozu do
pátku 23. prosince roku jako obvykle, od 27. 12. do 30. 12 pouze
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dopoledne, od 2. ledna 2012 pak již normálně.
sekretariátě jsou vítány!

Návštěvy na

VŠEM ČLENŮM A PŘÍZNIVCŮM MATICE SLEZSKÉ
PŘEJEME KLIDNÉ A PĚKNÉ VÁNOCE

…A MNOHO ŠTĚSTÍ V ROCE 2012

Zpravodaj Matice slezské, č. 66
Vydává odbor Matice slezské v Opavě
Připravil V. Kočvara, do čísla přispěl J. Breuer.
Vyšlo v prosinci 2011
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