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Matiční činnost ve Slezsku pokračuje
Vážení přátelé a příznivci Matice slezské,
rokem 2018 byla zahájena další dekáda matiční činnosti ve Slezsku. Věřme, že i v této
dekádě, v pořadí již patnácté v životě Matice, bude činnost matičních spolků pokračovat
a bude dál přispívat k obohacení života obyvatel našeho regionu a jeho propagaci.
Informace v tomto zpravodaji ukazují, že ve Slezsku se stále něco děje a že mezi námi je
stále ještě dost aktivních, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu. Všem takovým děkuji.
Ing. Jana Novotná Galuszková
předsedkyně Matice slezské
předsedkyně Matice slezské, pobočného spolku v Opavě

Z JEDNÁNÍ ORGÁNŮ MATICE SLEZSKÉ
Dne 6. října 2017 se v Českém Těšíně konalo zasedání ústředního výboru Matice slezské.
Výbor projednal závažné záležitosti týkající se Matičního domu v Opavě a Národopisného
areálu v Dolní Lomné, informace o realizovaných aktivitách u příležitosti 140 let matiční
činnosti ve Slezsku a informace o další činnosti pobočných spolků Matice slezské. Na
programu byla také příprava shromáždění zástupců oblastí Matice slezské. Toto
shromáždění se konalo dne 24. listopadu 2017 v Opavě. Zástupci pobočných spolků
opavské a těšínské oblasti projednali zprávu o činnosti ústředního výboru Matice slezské
za uplynulé období a schválili jeho nové složení na období 2017-2020.
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Složení Ústřední výboru na období 2017 – 2020
předsedkyně:
místopředseda:
členové:

Ing. Jana Novotná Galuszková, pobočný spolek v Opavě
Ing. Lubomír Matěj, pobočný spolek Těšínská oblast
Ing. Dalibor Novotný, pobočný spolek v Opavě
Eva Garguláková, pobočný spolek v Krnově
Rostislava Raidová, pobočný spolek v Hradci nad Moravicí
Renáta Tesařová, pobočný spolek v Hrabyni
Drahomír Graca, pobočný spolek ve Stěbořicích
Jiří Parma, pobočný spolek v Českém Těšíně
Jarmila Kantorová, pobočný spolek v Dolní Lomné
Ing. Jiří Kotásek, pobočný spolek ve Frýdku-Místku
Anna Konderlová, pobočný spolek v Bystřici nad Olší
Ing. Ilona Klusová, pobočný spolek v Návsí - Vojan

BLUDNÝ KRUH MATIČNÍHO DOMU V OPAVĚ
Jak průběžně informujeme všechny členy Matice slezské i širokou veřejnost, Matice
slezská, přesněji opavská pobočka Matice slezské se v poslední době potýká s problémy
spojenými s Matičním domem, který v roce 1880 koupila její předchůdkyně, Matice
opavská, jako své sídlo. K původní jedné budově postupně přikoupila vedlejší budovy,
které dnes tvoří celý velký komplex zvaný Matiční dům, situovaný na ulicích Matiční a
Rybí trh a zasahující do Dvořákových sadů. Protože do konce roku 1950 platila tzv.
superficiální zásada, jejíž podstata spočívá v tom, že stavba je součástí pozemku, byly
pozemky pod těmito budovami logicky nedílnou součástí těchto budov, a tudíž i
v řádném vlastnictví Matice opavské. V prostorách Matičního domu se uskutečňovaly
události, které dnes tvoří významnou část dějin Opavy minulého století – hrála se zde
česká divadelní představení, pořádaly koncerty, přednášky, kulturní večery, plesy,
věhlasné matiční dny, schůze a různá jednání, byla zde Matiční a později i veřejná
knihovna, Muzeum Matice opavské, loutkové divadlo. Matiční dům se stal srdcem i
tepnou českého života v západním Slezsku. (Snad dnes tomu mnohý obyvatel Opavy ani
nebude věřit, ale skutečnost, že na všestrannou činnost české menšiny v Opavě tento
dům téměř postačoval, dokumentuje to, jak malá tato menšina byla.) Zlom přišel až
v roce 1938, kdy funkcionáři Matice opavské a také její pracovníci a aktivní členové
museli narychlo opustit Matiční dům a město, aby se zachránili před nacisty. Matice
přestala existovat, majetek byl zlikvidován, Matiční dům zabaven.
Po osvobození Opavy a Slezska funkcionáři, kteří přežili a vrátili se zpět, znovu obnovili
činnost Matice opavské a poničený Matiční dům byl opraven, aby opět zaujal významné
postavení v životě města, nyní již českého. Ale přišel únor 1948, který ukončil existenci
Matice opavské. Matiční dům připadl „všemu lidu“ a postupně sloužil k nejrůznějším
2

účelům. Budova, která postupně chátrala a měnila svůj vzhled, nebyla vrácena
původnímu majiteli ani v roce 1968, kdy na krátké čtyřleté období Matice – již jako
slezská - opět obnovila svou činnost. Teprve v roce 1989 se zdálo, že změny, které tento
rok přinesl, odstranily letitou nespravedlivost. Město Opava vrátilo dům Matici slezské,
která velkým nákladem odstranila jeho havarijní stav a později v letech 2008 – 2009 mu
také rozsáhlou renovací fasády navrátila podobu někdejšího měšťanského domu.

Zdálo by se tedy, že „konec dobrý, všechno dobré“. Bohužel tomu tak ani zdaleka není.
Zatímco budovy Matičního domu byly v roce 1990 Matici vráceny na základě
hospodářské smlouvy o převodu vlastnictví, pozemky byly jinou hospodářskou smlouvou
z téhož roku odevzdány do jejího trvalého užívání. A jak to v našich zemích chodí,
spravedlnost není vždycky spravedlivá a trvalost není trvalá. Trvalé užívání se změnou
legislativy jakoby mávnutím kouzelného proutku změnilo na dočasnou výpůjčku, která
definitivně skončila 1. lednem 2015. I když novým občanským zákoníkem se v roce 2014
do našich zemí opět vrátila staronová superficiální zásada, Matici slezské to zpět k
pozemkům pod jejími budovami jako jejich nedílné součástí nepomohlo. Navzdory tomu,
že se jedná o historický majetek Matice, který navíc Matice nemůže neužívat (copak lze
sbalit budovy a přemístit je jinam, na jiné pozemky?), pozemky jsou dnes ve vlastnictví
České republiky a Matice musí platit vysoké nájemné. Toto nájemné se neustále navyšuje
(pro rok 2018 bylo stanoveno na částku 92 189 Kč) a k tomu navíc musí Matice státu
zaplatit dluh ve výši 148 347 Kč za tzv. bezesmluvní užívání v období od ledna 2015 do
srpna 2016. Tímto však trampoty spojené s Matičním domem zdaleka nekončí! Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových Matici sdělil, že dluží státu částku 9 479 017 Kč
jako poměrnou část investičních nákladů vložených v roce 1995 do rekonstrukce
Matičního domu, které měly být započteny oproti nájemnému dvou tehdy státních
organizací působících pod Školským úřadem v Opavě - Pedagogicko-psychologické
poradny Opava a Zařízení školního stravování. Jinými slovy, tyto dvě organizaci si měly
investici státu vloženou do Matičního domu „odbydlovat“, a to až do roku 2021. V čem je
tedy problém, když víme, že obě tyto instituce stále v Matičním domě sídlí? Důvod se zdá
téměř neuvěřitelný: od roku 2001, kdy zanikl Školský úřad v Opavě a obě tyto instituce
přešly ze státu pod kraj, dle názoru Ministerstva financí již nedochází k zápočtu
nájemného ve prospěch STÁTNÍCH organizací, ale KRAJSKÝCH, a tudíž se nenaplňuje
původní dohoda. A tak, přestože v Matičním domě stále sídlí ty stejné organizace jako
v roce 1995 a Matice žádnou smlouvu neporušila, je náhle z Matice mnohamilionový
dlužník! I přes uplatněnou námitku promlčení tohoto dluhu, která byla jedinou cestou jak
se vyhnout placení, tento dluh nezaniká a Matice je tak již napořád dlužníkem státu.
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Máte pocit, že už toho bylo dost? Čtěte dál! V souvislosti se zmiňovanou investicí bylo
v roce 1996 zřízeno věcné břemeno a předkupní právo k budovám Matičního domu ve
prospěch Školského úřadu v Opavě jako záruka vložené státní investice. Přestože Školský
úřad zanikl k 31. prosinci 2000, do dnešního dne jsou výše uvedená práva k budovám
stále v katastru nemovitostí zapsána a Matice se marně snaží o jejich vymazání.
Navrhovatelem na výmaz práv v katastru nemovitostí musí být totiž v první řadě subjekt,
v jehož prospěch jsou práva zapsána – v našem případě tedy Školský úřad v Opavě. I když
tato instituce zanikla již před 18 lety, a to bez právního nástupce, jak písemně potvrdil
Úřad pro zastupování ve věcech majetkových, výmaz není možné provést, protože není
jasné, kdo vlastně má být tím navrhovatelem, a pracovníci Katastrálního úřadu odepřeli
Matici poradit jak v tomto specifickém případě postupovat. Důsledkem toho všeho je, že
Matice nemůže se svými budovami volně nakládat a nemůže je např. ani dát do zástavy
bance, pokud by si chtěla vzít úvěr pro znovukoupení svých pozemků, na kterých tyto
budovy stojí. Bludný kruh se uzavřel a není jasné jak z něj ven!

OSTRÁ HŮRKA - PAMÁTNÉ MÍSTO SLEZANŮ
Vršek nad Hájem ve Slezsku, zvaný od nepaměti „Ostrá hůrka“, není opředen žádnými
starodávnými pověstmi nebo legendami a také v dřívějších dobách nebyl nijak známý ani
významný. Teprve v letech 1868 - 1871, kdy v českých zemích vrcholilo táborové hnutí
jako jedna z forem protestu a sjednocování českého lidu v boji za národní, sociální a
politická práva v rámci rakousko-uherské monarchie, se začala psát historie tohoto místa.
První tábor slezského lidu, který se zde konal 12. září 1869, učinil z Ostré hůrky místo
známé a významné. Větší tábory se v té době nekonaly jen zde, ale také na jiných místech
opavského Slezska, dokonce i na Těšínsku. Nedosahovaly ovšem takové účasti, jak tomu
bylo na Ostré hůrce. Prvního tábora se zúčastnilo na 15 tisíc lidí z celého Slezska, které
se hlásilo ke státní jednotě s Moravou a Čechami a pozvedlo svůj hlas proti germanizaci
českého školství. Tehdy poprvé rozhodoval slezský lid o svých právech. Druhý tábor
slezského lidu se uskutečnil 11. září 1898. Byl vyvolán hněvem z neuznání spravedlivého
uspořádání v rámci rakouské monarchie a popíráním jazykové rovnoprávnosti. Třetí tábor
lidu proběhl 21. září 1918. V Prohlášení požadovalo 40 tisíc účastníků Československý
stát: „To je právo naše nejposvátnější, právo národní i mezinárodní, právo národa, jenž
má zásluhy o kulturu světovou a jenž svou vzdělaností, svými silami mravními a svým
rozvojem hospodářským s hrdostí se postavil vlastní prací svou do prvé řady
demokratických národů světa“. Dřevěný pylon umístěný na Ostré hůrce symbolizoval
význam těchto událostí. Čtvrtý tábor lidu je spojen s datem 1. září 1929. Poprvé v nově
vzniklé Československé republice se schází slezský lid, aby zde odhalil žulový památník sousoší muže a ženy symbolizující lásku k vlasti, houževnatost i nadšení. Pátý tábor lidu
byl svolán na 25. září 1938 jako důrazná výzva k obraně proti hrozící okupaci a válce.
Mobilizace o dva dny dříve jeho uskutečnění zabránila. Za několik dní vstoupila do Háje
a okolních pevností fašistická vojska. Dne 11. prosince 1938 byl Památník odboje
slezského lidu na Ostré hůrce fašisty zničen. Šestý tábor lidu nese datum 23. září
1945. Více než 100 tisíc účastníků manifestovalo za rovnoprávnost Slezska a požadovalo
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urychlenou výstavbu válkou zničené země. Byl položen základní kámen pro vybudování
nového památníku. Sedmý tábor lidu se konal 21. září 1969. Účastníci se sešli k odhalení
obnoveného památníku a přihlásili se k tradicím táborů lidu, k historii Ostré hůrky
i oprávněným požadavkům Slezanů. Osmý tábor lidu se uskutečnil 19. května
1990 z popudu obnovené Matice slezské, aby demonstroval zájem Slezanů
na spolubudování demokratického státu, České a Slovenské federativní republiky.
Účastnil se ho tehdejší předseda české vlády Petr Pithart. U příležitosti 80. výročí tábora
z roku 1918 se dne 20. září 1998 konalo setkání, na kterém byl vyhlášen Euroregion
Silesia. (převzato z www.hajveslezsku.cz a redakčně upraveno)
V letošním roce si opět připomeneme historický význam toho místa. Dne 28. dubna
2018 se zde od 10.00 hodin koná setkání k uctění 75. výročí násilné smrti zakladatelů
odbojové organizace Obrana Slezska a dne 22. září 2018 se zde uskuteční veřejná
vzpomínková slavnost u příležitosti 100. výročí třetího tábora slezského lidu, který
předcházel vzniku samostatného Československa. O podrobném programu slavnosti
vás budeme informovat na internetových stránkách Matice slezské.

EDIČNÍ POČINY
MATICE SLEZSKÉ V JUBILEJNÍM ROCE 2017
V jubilejním roce 2017, v kterém jsme si připomněli 140. výročí zahájení matiční činnosti
ve Slezsku, realizovala Matice slezské ve spolupráci s dalšími subjekty několik edičních
počinů. Ve spolupráci se Slezským zemským muzeem byl na začátku roku vydán trojlist
s názvem „Matice Opavská a spolkový život ve Slezsku“, v kterém je stručně shrnuta
matiční činnost na poli školství, muzejnictví, vědeckého bádání a osvěty. Ve spolupráci se
Slezským muzeem byl také připraven sborník „140 let Matice opavské. Vybrané kapitoly
z dějin české národnostní emancipace ve Slezsku.“, který vyšel ke konci loňského roku.
Sborník stejně jako mimořádné dvojčíslo „Vlastivědných listů Slezska“, o kterých se více
dočtete dále, a nový informační leták o Matici slezské a Slezsku byl vydán s finanční
podporou statutárního města Opavy. U příležitosti 150. výročí narození Petra Bezruče
vydala pobočka Matice slezské v Hradci nad Moravicí publikaci s názvem „Jako v nebi,
tak i na zemi. Petr Bezruč 1867-2017“. V případě zájmu o některý z titulů kontaktujte
sekretariát Matice slezské telefonicky na čísle 606732270 nebo e-mailem na adrese:
maticeslezska@atlas.cz.

Vlastivědné listy Slezska
Časopis Vlastivědné listy Slezska, jehož dvojčíslo vyšlo v loňském roce, navazuje na
dosavadní Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy, vydávané Maticí slezskou dvakrát
ročně. Tímto mimořádným dvojčíslem, vydaným u příležitosti 140. výročí matiční činnosti
ve Slezsku ve větším nákladu 1000 kusů (s následným dotiskem dalších 150 kusů) a
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distribuovaným zdarma, chtěla Matice představit novou podobu časopisu, a to jak stálým
odběratelům, tak i novým čtenářům. Nová podoba časopisu by měla v každém čísle
nabídnout téma, kterému bude věnována část obsahu, a dále rubriky, které tematicky
roztřiďují články různého zaměření. Časopis zatím bude vydáván jednou ročně jako
dvojčíslo s větším počtem stran. Na tvorbě časopisu se podílí redakční rada, složená jak
z některých dosavadních členů, tak i nových. Funkce odpovědné redaktorky se dočasně
ujala předsedkyně opavské pobočky Matice slezské Ing. Jana Novotná Galuszková, ve
funkci výkonného redaktora dál pokračuje Mgr. Martin Sosna.

Na konci října 2017 náhle a zcela nečekaně ukončila tragická nehoda život ředitelky
Archivu města Ostravy PhDr. Blaženy Przybylové, která od roku 2011 pracovala v
redakční radě Vlastivědných listů a chtěla se podílet i na inovované podobě našeho
časopisu. Tragický skon ji sice odvolal z tohoto světa, avšak ve vzpomínkách své rodiny i
všech přátel a spolupracovníků bude žít dál. Uctěme její památku!

POCTA ARNOŠTU RYCHLÉMU
Arnošt Rychlý (1901 – 1987), hudební skladatel, pedagog, sbormistr a organizátor
kulturního života ve Slezsku, byl mimořádnou osobností, která měla intenzivní vztah se
svým rodným krajem, jeho tradicemi a kulturou. Hudbu studoval v Praze, zpěv pak u
předních evropských učitelů ve Vídni a v Římě, což se projevilo na jeho velmi
kultivovaném hlase, který měl až do vysokého věku. Ve světě nabyté zkušenosti však po
dlouhá desetiletí využíval na mnoha místech Slezska, zejména pak v rodné Opavě.
Pozitivně tak poznamenal hned několik kulturních generací, které z jeho tvůrčí práce těží
dodnes. V meziválečném čase působil na celé řadě škol a v několika pěveckých sborech,
zejména pak v Pěveckém Sdružení slezských učitelů. Po osvobození Československa se
podílel na kulturní obnově nacismem poničeného Slezska. Patřil k předním
organizátorům zdejšího kulturního života a vychoval stovky svých žáků a následovníků.
Spolupracoval s celou řadou zvučných uměleckých jmen, největší pozornost si však
zaslouží jeho přátelství s Petrem Bezručem, na jehož texty zkomponoval většinu svého
hudebního díla. Bezruč, kterému se hudebního sluchu nedostálo, si Rychlého velmi vážil,
jak často v korespondenci se skladatelem zmiňoval. Za svůj celoživotní přínos opavské a
slezské kultuře dostal Arnošt Rychlý v roce 1972 Cenu Petra Bezruče. U příležitosti 30.
výročí úmrtí této významné osobnosti připravila Matice slezská v květnu 2017 slavnostní
akt odhalení pamětní desky na budově Základní školy Mařádkova v Opavě, na které tento
pedagog v letech 1932 – 1939 působil. Život a dílo Arnošta Rychlého je pak zachyceno
v publikaci „Arnošt Rychlý a Opava. Město a jeho hudební skladatel“, kterou vydalo
město Opava a Slezské zemské muzeum jako doprovodný katalog k výstavě věnované
tomuto umělci.
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CENA „OPAVSKÁ THÁLIE“

Posláním ceny „Opavská Thálie“ je podpora divadelního umění v Opavě a jejím cílem je
ocenit významný umělecký výkon na scéně Slezského divadla Opava. Cena je založena na
odkazu Vladimíra Klazara a Aleny Španihelové Klazarové, bývalých dlouholetých členů
Slezského divadla, kteří byli jejími původními vyhlašovateli. Po více než roční odmlce a
jednání s vedením Slezského divadla v Opavě o další budoucnosti tohoto ocenění, které
dosud zaštiťovala Matice slezská, bylo pro divadelní sezónu 2017/2018 rozhodnuto o
jeho obnovení, a to jak v kategorii Ceny diváka, tak v kategorii umělecké na základě
hodnocení odbornou porotou. Nově toto ocenění zaštiťuje organizace Vodárenská věž
Opava, o.p.s. ve spolupráci s Maticí slezskou.
Cena Opavská Thálie se uděluje ve dvou uměleckých kategoriích - v oboru činoherním a
oboru hudebně-dramatickém, který zahrnuje operu, operetu, muzikál, případně i balet.
Tato cena bude udílena za dvě po sobě následující divadelní sezóny na počátku sezóny
nové s ročním střídáním uměleckých kategorií. O udělení ceny v uměleckých kategoriích
rozhodují členové organizační skupiny s hlasovacím právem (porota), do níž jsou vybíráni
zástupci z laické a odborné veřejnosti. Cena může být spojena také s finanční odměnou,
pokud budou na její podporu získány finanční prostředky ze soukromých či veřejných
zdrojů. Pro tyto účely zřídila Vodárenská věž Opava o.p.s. u Fio banky transparentní účet
č. 2901339457/2010, na který může dárce přispět jakoukoli finanční částkou a který je po
zadání zřizovatele účtu veřejně přístupný k nahlédnutí.
Cena diváka bude udílena každoročně. O ceně diváka se rozhoduje veřejnou anketou,
které se může zúčastnit každý návštěvník divadla, a to formou hlasování prostřednictvím
anketního lístku.
Podrobné informace o tomto ocenění včetně statutu či vzoru darovací smlouvy o
poskytnutí finančního daru na podporu tohoto ocenění najdete na internetových
stránkách Matice slezské www.maticeslezska-opava.cz (odkaz Opavská Thálie). Všem
návštěvníkům Slezského divadla, kteří se zapojí do hlasování, a všem, kteří toto ocenění
finančně podpoří, předem děkujeme.
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Z ČINNOSTI POBOČNÝCH SPOLKŮ
Z činnosti pobočného spolku v Hradci nad Moravicí
Činnost hradecké pobočky Matice, která ke konci roku 2017 měla 67 členů a kterou vede
pan Marek Wolf, je velmi bohatá. Jedním z nejvýznamnějších počinů této pobočky v
loňském roce bylo vydání antologie u příležitosti 150. výročí narození básníka Petra
Bezruče. Slavnostní křest knihy s názvem „Jako v nebi, tak i na zemi. Petr Bezruč 18672017“ proběhl 19. září 2017 jako součást festivalu Bezručova Opava a byl koncipován
jako literární podvečer s hudebním doprovodem. V průběhu loňského roku hradecká
pobočka uskutečnila mj. vlastivědný zájezd do Potštátu a Lipníku nad Bečvou,
zorganizovala dvě přednášky a tradiční Otvírání studánek. Při pobočce působí Klub
vojenské historie, jehož členové v historických stejnokrojích obohacují pořádané akce. O
svých akcích pobočka informuje jak prostřednictvím e-mailových zpráv, tak nově také na
facebooku.
Z činnosti pobočného spolku v Krnově
Také krnovská pobočka Matice slezské, kterou vede předsedkyně Eva Garguláková, patří
k velmi aktivním. Navzdory nevelké členské základně (41 členů) a nevelkým finančním
zdrojům se podílí na organizaci tradičních krnovských akcí, jako je např. literární večer
„Moje čítanka“ či předvánoční soutěž „Pečeme perníčky“. Členové Matice se společně
účastní přednášek, výstav a výletů. V únoru 2018 bylo vydáno další číslo nepravidelného
zpravodaje této pobočky „SILESIA“.

KRÁTKÉ ZPRÁVY
Připomenutí členům Matice slezské
Jako
obvykle
na
tomto
místě
Novotné Galuszkové na sekretariátu
připomínáme všem členům Matice
Euroregionu Silesia v Opavě, Horní
náměstí 69 – „Hláska“ (po předchozí
slezské, že je třeba uhradit členské
telefonické domluvě na tel. č.
příspěvky. Jejich výše se liší podle
rozhodnutí
jednotlivých
pobočných
606732270). Členský příspěvek je možné
spolků, u všech je však velmi nízká.
také uhradit bezhotovostně na účet,
který vám na požádání sdělíme.
V opavské pobočce to představuje roční
V případě bezhotovostní úhrady na účet
částku 100 Kč u výdělečně činných členů,
vždy prosím ve zprávě pro příjemce
pro ostatní jen 50 Kč. Příspěvek je možné
uhradit po ukončení členské schůze dne
uvádějte účel platby. Za všechny
uhrazené příspěvky předem děkujeme.
19. dubna 2018 nebo u předsedkyně Jany
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Výzva členům opavské pobočky Matice slezské
Po vzoru hradecké pobočky Matice
využívají, aby zaslali svůj e-mail na adresu
maticeslezska@atlas.cz pro vytvoření
slezské, která pro komunikaci se svými
členy i příznivci využívá e-mail (a nově
databáze, kterou bude moci pobočka
také facebook), chce také opavská
využívat pro zasílání informací např. o
pobočka více využívat těchto moderních
pořádaných akcí, jako jsou členské
metod komunikace. Využívání eschůze,
zájezdy
apod.,
o
mailu, který dnes již není jen
novinkách z ediční činnosti či
výsadou mladých, představuje
zasílání
našeho
zpravodaje
jednoduchý, rychlý, účinný a
v elektronické podobě. Ti, kteří ezejména
levný
způsob
mail nevyužívají, se však nemusí
informování a komunikace. V této
bát, že by o tyto informace přišli.
souvislosti se předsedkyně opavské
Tištěnou podobu Zpravodaje Matice
pobočky Jana Novotná Galuszková obrací
slezské jako tradiční formy informování
s prosbou na všechny členy, kteří e-mail
zachováme i nadále.

PŘEČTĚTE SI O SLEZSKU
SLEZSKO A OSTRAVSKO 1918−1938 je název knižní novinky vydané Slezským zemským
muzeem ke stejnojmenné výstavě v Historické výstavní budově v Opavě. Publikace
přibližuje hlavní aspekty života v národnostně smíšeném příhraničním regionu v době
mezi dvěma světovými válkami. Text je členěn do tematických celků (politika, armáda,
volný čas, výtvarná kultura atd.). Každou kapitolu uvozuje stať, která čtenáře seznamuje s
kontextem příslušné problematiky. Dále následují katalogová hesla, jež na příkladu
konkrétních artefaktů ilustrují dané fenomény. Čtenáři tak mají možnost seznámit se s
životem pracujících, hraničními spory a také s vůdčími postavami politického a kulturního
života regionu. Závěrečná kapitola připomíná historii legionářského muzea v Opavě v
letech 1928−1938, jemuž bude věnována samostatná výstava na podzim letošního roku.
Katalog je k dostání na pokladně Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea
za cenu 470 Kč. Výstava potrvá do 4. listopadu 2018.

POZVÁNKY
Členská schůze opavské pobočky Matice slezské
Matice slezská, pobočný spolek v Opavě zve všechny své členy a příznivce na členskou
schůzi, která se uskuteční ve čtvrtek 19. dubna 2018 od 15.45 hodin v aule Církevní
konzervatoře Opava, Beethovenova 1. Pozvánka s programem je vložena do tohoto
Zpravodaje.
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Vlastivědné zájezdy
Pobočný spolek Matice slezské v Opavě připravil na jaro 2018 dva vlastivědné zájezdy, na
které jsou zváni všichni zájemci. Přihlášku je nutné podat a zájezd uhradit nejpozději
v uvedených termínech (viz níže), a to u Ing. Novotné Galuszkové na sekretariátu
Euroregionu Silesia v Opavě, Horní náměstí 69 – „Hláska“ (po předchozí telefonické
domluvě na tel. č. 606732270) nebo po ukončení členské schůze opavské pobočky Matice
slezské dne 19. 4. 2018. Zájem o zájezd lze také potvrdit mailem na adrese
maticeslezska@atlas.cz a úhradu provést bezhotovostním převodem na účet, který vám
sdělíme po potvrzení přijetí přihlášky.
12. května 2018 – Poodřím a Moravským Kravařskem
Rámcový program zájezdu:
- Opava, Rybí trh: odjezd v 7.30 hod.
- Vražné u Oder – rodný dům J. G. Mendela
- Odry – procházka městem, Muzeum městského práva - Katovna
- Odry-Loučky – vodní mlýn Wesselsky
- Spálov – Balerův větrný mlýn
- Bílovec – kostel sv. Mikuláše s vyhlídkovou věží, zámek, muzeum
- Opava: příjezd do 18.00 hod.
Cena zájezdu bez vstupného je pro členy Matice 175 Kč, pro nečleny 200 Kč. Přihlášku je
nutné podat a zájezd uhradit nejpozději do 20. 4. 2018.
9. června 2018 – Těšínské Slezsko: Hrčava, Trojmezí, Jaworzynka, Jablunkov
Rámcový program zájezdu:
- Opava, Rybí trh: odjezd v 7.30 hod.
- Hrčava – prohlídka obce, procházka na Trojmezí (2 km)
- Trojmezí – posezení s opékáním na hranici tří států
- Trojmezí - Jaworzynka (PR) – Hrčava – procházka s výhledy do tří států (4,2 km)
- Jablunkov – prohlídka města, Světové muzeum a knihovna Bible, park plicního
sanatoria
- Opava: příjezd do 18.00 hod.
Cena zájezdu bez vstupného je pro členy Matice 245 Kč, pro nečleny 270 Kč. Přihlášku je
nutné podat a zájezd uhradit nejpozději do 18. 5. 2018.

Beethovenův Hradec 2018 - koncert „Radost z vítězství“
Koncert laureátů 56. ročníku Mezinárodní interpretační soutěže Beethovenův Hradec,
který je letos určen pro obor violoncello, se uskuteční v neděli 24. června 2018 od 18.30
hodin ve Velké dvoraně zámku Hradec nad Moravicí. Nejlepšímu soutěžícímu z České
republiky bude udělena mimořádná cena Matice slezské. Vstup na koncert volný. Pořádá
Církevní konzervatoř Opava.
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Rustem Khamidullin (Německo),
jeden z laureátů 52. ročníku Beethovenova Hradce, pořádaného v roce 2014 Maticí slezskou

Výstavy Slezského zemského muzea
(z pozvánek na www.szm.cz)
Putujeme po Slezsku s Edmundem Wilhelmem Braunem
Historická výstavní budova SZM (Komenského 10, Opava), do 4. 11. 2018
Zveme vás na výstavu pořádanou u příležitosti 60. výročí úmrtí Edmunda Wilhelma
Brauna – historika, památkáře, dlouholetého muzejníka a ředitele Slezského zemského
muzea v Opavě, redaktora odborných časopisů, organizátora kulturního dění a
podporovatele soudobých regionálních umělců; člověka, pro něhož se stalo české Slezsko
na padesát let (1895–1945) domovem. V rámci této výstavy byla vydána stejnojmenná
brožura, kterou je možné zakoupit na pokladně Historické výstavní budovy za cenu 35 Kč.
25 obrazů z dějin Slezska 1993−2018
Historická výstavní budova SZM (Komenského 10, Opava), do 4. 11. 2018
Reprodukce dobových fotografií, plakátů a tiskovin návštěvníky seznamuje s hlavními
fenomény společenských změn v epoše vytváření novodobé občanské společnosti.
Výstava usiluje o evokaci témat, jež „hýbala“ tehdejší společností a k nimž vedle
politických změn patřil rozvoj podnikání, obnova náboženského života, růst zájmu o
životní prostředí, prosazování západní popkultury atd. Kromě událostí celostátního a
celospolečenského významu je připomenuto také dobové dění v regionu českého Slezska
a Ostravska. Akce je věnována čtvrtstoletí samostatné České republiky.
Zpravodaj Matice slezské č. 79
ISSN 2570-5636
Vydává Matice slezská, pobočný spolek v Opavě
www.maticeslezska-opava.cz
Připravila Jana Novotná Galuszková
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