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ÚVOD 
 

Život města Opavy je tak mnohostranný a pestrý, že jen stěží je možné ho obsáhnout 

v rámci jedné kroniky. Snažila jsem se proto vybrat ty události, které přispěly k jeho 

rozvoji, dalšímu posunu, obohatily a zpestřily život jeho obyvatelům. Bylo to však 

velmi těžké. Události jsou zde nabídnuty tak, jak je prezentoval tisk, výroční zprávy, 

webové zprávy či moje účast na jejich průběhu.  

 

Rok 2003 byl pro Opavu velmi zajímavý. V oblasti samosprávy musel Magistrát města 

Opavy čelit přívalu nových úředníků ze zrušeného Okresního úřadu, vedení města 

přesně definovalo své vize na probíhající funkční období.  

 

Festival Bezručova Opava nabídl nejdelší a nejbohatší program ve své historii. 

 

Sportovní úspěchy předčily všechna očekává. V ligových soutěžích se již 

nepohyboval jen basketbal, ale znovu také fotbal, nově volejbal či hokej.  

 

Příjemné čtení přeje Monika Štěpánková 
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UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE  

V ROCE 2003 
 

Leden 
Prvního ledna - Obce s rozšířenou působností zahájily svoji činnost a státní 

organizace České dráhy byla rozdělena na stejnojmennou akciovou společnost a 

státní organizaci Správa železniční dopravní cesty. 

 

Únor 
15. února zemřel Miroslav Horníček, herec (* 10. listopadu 1918), a Jiří Hanzelka, 

cestovatel (* 24. prosince 1920). 

   

28. února byl Václav Klaus zvolen prezidentem. 

 

Březen 
Lékař a amatérský sběratel fosílií Michal Moučka nalezl kost dinosaura čeledi 

Iguanodontidae. Byl to první nález dinosaura na českém území. 

 

12. března zemřel Karel Kachyňa, režisér (* 1. května 1924). 

 

Duben 
9. dubna Evropský parlament ve Štrasburku schválil přístup Česka a dalších devíti 

evropských zemí do EU. 

 

Červen  
Od pátku 13. června do soboty 14. června proběhlo celostátní referendum o vstupu 

České republiky do Evropské unie. Pro vstup do EU se vyslovilo 77,3% hlasujících. 

Volební účast byla 55,2%. 
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Srpen 
25. srpna – 29. září Loučovice, Lipno nad Vltavou - mistrovství světa v raftingu, 

poprvé na evropském kontinentu. 

 

Září 
1. září proběhla v Praze stávka učitelů. 

 

Říjen 
11. října vybojoval náš národní fotbalový tým účast na příštím mistrovství Evropy. 

 

Listopad 
8. listopad - Miroslav Kalousek porazil Cyrila Svobodu ve volbách předsedy KDU-

ČSL. 

 

Prosinec 
22. prosince Pavel Nedvěd získává jako druhý Čech v historii Zlatý míč pro nejlepšího 

fotbalistu Evropy. 

 

24. prosinec - Pavel Posád se stal 19. biskupem litoměřickým. 

 

Vzniklo Evropské liberální fórum 
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UDÁLOSTI VE SVĚTĚ V ROCE 2003 
 

Leden 
27. ledna obdržela Rada bezpečnosti OSN zprávu o tom, že se inspektorům v Iráku 

nepodařilo objevit žádné stopy po zbraních hromadného ničení.  

 

Únor  
1. února se nad Texasem rozpadl při přistávacím manévru raketoplán Columbia a 

všech sedm členů posádky i s dvěma ženami a izraelským astronautem Ilanem 

Ramonem zahynulo. 

 

4. února se rozpadla Svazová republika Jugoslávie. 

 

6. února obnovila severokorejská vláda provoz jaderné elektrárny v Jongbjonu. 

 

Březen 
12. března byl při atentátu v Bělehradu zabit srbský premiér Zoran Djindjič. 

  

19. března zaútočili americké a britské vojenské síly na Irák s cílem svrhnout režim 

Saddáma Husajna.  

 

Duben 
Na Kubě odsoudili 78 disidentů a odpůrců Castrova režimu k osmi až 28 letům 

vězení. Severní Korea demonstrativně odstoupila od Smlouvy o nešíření jaderných 

zbraní  

 

Od 26. dubna do 11. května probíhalo 67. Mistrovství světa v ledním hokeji v 

Helsinkách, Turku a Tampere. Mistrem světa se stal tým Kanady. 

 

Květen 
1. května USA a jejich spojenci v Iráku ustanovili tzv. Prozatímní koaliční správu. 



 8

 

21. května zasáhlo ničivé zemětřesení Alžír (asi 2 800 mrtvých). 

 

Červen 
1. června začalo v Číně napouštění největší přehrady na světě – Tři soutěsky.  

 

12. června zemřel Gregory Peck, americký filmový herec (* 5. dubna 1916). 

 

Červenec 
10. července zemřel Winston Graham, britský spisovatel. 

 

18. července byl zveřejněn návrh ústavy EU. 

 

Srpen 
11. srpna nad mírovými jednotkami OSN v Kábulu převzalo kontrolu NATO. 

 

30. srpna zemřel Charles Bronson, americký filmový herec (* 3. listopadu 1921). 

 

Září 
10. září pobouřil svět další teroristický útok, obětí se stala švédská ministryně 

zahraničí Anna Lindhová. 

 

12. září zemřel Johnny Cash, americký zpěvák (* 1932). 

 

18. září zabil hurikán Izabel 40 lidí a na východním pobřeží USA způsobil škody za 5 

miliard dolarů.  

 

Říjen 
15. října vyslala Čína do vesmíru svého prvního tchajkonauta - Jang Li-wej kroužil v 

lodi Šen-čou 5 kolem Země 21,5 hodin. 
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Prosinec 
13. prosince byl zajat Saddám Husajn. 

 

V Afghánistánu byla vydána ústava. 

 

27. prosince ničivé zemětřesení v jihovýchodním Íránu usmrtilo odhadem asi 50 tisíc 

životů. 
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VEŘEJNÝ ŽIVOT 
 

Obyvatelstvo  
Prvním občánkem opavského okresu se shodou okolností stal teď již také Opavák 

Tomášek Bek, který zvýšil počet dětí rodiny Bekových z Kylešovic na pět. Na miminko 

vážící 3,45 kg a měřící 50 cm už doma netrpělivě čekali šestiletá Evička, jedenáctiletý 

Michal, třináctiletý Honza a patnáctiletá Lenka. Maminka Darina už byla před 

odchodem z porodnice přesně informována rodinnými příslušníky, jak to bude doma 

probíhat. „Už mají mezi sebou přesně rozdělené služby. Nejstarší Lenka bude brášku 

koupat, nejmladší Eva mu bude podávat cumel a kluci ho budou vozit. Táta by mohl 

přebalovat a na mě zbude asi jenom krmení,“ s žertem vyprávěla. A jak se stalo, že se 

šestičlenná rodina dále ještě rozrostla? „Prostě jsme to ponechali osudu. Poslední 

dva roky jsem byla stejně doma a hledala jsem si práci. Kdo ale dneska zaměstná 

matku se čtyřmi dětmi. A tak se to nakonec všechno vyřešilo samo,“1 řekla maminka. 

 

V Opavě se letos narodilo 548 dětí, zemřelo 610 občanů, přistěhovalo se 590 lidí, 

vystěhovalo 1007. Ve městě žilo k 31. prosinci 60 252 obyvatel.2 Z toho bylo 9 122 

dětí do 14 let, 43 206 lidí ve věku 15-64 a 7 924 lidí nad 65 let. Muži tvořili skupinu o 

28 969 jedincích.3 

 

Letos stále ještě převyšovaly v Opavě sňatky (271) nad rozvody (175).4 

 

Město Opava v tomto roce obnovilo příjemnou tradici „vítání občánků“. V Domě 

kultury Petra Bezruče tak byli zváni rodiče spolu se svými dětmi, které byli 

slavnostním obřadem přivítáni ve svém rodišti. Jako upomínku na tento den dostaly 

děti Pamětní list a fotografii. První obřad s dětmi narozenými od 1. ledna tohoto roku 

se uskutečnil v březnu.5  

 

                                                 
1 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 1, str. 3. ISSN 1212-2041. 
2 
http://www.ostrava.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/bilance_poctu_obyvatel_a_vekove_slozeni_v_obcich_moravs
ko slezskeho_kraje 
3 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 4, str. 2. ISSN 1212-2041. 
4 
http://www.ostrava.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/bilance_poctu_obyvatel_a_vekove_slozeni_v_obcich_moravs
ko slezskeho_kraje 
5 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 5. 
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Události 
V lednu se přestěhovala občanská poradna s bezplatným právním servisem pro své 

klienty z Pekařské ulice 32 na Kylešovskou 10.  

 

Návrhem policejního rady na podání obžaloby ze 7. ledna tohoto roku pokračovala 

kauza Kamila Kolka a nabouraného bytu z minulého roku. Obžalována byla manželka 

opavského podnikatele Jitka Kolková z neoprávněného zásahu do práva domu, bytu 

nebo k nebytovým prostorám. Loni v únoru se totiž někdo proboural z kanceláří 

společnosti Mercator Palladium, jejímž jediným společníkem je Kolek, do 

neobývaných prostor vedlejšího bytu a začal je upravovat na kancelářské prostory. 

Město zasáhlo. Od té doby se případ řeší.6 

 

7. a 9. ledna byly na Magistrátu města Opavy rozpečetěny pokladničky humanitární 

organizace ADRA umístěné od loňského září v supermarketech Albert, Hypernova, 

Delvita, v budově Hlavní pošty na Masarykově ulici a v prodejně Model Obaly. Celkem 

vložili dárci do průhledných krabiček 14 432,70 Kč, které byly poslány na 

odstraňování následků povodní. Krabičky se vrátily po vybrání na své místo, přibyly 

k nim další dvě a to v prodejně Jednoty a Julius Meinl.7  

 

9. ledna obdržel hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský dekret o 

schválení krajského znaku a praporu. V jeho čtvrtém poli zůstala kombinace polovin 

historických znaků Opavského knížectví (svislé pruhy stříbrný a červený) a 

Těšínského knížectví (žlutá orlice v modrém poli).8  

 

„Chce to naši školu a špeky jdou dolů,“9 tak lákalo v lednu do svých prostor nově 

otevřené sportovní zařízení Q – SPORT na Olomoucké ul. 101. Sportovní nadšenci si 

mohli vybrat v nabídce aerobních cvičení, spinning cycling či hru squashe na jednom 

ze dvou kurtů. K dispozici byl také Sportovní bar, který byl v Opavě novinkou. 

Otevřeno bylo denně, v pondělí až čtvrtek od osmi ráno do desíti hodin večer, od 

pátku pak do jedenácti hodin. Počáteční cena za jednu hodinu aerobiku činila 35 

korun.  

 

                                                 
6 Moravskoslezský Deník. III/ 47, str. 1.  
7 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 6. 
8 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 6. 
9 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 4, str. 15. ISSN 1212-2041. 
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18. ledna se sešli příznivci cimbálové muziky na Slezském bálu v sále Na Rybníčku, 

kde jim hrála k tanci i poslechu kapela Opavští hudci.  

 

20. ledna byla odeslána z Opavy na centrální účet Sdružení České katolické charity 

částka 807 612,3 Kč, která byla letos vybrána v Tříkrálové sbírce. Letos se částka, 

která se po ukončení sbírky vrací přepočtem zpět charitám, věnovala na provoz 

střediska Charitní ošetřovatelsko-pečovatelské služby v rodinách a na Klub sv. 

Anežky – denní stacionář pro seniory v Opavě.10  

 

Vlastivědná společnost StOpa pozvala 22. ledna do opavského Klubu důchodců 

opavského primátora Zbyňka Stanjuru, kde hovořil ke zhruba šedesáti přítomným o 

svých představách dalšího rozvoje Opavy. Poté se rozvinula diskuze na téma 

doprava, cestovní ruch a životní prostředí.11  

 

23. ledna zahájil Klub sv. Anežky Kurz trénování paměti pro seniory. Po dobu deseti 

týdnů se mohli zájemci spolu snažit zábavnou formou vítězit na sklerózou.12  

 

31. ledna vedení města definitivně rozhodlo o provozovateli části minoritského 

kláštera, která patří státu. Čítárnu, malou výstavní síň a Sněmovní sál bude spravovat 

Městská knihovna Petra Bezruče.13 

 

Od 1. února se stal novým redaktorem městského měsíčníku Hláska Miroslav 

Pospíšil. Třiceti sedmiletý redaktor měsíčníku Noviny Brano Group a člen redakční 

rady Zpravodaje automobilového sdružení tak vystřídal v této funkci Ing. Jaromíra 

Breuera. Jeho nástupem měsíčník prošel zčásti grafickou proměnou.14 Redakční radu 

tvořili tito členové: náměstci primátora Pavel Mališ, Václav Klučka a Jan Mrázek, 

tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis, vedoucí kanceláře tajemníka Ingrid 

Jurmanová, vedoucí oddělení veřejných zakázek Lubomír Měch, Petr Rotrekl 

z odboru školství a kultury, Monika Štěpánková z odboru rozvoje města a Silvie 

Tyronová, asistentka náměstka primátora.15  

 

5. února navštívil Výcvikovou základnu logistiky generály Píky v Opavě brigádní 

generál Ing. Jiří Halaška, velitel nového Velitelství pro výcvik a doktríny ve Vyškově. 

                                                 
10 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 6. 
11 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 6. 
12 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, leden, str. 8. 
13 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 6, str. 15. ISSN 1212-2041. 
14 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, březen, str. 4. 
15 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 2. 
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V 2. polovině letošního roku pod něj přešla podstatná část opavské posádky, která se 

postupně více zaměřovala na výcvik profesionálů i na připravenost k záchranným 

operacím.16  

 

7. února vykonali odvedenci do základní nebo náhradní vojenské služby vojenskou 

přísahu před Památníkem II. světové války v Hrabyni.17  

 

10. února evidovali opavští hygienici zhruba dva a půl tisíce nemocných chřipkou na 

sto tisíc obyvatel. O týden později to již bylo pět tisíc nemocných. „Virus chřipky sice 

na Opavsku zatím přímo izolován nebyl, ale zaznamenali jsme vzestup protilátek, což 

lze označit za nepřímý důkaz, že se skutečně jedná o chřipku,“18 řekl ředitel Okresní 

hygienické stanice v Opavě Zdeněk Učen. „Z toho preventivních důvodů jsou od 

tohoto pondělí zakázány návštěvy v domově důchodců v Rybářské ulici v Opavě. Má 

kapacitu 155 klientů a je největším na Opavsku. Od 10. února byl rovněž 

z preventivních důvodů vydán zákaz návštěv Domova důchodců v Kunovicích,“19 

komentovala situaci hlavní sestra z Okresního ústavu sociálních služeb v Opavě 

Bohuslava Binarová. Opavská nemocnice vydala zákaz návštěv na všech odděleních 

od 15. února až do odvolání, k čemuž vedla také i početná onemocnění 

zdravotnického personálu.  

 

Do kampaně „30 dní pro občanský sektor“ se také zapojila Areka a veřejnosti otevřela 

své dveře od 10. února každé pondělí, úterý a čtvrtek a to až do 21. února.20 Areka 

také změnila svou adresu, od začátku tohoto roku ji zájemci mohli najít v budově na 

Horním náměstí č. 48, v pondělí od 8 do 15.30 hod. a v úterý a ve čtvrtek od 8 do 

18.30 hod.21  

 

V týdnu od 17. února se otevřela ve fonotéce u Koruny na Horním náměstí minigalerie 

pro prezentaci děl amatérských fotograf, malířů, kreslířů či grafiků. Spoluzakladatelem 

a zároveň prvním mladým autorem, který tu předestřel veřejnosti své dílo, byl opavský 

fotograf Pavel Hrančík. Mladí a možná pro veřejnost skrytí umělci si tu mohou vystavit 

své výtvory vždy na sedm dní.22 

 

                                                 
16 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, březen, str. 6. 
17 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, leden, str. 8. 
18 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 7, str. 1. ISSN 1212-2041. 
19 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 7, str. 1. ISSN 1212-2041. 
20 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 8. 
21 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 6. 
22 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 7, str. 7. ISSN 1212-2041. 
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19. února oslavili studenti Filozoficko-přírodovědecké fakulty opavské univerzity 

začátek nového semestru v prostorách dnes už studentské rock-café Myslivny na 

Masarykově třídě.23 

 

V druhé polovině února se uzavřely prostory Union banky na Masarykově třídě 

z důvodu hrozícího krachu. „Je to už třetí banka, do které jsem dal peníze, a ta pak 

zkrachovala. Šetřil jsem synovi na byt. Na začátku roku mi známý řekl, že má 

předchozí banka není dobrá a že má dát peníze sem,“ řekl novinářům 

sedmasedmdesátiletý klient banky, který se tu zastavil v pátek 21. února, aby se 

dověděl něco více. Jedinou informaci, kterou získal bylo oznámení o uzavření banky 

vyvěšené na budově. Budovu kvůli možným nepokojům také od pátku hlídala policie.24 

 

V posledním únorovém týdnu vyvrcholila v Opavě a okolí chřipková epidemie. Územní 

pracoviště hygienické stanice v Opavě evidovalo 6 800 pacientů na sto tisíc 

obyvatel.25 

 

Operní soubor Slezského divadla byl v únoru oceněn na pražském festivalu „Opera 

2003“. Porota složená z operních kritiků a umělců Národního divadla v Praze mu 

udělila pražskou „Libušku“ za inscenaci slavných Verdiho Loupežníků, kterou 

režíroval Josef Novák a orchestr řídil Jan Snítil. Samostatnou cenu získala sólistka 

opavské opery Katarína Kramolišová za hlavní roli v tomto představení.26  

 

10. března se vyvěšením vlajky na budově Hlásky připojilo vedení města k akci 

„Vlajka pro Tibet“, jejímž organizátorem je občanské sdružení Lungta.27  

 

Zástupci všech třinácti euroregionů České republiky se sešli 10. března s ministrem 

zahraničních věcí Cyrilem Svobodou v Hudebním salonku ministerstva. Mezi zvanými 

byl také Euroregion Silesia. Cílem setkání, které se uskutečnilo poprvé, bylo seznámit 

ministra s dosavadními zkušenostmi euroregionů, navázat vzájemnou komunikaci a 

představit vzájemné možnosti spolupráce jak před chystaným referendem o vstupu do 

Evropské unie, tak i v budoucnu. Podle vyjádření ministra jsou euroregiony důkazem 

                                                 
23 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 7, str. 7. ISSN 1212-2041. 
24 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 8, str. 1. ISSN 1212-2041. 
25 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 9, str. 1. ISSN 1212-2041. 
26 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 9, str. 7. ISSN 1212-2041. 
27 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 2. 
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toho, že již dnes umíme využívat prostředky Evropské unie, umíme komunikovat 

s jejich zástupci, umíme spolupracovat napříč okresy, kraji i sousedícími státy.28  

 

Do 10. března mohli zájemci posílat své přihlášky na post nového šéfa opery 

Slezského divadla. Poprask na opavské umělecké scéně způsobila zpráva o tom, že 

se konkurzu bude účastnit také místní podnikatel Radim Masný. „Jsem člověk, který 

se rád baví a já se touhle šou bavím moc dobře. Ano, přihlásil jsem se a myslím to 

vážně. Když někdo pořádně neumí vypsat konkurz, pak se nesmí divit, že se mu tam 

přihlásí kdokoliv…I když někteří tvrdí něco jiného, zatím vše, co jsem kdy řídil, 

fungovalo a myslím si, že bych uspěl i tady. Když může nemocnici řídit ekonom, když 

může divadlo řídit ekonomka, tak proč by šéf opery musel být nutně hudebník? 

Myslím si, že život není jen o vzdělání…Chtěl bych, aby se toto těleso konečně 

dostalo do klidu, protože zatím moc v klidu není. Chtěl bych, aby se hudebníci mohli 

usmívat. Teď se moc nesmějí,“29 řekl Masný při rozhovoru pro tisk. 

 

Stanice mladých turistů a přírodovědců zvala na Jarní dovádění v příměstském táboře 

od 10. do 14. března. Děti mohly např. navštívit Minizoo, bazén na Školním statku či 

se podívat do okolí zámku v Hradci nad Moravicí a projet se tam na koních nebo Svět 

zvířat – vodní svět v Ostravě.  

 

14. března uspořádala Charita Opava ve spolupráci s městem Opavou mezinárodní 

konferenci na téma zaměstnatelnost v trvale udržitelných službách. „Projekt charity 

Opava s názvem „Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných 

skupin obyvatelstva se změněnou pracovní schopností na ekologické činnosti – 

separaci odpadů,“ je spolufinancován Evropskou unií a českým státním rozpočtem. 

Účelem projektu je najít možnosti, jak výše uvedené lidi zaměstnat na chráněných 

pracovních místech v oblasti ekologie,“30 vysvětlila cíl akce pracovnice Charity Iva 

Bílovská. Projekt v praxi na šesti vzorových pracovištích pilotně ověří podmínky, které 

je nutné pro toto zaměstnávání vytvořit. Jedním z nich je pracoviště ve Velkých 

Hošticích, které funguje od minulého roku. Do projektu se zapojilo v dubnu. Mezi 

významné hosty konference patřila např. náměstkyně ministra práce a sociálních věcí 

ing. Ludmila Müllerová, která tu představila legislativní rámec sociální ekonomiky, Ing. 

Eva Bosáková za Národní kanceláře EQUAL, která přítomné seznámila s touto 

iniciativou Evropské unie. Mezi nejvýznamnější zahraniční hosty patřil Jean-Marc 

                                                 
28 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 5. 
29 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 9, str. 3. ISSN 1212-2041. 
30 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 9, str. 15. ISSN 1212-2041. 
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Wéry z Bruselu, reprezentující mezinárodní partnerství SENECA. Zajímavým faktem 

je určitě to, že do této iniciativy se z kandidátských zemí zapojila pouze Česká 

republika a Maďarsko a že právě projekt Charity Opava byl mezi deseti nejlepšími 

českými projekty, které byly vybrány k realizaci (předloženo bylo 76 projektů).31  

 

15. března uspořádala Slezská univerzita již VI. reprezentační ples v sále Na 

Rybníčku.32 Součástí programu byla taneční soutěž a samozřejmě také tombola, do 

které zařadili pořadatelé i jednu cenu putovní: sochu jelena. Poprvé ji před pěti lety 

vyhrál šéf matematického ústavu Jaroslav Smítal.33 

 

Slezská nemocnice zrušila zákaz návštěv 15. března. Počet onemocnění 

s respiračními chorobami klesl totiž pod hranici epidemie. Od 17. března byly 

povoleny návštěvy také ve všech zařízeních Okresního ústavu sociálních služeb 

Opava.34 

 

16. března připravila Stanice mladých turistů a přírodovědců poprvé svůj Netradiční 

den. Otevřela pro návštěvníky minizoo, uspořádala chovatelskou burzu, vstavila 

ukázky prací uměleckého řezbáře i ukázky kuriozit.35 

 

Do Opavy zavítal v březnu slavný cirkus Berousek a rozložil své šapitó na prostranství 

u marketu Hypernova. Kromě cizokrajných zvířat v akci mohly rodiny s dětmi vidět 

také „mluvícího“ koně či drezúru medvědů, potomků slavných huňáčů z filmu Šest 

medvědů s Cibulkou. Cirkus měl osm představení.36 

 

Areka zvala 20. března členy i veřejnost na zasedání Opavského zastupitelstva dětí a 

mládeže, kde se probíralo téma Ochrana lidských práv.37  

 

25. března informoval místní tisk občany, že se zatím války nemusí bát. Článek 

souvisel se zahájením amerických útoků na Irák. Dokonce se místní novinář dotazoval 

na Policii ČR, jak je na takovéto případy připravena. „Situaci u nás zatím nemusíme 

považovat za fanatickou. Pověřil jsem jednoho pracovníka k tomu, aby vykonával 

něco jako funkci vztyčného důstojníka pro spolupráci policie s armádou…Existují 

                                                 
31 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 3. 
32 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 10, str. 7. ISSN 1212-2041. 
33 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 11, str. 1. ISSN 1212-2041. 
34 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 11, str. 1. ISSN 1212-2041. 
35 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 10, str. 2. ISSN 1212-2041. 
36 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 12, str. 3. ISSN 1212-2041. 
37 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, březen, str. 8. 



 17 

typové plány, podle kterých bychom v případě ohrožení okamžitě začali postupovat,“ 

řekl ředitel Okresního ředitelství Policie České republiky v Opavě Zdeněk Mohyla.38  

 

28. března zavítaly do Opavy moderátorky Českého rozhlasu – stanice Praha – Eliška 

Závodná a Pavla Jelínková. Na Hlásce v zasedací místnosti rady města bylo 

vytvořeno zázemí pro vysílání téměř čtyřhodinového pořadu na vlnách rádia o městě 

Opavě. Vstup do éteru zahajoval primátor města Opavy Zbyněk Stanjura, poté dostali 

slovo mjr. Břetislav Janošek a jeho zástupce, kteří hovořili o povodni v roce 1997 či o 

pomoci opavských hasičů při té loňské povodni v Čechách. Na ně navázal se svým 

vstupem tajemník Magistrátu města Opavy JUDr. Tomáš Elis, který hovořil o 

opavských památkách, na podobné téma navázala PhDr. Plačková, dlouholetá 

opavská kronikářka a Mgr. Jaroslav Horák, ředitel ZŠ Šrámkova, oba také hovořili o 

svých zážitcích z povodní. O historii i současnosti Slezského divadla hovořila v éteru 

jeho ředitelky Ing. Sylva Gapková, o své herecké práci a vztazích s diváky zase 

opavská herečka Hana Vaňková. Moderátorky také nahlédly do umělecké dílny 

řezbáře Břetislava Tvarůžka a do Azylového domu Samaritán. O tradicích firmy 

Opavia-LU pohovořila Ing. Mojžíšková a o slezské kuchyni zase šéf vinárny U Přemka 

V. Burda. O Slezsku, o svém životě i básnické tvorbě promluvil Msgr. Josef Veselý, 

opavský děkan. Do vysílání vstupovali pak občané Opavy se svými telefonáty a 

vzpomínaly na velkou povodeň v roce 1997. Pestrý pořad zakončily moderátorky 

s primátorem města živě z věže opavské Hlásky.39  

 

29. března zval Dům dětí a mládeže do svých prostor na Jaselské ulici děti na 

zábavné odpoledne s názvem Pohádkový domeček.40  

 

Svůj nesouhlas s válkou v Iráku vyjádřili studenti opavských škol spolu s dalšími 

odpůrci demonstrací na Horním náměstí. „Chceme se připojit k mezinárodnímu 

protiválečnému hnutí. Studenti Mendlova gymnázia navíc podpoří demonstraci 

organizovaným protiválečným pochodem od své školy na místo shromáždění,“41 

hlásal 1. dubna na náměstí student Mendelova gymnázia Milan Krajča. A mluvil také 

z ostatní demonstrující studenty, když říkal: „Nemyslíme, že je to válka za demokracii, 

lidská práva. Samotný Husajn byl dosazen Spojenými státy v době, kdy vraždil Kurdy. 

Myslíme, že je to válka za ropu.“ 42 

                                                 
38 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 12, str. 5. ISSN 1212-2041. 
39 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, květen, str. 5. 
40 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, březen, str. 8. 
41 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 13, str. 1. ISSN 1212-2041. 
42 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 13, str. 1. ISSN 1212-2041. 
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Prvního dubna nastoupilo k výkonu základní či náhradní vojenské služby do kasáren 

Výcvikové základny logistiky generála Píky v Opavě 400 nováčků. Mezi novými vojáky 

byly také tři ženy. Opavská posádka cvičí vojáky v odbornostech souvisejících 

s logistickým zabezpečením. Po vyškolení zůstalo na opavské posádce 20 nováčků, 

ostatní odjeli do posádek v rámci celé republiky.43  

 

Znovuotevřené výtvarné centrum Optys uvítalo své první návštěvníky ve čtvrtek 3. 

dubna v prostorách nově zrekonstruovaného historického domu na Masarykově třídě. 

Mezi prvními hosty byli výtvarníci, pedagogové, ředitelé a ředitelky mateřských a 

základních škol. Centrum se však dále zaměřilo hlavně na nejmladší generaci malířů, 

kreslířů a grafiků. Pro tyto účely vypracovalo speciální motivační program pro školy 

celého opavského regionu. „Dětem nabízíme možnost účastnit se výtvarných soutěží 

vystavovat své práce nejen v prostorách školy, ale i přímo v centru, kde se dílkům 

bude moci obdivovat širší opavská veřejnost. Pro učitele, kteří se aktivně zapojí o 

činnosti výtvarného centra, připravujeme zase mimo jiné celodenní semináře 

výtvarných technik,“ psal v programu ředitel výtvarného centra Jan Vícha.44   

 

4. dubna projednával Okresní soud v Opavě případ dvou Svědků Jehovových, kteří 

v roce 1966 a 1982 odmítli nastoupit vojenskou službu. Šestapadesátiletý Josef 

Jedlička z Opavy a čtyřicetiletý Ivan Wicha z Vítkova hledali u soudu morální očištění 

a vymazání záznamu z rejstříku trestů. Soudkyně jejich požadavek akceptovala a 

dosud platná rozhodnutí v plném rozsahu zrušila.45 

 

Téhož dne odletěla expedice šesti českých horolezců do Pekingu, aby pak 

pokračovala vlakem do Chengu a džípem a místními autobusy do Lhasy. Cíl byl 

zdolat osmitisícovku Shisha Pangma v Tibetu. A proč se o tom zmiňuji právě zde? 

Členem skupiny byl také Opavák Kamil Bortel. Pokus dostat se až na vrchol nevyšel, 

v posledním táboře šestici horolezců zastihl orkán o síle 160 kilometrů, teplota -37 

stupňů Celsia a zvuk meluzíny připomínající turbínu. A třebaže jim chyběly k vrcholu 

jen tři kilometry, museli to vzdát.46 

 

Tradiční Velikonoční jarmark letos začal 4. dubna a skončil 17. dubna. Na Horním 

náměstí se otevřelo čtrnáct dřevěných stánků s prodejem pomlázek, perníků, kraslic, 

                                                 
43 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, květen, str. 2. 
44 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 14, str. 7. ISSN 1212-2041. 
45 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 14, str. 1. ISSN 1212-2041. 
46 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 23, str. 2. ISSN 1212-2041. 
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košíků či květinových aranžmá. K poslechu folklorních a dechových hudebních 

představení si mohli návštěvníci ale i náhodní procházející koupit víno i medovinu.47 

Program nabízel dopolední i odpolední akce např. vystoupení Dechového orchestru 

Opava, Slezské kapely Opava, Dechový orchestr Hradec nad Moravicí, sbor 

Štěpánek ze ZŠ Štěpánkovice, sbor Úsměv, Opavské hudce, Veselou sedmu 

z Dolního Benešova.48  

 

Velikonoce se také oslavovaly např. v Elimu. 19. dubna si mohly přijít zájemci vyzdobit 

vajíčka, vyrobit jarní ozdoby či květinové vazy, naučit se drátkování atd.49  

 

Jaro přivítali také 10. dubna ve Výtvarném centru v Optysu Výstavou velikonočních 

vajíček a jarních dekorací dětí z opavských ZŠ a MŠ. 

 

Dům dětí uspořádal hned několik akcí. Začalo se Aprílovou disco party Na Střelnici, 

pokračovalo se velikonočními zvykoslovími, lidovými tance a tradiční velikonoční 

dílnou v rámci „Pohádkového domečku“. 7. dubna byla v jeho prostorách 

nainstalována výstavka prací O nejhezčího velikonočního zajíce.50  

 

15. a 16. dubna vybírali studenti Mendelova gymnázia v ulicích města finanční 

příspěvky na pomoc lidem v krizových situacích v rámci projektu „Pomáhat může 

každý“. Zapojili se tak do činnosti humanitární organizace ADRA, které pomohli vybrat 

více než 19 tis. korun.51  

 

22. dubna si v Opavě připomněli již 58. výročí osvobození města v II. světové válce. 

Pietní akt proběhl za účasti zástupci Československé obce legionářské, Českého 

svazu bojovníků za svobodu a Konfederace politických vězňů. Kytice byly nejdříve 

položeny ve 14 hodin u sochy rudoarmějce na náměstí Osvoboditelů a poté na 

Městském hřbitově u Pomníku rudoarmějců.52  

 

26. dubna diskutovali občané Opavy ve sněmovním sále minoritského kláštera o 

vstupu do EU. Večerem provázel Jan Kraus. Pozvání přijali ministr zahraničních věcí 

Cyril Svoboda, obchodní rada Velvyslanectví Švédska Jan Stocklassa, Pavla 

Škachová odboru komunikační strategie ministerstva zahraničních věcí, náměstek 

                                                 
47 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 14, str. 2. ISSN 1212-2041. 
48 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 14. 
49 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 15, str. 2. ISSN 1212-2041. 
50 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 16. 
51 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 16, str. 2. ISSN 1212-2041. 
52 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 3. 
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hejtmana Moravskoslezského kraje Josef Jalůvka a náměstci primátora Opavy – Jan 

Mrázek a Pavel Mališ.53  

 

V dubnu řešila policie vylepení tří rasistických letáků v centru města. Byl to plakát 

formátu A4. Romy nazýval parazity, kteří by měli být vystěhováni za hranice města. 

To by pak mělo být obehnáno silnou zdí. Extremistické letáky se objevily také 

v Krnově, kde opěvovaly Sudety a ostře odsoudily poválečný odsun Němců.54 

 

V dubnovém čísle Opavského a hlučínského Regionu se objevil článek o 

nebezpečném nálezu v domě stojícím v areálu bývalé opavské armaturky Merkanta. 

Majitel tam narazil na barely s chemickým odpadem. „Odpady o objemu cca 7,5 tuny 

byly uloženy v bývalém objektu společnosti, a to při rekonstrukci prováděné v období 

na přelomu let 1989-90,“ psal v dopise adresovaném na Magistrát města Opavy 

policejní inspektor Marcel Flandera. Svatopluk Valíček z ostravského AQ testu popsal 

nález jako uložiště kyselých kalů – odpadu z elektrolytického leštění nerezových ocelí. 

Sudy byly uloženy v základech přístavby, zality betonovou směsí, a to ve třech 

vrstvách nad sebou. „Jedná se o nepovolenou a nezdokumentovanou skládku 

nebezpečných odpadů,“ konstatoval dále.55 „Není možné rozhodnout o tom, hrozí-li 

poškození lidského zdraví nebo životního prostředí,“ reagovala na dotaz novináře 

vedoucí odboru životního prostředí na magistrátu Marie Vavrečková. Ta shodou 

okolností v době, kdy byly sudy uloženy, v Merkantě pracovala. „Odpady se normálně 

dávaly do bunkru. Bohužel právě v té dob se zplanilo jeho horní patro a hygienik 

nesouhlasil, aby se odpady ukládaly do spodního patra. Odpady se hromadily a 

vedení podniku rozhodlo, aby se uložily do sklepa dotyčného domu,“ uvedla 

dotazujícím se novinářům. Primátor města Opavy doporučil majiteli domu, ať se obrátí 

na Fond národního majetku.56  

 

Od 1. května se změnil distributor měsíčníku Hláska, stala se jím Agentura pro 

distribuci a marketing, s.r.o. se sídlem v Brně.57  

 

2. května složily zhruba čtyři stovky mladých branců v areálu hrabyňského památníku 

vojenskou přísahu.58  

 

                                                 
53 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 16, str. 2. ISSN 1212-2041. 
54 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 16, str. 1. ISSN 1212-2041. 
55 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 16, str. 1. ISSN 1212-2041. 
56 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 16, str. 1. ISSN 1212-2041. 
57 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červen, str. 2. 
58 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 14, str. 1. ISSN 1212-2041. 



 21 

8. května si v Opavě připomněli 58. Výročí ukončení II. světové války. Pietní akt se 

uskutečnil na Městském hřbitově u Pomníku rudoarmějců.59  

 

106 centimetrů dlouhého a 3,4 kilogramů těžkého úhoře se podařilo Janu Říčnému 

z Opavy ulovit na Stříbrném jezeře. Jako návnadu použil rohlík.  

 

V květnu hrozila opavského fotbalovému klubu pokuta za to, že poslal pozdě peníze 

na účet města Opava. Finance v hodnotě 2,695 milionů korun získala radnice za 

prodej svých sedmi akcií SFC novému švýcarskému majiteli opavského fotbalu. Město 

čtyři sta tisícovou pokutu odpustilo. „Dá se říci, že čtyřdenní prodleva nemá pro město 

takový dopad, který odpovídal výši škody. Do smlouvy bylo toto ustanovení použito 

jako zjištění závazku, hrozba,“60 vysvětlila vedoucí odboru majetku Ludmila 

Vojtěchovská.  

 

14. května se připomínal v celé naší republice den boje proti rakovině. Členové klubu 

ONKO-ISIS Opava a studenti Střední zdravotnické školy společně s Českým 

červeným křížem vybírali v ulicích příspěvky na tento boj, odměnou darujícím byla 

žlutá květina – napodobenina měsíčku zahradního, symbolu nádorové prevence.61  

 

15. května se uskutečnil v sadech u Slezského zemského muzea první ročník 

prezentace organizací, které se starají o využití volného času. Mezinárodní den pro 

rodinu nabízel v Opavě informační stánky, seznamování s internetem, výtvarné dílny 

či výstavu Co s volným časem v minoritském klášteře v Opavě.62  

 

18. května uspořádalo Slezské zemské muzeum v rámci Mezinárodního dne muzeí 

ukázku bojové činnosti Sil územní obrany AČR v Darkovičkách.63  

 

Letos se městské koupaliště otevřelo návštěvníkům kvůli studenému počasí až 23. 

května. Cena vstupného se letos zvýšila o pět korun, tedy na 25 Kč. V 16.00 hod. se 

vstupné snížilo na 15 Kč.64  

 

24. a 25. května se uskutečnily Opavsko-ratibořské dny tentokrát v polské Ratiboři. 

V dopoledních hodinách jednali zastupitelstva obou měst v prostorách ratibořského 

                                                 
59 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, květen, str. 2. 
60 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 20, str. 2. ISSN 1212-2041. 
61 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, květen, str. 4. 
62 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 19, str. 7. ISSN 1212-2041. 
63 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, květen, str. 7. 
64 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 20, str. 2. ISSN 1212-2041. 
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muzea, odpoledne se sešli zástupci obou měst ve sportovním areálu, kde změřili své 

síly v různých sportovních kláních. Po oba dny bylo možné zhlédnout bohatý kulturní 

program na ratibořském „Rynku“ a sportovní klání dětí opavských a ratibořských 

škol.65 

 

Jak se v Opavě přichystali na Den dětí? Dům dětí a mládeže připravil hry, atrakce a 

soutěže pod názvem Veselý den (29. 5. – 30. 5.), Rajka zvala děti do dvora pivovaru 

Zlatovar 31. 5. Sportovní střelecký klub Ostroj Opava společně s Junákem, svazem 

skautů a skautek ČR uspořádali Den plný her na veřejné střelnici „Na sv. Anně“. Na 

děti mysleli i ve Sdružení zdravotně postižených v Opavě a to 7. června v Areálu 

chovatelů.66  

 

5. až 8. června proběhlo celostátní setkání vodních skautů s mezinárodní účasti 

Navigamus 2003, na kterém se účastnila také padesátičlenná výprava vodních skautů 

z opavského přístavu Poseidon. „Měli jsme třetí nejpočetnější zastoupení a obsadili 

jsme všechny věkové kategorie, tzn. Vlčata, světlušky, skauti a skautky,“ řekl kapitán 

vodních skautů Dalibor Zeman. Setkání, které probíhá jednou za tři roky, se účastnili 

také skauti z Polska, Nizozemí a Belgie. Celý program byl zaměřen na 60. Výročí 

bitvy o Guadalcanal.67  

 

Od 6. června začal vycházet Opavský a hlučínská Region také v pátek. Cílem bylo 

nabídnout čtenáři i před víkendem aktuální informace z Opavska a okolí. Novinkou 

byly také články o osudech slavných, kteří z tohoto kraje vzešli či v něm působí nebo 

např. tipy na víkend.68 

 

12. – 14. června se uskutečnila na Stanici mladých turistů a přírodovědců prodejní 

výstava kaktusů, citrusů a subtropických rostlin spojená s roubováním a 

poradenstvím.69  

 

13. června zvalo TŠ Vítr – Mirek Spáčil na taneční večer klubu dospělých Mentol 

s výukou latinskoamerických tanců pod názvem Hity z Tahity.70  

 

                                                 
65 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, květen, str. 5. 
66 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červen, str. 15. 
67 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červenec-srpen, str. 13. 
68 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, nulté číslo, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
69 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červen, str. 14. 
70 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červen, str. 14. 
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13. června připravila firma Model Obaly, a.s. ve spolupráci s vybranými mateřskými a 

základními školami a s ÚSP Marianum stylizované cirkusové představení, jehož 

aktéry byly právě děti opavských mateřských a základních škol. Firma tak chtěla 

přispět k bližšímu poznání a přiblížení dvou světů – dětí zdravých a dětí tělesně nebo 

duševně handicapovaných. Představení se uskutečnilo v pravém cirkusovém šapitó u 

hypermarketu Globus. Celý výtěžek byl věnován Ústavu sociální péče Marianum. 

Další aktivitou byla prodejní výstava dětských kreseb v Galerii U Jakoba do 11. do 25. 

června. Obrázky se prodávaly za jednotnou cenu 200 Kč.71  

 

18. června navštívili Výcvikovou základnu logistiky generála Píky v Opavě velitel 

Velitelství logistiky Stará Boleslav brigádní generál Ing. Miloš Doubek, aby opavskou 

posádku oficiálně předal veliteli 4. velitelství pro výcvik a tvorbu doktrín ve Vyškově 

brigádnímu generálovi Ing. Jiřímu Halaškovi. Ceremoniál se odehrál na slavnostním 

nástupu, kde za město Opava byl přítomen také náměstek primátor Pavel Mališ. „K 

Opavě mám zvláštní vztah. Čtyři roky jsem byl velitelem 14. tankového pluku v Písku, 

který nesl čestný název Opavský,“ řekl Halaška.72  

 

24. června uspořádala místní vojenská posádka v rámci Dne ozbrojených sil Den 

otevřených dveří pro veřejnost i školy.73  

 

Počátkem července se proměnilo Dolní náměstí v archeologické pracoviště. V rámci 

záchranného archeologického výzkumu tu probíhaly práce ve třech sondách na 

místech, kudy povedou inženýrské sítě a budou stát objekty parkové architektury. 

„První etapa výzkumu bude probíhat do konce září, na ni naváže druhá etapa, jejíž 

délka záleží na počastí. S přestavbou náměstí se začne na jaře příštího roku,“74 

informoval tisk pracovník Útvaru archeologie Národního památkového ústavu 

v Ostravě Marek Kiecoň. Ve dvou sondách se našli např. rostlinné a živočišné zbytky, 

kousky keramiky, skla a kovu. 

 

Se sochou bohyně Ceres, odlitou opavským sochařem Veverkou, která stála doposud 

v Městských sadech poblíž fotbalového stadionu, se počítalo na jiném místě. Radní 

plánovali přemístění sochy do parčíku nad Ostrožnou ulicí. Socha, kterou město 

                                                 
71 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červen, str. 3. 
72 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červenec-srpen, str. 1. 
73 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červen, str. 15. 
74 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 34, str. 1. ISSN 1212-2041. 
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nechalo nejdříve zrenovovat, byla původně součástí kašny na Dolním náměstí, kde 

stála do počátku minulého století.75 

 

Prázdniny tady byly coby dup, dětem se to ale strašlivě táhlo. Těšily se na dny volna, 

ale mnohé už netrpělivě vyhlížely dny, kdy budou moci odjet někam do přírody či se 

účastnit příměstského tábora se svými kamarády.  Předprázdninová nabídka byla 

velmi pestrá. Organizace MAYA, sídlící na Mánesově 1, připravila pro děti např. 

dobrodružně sportovní tábor ve Zlatých Horách pod názvem Koruna Králů, Pán 

prstenů, Harry Potter či Indiánské zlato. Děti zvala také do tábora v Kunčicích pod 

Ondřejníkem. Občanské sdružení L.I.T., sídlící na adrese U Lučního mlýna 34, se 

orientovalo i na handicapované (sluchově, zrakově) děti a mládež do 18 let, kterým 

nabízelo tábory v Bohušově na Osoblažsku (cyklistika a jízda na koních) nebo 

dokonce pobyt u moře ve Španělsku či sjíždění řeky Vltavy na raftech. SEV AREKA 

(Horní nám. 48) zvala děti na přírodní tábor do Vidnavy nebo na Putování hradních 

pánů do Údolí Černého čápa u Žimrovic. Rajka své tábory zase zaměřila na umění – 

výtvarný a filmový tábor v Klokočově u Vítkova. Dům dětí a mládeže (Jaselská 4) 

nabízela kromě pobytových táborů na Malé Morávce, v Jizerských horách či ve 

Vidnavě také příměstské tábory zaměřené na volejbal či technicko-sportovní aktivity. 

V nabídce mě zaujala také Letní škola stepu pro začátečníky i pokročilé. Stanice 

mladých turistů a přírodovědců (Husova 17) nabídku příměstských i pobytových 

zájezdů rozšířila i o léto na Makarské riviéře. Sportovní gymnastika dětí Špičková byla 

velmi aktuální, když do svého programu letních aktivit zařadila Letní kouzelnickou 

školu v Bradavicích. s.k. p.e.m.a. a s.k. sport pro všechny Opava uspořádaly pro děti 

stanové tábory a letní soustředění s netradičními sporty.76  

 

Bohatý program na červen si připravilo Výtvarné centrum Optys. Veřejnost se mohla 

přihlásit na kurzy malování na hedvábí, paličkování, kurz výtvarných technik.77  

 

V červenci se objevily v novinách návrhy vzhledu nového satelitního městečka 

v Opavě na Žižkově ulici. Firma SALBY CZ s.r.o. nechala vypracovat architektonicko-

urbanistickou studii s cílem navrhnout komplex bytových domů s byty vyššího 

standardu. Důraz kladla na nadstandardní rozsah zeleně, na vytvoření soukromých 

obytných zahrad a zelených teras. Výstavba měla probíhat na pozemku mezi ulicí 

Žižkova na severu a Správou a údržbou silnic na jihu. V první etapě, která měla začít 
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na podzim tohoto roku, mělo být postaveno 33 bytů. Dle studie bylo městečko 

rozděleno na dvě části, každá část měla být přístupná vlastním vjezdem se závorou 

na kartu. V městečku se počítalo s 67 parkovacími místy pro auta a 32 garážemi. 

Objekty byly projektovány na tři nadzemní podlaží, každému přináležela obytná 

zahrada. Byt v II. nadpodlaží měl mít zelenou terasu, byt ve III. nadpodlaží terasu 

ohraničenou vegetačním žlabem. Obě části městečka by měla spojovat plocha se 

dvěma hřišti. Byty v I. a II. nadpodlaží nabízely prostor o rozměrech 96-100 m², byty 

ve III. nadpodlaží 70-80 m².78 

 

Začátek srpna byl ve znamení Týdne divů, recesistické akci opavských nadšenců. 

Také letos se soutěžilo ve skoku do dálky s batohem a kufrem, ve vodní štafetě se 

šnorchly přes brod, pití půllitru piva ve stoji na hlavě, v hodu galošem v dál či 

v mariáši. 9. srpna akce vyvrcholila v Areálu zdraví v Kylešovicích volejbalovými a 

fotbalovými zápasy a hodem vejcem. Večer se pak všichni účastníci sešli na tradičním 

plese Ugandy spojeném s vyhlášením vítězů.79 „V sobotu bylo slavnostní 

vyhodnocení, nejvyšší počet bodů ze sedmi soutěžících mužstev získali borci z SCL 

Erotik (čti sklerotik). Divácky nejúspěšnější disciplínou toho dne byl hod syrovým 

vejcem do dálky. Vždy jeden házel a druhý chytal. V zápalu boje to odnesla 

nezúčastněná divačka, která dostala zásah přímo do hlavy,“80 uvedl hlavní pořadatel 

Libor Langr.  

 

Prvního srpna proběhla u Památníku II. světové války v Hrabyni slavnostní vojenská 

přísaha. Tak přísahám zaznělo z úst 525 vojáků, z nichž bylo tentokrát 44 žen. Před 

touto událostí došlo ke změně na postu velitele Výcvikového střediska logistiky 

generála Píky v Opavě. Plukovníka Jan Gašpierika vystřídal jeho dosavadní zástupce 

podplukovník Vladimír Jadrný.81  

 

4. srpna se utopil při potápění ve Svobodných Heřmanicích čtyřiadvacetiletý rotmistr 

Jan Pikna z Opavy. 8. srpna se s ním přijelo do Opavy rozloučit mnoho přátel, včetně 

vojáků elitního 37. výsadkového praporu z Chrudimi. „V dubnu se vrátil z mise 

v Kosovu. Dovezl si hodinky s hloubkoměrem, které v pondělí jel vyzkoušet do 

Heřmanic. Byl to člověk, který chtěl překonat sám sebe, proto se pokusil o hloubkový 

rekord,“82 řekl o něm jeden z jeho přátel. 
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9. srpna se návštěvníkům otevřel nový fotbalový stadion. Opava hostila Jablonec. Pro 

sobotní utkání byly v provozu obě dlouhé tribuny, krátká měla být hotová až na druhé 

utkání s Příbramí 23. srpna. S přístupem na zbývající čtvrtou část ochozu se počítalo 

15. října. Vstupenky v pokladnách se prodávaly podle jednotlivých sektorů. Ze strany 

od Střelnice bylo možno koupit lístky do sektoru F, po 15. říjnu také do sektoru H. 

Přístup do sektoru A (hlavní tribuna) a G (krátká tribuna) byl pouze přes pokladny od 

řeky. Majitelé permanentek mohli využít vstupu z parkoviště před správní budovou 

Slezského FC, kde není pokladna.83 

 

12. srpna poslal Městský soud Praha společnost OPSZ a. s. do konkurzu. Jednalo se 

o firmu distribuující Kolkovo pivo, která se jmenovala Opavská pivovarská společnost 

ZLATOVAR a. s., ale letos v dubnu byla přejmenována.84 

 

16. srpna si mohli zájemci poslat pohled poštou v sedle, tak totiž funguje tradiční 

evropský Pony Express, kdy jezdci v sedlech převáželi poštu po trase Slovensko, 

Polsko, Česko a Německo. Na Horním náměstí byl od 14 hodin otevřen Post Office 

Pony Expressu, kde byly v prodeji speciální pohlednice s razítky. K poslechu hrála 

country kapela Tarantule.85 

 

V srpnu se objevila v tisku zpráva, že opavský profesionální hasič Pavel Melecký 

zvítězil na Světových hasičských a policejních hrách v Barceloně. Přesněji řečeno byl 

třetí v silovém boji a první mezi hasiči (předchozí místa obsadili policisté). „Přišel za 

mnou kolega, že se něco podobného pořádá. Nakonec mě ukecal a já se přihlásil,“ 

řekl hasič. 

 

31. srpna zemřel ve Francii Pavel Tigrid, čestný občan města Opavy. „Kdybyste mi, 

dámy a pánové, kdokoli z vás řekli před pěti lety v Paříži, že se mi v této zemí, kde 

jsem byl v roce 1967 odsouzen, naštěstí v nepřítomnosti, ke 14 letům pro vlastizradu, 

dostane čestného občanství, tak bych takového tazatele poslal rychle 

k psychiatrickému vyšetření,“86 řekl v roce 1994 při udělení čestného občanství.  

 

5. září převzala Slezská univerzita do svého užívání nově zrekonstruovanou budovu 

bývalé ARMY, kde se postupně přestěhoval jak rektorát, tak studenti a pedagogové 
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Matematického ústavu. Budovu v centru města získala univerzita bezúplatným 

převodem od armády v roce 1998. V létě 1999 byl zaslán na Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy stavební záměr. V listopadu téhož roku poskytla univerzita 

ministerstvu studii stavební části rekonstrukce. Aktualizovaný investiční záměr 

ministerstvo schválilo na podzim roku 2000, na jeho dodatcích se však ještě dále 

pracovalo v roce 2001 a 2002. Rekonstrukce stála zhruba 140 mil. Kč.87 Práce podle 

projektu Ing. arch. Erharda Jarosche a rady jeho kolegů ze Slezské projektové 

společnosti a návrhu interiéru Mgr. Jiřího Žlebka provedly Slezské stavby Opava, 

Siemens (generální dodavatel části slaboproudy) a společnost Vladislav Uličný, Ing. – 

Intext Krnov (interiéry) atd. Slavnostního předání se účastnil např. biskup ostravsko-

opavské diecéze František Václav Lobkowicz, poslanec parlamentu Miroslav Krajíček, 

ředitel Slezského zemského muzea Jaromír Kalus či opavští radní.88 

 

13. září mohla veřejnost nahlédnout do vybraných památek v rámci prvního ročníku 

Dnů evropského dědictví, což je celoevropský počin, při kterém se veřejnosti 

zpřístupňují památky, aby si lépe uvědomila cenu historického dědictví. O zářijovém 

víkendu byl otevřen kostel sv. Ducha, kostel sv. Vojtěcha, konkatedrála Nanebevzetí 

Panny Marie, kostel sv. Václava, Kulturní dům Petra Bezruče, Městské koupaliště, 

obchodní dům Breda, kostel sv. Hedviky, Památník československého opevnění 

v Milostovicích či Sobkův palác.89 

 

Od 15. září vylepovali mladí ekologové, členi organizace Areka, společně se strážníky 

Městské policie na špatně zaparkované auta nálepky. Začali tak několikadenní 

happening v rámci Evropského dne bez aut. 19. září proběhlo na Horním náměstí i 

takto zaměřené odpoledne. „Zájemci si mohou prohlédnout sanitku, uvidí, jak vypadá 

měření hluku nebo rychlosti radarem, podívají se na ukázky činnosti dopravní policie. 

Mohou si také ověřit své znalosti dopravních předpisů nebo se projevit při soutěži 

zručnosti na koloběžkách,“90 lákala v tisku na páteční akci vedoucí Areky Kateřina 

Havlásková. Zdravotnická záchranná služba tu akci zpestřila možností prohlídky 

sanitního vozu.91  

 

27. září se otevřela veřejnost nově postavená víceúčelová sportovní hala v Městských 

sadech. Od 16 hodin tu byl pro návštěvníky připraven bohatý program spojený se 

                                                 
87 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 49, str. II. ISSN 1212-2041. 
88 Moravskoslezský Deník. III/211, str. 1 
89 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 50, str. 2. ISSN 1212-2041. 
90 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 52, str. 5. ISSN 1212-2041. 
91 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, prosinec, str. 3. 
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slavnostním otevřením, poté se tu utkal BK Opava se Spartou Opava. Kulturní provoz 

haly začal až 3. října megakoncertem skupin Kryštof a No Name.  

 

23. září navštívili Opavu velvyslanci Polska, Francie a Německa, aby zde diskutovali 

se zástupci města o nadcházejícím vstupu do Evropské unie, o dopadech Unie na 

Česko i o spolupráci Opavy s městy v jiných zemích. Joel de Zorzi (Francie), Michael 

Libal (Německo) a Andrej Krawczyk (Polsko) se poté vydali do ulic prosluněného 

centra města Opavy, prošli se parky a zamířili do Slezského ústavu, kde s jeho 

ředitelem Rudolfem Žáčkem a ředitelem Slezského zemského muzea diskutovali o 

národnostních menšinách, Slezanech a fenoménu slezanství. Ředitel muzea požádal 

francouzského velvyslance při té příležitosti o pomoc při získávání několika 

nepoužívaných kanonů z druhé světové války, které kdysi chránily Francii. Poté se 

delegace odebrala na Slezskou univerzitu. „Univerzita sehrává důležitou úlohu 

v totožnosti této části kraje…V Opavě studuje i několik polských studentů, kteří to mají 

do Opavy blíže než do Katovic. Takže hranice mizí,“92 řekl polský velvyslanec.  

 

Na přelomu září a října vynesl soud rozsudek nad expřednostou okresního úřadu 

Antonína Šroma. Poslal ho na pět let do vězení. Obhájce Šroma Václav Stříbrný 

uvedl, že rozsudkem nesouhlasí a odvolal se proti němu.93 

 

Od 1. října platilo v Opavě nové nařízení o parkování v Opavě. Na parkovištích 

v centru města byly umístěny automaty a prostory byly zpoplatněny. Lidem chvíli 

trvalo, než si zvykli, že tam, kde dříve stáli na neplaceném místě, musí již platit 20 Kč 

na hodinu. K takovým místům patřil např. parkoviště na Drůbežím trhu, na Masařské 

ul. či na nám. Osvoboditelů.94 

 

Po nedávném otevření nového marketu Penny na Nákladní ulici se otevřela 2. října 

prodejna nábytku Jysk v reálu nákupního centra u Kauflandu.95 

 

13. října napsala rodičům majitelka volnočasového centra Rajka Lena Freyová, že 

ukončuje aktivity centra a ruší zájmové kroužky a kurzy ke dni 17. října. Ocitla se 

v neřešitelné finanční situaci.96 

 

                                                 
92 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 55, str. II. ISSN 1212-2041 
93 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 57, str. I. ISSN 1212-2041. 
94 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 61, str. I. ISSN 1212-2041. 
95 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 58, str. 2. ISSN 1212-2041. 
96 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 64, str. 1. ISSN 1212-2041. 
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Opavská radnice se rozhodla získat do svého vlastnictví budovu Loutkového divadla. 

„Při osobním jednání s ředitelem bylo dohodnuto uzavření smlouvy za původních 

smluvních podmínek, přičemž má být současně ze strany statutárního města Opavy 

zahájeno jednání s ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy o bezúplatném 

převodu části budovy do majetku města,“97 řekla a situaci tisku vedoucí odboru 

školství a kultury Jaroslava Gebauerová.  

 

28. října si město Opava připomnělo malým pietním aktem u Pamětní desky T. G. 

Masaryka na Masarykově třídě 85. výročí vzniku samostatného československého 

státu.98  

 

31. října skončila existence Univerzitního klubu – čajovny Bludný kámen na Dolním 

náměstí. Prostory, které vlastnilo město, byly prodány Slezské univerzitě. Univerzita 

dle slov předsedy občanského sdružení Bludný kámen měla již představy o jeho 

komerčním využití. Univerzitní klub navázal v těchto prostorách v roce 1996 na aktivity 

Klubu mladých při Městském domě kultury Petra Bezruče. Za tu dobu se tady podařilo 

uskutečnit více než 1 000 koncertů, přednášek, literárních večerů, netradičních 

divadel, filmových projekcí, happeningů a prostory navštívilo mnoho známých 

osobností např. A. Lustig, M. Uhde, V. Körner, J. Topol, E. Kohák či M. Knížák. 

„Výpovědí Slezské univerzity v OPAVĚ ČINNOST SDRUŽENÍ Bludný kámen naštěstí 

nekončí, neboť dávno přerostlo hranice Univerzitního klubu a Dolním náměstí a jeho 

aktivity se již odehrávají i v Domě umění, Moravské kapli, vinárně U Přemka i 

v dalších netradičních prostorech...Končí ale jedna výrazná podoba těchto aktivit, 

končí specifická atmosféra prostor Univerzitního klubu – čajovny bludný kámen, 

zvláště vhodná pro literární pořady, večery poezie, nejrůznější besedy, přednášky a 

setkání. Končí přirozená dosavadní blízkost a tím i spolupráce Bludného kamene a 

Slezské univerzity,“99 řekl v tisku Klimeš.  

 

Pod záštitou primátora Statutárního města Opavy a rektora Slezské univerzity 

uspořádal opavský odbor Matice slezské a Ústav historie a muzeologie Slezské 

univerzity konferenci Dějiny Opavy IV. Akce se účastnili známí odborníci, učitele 

dějepisu a občanské nauky a také studenti Slezské univerzity a žáci středních škol. 

Téměř sto účastníků si vyslechlo 13 příspěvků, z nichž tři přednesli polští hosté 

z Ratiboře a Opole. Byla to cenná příležitost pro mladé historiky představit výsledky 
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své práce. V průběhu jednání tiskárna dodala první výtisky sborníku z předchozí 

konference v roce 2001.100  

 

6. listopadu zemřel bývalý ředitel divadla Jiří Měřínský. „Pan Měřínský udělal zejména 

pro opavské divadlo velmi mnoho užitečného jako režisér i ředitel. Byl bezdětný, a 

snad proto vždy tvrdil, že jeho dítětem je Slezské divadlo. Jako aktivní umělec napsal 

libreto k sodu neuvedené opeře s pracovním názvem Mojžíš, které zhudebnil známy 

brněnský skladatel Zdeněk Pololáník. Dílo by si uvedení rozhodně zasloužilo,“101 

vzpomínal pedagog a dirigent komorního sboru Slezské univerzity a Pěveckého 

sdružení slezských učitelek Petr Škarohlíd. Jiří Měřínský vedl Slezské divadlo od roku 

1983 do 1990.  

 

17. listopadu uctilo město Opava Den boje za svobodu a demokracii pietním aktem u 

Památníku obětí totalitních režimů na náměstí Slezského odboje. „Je nutné si ty doby 

připomínat a varovat. Chceme, aby o tom věděli víc hlavně mladí. Velké rezervy v tom 

mají škola a rodiče,“102 řekl přítomný Antonín Zelenka z Konfederace politických 

vězňů. 

 

Na křižovatce ulic Těšínské a Anenské se začal stavět nový supermarket Lidl. Jeho 

otevření se plánuje na květen příštího roku.103 

 

V tomto měsíci byl zatčen majoritní vlastník a předseda představenstva opavského 

Ostroje Vladimír Trochta. Podle policie měl společně s členem dozorčí rady Václavem 

Kratochvílem obchodovat s nesplacenými úvěry a nejméně pětapadesát milionů korun 

převést na svá konta. Soudkyně oba muže poslala do vazební věznice.104 

 

Okresní soud v Ostravě uzavřel kauzu zřícených stropů v Módním domě Ostravica-

Textilia. Kamila Kolka a Viléma Lasáka označil za viníky. Kolek byl potrestán k jeden a 

půl roku Dlouhému vězení s podmíněným odkladem na třicet měsíců. K tomu dostal 

nařízeno zaplatit státu 1,8 mil. Kč. Lasák dostal stejnou podmínku a pokutu 40 tis. 

Kč.105  

                                                 
100 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, prosinec, str. 10. 
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Na konci listopadu našli archeologové při výzkumu na Dolním náměstí hrací kostky. 

„Předpokládáme, že v prostoru Dolního náměstí bylo tehdy tržiště a na něm měl 

stánek i řemeslník, který kostky vyráběl,“106 řekl vedoucí výzkumu Michal Zezula. Našli 

se tu však také úlomky keramiky dřevěných nádob, dřevěná regulace potoka. Stopy 

osídlení nebyly podle Zezuly tak husté jako v okolí Horního náměstí. 

 

Ve Španělském sále Pražského hradu bylo na konci listopadu v rámci vyhlášení 

Českých 100 nejlepších oceněno také čtrnáct žen. Titul podnikatelky roku LADY PRO 

2003 získala Opavanka Kamila Musilová, spolumajitelka krnovské firmy Hemax.107 

 

Prvního prosince byl v Elimu otevřen nealkoholický a nekuřácký klub MO-TOUZ, který 

pak byl pravidelně otevřen pro mládež od 15 let každý všední den od 15 do 20 

hodin.108  

 

Letošním mistrem Opavy v Mariáši se stal Jaroslav Matějek z Opavy. V druhém 

ročníku turnaje pořádaném Svazem dobrovolných hasičů Slavkov, se před Vánoci 

sešlo sedmatřicet hráčů. Kromě účastníků z Opavy, tu byli také hráči z Krnova, 

Bruntálu a Frýdku-Místku.109 

 

Vánoční trhy v Opavě byly letos kratší, ale zato pestřejší. Od 12. prosince probíhal na 

Horním náměstí kulturní program v dopoledních i odpoledních blocích, v pracovních 

dnech i o víkendech, a to až do 23. prosince. Po celou dobu také fungovala vánoční 

pošta a Zvonička pro štěstí.110 V kulturním programu vystupovaly opavské pěvecké 

sbory a kapely, např. Dechová hudba Opava, sbor Vánek, Sedmikráska, Domino, 

Slezská kapela, Moravskoslezský sextet. 

 

A jak si chtěli přiblížit vánoční atmosféru také ostatní? 1. prosince se otevřela tradiční 

vánoční výstavka v Mateřské křesťanské školce na Mnišské ulici, trvala do 7. 

prosince. ADRA uspořádala Benefiční koncert sólisty Státní opery Ivo Hrachovce. 

Rehabilitační dílny Charity Opava připravily Vánoční prodejní výstavu do galerie „Na 
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schodech“ od 3. do 18. prosince. Elim připravil Vánoční výstavku se stromečky, 

svícínky či keramikou vyrobenou dětmi v místnosti u vstupu do Centra Elim od 15. do 

23. prosince. Občanské sdružení Holos uspořádalo 20. prosince Vánoční akademii 

s tanečním představením žáků taneční školy a exhibici sportovních tanců. 

 

Ostatní  
Již 29. ročník Vlastivědných listů spatřil světlo světa v květnu tohoto roku. 1. číslo se 

věnovalo v rámci opavské tématiky knihovně gymnazijního muzea, pedagogovi a 

historikovi Janu Lepařovi, korespondenci Alice Masarykové s psychiatrem dr. Boecke 

či vile na janské ulici č. 4. Časopis otiskl také články věnující se popisu knížecího 

pohřebiště v ratibořském kostele sv. Ducha atd. Byl k dispozici v Matici slezské, 

v Zemském archivu a v Městském informačním centru.111  

 

V září vydala Matice slezská třetí svazek své ediční řady Osobnosti Slezska věnovaný 

Faustinu Ensovi, významnému pedagogovi, historikovi, topografovi a kulturnímu 

činiteli, který 36 let svého plodného života věnoval Slezsku a Opavě, kde se na něj 

téměř zapomnělo. Autorem byl prof. PhDr. Milan Myška, DrSc., profesor Ostravské 

univerzity. Kniha byla k dostání na sekretariátu Matice slezské.112  

 

Za podpory Statutárního města Opavy a za účasti Matice slezské vznikla stostránková 

publikace navazující na již vydané dva sborníky vzpomínek občanů vyhnaných 

z pohraničí v Čechách nazvaná Češi v Opavě a na Opavsku 1938-1945. Na úvodní 

pojednání doc. PhDr. Josefa Bartoše, DrSc. Navazovaly osobní vzpomínky vyhnanců 

i jednoho z obránců pevnosti v Opavě. V další části byly krátce popsány osudy 

českých spolků za okupace. Publikace uzavřel stručný přehled osvobození Opavska 

doplněný mapkami a fotografiemi. Sborník byl k dispozici na Matici slezské, 

v Městském informačním centru a v Zemském archivu.113  

 

V Opavě existuje klub dýmkařů PC Silesia, jehož členskou základnu tvoří dvaadvacet 

mužů a tři ženy. Členi se pravidelně scházejí ve vinárně U Přemka. Jednou ročně 

pořádá opavský klub v Opavě a blízkém okolí veřejnou soutěž v pomalém kouření 

dýmky.114 
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10 let svého trvání u Výcvikové základny logistiky generála Píky oslavili vojenští 

pyrotechnici. Jejich výcvik začal v Opavě v březnu 1993. Teoretickou přípravu 

doplňuje až 60 % času praktických činností, pro které bylo ve Vojenském výcvikovém 

prostoru Libavá vybudováno pyrotechnické cvičiště. Budoucí pyrotechnici pro armádu, 

ale též i pro Policii ČR a Vězeňskou službu se školí ve třech druzích kurzů: měsíčním 

základním, náročnějším pětiměsíčním a vybraní absolventi v nadstavbovém kurzu. 

Náčelníkem úseku pyrotechniků a specialistů výzbroje VZL je pplk.. Ing. Zdeněk 

Krpel.115  
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SAMOSPRÁVA 
 

„Milí Opavané,  

 

na začátku nového roku 2003 Vás chci pozdravit jménem zastupitelstva našeho 

města, které jsme si zvolili v listopadu minulého roku. Stojíme na začátku čtyřletého 

volebního období, plni ideálů, sil a nápadů, jak přispět k rozvoji Opavy. Mnohé plány 

lze uskutečnit pouze s porozuměním a pomocí Vás, občanů Opavy a městských částí. 

Věřím, že naše spolupráce přinese užitek všem. Opava bude během následujících 

čtyř let nadále měnit svou tvář, stane se moderním městem 21. století při zachování 

jedinečné atmosféry metropole Slezska.  

 

Jsem hrdý na historii a současnost Opavy. Doufám, že tento pocit sídlíte se mnou.  

 

Vím, že jen spokojení občané tvoří město, kde stojí za to žít. Opava takovým městem 

určitě je. 

 

Přeji Vám mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.“ 

 

Ing. Zbyněk Stanjura, primátor116  

 

Magistrát města Opavy 

Velmi významnou událostí, která zasáhla do života všech občanů, bylo ukončení 

činnosti okresních úřadu k poslednímu dni loňského roku. Jejich působnost byla ve 

větší míře přenesena na obce s rozšířenou působnosti a kraje, v některých případech 

pak na jiné orgány státní správy. Opava, která se tak stala od nového roku obcí 

s rozšířenou působností, tedy nový typ obce, vykonávající státní správu v přenesené 

působnosti. Vznikl nový správní obvod Opava a pod správu Magistrátu města Opavy 

tak přelo území o rozloze 555 kilometrů čtverečních, na kterých se nachází 40 obcí 

s 102 761 obyvateli.  

 

Činnost Magistrátu města Opavy tak se rozšířila o úkony přenesené působnosti, jako 

např. vydávání řidičských průkazů, technických průkazů a evidence motorových 

vozidel, živnostenská agenda, rozhodnutí o dávkách státní sociální podpor, úkoly ze 

                                                 
116 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, leden, str. 1. 
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zákona o sociálně právní ochraně dětí, rozhodování o poskytování pečovatelské 

služby ve vlastních zařízeních, výkon státní správy na úseku ochrany přírody a 

krajiny, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, státní správy lesů, myslivosti, 

vodního hospodářství, rybářství atd., povolení zvláštního užívání a uzavírek silnic II. a 

III. třídy a další. 

 

Konkrétně např. na odboru dopravy se výkon státní správy řešení dopravních 

přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (dopravní nehody, řízení 

motorových vozidel pod vlivem alkoholu, parkování vozidel, nepřiměřená rychlost, 

technický stav vozů apod.). Dále se jednalo o přestupky na úseku dopravy a silničního 

hospodářství (provozování dopravy bez povolení) či zákonného pojištění motorových 

vozidel.117  

 

Maximální počet zaměstnanců magistrátu byl stanoven na 353 a 60 strážníků 

Městské policie. V souvislosti s reformou státní správ vzniklo 164 tzv. tabulkových 

funkčních míst, která na začátku tohoto roku ještě nebyla plně obsazena.  

 

Stěhování pracovníků začalo v minulém roce 28. listopadu a pokračovalo až do 3. 

ledna tohoto roku. Na začátku roku ještě nebyla dovybavena všechna pracoviště, ale 

úředníci již od prvních lednových dnů byli plně občanům k dispozici.  

 

Doposud sídlili úředníci magistrátu v šesti budovách: Hláska, Kolářská 13, Horní 

náměstí 47 a 48 a Mezi trhy 2. Nově přibyly tři nové adresy: Janská 2, Březinova 6 a 

Krnovská 71, ty však na začátku roku stále vlastnil stát.118 

 

Organizační struktura Magistrátu města Opavy 

Vznikly nové odbory a oddělení (vyznačeny tučně): 

 Kancelář tajemníka (vedoucí Ing. Ingrid Jurmanová) 

o Oddělení hospodářské správy 

o Oddělení veřejných zakázek 

o Oddělení personální a mzdové 

o Oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení 

 Odbor vnitřních věcí (vedoucí Jarmila Prdová) 

o Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů 

o Oddělení cestovních dokladů 

                                                 
117 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, březen, str. 4. 
118 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 1, str. 3. ISSN 1212-2041. 
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o Oddělení státního občanství a matrik 

o Oddělení přestupků 

o Oddělení spisové služby 

 Odbor živnostenský (vedoucí Ing. Vratislav Havelka) 

o Oddělení registrace 

o Oddělení kontroly 

o Oddělení správní 

 Odbor právní a organizační 

o Oddělní právní 

o Oddělení organizační 

 Odbor školství a kultury (vedoucí Mgr. Miroslava Halámková) 

o Oddělení školství 

o Oddělení kultury, památkové péče, sportu, romský asistent 

 Odbor životního prostředí (vedoucí Ing. Marie Vavrečková) 

o Oddělení ochrany přírody, ochrany ZPF, lesního hospodářství a 

environmentální výchovy 

o Oddělení ochrany vod, ovzduší a nakládání s odpady 

o Oddělení inspekce čistoty města 

 Odbor majetku města – bývalý Odbor majetkoprávní (vedoucí Mgr. Ludmila 

Vojtěchovská) 

o Oddělení smluvních vztahů 

o Oddělení exekuční 

o Oddělení majetku města 

o Oddělení bytové 

 Odbor výstavby (vedoucí Ing. Igor Kašpar) 

o Oddělení územního rozhodování 

o Oddělení stavebně správní 

 Odbor sociálních věcí (vedoucí Jindřiška Těžká) 

o Oddělení péče o rodinu a děti 

o Oddělení péče o občany těžce zdravotně postižené a staré občany 

o Oddělení péče o nezaměstnané občany a sociální prevence 

o Oddělení prevence kriminality a protidrogový koordinátor 

o Oddělení civilní služby 

 Odbor státní sociální podpory (vedoucí Ing. Petr Šimeček) 

o Oddělení sociální podpory a dávek 

o Oddělení ekonomické 
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o Oddělení kontrolní 

 Odbor investic (vedoucí Ing. Lumír Šebrle) 

 Odbor hlavního architekta a územního plánu (vedoucí Ing. arch. Zdeněk 

Bendík) 

o Oddělení územního plánování a architektury města 

o Oddělení pořizování ÚPD 

 Odbor dopravy (vedoucí Ing. Josef Trčka) 

o Oddělení dopravně správních agend 

o Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací 

o Oddělení dopravních přestupků 

 Odbor rozvoje města – bývalý Odbor vnějších vztahů (vedoucí Ing. Jana 

Galuszková) 

o Oddělení prezentace města a zahraničních vztahů 

o Oddělení ekonomického rozvoje města 

o Oddělení městského informačního centra a informačních služeb 

 Odbor informatiky (vedoucí Pavel Zapletal) 

o Oddělení správy sítí a výpočetní techniky 

o Oddělení správy databází a aplikací 

o Oddělení prezentace dat 

 Odbor finanční a rozpočtový (vedoucí Ing. Miroslav Drössler) 

o Oddělení rozpočtové 

o Oddělení účetnictví 

o Oddělení daní a poplatků 

o Oddělení souhrnu ekonomických agend a finančních rozborů 

o Pokladna 

 Odbor kontroly (vedoucí Ing. Jaroslava Střížová) 

o Oddělení veřejnosprávní kontroly 

o Oddělení vyřizování stížností, petic, podnětů občanů 

 Interní auditor 

 Městská policie 

o Oddělení směn.119  

 

Z toho důvodu došlo také k přesunům jednotlivých odborů. Konečná podoba na 

začátku roku vypadala takto:  

                                                 
119 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, březen, str. 3. 
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- v budově Hlásky sídlilo vedení města, Kancelář tajemníka, odbor výstavby, 

odbor hlavního architekta a územního plánu, matrika, Středisko informačních 

služeb, Městské informační centrum,  

- do budovy č. 47 přes ulici přesídlilo personální a mzdové oddělení, odbor 

rozvoje města a Euroregion Silesia,  

- ve vedlejším vchodu budovy č. 49 sídlil odbor majetku města, 

- v budově č. 67 za Hláskou měl své sídlo odbor finanční a oddělení informatiky,  

- na ulici Kolářské v budově č. 13 se nacházelo přestupkové oddělení, odbor 

kontroly, živnostenský odbor, Městská policie,  

- stále ještě v centru města v budově U Mouřenína sídlil odbor životního 

prostředí, odbor investic a bytové oddělení, 

- u Východního nádraží na Janské ulici č. 2 sídlil odbor státní sociální podpory, 

- za rohem na ulici Březinové spolu sdílely prostory po bývalém Školském úřadě 

odbor školství a kultury a odbor sociální, 

- nejvzdáleněji byl situován odbor dopravy a odbor vnitřních věcí na Krnovské 

ulici.120  

 

Personální změny na pozicích vedoucích odborů Magistrátu města Opavy 

Rada města pověřila od 1. 1. 2003 Ing. Josefa Trčku řízením odboru dopravy, Ing. 

Petra Šimečka řízením odboru státní sociální podpory, Pavla Zapletala řízením 

odboru informatiky, Jarmilu Prdovou řízením odboru vnitřních věcí, Rudolfa Krále 

řízením odboru právního a organizačního a Ing. Ingrid Jurmanovou řízením kanceláře 

tajemníka. 

 

13. března jmenovala rada města Opavy Ing Marcelu Cackovou do funkce vedoucí 

odboru kontroly s účinností od 17. března a JUDr. Jiřího Onderku do funkce 

vedoucího odboru vnitřních věcí s účinností od 1. dubna.121  

 

21. března jmenovala Rada města Opavy Ing. Zdenku Galgonkovou do funkce 

vedoucí odboru informatiky s účinností od 1. dubna a Mgr. Svatavu Krpcovou do 

funkce vedoucí odboru právního a organizačního s účinností od 14. dubna.122  

 

Na konci května rezignovala na svůj post vedoucí odboru školství a kultury Miroslava 

Halámková. Důvodem byly neshody s náměstkem primátora Janem Mrázkem.123 

                                                 
120 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, leden, str. 2. 
121 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 2. 
122 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, květen, str. 2. 
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K 16. červnu rezignovala na funkci také vedoucí odboru majetku města Mgr. Ludmila 

Vojtěchovská. Obě byly poté pověřeny řízením svých odborů, dokud nebyli vybráni 

noví vedoucí.124  

 

26. srpna jmenovali radní s účinností od 1. září Ing. Miroslava Mohylu do funkce 

vedoucího odboru majetku města na dobu určitou do 31. 8. 2004 a zrušili pověření 

řízení tohoto odboru Mgr. Ludmily Vojtěchovské.  

 

Radní jmenovali na svém zasedání 1. srpna s účinností od 1. září PaeDr. Jaroslavu 

Gebauerovou do funkce vedoucí odboru školství a kulty a zároveň zrušili s účinností 

od 1. září pověření řízením odboru školství a kultury Mgr. Miroslavě Halámkové.125  

 

V měsíčníku Hláska se postupně v průběhu roku představovaly jednotlivé odbory 

Magistrátu města Opavy, tady je stručný výtah: 

Odbor výstavby 

Odbor sídlil v budově Hlásky, v čele stál Ing. Igor Kašpar. Pracoviště bylo rozděleno 

na dvě oddělení: oddělení územního rozhodování (vedoucí Vladimíra Meletzká) a 

oddělení stavebně správní (vedoucí Marie Dvořáková). Pracovníci prvně 

zmiňovaného oddělení se vyjadřovali k umístění staveb, využití území, rozhodovali o 

chráněném území či o ochranném pásmu, udělovali rovněž souhlas pro speciální 

stavení úřady s povolením staveb. Kolegové z druhého oddělení např. povolují stavby 

a provádění terénních úprav, reklamní a propagačních zařízení, kolaudují stavby, 

nařizují nezbytné úpravy.126  

 

Živnostenský odbor 

Činnost odboru, který sídlil na Kolářské ul. 13, byla rozdělena na tři pracoviště. 

Oddělení registrace v čele s Ing. Václavem Klaudou vydávalo živnostenské listy a 

koncesní listiny a prováděli i jejich změny. Pracovníci rozhodovali o změnách 

podmínek pro výkon koncesí, vydávali sdělení k provozování živností na 

provozovnách či k jejich přerušení, zajišťovali poradenské a konzultační činnosti 

v oblasti živnostenského podnikání. Oddělení kontroly s vedoucí Evou Zawislákovou 

provádělo kontrolu podnikatelů nad dodržováním povinností uložených živnostenským 

zákonem a povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů, ukládalo pokuty či 

                                                                                                                                             
123 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 24, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
124 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, září, str. 2. 
125 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, září, str. 2. 
126 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, květen, str. 4. 
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dokonce pozastavovalo živnosti. Pracovníci také vyřizovali stížnosti, oznámení a 

podněty na úseku živnostenského podnikání. S ohledem na to, že obecní 

živnostenský úřad byl dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení 

vydávali pracovníci oddělení kontroly k těmto řízením stanoviska za tento úřad. Náplň 

oddělení správního tkvěla ve vedení a spravování živnostenského rejstříku, vydávání 

výpisů z živnostenského rejstříku, opisů a duplikátů průkazů živnostenského 

oprávnění. Pracovníci tohoto oddělení také např. pozastavovali provozování živnosti 

na návrh orgánu státní správy, rušili živnostenská oprávnění na návrh orgánu státní 

správy. V čele celého odboru stál Ing. Vratislav Havelka.127  

 

Odbor životního prostředí  

Odbor sídlil na adrese Mezi trhy 2. Pod vedením Ing. Marie Vavrečkové zajišťoval 

odbor činnost ve třech odděleních:  

- oddělení ochrany přírody, zemědělského půdního fondu, lesního hospodářství 

a environmentální výchovy mělo v náplni povolování kácení dřevin, ukládaní 

náhradní výsadby na území města a v části Přírodního parku Moravice, 

vydávání stanovisek k zásahům do regulace krajinných prvků, stanovení 

podmínek ke stavebním činnostem s ohledem na zeleň či udělování souhlasu 

k odnětí půdy ze ZPF, ke změně užívání půdy, řešení problematiky rybářství, 

problematiky ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, rozhodování o 

těžbě v lesních porostech atd. (vedoucí Ing. Ludmila Domesová);   

- oddělení ochrany vod, ovzduší a nakládání s odpady se zabývá řešením 

problematiky spojené s výstavbou vodních děl (studny, kanalizace, čistírny 

odpadních vod, malé vodní elektrárny atd.), řešením problematiky zdrojů 

znečišťování ovzduší, používaných paliv a množství emisí uvolněných do 

ovzduší a dohlíží na dodržování systému nakládání s komunálním odpadem 

na území města (vedoucí Ing. Eva Podstufková);  

- oddělení inspekce čistoty města zajišťuje např. jarní a podzimní úklid, obecně 

prospěšné práce a spolupracuje s Technickými službami Opava (vedoucí Ilona 

Drešlová).128  

  

Odbor státní sociální podpory 

Zcela nový odbor zařazený do organizační struktury Magistrátu města Opavy po 

veřejnosprávní reformě byl právě tento. Odbor sídlil na Jánské 2, vedoucím byl Ing. 

Petr Šimeček. Tvořily jej tři oddělení: oddělení Sociální podpory a dávek (vedoucí 

                                                 
127 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červen, str. 4. 
128 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 4. 
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Marie Kutnohorská), ekonomické oddělení (vedoucí Ing. Lenka Havelková) a kontrolní 

oddělení (vedoucí Mgr. Alena Kubná). První ze jmenovaných zajišťovalo příjem 

žádostí o dávky a vyměřování dávek ve sporných a složitých případech, řešilo 

reklamace, metodicky řídilo a kontrolovalo agendu dávkových specialistů, 

rozhodovalo o nových dávkách a změnách v přiznaných dávkách. Ekonomické 

oddělení zajišťovalo a zodpovídalo za výplatu dávek státní sociální podpory, 

provádělo souhrnnou práci při zajišťování koncepčních a rozvojových úseků státní 

správy. Kontrolní oddělení se věnovalo rozborové a kontrolní činnosti, provádělo 

lektorskou a konzultační činnost, vykonávalo kontrolu na úseku státní sociální 

podpory a pomáhalo při vyřizování dávek ve sporných a složitých případech.129  

 

Odbor sociálních věcí 

Pracovišti na Březinové 6 a Jánské 2 vedla Ing. Jindřiška Těžká. Oddělení péče o 

občany těžce zdravotně postižené a staré občany (vedoucí Michaela Daníšková) 

zajišťoval především opatrovnictví občanům úplně nebo částečně zbavených 

způsobilosti k právním úkonům, odbornou poradenskou službu v sociální péči, 

poskytovalo dávky sociální péče, pomoc zdravotně postiženým a starým občanům a 

mělo ve správě tři kluby důchodců.  

 

Oddělení péče o rodinu a děti (vedoucí Kamila Vlčková) provádělo posouzení celkové 

sociální situace a majetkových poměrů občanů, kteří žádají o dávky, poskytoval 

odbornou a poradenskou službu, zastupoval zájmy dítěte při rozvodu manželství, řešil 

nedostatečnou péči o děti a navrhoval výchovná opatření, sledoval vývoj dětí, které 

byly umístěny do výchovy jiných občanů než rodičů, evidoval občany vhodné stát se 

pěstouny či osvojiteli dítěte. 

 

Oddělení péče o nezaměstnané občany, sociální prevence a civilní služby (vedoucí 

Iva Paletová) poskytovalo pomoc občanům propuštěným z výkonu trestu odnětí 

svobody, občanům sociálně nepřizpůsobivým či občanům propuštěným ze školských 

zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy po dosazení plnoletosti, poskytoval 

dávky sociální péče, vedl rejstříky trestné činnosti nezletilých, mladistvých a rejstřík 

výchovných problémů. Prováděl výchovná opatření u obtížně vychovatelných dětí a 

mladistvých, pomáhal nezletilým a mladistvým propuštěných z ústavní nebo ochranné 

výchovy, nabízel dětem a mládeži alternativní možnosti trávení volného času, 

zajišťoval přípravu a realizaci projektů Komplexního součinnostního programu 

                                                 
129 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, listopad, str. 4. 
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prevence kriminality na místní úrovni, vypracovával koncepci protidrogové politiky, 

zajišťoval výkon civilní služby.130  

 

Odbor vnitřních věcí 

Odbor sídlil na Krnovské 71 a vedl jej JUDr. Jiří Onderka.  

 

Oddělení matrik a státního občanství v čele s Bohumilou Haasovou zapisovalo 

narozené děti do matičních knih, vystavovalo rodné listy, přijímalo žádosti o uzavření 

manželství, vystavovalo osvědčení k uzavření sňatků církevní formou, provádělo 

zápis sňatků, zapisovalo rozvody, vystavovalo oddací listy, přijímalo podklady pro 

zápis úmrtí do matriční knihy, vystavovalo úmrtní listy. Přijímalo žádosti o vystavení 

osvědčení nebo potvrzení o nabytí státního občanství ČCR, přijímalo žádosti o 

vystavení rejstříků trestů, prováděli vidimaci a legalizaci.  

 

Oddělení cestovních dokladů vydávalo hraniční průkazy, registrovalo námořní knížky 

a řešilo ztráty a zcizení cestovních dokladů, vedlo evidenci osob, kterým byl doklad 

vydán.  

 

Oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů přihlašovalo občany k trvalému 

pobytu, vedlo evidenci občanů přihlášených k trvalému pobytu na území správního 

obvodu, provádělo změny místa trvalého pobytu, provádělo řízení ve věci zrušení 

údaje o místu trvalého pobytu, vyřizovalo žádosti občanů o vyhotovení občanských 

průkazů, řešilo ztráty a zcizení občanských průkazů, vedlo evidenci osob, kterým byl 

vydán občanský průkaz.  

 

Přestupkové oddělení projednávalo přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky na 

úseku zbraní a střeliva, vyřizovalo žádosti Policie ČR k posouzení spolehlivost 

žadatele o zbrojní průkaz.  

 

Oddělení spisové služby spravovalo centrální spisovnu Magistrátu města Opavy, 

zpracovávalo a připravovalo návrhy změn a doplňků spisového řádu, provádělo 

skartaci spisů, připravovalo podklady pro vystavení potvrzení o délce trvání 

pracovního poměru u podniků po provedené likvidaci.  

 

                                                 
130 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, říjen, str. 2. 
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Exekuční oddělení komplexně zajišťovalo právní agendu při vymáhání pohledávek 

Statutárního města Opavy.131  

 

Odbor rozvoje města 

Odbor sídlil z velké na Horním náměstí 47 a skládal se ze tří oddělení.  

 

Oddělení Městského informačního centra a středisko informačních služeb vedla Karin 

Woitková. Informační centrum sídlilo v budově na Horním náměstí 67, poskytovalo 

kromě běžné náplně informačního centra také kopírovací služby pro veřejnost a 

drobný prodej zboží. Středisko sídlilo v přízemí Hlásky a poskytovaly se tu veškeré 

informace o Magistrátu města Opavy, nově se tu ověřovali podpisy a listin. 

 

Oddělení prezentace města a zahraničních vztahů zajišťovalo širokou prezentaci 

města prostřednictvím veletrhů, masmédií, internetových stránek, tištěných materiálů 

včetně vlastní ediční činnosti. Toto oddělení je organizátorem takových akcí, jako jsou 

Vánoční a Velikonoční trhy, Dny Ratiboře v Opavě, vzpomínkové akce u příležitosti 

státních svátků, návštěvy významných osobností a všechny činnosti zahraničních 

vztahů města Opavy včetně záležitostí integrace do EU.  

 

Hlavní náplní oddělení ekonomického rozvoje byly dotační a grantové programy. 

Pracovníci tohoto oddělení vyhledávají možnosti financování nejrůznějších projektů 

města z jiných zdrojů a ve spolupráci s dalšími odbory připravují projekty pro 

programy vyhlašované krajem, ministerstvy či EU. Pro obce územního obvodu Opava 

pak oddělení zajišťuje veškeré činnosti programu obnovy venkova. 

 

Vedoucí odboru byla Ing. Jana Galuszková. 

 

Odbor školství a kultury 

Na Březinové 6 došlo od 1. září ke změně na postu vedoucí, Mgr. Miroslavu 

Halámkovou vystřídala PaeDr. Jaroslava Gebauerová.  

 

Oddělení školství zpracovávalo návrh rozpisu rozpočtu pro předškolní zařízení, školy 

a školská zařízení zřizované obcemi v oblasti působnosti. Zpracovávalo a předkládalo 

krajskému úřadu rozbor hospodaření, včetně vyúčtování účelových prostředků, 

připravovalo podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu, shromažďovalo a 

                                                 
131 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, prosinec, str. 4. 
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zpracovávalo data a evidence za školy, dle charakteru dokumentace předávalo 

krajském úřadu, případně Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

 

Pracovník oddělení kultury a památkové péče vykonával státní správu na úseku státní 

památkové péče, stavební dohled při obnově kulturních památek, prováděl dozor 

v rozsahu své působnosti na dodržování památkového zákona a vydávalo závazné 

stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností a jde-li o národní kulturní 

památku. 

 

Oddělení kultury se zabývalo organizací abonentní řady koncertů vážné a varhanní 

hudby, festivalů Další břehy a Bezručova Opava a řady dalších kulturních akcí. 

 

Úsek sportu a romského poradce zabezpečoval komunikaci mezi sportovními 

institucemi města a romskou komunitou, zabýval se sportovními granty a monitoroval 

sportoviště na území města.132  

 

Odbor finanční a rozpočtový 

Pracoviště sídlilo na adrese Horní náměstí 67, vedl jej Ing. Miroslav Drössler. 

 

Oddělení ekonomických agend a finančních rozborů (vedoucí Ing. Anna Klimasová) 

zajišťovalo souhrnné ekonomické agendy a komplexní ekonomické rozbory se 

zaměřením na příspěvkové organizace a ostatní organizace se vztahem k rozpočtu 

města. Vykonával správu volných finančních zdrojů a činnosti související se 

zajišťováním úvěrových potřeb města, půjček a přechodných výpomocí ze Státního 

rozpočtu a Státních fondů. Zajišťoval centrální dohled nad přijatými dotacemi. 

 

Oddělení rozpočtu (vedoucí Radoslava Stehlíková) připravovalo komplexní návrh 

rozpočtu města a městských částí, provádělo pravidelnou kontrolu hospodaření, 

připravovalo podklady pro zhodnocení hospodaření města do závěrečného účtu, 

provádělo finanční vypořádání státních dotací, připravovalo podklady pro úpravu 

rozpočtu a zajišťovalo financování organizací napojených na rozpočet města. 

 

Oddělení účetnictví shromažďovalo, třídilo, evidovalo a dokumentovalo údaje o 

celkovém hospodaření města, poskytovalo informace o finanční situaci, 

hospodářském výsledku za určité časové období, o hmotném a nehmotném majetku, 
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o plnění finančních závazků vůči dodavatelům a ostatním věřitelům, o plnění 

finančních pohledávek vůči poplatníkům a ostatním dlužníkům, o finančních operacích 

s peněžními ústavy, o závazcích města.  

 

Oddělení daní a poplatků (vedoucí Květoslava Grussmannová) vykonávalo správu u 

místních a správních poplatků (např. poplatek ze psů, výherních hracích přístrojů, za 

komunální odpad) a správu neinvestičního příspěvku za provoz MŠ a ŠD. Vydávalo 

rovněž povolení k provozování veřejných sbírek na území města. 

 

Oddělení pokladny (vedoucí Anna Konečná) zajišťovalo funkci hlavní pokladny 

Magistrátu města Opavy. 

 

Odbor kontroly 

Vedoucí tohoto odboru na Kolářské ulici 13 byla Ing. Marcela Cacková.  

 

Oddělení evidence stížností, petic a podnětů provádělo komplexní kontrolu v oblasti 

podaných stížností, petic a podnětů v souladu s příslušnou vyhláškou či zákonem, 

jejich centrální evidenci a jejich vyhodnocování. 

 

Oddělení veřejnosprávní kontroly prováděl kontrolu veřejných finančních prostředků 

poskytnutých příspěvkovým organizacím ve své působnosti a prostředků 

poskytnutých žadatelům o veřejnou finanční podporu nebo příjemcům veřejné 

finanční podpory ve formě dotací, grantů, příspěvků, finančních výpomocí a dalších 

prostředků poskytnutých z rozpočtu územního samosprávného celku.  

 

Pod odbor patřil také interní auditor, který zajišťoval interní audity, tedy nezávislé a 

objektivní přezkoumání a vyhodnocení operací a vnitřního kontrolního sytému orgánů 

města Opavy. 

 

Odbor hlavního architekta a územního plánu 

Sídlilo na Horním náměstí 69, velel mu Ing. arch. Zdeněk Bendík. 

 

Oddělení územního plánování, architektury a rozvoje města vypracovávalo zadání pro 

studie před jejích zařazením do investičního dlouhodobého plánu, zajišťoval výběrová 

řízení projektantů a zpracovatelů územně plánovací dokumentace a územně 

plánovacích podkladů, zabezpečoval územně plánovací podklady, projednával 

umístění připravovaných staveb z hledisek urbanistických a architektonických. 
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Zabýval se koncepční urbanistickou přípravou jednotlivých lokalit města v souladu 

s územním plánem., zajišťoval konzultace na úseku památkové péče. Vyjadřoval se 

k udělování výjimek ze stavební uzávěry v pověřeném území, vypracovával návrhy 

možnosti financování akcí mimo finanční zdroje města. 

 

Oddělení pořizování územně plánovacích dokumentací zajišťovalo územně plánovací 

podklady pro město Opavu a pro území pověřeného obecního úřadu, vyjadřovalo se 

k investičním záměrům pro všechny stavební úřady v pověřeném území a k projektům 

pro územní řízení a stavební řízení z pozice orgánu územního plánování. Vydával 

stanoviska k úpravám pozemkových hranic. Prováděl poradenskou územně plánovací 

činnost pro město Opavu a městské části a na území pověřeného obecního úřadu.133  

 

Odbor informatiky 

Sídlil na adrese Horní náměstí 47, vedoucí byla Ing. Zdenka Galgonková. Hlavním 

úkolem odboru bylo zajištění rozvoje, chodu a správy informačního systému a 

počítačové sítě Magistrátu města Opavy. 

 

Ostatní události 

V lednu začal fungovat na odboru dopravy opavského magistrátu nový odbavovací 

automat. „Když v půl osmé otevřeme prostory úřadu, tvoří se fronty u automatu. Po 

dobu počáteční fronty stojí u tohoto zařízení zaměstnanci registru vozidel všech tří 

pověřených úřadů. Poskytují lidem informace a vydávají jim pořadové lístky. Už ráno 

je žadatelů tolik, že během jedné hodiny až dvou jsou pořadová čísla na registr 

vozidel Magistrátu města Opavy na celý úřední den vydána,“134 komentoval situaci na 

úřadě, kde se tvoří dlouhé fronty, vedoucí odboru opavského magistrátu Josef Trčka. 

Plné čekárny nemají na svědomí změny ve státní správě, ale více administrativy. „Jen 

zaměstnanci na úseku registru vozidel zajišťují kromě úkonů přepážky také lustrace 

vozidel pro policii a soudy, poskytují podklady pro exekutory, správce konkurzní 

podstaty, dědické záležitosti, doklady pro autobazary a další,“135 řekl Trčka.  

 

Od února se proto upravily úřední hodiny. „Odbor dopravy rozšiřuje své úřední hodiny 

jako první, protože čekací doby pro občany jsou neúnosně dlouhé. Chci zdůraznit, že 

se situace přechodem kompetencí z okresu na město nezhoršila, ale rozhodli jsme se, 

že kvalitu poskytovaných služeb na tomto odboru zvýšíme,“ komentoval změnu 

                                                 
133 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2004, duben, str. 4. 
134 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 4, str. 2. ISSN 1212-2041. 
135 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 4, str. 3. ISSN 1212-2041. 
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primátor Zbyněk Stanjura. Nově si tedy mohli občané přijít na úřad také ve čtvrtek od 

osmé do třinácté hodiny.136  

 

Od počátku dubna byla na odboru dopravy zřízena pro občany služba pokladny a 

informací pro oddělení registru silničních vozidel a registru řidičských oprávnění 

v místnosti č. 115 v přízemí budovy 71 na Krnovské ulici. Služba mimo jiné např. 

vylepovala nálepky o ověření registrační značky.137  

 

Výběr usnesení z jednání zastupitelstva a 

rady města Opavy 
Změna na radnici přinesla pozitivní změnu v jednáních opavského zastupitelstva. 

Týkalo se to především času, který politici strávili projednáváním. „Malý počet 

materiálů, době připravené materiály, důstojná atmosféra jednání zastupitelstva a 

věcné a korektní vystupování zastupitelů,“ takto situaci popsal nový primátor Zbyněk 

Stanjura. „Rychlému průběhu jednání napomáhá změna ve vedení radnice a to, že ze 

zastupitelstva zmizeli pan Dybowicz, pan Šimánek a další, kteří měli potřebu se 

vyjadřovat ke všemu a o všem,“ hodnotil situaci zastupitel za US Ondřej Veselý.138  

 

18. prosince 2002 schválili nově zvolení zastupitelé na svém zasedání rozpočet 

Statutárního města Opavy na tento rok. Celkové finanční zdroje města pro tento rok 

byly odhadovány na 914,20 mil. Kč včetně zůstatku z fondu rezerv a rozvoje.  

 

Jak byly tyto příjmy rozděleny na činnost jednotlivých odborů? 

 

Odbor výstavby a dopravy získal 1,01 mil. Kč, odbor hlavního architekta a územního 

plánu 12,30 mil. Kč, na investice bylo letos vyčleněno 109 mil. Kč, odbor vnějších 

vztahů získal 3,31 mil. Kč, odbor životního prostředí 35,41 mil. Kč, Kancelář vedení 

města 0,41 mil. Kč, Kancelář tajemníka 122,94 mil. Kč, odbor interního auditora 0,05 

mil. Kč. Městská policie získala 24,58 mil. Kč, Slezské divadlo 40,50 mil. Kč, Městský 

dopravní podnik na dopravní obslužnost 56 mil. Kč, Knihovna Petra Bezruče 

                                                 
136 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 5, str. 1. ISSN 1212-2041. 
137 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, květen, str. 4. 
138 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 7, str. 2. ISSN 1212-2041. 
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hospodařila s 11,50 mil. Kč. Městské části mohli počítat s příspěvkem 14,45 mil. 

Kč.139  

 

Opavský zastupitel získává za svou práci pro město měsíčně 1 210 Kč, neuvolněný 

radní a šéf zastupitelského výboru nebo radniční komise pak 3 600 Kč. Dle srovnání 

v tisku je základní výše odměn zastupitelům stejná jako v obdobně velkých městech. 

Rozdíly jsou v odměnách pro členy výborů a komisí, ti mají v Opavě největší odměny 

za svou práci.140 

 

Rada města odsouhlasila 14. ledna další finanční příspěvek ve výši 20 tis. Kč pro 

opavského čestného občana Iráklia Kandareliho, který žije v nedůstojných 

podmínkách v gruzínském městě Gori. Město takto vypomohlo již v minulém roce 

v srpnu částkou 15 tis. Kč. Pan Kandareli byl upoután na nemocniční lůžko a pobíral 

měsíční důchod ve výši cca 1 500 Kč. Ten mu však nebyl vyplácen pravidelně, někdy 

se stalo, že penzi nedostal i šest měsíců.141 Velvyslanec ČR v Gruzii následně poslal 

svou reakci na tyto příspěvky: „…velice si vážím pomoci, kterou panu Kandareli 

poskytujete a pomáháte mu nejen přežít, ale současně mu dáváte tolik potřebnou 

naději a radost do dalších dnů jeho života. Vaší zásluhou pan Kandareli na sklonku 

svého života prožívá štěstí, protože cítí, že se na něj přece jen nezapomnělo a že 

vše, co pro svobodu naší vlasti udělal, mělo smysl. V Gruzii se o něj v dnešní době 

nikdo nezajímá…Osobně děkuji panu primátorovi i Radě města Opavy za tento 

postoj. Naposledy, když jsem se s panem Kandareli setkal, ukazoval mi s velkou 

radostí fotografie, které jste mu zaslali. Tuto radost sděluje všem svým přátelům a 

známým a fotografiemi se všude chlubí…“142  

 

Tato rada také zřídila dočasnou komisi RMO pro dopravu v klidu a dočasnou komisi 

RMO pro informační systémy.  

Dále pak jmenovala jejich členy:  

- dočasná komise pro dopravu v klidu – předseda náměstek primátora Ing. arch. 

Pavel Mališ, člen Ing. arch. Zdeněk Bendík, vedoucí odboru hl. architekta a 

územního plánu, člen Ing. Josef Trčka, vedoucí odboru dopravy, Vilibald 

Stanjura, ředitel Technických služeb Opava, Ing. Jiří Golka, ředitel Městské 

policie Opava, Ing. Petr Horský, ACTIV, a.s., Mgr. Pavel Czudek, zastupitel, 

Mgr. Ludmila Vojtěchovská, vedoucí odboru majetku města; 

                                                 
139 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, leden, str. 3. 
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- dočasná komise pro informační systémy – předseda Ing. Daniel Benna, člen 

Ing. Magdaléna Chmelařová, člen Daniel Žídek, zastupitel, Pavel Zapletal, 

vedoucí odboru informatiky, Ing. Zdenka Galgonková z odboru informatiky.143  

 

14. ledna Rada města také schválila nový postup pro pronájem pozemků ve 

vlastnictví města Opavy pod názvem „Zásady pro pronájem pozemků ve vlastnictví 

Statutárního města Opavy a pro určení maximálního nájemného“. Zásady platily od 1. 

ledna tohoto roku a stanovily maximální základní roční nájemné za m² pozemku 

nesloužícího k podnikání na 15 Kč ve všech katastrálních územích města Opavy. 

S účinností od 1. července se u dosud uzavřených smluv zvyšovalo maximální roční 

nájemné za m² pozemku nesloužícího k podnikání na 15 Kč. Tímto opatřením došlo 

ke sjednocení nájemného za pozemky užívané ke stejným účelům bez ohledu, 

v jakém období byla smlouva s nájemcem uzavřena.144  

 

Zastupitelé podpořili na svém zasedání 4. února ředitelku Slezského divadla Sylvu 

Gapkovou a schválili její zprávu, ve které hodnotila fungování divadla za posední dva 

roky. „Ekonomická omezení nejsou přijímána vždy se souhlasem všech zaměstnanců, 

ale jsou nezbytná. Mezi současné rizikové faktory patří mzdové náklad které dělají 

sedmdesát procent ze všech nákladů To není v souladu s ekonomickou zákonitostí, 

mělo by to být padesát na padesát…Největším problémem byla havárie kotelny, která 

byla už zčásti odstraněna,“145 jmenovala některé problémy ve fungování divadla.  

 

Zároveň také byla schválena dohoda mezi městem Opavou a Správou silnic 

Moravskoslezského kraje, Ostrava o budoucí realizaci rekonstrukce ul. Rybářské a 

ulice Bílovecké (II. etapa). Zastupitelé také revokovala své usnesení z roku 2001 ve 

věci prodeje části obchodního podílu ve SFC Opava, a.s. a zároveň zmocnili Radu 

města k prodeji sedmi kusů akcií klubu za celkovou částku ve výši 2 695 000 Kč.146  

 

18. února schválila Rada města např.: 

- upravené „Zásady a postupy pro zadávání veřejných zakázek Statutárního 

města Opavy“ s účinností od 19. prosince 2003, 

- návrh vlastníka budovy MŠ Gudrichova a pozemku na ukončení Smlouvy o 

výpůjčce ze dne 29. 5. 1997 k 30. 6.,  

                                                 
143 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 3. 
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146 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, březen, str. 2. 



 50 

- demolici budovy č. p. 116 na ulici Družstevní v Malých Hošticích, která se měla 

hradit z rozpočtu dané městské části, 

- prodloužení smlouvy na pronájem nebytových prostor v kině Mír panu Bruno 

Pahlerovi do 30. dubna 2004, 

- změnu zařazení fotbalových tříd ze Základní školy Krnovská na Základní školu 

Opava – Kylešovice od 1. září tohoto roku, 

- poskytnutí finančního příspěvku manželům Bláhovým při příležitosti narození 

jejich desátého dítěte. 

 

Tato rada také odvolala z funkce redaktora zpravodaje Hláska Ing. Jaromíra Breuera 

a jmenovala do této funkce Miroslava Pospíšila.  

 

A vzala na vědomí návrh Koncepčního dokumentu pro plánování v oblasti vod a 

území Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku 2010 – část D – 

Oblast ochrana před povodněmi. Koncepci mělo schvalovat krajské zastupitelstvo. 

Rada města Opavy tímto usnesením žádala zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, 

aby v Koncepčním dokumentu pro plánování v oblasti vod na území 

Moravskoslezského kraje v přechodném období do roku 2010 byla ochrana před 

povodněmi v dílčím povodí Opavy a Moravice řešena formou výstavby víceúčelové 

vodní nádrže pod obcí Nové Heřminovy o celkovém objemu nádrže 36,9 mil. m³ 

vody.147 

 

28. února schválili opavští radní prodej 7 ks akcií Slezského fotbalového clubu Opava, 

a.s., a cenu 2 695 000 Kč nabyvateli, který se stal Slezský fotbalový club Opava, a.s. 

 

Na osmém zasedání rady města Opavy 4. března se rozhodlo o převodu správy 

objektů zimního a fotbalového stadionu na Technické služby Opava, s.r.o., o 

schválení návrhu smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi městem jako 

pronajímatelem a firmou KRAMER CZ, s.r.o., jako nájemcem na nebytový prostor 

radniční kavárny budově Hlásky na dobu 15 let od 1. ledna 2003. Dále radní schválili 

výpůjčku části budovy ZŠ Šrámkova na dobu neurčitou Knihovně Petra Bezruče, 250 

tis. Kč společnosti MERK, s.r.o. na zabezpečení 2. etapy mezinárodního cyklistického 

Závodu míru 2003 nebo také např. celkový stav funkčních míst na Magistrátu města 

Opavy v počtu 355.  

 

                                                 
147 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 2. 
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4. března radní ale také např. neschválili poskytnutí finančního příspěvku KANOE 

KLUBU OPAVA na projekt „Areál umělé slalomové dráhy v Opavě“ ve výši 3 mil. 

Kč.148 O jeden hlas neprošel tento návrh radniční opozice na finanční podporu stavby 

nového umělého vodního kanálu pro opavské vodáky. Z původní varianty tří milionové 

podpory ze strany města šli opoziční zastupitelé do hlasování s návrhem třistatisícové 

nebo pětisettisícové podpory, která byla podle nich schůdnější. „Veslařský sport má 

v Opavě vynikající úroveň. Mimo jiné máme mistryni Evropy v juniorech. Opava by tak 

mohla mít kvalitní základ pro tuto disciplínu,“ podpořil vodáky Jaroslav Burda (US). 

„Projekt je pro město zajímavý. Ale v této chvíli jsou tři sta nebo pět set tisíc vzhledem 

k požadované částce zanedbatelné,“ oponoval Pavel Mališ (ODS). „V případě, že 

nám město nepomůže, bude stavba trvat ještě několik let. V případě, že nám pomůže, 

jsme schopni ukončit výstavbu již během příštího roku,“ uvedl Martin Rousek 

z opavského Kanoe klubu.149 

 

Opavští zastupitelé, delegovali 25. března na svém zasedání primátora města Zbyňka 

Stanjuru na jednání valných hromad společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o. Zároveň 

také schválili návrh dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce mezi obchodní firmou D1, 

s.r.o. a městem Opava, týkající se smlouvy o výpůjčce nemovitosti Mateřské školy 

Gudrichova. Toto zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh Koncepčního dokumentu pro 

plánování v oblasti vod na území Moravskoslezského kraje v přechodném období do 

roku 2010 – část D – Oblast ochrana před povodněmi.150  

 

Rada na svém 10. zasedání 15. dubna schválila zrušení příspěvkové organizace 

Mateřská škola Opava, Gudrichova k 31. červenci 2003 pro předložení zastupitelstvu 

města. Byla odvolána ze své funkce paní ředitelka Jarmila Papoušková. Radní také 

schválili zařazení do investičních akcí na tento rok vybudování sauny na MŠ 17. 

listopadu. V souvislosti s těmito událostmi vzali radní na vědomí přemístění dětí z MŠ 

Gudrichova na MŠ 17. listopadu.  

 

V květnu zastupitelé projednávali změnu územního plánu města, který byl podle 

vedení města v rozporu s připravovaným dopravním obchvatem Opavy. Jak tomu 

podle radnice došlo? „Zpracovatel územního lánu nevycházel z podrobné technické 

studie, ale z nějakých čar tažených tužkou 6B…Teď už se projektuje přesně. Došlo 

k přehodnocení šířkových parametrů komunikací. Plán měníme po dohodě 

                                                 
148 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 2. 
149 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 13, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
150 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, květen, str. 2. 
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s ředitelstvím silnic a dálnic,“151 odpověděl novinářům náměstek primátora Pavel 

Mališ. Podle Sylvy Sandtnerové z útvaru hlavního architekta také došlo ke změnám 

rasy z důvodu nesouhlasu některých vlastníků pozemků s jejich výkupem. Zastupitelé 

nakonec nová řešení obchvatu přijali.  

  

Zastupitelé v květnu také odsouhlasili další finance na investiční akce města. Schválili 

např. dalších 14 milionů korun na úpravy fotbalových ochozů, které by přestavbou na 

tribuny se sedadly měly nabídnout 7 600 míst k sezení. Fanoušci nesouhlasili se 

snížením počtu míst. V anketě na oficiálních webových stránkách fotbalového klubu si 

ze zhruba 160 fanoušků myslelo téměř 150, že nový počet sedadel je nevyhovující. 

Dalších 27 milionů korun schválili zastupitelé na tepelný zdroj v nové víceúčelové 

hale. Zdroj by měl zásobovat nejen halu, ale i ohřívat vodu v bazénu blízkého 

městského koupaliště. „Když se nám podaří dostat státní desetimilionovou dotaci, tak 

nás to bude stát jen třináct milionů,“ řekl primátor Stanjura. 600 tisíc korun bylo 

vyčleněno na archeologický průzkum Dolního náměstí, které se chystalo 

k rekonstrukci.152 Další 2 mil. Kč byly schváleny na rekonstrukci komunikace ul. 

Slovenská a Winrova, 1 mil. Kč na projektovou dokumentaci zpevněných ploch 

Městského hřbitova, 1 200 tis. Kč na odbočovací pruhy Krnovská – Vančurova, 6 mil. 

Kč na rekonstrukci komunikace Podvihov – Komárovské Chaloupky či 5,5 mil. Kč na 

dokončení pěší zóny Ostrožná. Zároveň zastupitelé svěřili zastupitelstvím městských 

částí rozhodovat v rámci svého schváleného rozpočtu na rok 2003 o poskytování 

účelových dotací občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným 

právnickým nebo fyzickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a 

sportu, sociálních služeb, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, 

protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.153  

 

Rada statutárního města Opavy na svém zasedání 27. května schválila: 

- udělení ocenění za rozvoj česko-polských vztah Mgr. Olze Procházková, 

sólistce opery Slezského divadla v Opavě, které ji poté bylo předáno v rámci 

Dnů Opavy v Ratiboři; 

- poskytnutí finančního příspěvku Kruhu občanů ČR vyhnaných v roce 1938 

z pohraničí na vydání publikace „Češi v Opavě a na Opavsku 1938-1945“ k 65. 

Výročí Mnichova ve výši 5 tis. Kč; 

                                                 
151 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 20, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
152 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 21, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
153 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červen, str. 2. 
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- poskytnutí finančního příspěvku na bytovou výstavbu devíti žadatelům, celkem 

se jednalo o zřízení deseti bytových jednotek, přičemž na každou z nich byl 

poskyttnu příspěvek ve výši 50 tis. Kč. 

 

Rada na květnovém zasedání neschválila 50 tis. Kč Elimu – křesťanské společnosti 

pro evangelizaci a diakonii Opava na zřízení nové bytové jednotky. Zcela svěřila 

odboru životního prostředí působnost k ukládání pokuty ve věcech samostatné 

působnosti obce. Udělila Cenu Petra Bezruče pro rok 2003 Mgr. Olze Procházkové za 

dlouhodobý aktivní podíl na rozvoji kultury Statutárního města Opavy. Odvolala 

ředitelku Mateřské školy Gudrichova paní Jarmilu Papouškovou z důvodu zrušení 

Mateřské školy Gudrichova. Vzala na vědomí koncepci systému kontroly dopravy 

v klidu ve Statutárním městě Opava a přijala společné programové prohlášení Rady 

statutárního města Opavy pro volební období 2002 – 2006.  

 

Zastupitelstvo na svém šestém zasedání 17. června schválilo: 

- prodej nemovitostí zájemcům o koupi dle zápisů z projednání prodeje 

domů zpracovaných RK REMARK, s.r.o.; 

- územní plán městských částí Opava-Milostovice a Opava-Zlatníky. 

Zároveň rozhodli o námitkách, které při projednávání podaly obce a 

městské části a vydali obecně závaznou vyhlášku města, kterou se 

vyhlašuje závazná část územního plánu městských částí Opava-

Milostovice a Opava-Zlatníky; 

- v bodě „Změna či. 3 územního plánu města Opavy – projednávání návrhu 

ÚPD“ rozhodnutí o námitkách vlastníků pozemků, uplatněných v rámci 

projednávání návrhu změny č. 3 územního plánu města Opavy dle 

komentáře pořizovatele. Zároveň neschválili návrh změny č. 3 územního 

plánu města Opavy a obecně závaznou vyhlášku o závazných částech 

územního plánu města Opavy. Zastupitelé v tomto bodě také souhlasili 

s předloženou zprávou o výsledku projednání návrhu změny č. 3 územního 

plnu města Opavy, s vyhodnocením stanovisek a připomínek uplatněných 

při projednávání návrhu změny č. 3 ÚP, s vyjádřením orgánů územního 

plánování sousedních územních obvodů a se zahájením územního řízení, 

v jehož průběhu budou prověřeny závěry procesu posuzování vlivu záměru 

na životní prostředí.  

- Smlouvu o poskytnutí investiční dotace BK Opava, a.s., se sídlem 

Mařádkova 15a, Opava, na výstavbu Městské víceúčelové haly ve výši 21 

mil. Kč. Zároveň v tomto bodě uložili radě města uvolnit finanční prostředky 
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z rozpočtu města po obdržení státní dotace na výstavbu této haly ve výši 

minimálně 25 mil. Kč.154  

 

Na 13. zasedání Rady města Opavy (8. 7.) bylo schváleno: 

- vynětí oddělení ekonomického rozvoje města v počtu tří zaměstnanců 

z odboru rozvoje města a jeho začlenění pod odbor hlavního architekta 

s účinností od 9. července jako oddělení rozvoje města. Zároveň byla 

schválena změna názvu odboru rozvoje města v počtu šest pracovníků na 

odbor prezentace a zahraničních vztahů města v působnosti tajemníka 

magistrátu s účinností od 9. července; 

- vynětí exekučního oddělení z odboru majetku města a jeho začlenění pod 

odbor vnitřních věcí s účinností od 9. července; 

- seznam akcí pro realizaci ve třetím kole investic na rok 2003: Světelné 

značení křižovatek ul. Ratibořská – indukční smyčky a svislé dopravní 

značení (700 tis. Kč), Osvětlení přechodů pro chodce (2 mil. Kč), 

Cyklostezka č. 55 v úseku Hozovo nábřeží – Kolofíkovo nábřeží (3 600 tis. 

Kč), Koupaliště – rekonstrukce dětského bazénu (7 900 tis. Kč), 

Přemístění zahrádek z ul. Žižkova (750 tis. Kč), Rekonstrukce dílen ZŠ 

Kylešovice na šatny (600 tis. Kč).155  

 

25. července radní města Opavy revokovali své usnesení z 8. července ohledně 

přesunu oddělení ekonomického rozvoje z odboru prezentace a zahraničních vztahů 

pod odbor hlavního architekta a nově schválili zrušení oddělení ekonomického rozvoje 

města odboru prezentace a zahraničních vztahů města a převod dvou funkčních míst 

z tohoto zrušeného oddělení na odbor hlavního architekta a územního plánu – 

oddělení územní plánování a architektury města. Dále schválili převod jednoho 

funkčního místa ze zrušeného oddělení ekonomického rozvoje města na oddělení 

prezentace města a zahraničních vztahů téhož odboru. Název oddělení územního 

plánování a architektury města změnili na oddělení územního plánování, architektur a 

rozvoje města s účinností od 1. srpna.156  

 

26. srpna schválili radní na svém 14. zasedání např.: 

                                                 
154 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červenec-srpen, str. 2. 
155 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, září, str. 2. 
156 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, září, str. 2. 
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- začlenění funkčního místa interního auditora pod odbor kontroly k 1. září a 

zároveň souhlasili se změnou názvu odboru kontroly na odbor kontroly a 

interního auditu s účinností od 1. září; 

- vznik nového oddělení na odboru informatiky s názvem oddělní 

bezpečnosti IS (informačních systémů) s účinností od 1. září; 

- převod funkčního místa referent bezpečnosti informačních systémů 

z odboru kancelář tajemníka, oddělení bezpečnosti, havarijního a 

krizového řízení na odbor informatiky, oddělení bezpečnosti IS s účinností 

od 1. září; 

- změnu názvu oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení odboru 

kancelář tajemníka na oddělení havarijního a krizového řízení s účinností 

od 1. září; 

- kritéria pro poskytování osobního příplatku ředitelům předškolních a 

školských zařízení zřizovaných městem Opava.157 

 

A také neschválili např. záměr mimořádného přidělení bytu třem žadatelům nebo 

vyhrazení parkovacího místa pro Zemský archiv Opava a pro Úřad pro zastupování 

státu ve věcech majetkových. (Hláska říjen 2) Také např. vzali na vědomí rezignaci 

náměstka primátora Jana Mrázka na členství v komisi pro občanské obřady a 

jmenovali zastupitelku Mgr. Pavlínu Hejdukovu jeho nástupkyní.158  

 

3. září schválili radní města např. upravené složení Povodňové komise správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Opava a Pracovního štábu povodňové komise 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava. Dále schválili aktualizaci 

Povodňové komise města Opavy a Pracovního štábu povodňové komise města 

Opavy.159  

 

11. září byl schválen radou provozní řád nového parkovacího domu v Opavě včetně 

cen za parkování a předložený návrh Nařízení obce č. 5/2003 o stání silničních 

motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opava 

s účinností k 1. říjnu.  

 

 

                                                 
157 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, říjen, str. 2. 
158 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, říjen, str. 2. 
159 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, říjen, str. 2. 
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V září poprvé zastupitelé na svém zasedání sledovali body pomocí notebooků.160 A 

čeho se schválené body týkaly? Jednalo se např. o změnu č. 2 územního plánu 

města Opavy, pořízení územního plánu městské části Opava-Vlaštovičky a Jarkovice 

či příspěvek na bytovou výstavbu deseti žadatelům. Svým pro podpořili Slezskou 

univerzitu v Opavě při její snaze získat další odpovídající budovy na území města 

Opavy pro svou činnost.161  

 

30. října na 16. zasedání Rady statutárního města Opavy bylo schváleno např. použití 

nadačního daru ve výši 100 tis. Kč, které město Opava obdrželo za 1. místo v soutěži 

Zklidňování dopravy ve městech a obcích a které tyto prostředky muselo použít pouze 

na nekomerční, charitativní či výchovné účely, jako finančního příspěvku sdružení 

KAFIRA. Dále radní schválili smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na realizaci 

investiční akce „Osvětlení přechodů pro chodce“ ve výši 1 mil. Kč, smlouvu o 

poskytnutí účelové dotace z krajského rozpočtu na realizaci projektu „Přírodovědná 

naučná stezka Hvozdnice ve Slavkovském lese“ ve výši 60 tis. Kč. Realizací tohoto 

projektu rada pověřila odbor prezentace a zahraničních vztahů ve spolupráci 

s Městskými lesy Opava a odborem životního prostředí do konce tohoto roku. Bylo 

schváleno také uzavření smlouvy s Moravskoslezským krajem o poskytnutí účelové 

neinvestiční dotace z krajského rozpočtu ve výši 100 tis. Kč na provoz a rozvoj 

Městského informačního centra v Opavě. Prodloužila se také smlouva na pronájem 

nebytových prostor v kině Mír s Brunem Pahlerem. Schválil se záměr přemístění 

Klubu důchodců v Opavě z Kasárenské 2 do nebytových prostor v Opavě na Horním 

náměstí 48 a podmínky zástavby proluky na Krnovské ulici p. č. 206 a části p. č. 207 

a záměr jejího pronájmu.162  

 

Na říjnovém zasedání zastupitelstva (24. 10.) byl schválen prodej obchodního podílu 

Statutárního města Opavy v Basketbalovém klubu Opava, a.s., a k tomuto prodeji 

zmocnili radu města, zároveň také neschválili prolongaci poskytnuté a splatné půjčky 

BK Opava, a.s.163 Zastupitelé také schválili předložení žádosti města Opavy 

Moravskoslezskému kraji o bezúplatný převod movitého majetku Domova pro matku 

s dítětem ve vlastnictví MSK ke dni zrušení zřizovacích práv MSK, pověřili náměstka 

primátora Václava Klučku připravit návrh usnesení zastupitelstva k převzetí vlastnictví 

nemovitosti Penzion I. a II. a zahájit jednání s MSK, směřující k převodu 

zřizovatelských práv příspěvkové organizace Domov – Penzion pro důchodce Opava 

                                                 
160 Moravskoslezský Deník. III/214, str. 1. 
161 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, říjen, str. 2. 
162 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, prosinec, str. 2. 
163 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, listopad, str. 2. 
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s termínem realizace nejpozději květen 2004 a pokračovat v jednání s neziskovým 

subjektem Armády spásy směřujícím k převodu správy a provozu Domova pro matku 

s dítětem tímto subjektem.164  

 

18. a 25. listopadu schválila Rada statutárního města Opavy: 

- zavedení přestupního tarifu u elektronické peněženky na městkou 

hromadnou dopravu platný od 1. února 2004; 

- zrušení vyhrazených parkovacích míst v zóně placeného stání za úplatu, 

bezplatně přidělených a pro ZTP na konkrétní registrační značku, mimo 

osob uvedených na radou schváleném seznamu; 

- předložená Pravidla pro poskytování digitálního Územního plánu města 

Opavy s účinností od 1. prosince 

- zrušení části oddělení hospodářské správy – střediska rozvozu stravy pro 

školská zařízení k 30. červnu 2004. 

 

Zároveň také stanovila povinnost městských investorů a správců městského majetku 

využívat Digitální technickou mapu města Opavy jako závazný mapový podklad pro 

projektovou přípravu městských investic a správu městského majetku na území města 

Opavy a zajistit o ukončení akce zaměření podle datového modelu DTMM OP a jeho 

předání správci DTMM OP. Výkonem činnosti správce pověřili odbor informatiky. 

 

2. prosince jmenovali radní Mgr. Janu Mrkvičkovou do funkce vedoucí odboru 

prezentace a zahraničních vztahů. 

 

Zastupitelé na svém 9. zasedání schválili: 

- rozpočet Statutárního města Opavy na rok 2004 a zásady pro hospodaření 

podle schváleného rozpočtu; 

- upravený seznam investičních akcí na rok 2004; 

- návrh optimalizačních změn v oblasti předškolního a základního školství 

pro příspěvkové organizace zřizované městem Opava; 

- sloučení příspěvkové organizace Mateřská škola Opava-Milostovice 

s příspěvkovou organizací Mateřská škola Opava, Havlíčkova k 1. lednu 

2004; 

- upravenou Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku ze psů, OZV o 

místním poplatku za výherní hrací automaty, Vyhlášku o příspěvku na 

                                                 
164 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, listopad, str. 2. 
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částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřských škol a 

školních družin, upravenou OZV o místním poplatku za zvláštní užívání 

veřejného prostranství a upravené vydání OZV obce SMO o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů; 

- zřizovací listinu příspěvkové organizace Pečovatelská služba Opava; 

- tři žádosti pro Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje: a) jako zřizovatele 

příspěvkové organizace Okresní ústav sociálních služeb o bezúplatný 

převod movitého majetku, užívaného pro zabezpečení provozu azylového 

domu Matka a dítě, b) jako vlastníky objektů Penzionů a zřizovatele 

budoucí příspěvkové organizace Penziony Opava o bezúplatný převod 

tohoto majetku na SMO včetně převodu zřizovatelských práv nově vzniklé 

příspěvkové organizace Penziony Opava, c) jako zřizovatele příspěvkové 

organizace Penziony Opava o bezúplatný převod movitého majetku, 

užívaného touto příspěvkovou organizací ke dni převodu zřizovatelských 

práv na město Opava; 

- záměr zřízení hraničního přechodu malého pohraničního styku Držkovice – 

Dzierzkowice; 

- informace o postupu při pořizování územně plánovací dokumentace a 

zároveň revokovali usnesení ze dne 26. března – schválení pořízení 

změny č. 5 územního plánu. Dále schválili informaci o pořizování 

regulačních plánů a zároveň revokovali usnesení ze dne 18. prosince – 

souhlas s pořízením regulačního plánu Malé Hoštice – Sportovní; 

- pořízení změny č. 1 územního plánu městské části Opava-Podvihov za 

finanční účasti žadatelů a seznam požadavků pro pořízení změny č. 1 

územního plánu této městské části; 

- předložený návrh grantových okruhů a termínů pro rok 2004.165  

 

Na prosincovém zasedání rozhodli opavští zastupitelé o pravidlech, podle kterých se 

může další tisícovka městských bytů prodat do soukromých rukou. Politici odmítli 

zvýšit prodejní ceny o inflační koeficient a zachovali nájemníkům i možnost 

třicetiprocentní slevy, pokud byt zaplatí v hotovosti.166 

 

                                                 
165 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2004, leden, str. 1. 
166 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 80, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
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Dále se rozhodlo o budoucnosti čtyř základních škol. Od příštího roku se zruší školy 

Praskova, Komenského a Mírova. Méně prvňáčků nastoupí na školu Vrchní. Školy 

Praskova a Komenského zaniknou následující rok a žáci a učitelé budou sloučeni do 

škol v Opavě-Kateřinkách. Škola Mírová bude bez přijímání nových žáčků fungovat až 

do roku 2007, pak se sloučí se školou na Riegrové ulici. Škola na Krnovské ulici přijde 

o samostatnost a bude podřízena Mařádkové. V Kylešovicích bude zrušena školní 

budova na Hlavní ulici.167 

 

Granty 
V letošním roce přišly na radnici žádosti o grant na sport, kulturu, sociální projekty či 

projekty prevence kriminality ve výši zhruba 34,5 mil. korun. Celkem posuzovali 

členové grantového výboru asi 526 žádostí. O nejvíce finančních dotací se žádalo 

v oblasti sportu, kde si podalo žádost 295 osob, organizací či institucí. Požadavky 

v oblasti prevence kriminality byly téměř čtyřnásobné oproti výšce radnicí uvolněné 

částce. Na sociální sféru byly požadavky 3,5 násobné, v kultuře zhruba trojnásobné. 

Mimo to přišlo také 28 žádostí o celkem 5 mil. Kč, které nebyly nikde zařazeny.168  

 

A jak to tedy dopadlo? 

 

Kulturní granty 

Kulturní granty se udělovaly v pěti okruzích. Okruh č. 1 podpořil akce zaměřené na 

děti a mládež v Opavě. Nejvyšší příspěvky byly přiděleny např. Domu dětí a mládeže 

na zájmové akce pro děti a mládeže (50 tis. Kč), Bludnému kameni na alternativní 

kulturu (45 tis. Kč), ZUŠ V. Kálika na zajištění krojů a bot pro dvě cimbálové muziky 

(42 tis. Kč), Opavský filmový klub na podporu své činnosti (40 tis. Kč), Asociace 

studentů a přátel Slezské univerzity na Majáles 2003, N. Hanousková na podporu 

činnosti Dětského komorního orchestru (35 tis. Kč), Eurotopia o.p.s. na zajištění 

výstavy o Joy Adamsonové (30 tis. Kč), L. Adamec na Westernové prázdniny 2003 

(25 tis. Kč) nebo ISŠ-COP Opava na podporu středoškolské mládeže a opavských 

umělců. Město podpořilo také např. pěveckou soutěž Opava Cantat 03 (15 tis. Kč), 

Krajskou přehlídku amatérských loutkových souborů pořádanou Loutkovým divadlem 

                                                 
167 Moravskoslezský Deník. III/296, str. 1. 
168 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 14, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
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(15 tis. Kč), akci „Kulhavá noha 2003“ Klubu přátel tělesně postižených dětí či 

Romské kulturní akce 2003.169  

 

Okruh č. 2 zahrnoval akce vztahující se k chybějícím uměleckým žánrům v nabídce 

místní kultury. Nejvyšší částku 70 tis. Kč získal Dům dětí a mládeže na Národopisné 

regionální akce Opavského Slezska a 50 tis. Kč na Chodníčky k domovu. Po čtyřiceti 

tisících korunách bylo rozdáno Asociaci studentů a přátel SU na festival POHYB-

ZVUK-PROSTOR, agentuře Karla Kostery na koncerty vážné hudby, MgA. T. Thonovi 

na 3. Mezinárodní varhanní festival barokní hudby a Matici slezské na činnost jejího 

Jazzového klubu. Třicet tisíc korun získal Bludný kámen na integraci minorit cestou 

kultury či Elim na své kulturní aktivity. Dále město podpořilo také např. činnost 

Kabinetu fotografie Slezské univerzity (20 tis. Kč) či na akci Jeden svět (15 tis. Kč) 

dále 5. Jazzový ples (5 tis. Kč) či koncert skupiny SIMEON (10 tis. Kč).170  

 

Akce reprezentující město Opava byly podpořeny v rámci třetího okruhu grantů na rok 

2003. Nejvyšší částka udělená v této kategorii byla ve výši 100 tis. Kč ZUŠ Solná na 

akci Děti Evropy, 80 tis. Kč na akce Domu dětí a mládeže v zahraničí. 60 tis. Kč získal 

Klub vojenské historie na Vybavení střelecké místnosti pěchotního srubu OP-S 25. Po 

padesáti tisících rozdělili zastupitelé mezi agenturu Karla Kostery na 6. Mezinárodní 

festival duchovní hudby, Dům dětí a mládeže na vybavení souboru Úsměv a Vrtek, 

Opavské hudce na obnovu krojů a ZUŠ V. Kálika na ošacení souboru Jeřabinka. 

Třicet tisíc korun získal Pěvecký sbor Křížkovský na reprezentaci města na 

mezinárodním festivalu, PSSU na akci Opava-Dravograd-Zambie, ZUŠ V. Kálika na 

výměnný umělecký zájezd akordeonového souboru. Podporu získala Taneční škola 

Rajka, akce „Co umí ruce – Safari“, Jan Mückstein na obnovu notového archivu či 

Církevní střední varhanní škola na koncerty duchovní hudby. 

 

Čtvrtý okru myslel na ediční činnost ve městě Opavě. Třicet tisíc korun získalo 

Arboretum Nový Dvůr na přípravu publikace „Opavské parky“ či Matice slezská na 

uctění výročí V. Praska. 25 tisíc korun získal HC Slezan na knižní publikaci. Město 

dále podpořilo vydání DC sourozenců Čechových či knihy A. C. Nora. 

 

Pátý okruh zahrnoval činnosti, které neměly specifické zařazení. V tomto okruhu 

město podpořilo Svaz tělesně postižených, které mohlo zakoupit 10 ks předplatného 

pro tělesně postižené.  

                                                 
169 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červen, str. 6. 
170 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červen, str. 6. 
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Sportovní granty 

Ty byly rozděleny do čtyř okruhů. V prvním okruhu zaměřeném na podporu pravidelné 

sportovní činnosti zaměřenou především na děti a mládež se rozdělovalo nejvíce 

peněz. Rovných 195 tis. korun získal TJ Slezan na pravidelnou sportovní činnost 

mládeže. 123 tis. korun získal HC Slezan, 110 tis. korun TJ Slavia Minerva, 100 tis. 

korun TJ Opava, 60 tis. korun pak Slezský FC na sportovní výchovu talentované 

fotbalové mládeže a TJ Sokol. Další poskytnuté částky už nebyly tak závratné, ale 

přesto se jimi město podpořilo např. činnost Tenisového klubu Minerva (15 tis. Kč), 

KST Slezan (20 tis. Kč), SK Roma (35 tis. Kč), SKI Klub (25 tis. Kč), SK Jantar (20 tis. 

Kč), VK Kylešovice (30 tis. Kč) atd.  

 

Druhý okruh byl zaměřen na podporu mimoškolních sportovních aktivit. Nejvyšší 

částkou město podpořilo Dům dětí a mládeže (40 tis. Kč) či ZŠ Kylešovice (30 tis. Kč) 

a SST při ZŠ Englišova (30 tis. Kč). Dále se v této kategorii podpořila činnost např. 

Stanice mladých turistů a přírodovědců (15 tis. Kč), Sdružení dětí a mládeže KADAO 

(10 tis. Kč), Eurotopie o.s. (5 tis. Kč), SPŠ stavební (5 tis. Kč), ZŠ Šrámkova (20 tis. 

Kč), Mendelovo gymnázium (5 tis. Kč) na podporu volejbalové ligy atd.  

 

Třetí okruh se věnoval jednorázovým sportovním akcím. Nejvyšší částkou město 

podpořilo akci TJ Slezan 8. ročník Běhu o nejrychlejšího Opaváka (14 tis. Kč), po 

deseti tisících pak získal Slezský FC na 7. Ročník fotbalového turnaje starších žáků, 

SK Triatlon klub na akci Opavský Triatlon, Dům dětí a mládeže na Florballový turnaj, 

BK Opava a.s. na výběr talentů, HC Slezan moderní gymnastika na akci Gymnastika 

Hajdamáš, Klub plaveckých sportů na Pohár přátelství, ZŠ Kylešovice na Běh Terryho 

Foxe, SK Happy Sport na volejbalové turnaje, SK p.e.m.a. na floorballovou Opavskou 

ligu a Základní kynologická organizace na akci O nejlepšího zónovkáře.  

 

Čtvrtý okruh zahrnoval akce reprezentující město na nejvyšší úrovni a podporujících 

zdravotně postižené. Nejvíce peněz získal Mgr. M. Sember na tenis vozíčkářů a repre 

města, Kanoe klub na pořádání mistrovství České republiky žáků ve sjezdu a slalomu, 

Jezdecký klub Kateřinky na hipoterapii a reprezentaci města na nejvyšší úrovni či HC 

Slezan na turnaj Chalenge cup 2003. Dále město podpořilo akce „Sportuj s námi 

v roce 2003“ (Sportovní klub neslyšících), 25. festival v soutěži Euroteam (GK Sokol), 

PMEZ v chůzi v Portugalsku (SK Prestar) atd. 

 

Sociální granty 
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V této kategorii nebyly okruhy. Nejvyšší částku 750 tis. Kč Armáda spásy na Azylový 

dům Samaritán, 350 tis. korun získalo Krizové a kontaktní centrum „Pod 

slunečníkem“, 200 tisíci korunami podpořilo město Chráněné dílny Charity Opava. Ta 

získala peníze také na podporu charitní pečovatelské služby v rodinách, na 

Občanskou poradnu, na Středisko vzájemné pomoci, na Denní pobyt s rehabilitačními 

dílnami, na chráněné bydlení pro duševně nemocné, na Dům sv. Cyrila a Metoděje, 

na Linku důvěry na Klub sv. Anežky. Výraznou podporu získala např. Kongregace 

dcer božské lásky na Domov svaté Zdislavy (180 tis. Kč), ANIMA na podporu 

reintegrace osob s duševním onemocněním (125 tis. Kč), Nezávislost (150 tis. Kč) na 

rozvoj služeb pro těžce zdravotně postižené, SONZ na poradnu pro ženy a dívky (110 

tis. Kč) či Fond ohrožených dětí (100 tis. Kč) na posílení sociálně právní ochrany 

ohrožených dětí či Centrum pro zdravotně postižené (100 tis. Kč) na osobní asistenci 

pro těžce zdravotně postižené atd. 

 

Ostatní granty 

V této kategorii se podpořila např. činnost MŠ E. Krásnohorské (hydroterapie), Ivety 

Dunkové (Mezinárodní soutěž v Indii pro nevidomé), ČSBS Opava (provoz a 

organizace zájmových akcí), Mendelovo gymnázium (výsadba zelně v prostorách 

školního dvora) atd.171  

 

Granty prevence kriminality 

V této kategorii nebyly zvoleny žádné okruhy. Nejvyšší částka 80 tis. Kč byla přidělena 

Eurotopii Opava o.p.s. na klub a centrum pro děti a mládež Mozaika a Elimu na jeho 

celoroční práci. 70 tis. Kč získalo Kontaktní centrum Pod Slunečníkem na svůj provoz, 

50 tis. Kč získala ZO ČSOP Areka na volnočasové aktivity pro děti a mládež, 40 tis. 

Kč občanské sdružení Arrows na soustavnou práci s rizikovými skupinami dětí a 

mládeže. 35 tis. Kč získalo SK MP Opava na akci Pamatuj na svou bezpečnost, 30 

tis. Kč Os. Preeduk na akci „Sám sebou“. 25 tis. Kč bylo rozděleno mezi SMD Kadao 

(celoroční klubová a táborová činnost) a Policii ČR (Přednášková činnost). 20 tis. Kč 

získala Zvláštní škola na akci Od malička – Ciknovarbatar, Dům dětí a mládeže na 

zájmové aktivity pro děti a mládež, Stanice mladých turistů a přírodovědců na letní a 

příměstské tábory, Trinitas na monitorovací systém. Finanční podporu získal např. SK 

Sport pro všechny, Kanoe Klub Opava, Školní klub při Základní škole Šrámkova či 

občanskému sdružení Odysea.172  

 

                                                 
171 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červen, str. 6-7. 
172 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červenec-srpen, str. 5. 
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Ostatní  
Ukončení činnosti okresních úřadů 

Budova bývalého Okresního úřadu v Opavě se po reformě státní správy od tohoto 

roku stala sídlem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené 

pracoviště Opava, jehož ředitelem se stal Karel Tošenovský, dříve vedoucí referátu 

regionální rozvoje Okresního úřadu v Opavě. Do stejného úřadu také přešel Josef 

Kyjovský na funkci vedoucí hospodářskosprávního oddělení a bývalý vedoucí referátu 

vnitřních věcí OkÚ Zdeněk Viktorin jako právní zástupce úřadu. 

 

Dále v této budově nově sídlí oddělení právního dozoru a metodiky odboru pro místní 

správu Ministerstva vnitra ČR v Opavě, jehož vedením byla pověřena bývalá 

zástupkyně přednosty opavského okresního úřadu Ladislava Kadaňková, a také nově 

vzniklá organizace Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Opava. Instituce 

zaměstnává 23 pracovníků a sídlí v prvním patře budovy. Ředitelem byl jmenován 

Ladislav Bittner a jsou tu poskytovány veřejnosti služby v oblasti restitucí a 

v pozemkových i souvisejících náležitostech. Úřední dny jsou stanoveny na každé 

pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hod.  

 

Bývalý přednosta Okresního úřadu v Opavě Pavel Krejčí byl jmenován ředitelem 

odboru Hospodářsko správní sekce Úřadu pro zastupování státu ve věcech 

majetkových, územní pracoviště Ostrava. „Působnost sekce kopíruje strukturu 

krajských soudů. To znamená, že máme na starosti správu státního majetku na území 

zahrnujícím bývalý Severomoravský kraj a navíc Jeseník a Ostravu,“ řekl bývalý 

přednosta okresního úřadu.173 

 

A co je vlastně náplní Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových? Podle 

vedoucí oddělení komunikace Izabely Filové úřad přebral po bývalém Okresním úřadě 

Opava např. 400 hrobových míst, kin či nemovitosti po zaniklých organizacích, 

spravuje majetek z tzv. odúmrtí, majetek z trestné činnosti a nálezy. Opavské 

pracoviště spravuje rovněž tzv. majetek v účetní evidenci, což představuje více než 

pět tisíc pozemků, 100 budov a movitý majetek, zastupuje stát v 60 soudních sporech 

na Opavsku a převzal také více než tři desítky závazků a téměř osm desítek 

pohledávek zaniklého OkÚ Opava.174  
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Cestovní ruch 

9. až 12. ledna se město Opava prezentovalo na brněnském veletrhu cestovního 

ruchu Regiontour 2003. Turistické atraktivity a služby v Opavě a blízkém okolí se tu 

představovaly na stánku Moravskoslezského kraje v rámci většího subjektu jakým je 

Euroregion Silesia, jehož je Opava členem.175 Celá expozice byla dílem opavské 

Galerie Jančík, jednalo se o patrové uspořádání. Na slavnostním zahájení 9. ledna 

byly vyhlášeny výsledky soutěže „Region Regina 2003“ o dívku či ženu, která 

prokazuje znalosti o svém regionu a prezentuje jeho kulturní tradice, turistické 

zajímavosti atd. Město Opava do soutěže přihlásilo studentku Vyšší odborné školy a 

Hotelové školy v Opavě, slečnu Martinu Novákovou, která se umístila mezi pěti 

nejlepšími a získala „Zvláštní cenu“.176  

 

16. ledna se Opava představila na prestižním veletrhu cestovního ruchu HOLIDAY 

WORLD v Praze, kde se město prezentovalo ve zmenšené podobě brněnské 

expozice.177  

 

V květnu tohoto roku Moravskoslezský kraj vyhlásil program na podporu vzniku a 

činnosti destinačního managementu s cílem vybrat a finančně podpořit subjekt, který 

by se tímto zabýval na profesionální úrovni. Podmínkou úspěchu zájemců ve 

výběrovém řízení bylo partnerství se subjekty veřejné správy. Město Opava v této 

souvislosti oslovilo několik společností a nakonec příslibem partnerství podpořilo 

společnost Enterprise plc, s.r.o. Ostrava, která předložila nejlepší záměr. 3. Listopadu 

představila tato společnost v Městském domě kultury Petra Bezruče své záměry, 

vysvětlila co destinační management je, jaké má cíle v rozvoji cestovního ruchu 

v našem regionu či představila záměr tvorby tzv. produktových balíčků – tedy jakési 

ucelené nabídky pro danou cílovou skupinu. Úkolem města byla specifikace potřeb 

našeho regionu v oblasti cestovního ruchu, podíl na hodnocení a propagaci 

zpracovávaných produktů a spolupráce při zajišťování informací z oblasti cestovního 

ruchu.178  

 

15. – 21. září odjela skupina složená ze zástupců odboru prezentace a zahraničních 

vztahů města Magistrátu města Opavy, zástupců Vyšší odborné školy a Hotelové 

školy v Opavě a konzultační společnosti DC Vision, s.r.o. do Nizozemí. Cílem cesty, 

která se uskutečnila za finanční podpory evropského programu Leonardo da Vinci, 
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byla výměna zkušeností mezi opavskými a nizozemskými lektory a specialisty 

z oblasti rozvoje cestovního ruchu a specifického vzdělávání pro rozvoj destinačního 

managementu se zaměřením na tvorbu nových turistických produktů. Součástí 

programu bylo také navázání nových kontaktů a identifikace společných projektů 

rozvoje cestovního ruchu za účelem získání finanční podpory ze zdrojů Evropské 

unie. Podařilo se navázat kontakt s Vyšší odbornou školou v Utrechtu a univerzitou 

INHolland v Amsterdamu, s turistickými informačními centry v řadě nizozemských 

měst a dalšími privátními i veřejnými institucemi rozvíjejícími cestovní ruch 

v Nizozemsku. Na základě těchto výsledků byla připravena a předložena žádost o 

finanční podporu do programu Leonardo da Vinci pro pilotní projekt Destinačního 

managementu, jehož cílem bude vývoj nových forem vzdělávání pro rozvoj 

cestovního ruchu a zřízení kanceláře Destinačního managementu v Opavě.179   

 

Návštěvy doma i venku 

11. dubna se v Opavě na návštěvu radnice zastavil šéf delegace Evropské komise 

v České republice Ramiro Cabrian. V diskuzi u kulatého stolu si opavští zástupci 

stěžovali na složité podmínky udělování dotací, které odrazují potencionální zájemce. 

„Je řada malých a středních podniků, které by rády realizovaly nějaké projekty. 

Většina podnikatelů ale není schopna projekty zpracovat. A agentury, které berou 

peníze ze zpracování projektů, jsou pro podnikatele finančně nedostupné,“ definoval 

problém předseda opavské hospodářské komory Jiří Germanič. „Proč potřebujeme 

poradenské firmy? Proč má být administrativa tak složitá? Tím se odradí řada 

nízkorozpočtových organizací a podniků,“ řekl k tématu primátor Stanjura. „Například 

školy, které zajímaly projekty People to people už předem vzdávají žádostí,“ doplnila 

vedoucí opavského odboru vnějších vztahů Jana Galuszková. Ramiro k tomuto 

problému navrhl: „Máte možnost získat poradenské služby za rozumné ceny, pokud 

budete mít proaktivní kraj. Nemám nic proti tomu, aby na krajské úrovni byly jedna, 

dvě tři poradenské firmy, které mají rámcovou smlouvu a jsou určitou cestou 

financovány krajem nebo veřejnou správou. To by mohlo snížit ceny poradenských 

služeb.“180 

 

29. dubna navštívil prezident České republiky Václav Klaus s manželkou Hlučín a 

Opavu, kde na něj čekalo zaplněné Horní náměstí. Místo plánované prohlídky města 

se prezident věnoval autogramům velkého množství zájemců. Před vystoupením na 
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podiu však prezident absolvoval návštěvu opavské radnice, kde s radními hovořil na 

téma vstup České republiky do EU, příhraniční spolupráce, dopravní obslužnost 

regionu či prezidentské milosti.181 Na památku si prezident z Opavy odvezl dva dárky: 

barevnou litografii Augusta Hauna podle kresby Franze Kalivoda, tzv. vedutu z roku 

1860, která zobrazuje celkový pohled na Opavu od severozápadu, a opavský groš 

z roku 1620. Livii Klausové byl darován obraz dívek symbolizujících jaro. Po 

vystoupení na náměstí přijal prezidentský pár pozvání na kávu do radniční kavárny.182  

 

Delegace města Opavy v čele s primátorem Zbyňkem Stanjurou navštívila německé 

partnerské město Roth a to v rámci výstavy „Natur in Roth 2003“. Cílem návštěvy bylo 

oficiální podepsání smlouvy o spolupráci, navázání kontaktů současného vedení obou 

měst a prezentace města Opavy. Uzavření smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem 

města již v únoru 2002, na základě požadavku německé strany. Slavnostní podepsání 

se uskutečnilo v rothském zámku Ratibor 28. Června v rámci zasedání tamní rady 

města a za účasti rothských zahraničních partnerů, polské Ratiboře a německého 

Regen. O spolupráci s Rothem již dříve projevily zájem např. Slezské gymnázium 

Opava (na mezinárodním projektu „Tisíc otázek a odpovědí o Evropské unii“) a 

občanské sdružení Elim. Součástí akce byla také prezentace města Opavy, která 

proběhla prostřednictvím výsadby „záhonu přátelství“ v zahradním areálu, umístění 

informačních tabulí s fotografiemi a texty o městě Opavě při vstupu do areálu či 

vystoupením skupiny Vrtek.183  

 

3. září navštívil opavskou radnici velvyslanec Lucemburska v České republice Pierre-

Louis Lorenz. Setkal se tu nejen s primátorem města Zbyňkem Stanjurou a jeho 

náměstkem Janem Mrázkem, ale také s úspěšnými studenty ze tří opavských 

středních škol. Studenti obchodní akademie byli zapojeni do jazykového projektu Život 

bez bariér, jejich partnerem byla lucemburská škola Lyceé Technique Ettelbruck. 

„Chceme panu velvyslanci projekt krátce představit. Letos v listopadu vyšleme do 

Lucemburska 34 našich studentů a v dubnu příštího roku zase recipročně uvítáme 

žáky naší partnerské školy,“ řekl ředitel školy Petr Kyjovský. Velvyslanec všechny 

dotazy zodpověděl a projevil ochotu k podpoře dalších středních škol ve vztahu 

s Lucemburskem.184 
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V pátek 26. září přijela na pracovní návštěvu opavského magistrátu delegace 

z partnerského Rothu. Hosté z německé radnice v čele se starostou Richardem 

Erdmannem jednali s představiteli města o možnostech dalšího rozvoje spolupráce, 

např. o vzájemné prezentaci na webových stránkách, o vhodných programech EU, 

zaměřených na podporu vzájemné spolupráce.185 Také probírali možnosti zapojení 

německého partnera v rámci „dne partnerských měst“ konaného v příštím roce u 

příležitosti oslav 780. výročí města Opavy. Starosta Rothu společně s ředitelem 

Kulturního domu panem Klausem Steigmeirem navštívili prostoru Domu umění a 

Slezského divadla.186  

 

2. října přijel do Opavy na krátkou návštěvu velvyslanec Rakouska dr. Klas 

Daublebsky a obchodní rada rakouského velvyslanectví dr. Michael Angerer. 

S představiteli města a zástupci hospodářské sféry diskutovali o postavení menších 

měst v Evropské unii, připravenosti města a podnikatelských subjektů na vstupu do 

Evropské unie i o možnostech spolupráce opavských firem s rakouskými partnery. 

Pan velvyslanec nabídl mětu podporu při navázání spolupráce s rakouským městem 

Bregenz.187  

 

V říjnu se naopak vydal náměstek primátora Jan Mrázek s delegací vedenou 

hejtmanem Moravskoslezského kraje do Regionu North East ve Velké Británii. Tato 

oblast je přibližně dvojnásobně velká počtem obyvatel a jeho rozloha je asi o 50 % 

větší než území našeho kraje. Hrabství Durham je jedním ze čtyř subregionů a jeho 

území tvoří krajina podobná podhůří Jeseníku. Náměstek Mrázek přednesl v tomto 

městě při jednání s jeho primátorem nabídku k navázání partnerství s univerzitní 

Opavou, která byla příznivě přijata. Durhamský primátor mě také zájem o koncert 

našeho mladého klavíristy Lukáše Vondráčka a později o výměnné akce žákovských 

a studentských týmů v kulturní i sportovní oblasti. Přijal také nabídku k účasti studentů 

hudební fakulty Univerzity Durham na XIV. Mezinárodní soutěži mladých varhaníků 

v Opavě v roce 2004.188  

 

Euroregion Silesia 

4. - 6. června organizoval Euroregion Silesia XII. fórum polských hraničních regionů. 

Do Rud u Ratiboře se sjeli zástupci všech polských euroregionů včetně takových, jako 
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je pobřežní Euroregion Baltyk zahrnující území šesti státu (Polska, Dánska, Švédska, 

Lotyšska, Litevska a ruského Kaliningradu). V průběhu prvních dvou dnů účastníci 

diskutovali o úloze euroregionů v procesu přípravy na členství Polska v EU, o 

možnostech euroregionů využívat strukturální fondy po vstupu do EU a také o 

možnostech zapojení euroregionů do procesu realizace takových programů, jako je 

např. program INTERREG IIIA (program přeshraniční spolupráce). Jednání se 

zúčastnili také zástupci příslušných polských ministerstev, zejména pak ministerstva 

hospodářství, které zajišťuje přípravu Polska na výše uvedený program přeshraniční 

spolupráce. V pátek 6. června zástupce polských euroregionů přivítal v Opavě 

primátora města Ing. Zbyněk Stanjura. Po krátkém dopoledním pracovním programu, 

kdy se opět diskutovalo o přípravách na vstup do EU a využívání nových evropských 

programů, účastníci fóra navštívili zámek Hradec nad Moravicí. Návštěvu české části 

Euroregionu Silesia pak zástupci polských euroregionů zakončili v Informačním centru 

Evropské unie v Krnově.189  

 

17. a 18. září se v prostorách Domu umění sešli zástupci Regionálního řídícího 

výboru, který rozhoduje o přidělení grantů ze Společného fondu malých projektů 

v rámci programu Phare CBC na celém území česko-polského pohraničí. Regionální 

zástupci českého a polského příhraničí, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zástupci 

příslušných implementačních agentur z Prahy a Varšavy v pracovní části jednání 

rozdělili téměř 1 mil. EUR na neinvestiční projekty předložené obcemi, městy, školami, 

zájmovými sdruženími a dalšími neziskovými organizacemi. Součástí programu byla 

také příprava dvou dalších výzev k předkládání žádostí o grant (projektů), jejichž 

vyhlášení lze očekávat na začátku roku 2004. Předseda české části Euroregionu 

Silesa Jan Mrázek byl pověřen funkcí organizátora celého zasedání.190  

 

Na podzim uplynulo pět let od založení Euroregionu Silesia. 6. listopadu se tedy 

uskutečnila v Domu umění valná hromada, po které následovalo slavnostní společné 

česko-polské zasedání zástupců všech členských obcí, měst a přidružených 

organizací v Ratiboři. Setkání v Opavě bylo spíše pracovní – pětileté bilancování bylo 

představeno formou souhrnných písemných zpráv o činnosti opavského sekretariátu, 

Rady euroregionu, o programech EU na podporu přeshraniční spolupráce a úloze 

euroregionu v těchto programech, o konkrétních projektech, které v té době 

euroregion realizoval, o aktivitách euroregionu v oblasti cestovního ruchu, o vztahu 
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euroregionu k Moravskoslezskému kraji, o spolupráci s dalšími subjekty, jako jsou 

Asociace evropských hraničních regionů, Asociace euroregionů ČR, s euroregiony 

Visegrádské čtyřky apod. Zasedání v Ratiboři mělo již slavnostnější charakter. 

Pozvání přijal mj. Josef Byrtus, generální konzul ČR v Katovicích. Po zhodnocení 

pětileté činnosti nejvyššími představiteli euroregionu, panem Janem Mrázkem a 

Andrzejem Markowiakem, byly představeny výsledky některých česko-polských 

projektů. Mezi významné projekty patřilo vydání dvojjazyčné příručky pro regionální 

výuku „Společně ratibořsko-opavské dědictví“.191  

 

Od 5. listopadu byla registrována změna názvu „Regionálního sdružení pro česko-

polskou spolupráci Opavské Slezsko" na název „Euroregion Silesia-CZ". Název 

polské části euroregionu, Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry, se 

nezměnil.192  

 

CRA Rating Statutárního města Opavy pro rok 2003 

Analytici Ing. Tomáš Lněnička a Ing. Dagmar Prchalová z agentury CRA Rating 

Angency letos udělili městu Opavě: 

ZÁVĚRY RATINGOVÉ ANALÝZY 2003 – Citace tiskové zprávy 

Krátkodobý CRA Rating na úrovni czP-1 

Citace zprávy: „Na základě posouzení aktuální výše závazků města Opavy a 

dostatečné finanční rezervě získané zejména prodejem majetku města, a rovněž po 

zvážení minulé schopnosti a ochoty města Opavy dostát řádně a včas všem svým 

splatným finančním závazkům, uděluje CRA Rating Agency, a. s. městu Opava 

krátkodobý CRA Rating na úrovni czP-1.“ 

 

Dlouhodobý mezinárodní CRA Rating na úrovni Baa 

Citace zprávy: „Posoudili jsme stávající hospodářskou situaci města, možný dopad 

reformy veřejné správy na jeho budoucí hospodaření i aktuální výši volných 

finančních prostředků. Za předpokladu vytvoření takového provozního přebytku, jehož 

výše bude i po nepříznivém dopadu převodu kompetenci do rozpočtu města, který 

výši roční dluhové služby, potvrzuje CRA Agency, a. s. Statutárnímu městu Opava 

dlouhodobý CRA Rating na úrovni Baa.“ 
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Dlouhodobý lokální CRA Rating na úrovni czAa-, to znamená kvalitní subjekt 

s nadprůměrnou schopností splácet své závazky, s doporučením sledování 

budoucího rizika. 

 

Městské vklady 

Město Opava uzavřelo kompromisní řešení s Českou spořitelnou ve věci výše 

úrokových sazeb u městských vkladů. Původní čtyřprocentní úrok byl po spořitelnu 

vzhledem k vývoji úrokových sazeb nevýhodný, požádala tedy město o snížení 

úrokových sazeb na polovinu. Výsledkem byla sazba 2,20 %. „Tato dohoda je slušná. 

V porovnání s původním návrhem je pro město výhodnější. Celkově bych řekl, že obě 

strany částečně ustoupily a návrh hodnotím jako oboustranně vyvážený,“ řekl k věci 

radní Karel Bureš (ODS). „Za současného stavu je to témě maximum, co se dalo 

uhádat…Otázkou spíš je, jak dlouho se budou sazby držet takto nízko. Momentálně 

se musí držet nízko, aby se povedlo nastartovat ekonomiku,“193 řekl opavský 

zastupitel a bankéř Vojtěch Turek (KDU-ČSL). 

 

Ostatní  

Městské informační centrum Opava je od roku 2003 oficiálním turistickým 

informačním centrem a je certifikováno Českou centrálou cestovního ruchu 

CzechTourism.194 Organizačně bylo zařazeno do struktury Magistrátu města Opavy. 

 

4. srpen byl posledním dnem pro odevzdání projektů v rámci společného fondu 

malých projektů PHARE CBC 2001. Statutární město Opava podalo v rámci tohoto 

fondu celkem tři žádosti o grant v úhrnné výši 14 220 euro (445 968 Kč). Jednalo se o 

tyto projekty: Rozvojový plán využití rekreační oblasti „Stříbrné jezero“, Akční plán 

rozvoje turistického ruchu na Opavsku, Den Ratiboře v Opavě 2004.195  

 

Městu Opava se také podařilo získat dotace v rámci tzv. Regionálního programu 

podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského regionu v roce 2003 na 

patrové parkoviště na nám. Osvoboditelů (15 mil. Kč) a na městskou víceúčelovou 

halu a koupaliště – tepelný zdroj – tepelná čerpadla (9 mil. Kč).196  
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POLITICKÝ ŽIVOT 
 

Vedení města se po loňských komunálních volbách ujala opavská ODS. Své 

zastoupení měla na primátorském postu v osobě Ing. Zbyňka Stanjury a na postu 

náměstka primátora Ing. arch. Pavla Mališe. Za ČSSD tu zůstal staronový náměstek 

primátora Ing. Václav Klučka a nově vytvořenou třetí náměstkovskou pozici obsadil 

bývalý primátor Doc. RNDr. Ing. Janem Mrázkem, CSc.  

 

Jaké byly vize a plány nového primátora města Opavy v tomto roce? 

 

Za nejdůležitější považoval přijmout střednědobé plány pro celé volební období 2003 

– 2006, prioritně řešit oblast dopravy a bydlení, zajistit fungující úřad, spolehlivě plnící 

výkon státní správy a samosprávy.  

 

V tomto roce bylo připraveno programové prohlášení Rady města, zpracoval se a 

předložil zastupitelstvu rozpočtový výhled a investiční program, průběžně se 

aktualizoval strategický plán města Opavy.  

 

V oblasti dopravy se prioritou číslo jedna stala příprava stavby spojky S1 (mezi 

Globusem Kauflandem), následovalo zpracování návrhu způsobu dopravy a 

parkování v městské památkové zóně a zavedení prvních prvků integrovaného 

dopravního systému veřejné dopravy.  

 

V rámci bydlení budou nabídnuty proluky k výstavbě, bude se hledat vhodný prostor 

k zajištění bydlení pro občany v krizových Ivonách a sociálních situacích, a bude se 

připravovat území pro výstavbu rodinných a bytových domů.  

 

V letošním roce by se měl rozhodnout o cílovém stavu umístění všech pracovišť 

Magistrátu města Opavy, protože současný stav, kdy poskytuje služby občanům 

celkem v devíti objektech, je nevyhovující a pro občany matoucí. Efektivní výkon 

veřejné správy bude trvalým úkolem po celé volební období.197  

 

Do konce ledna se měl zastupitel Ondřej Veselý rozhodnout, jakou cestu si zvolí, zda 

bude opavským zastupitelem nebo vedoucím oddělením finančního úřadu. Zákon totiž 
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nedovoluje, aby zaměstnanci krajských úřadů, magistrátů či finančních úřadů 

vykonávali funkci zastupitele. „Člověk někdy potřebuje ke změně ve svém životě být 

trošku dotlačen okolnostmi. Na berňáku jsem dosáhnul maxim, jaké šlo dosáhnut a po 

sedmi letech jsem už potřeboval nabourat stereotyp. Nemohl jsem zklamat voliče a 

vzdát se funkce zastupitele jenom proto, že mi nevyšlo stát se náměstkem primátora. 

Do voleb jsem šel s tím, že přispěji k řešení dopravního kolapsu v Opavě, a o to se 

budu snažit i jako opoziční zastupitel“198 zdůvodnil svůj odchod z finančního úřadu 

Veselý, který si našel nové místo v České pojišťovně.  

 

Antonín Macháček (ČSSD) se stal na jaře jedním z držitelů nového poslaneckého 

bytu v zrekonstruovaném pražském paláci Kinských. „Oproti současnému bydlení 

ušetřím čtyřicet minut jízdy Prahou. Nepovažuji to za nadstandard. Ubytovna bude 

sloužit poslancům dlouho a je to výhodná investice. A to i s ohledem na to, že je to 

kulturní památka a hodně členitý objekt. Mimochodem sloužil jako ubytovna už od dob 

Rudolfa II. Navíc se tím v Praze uvolnilo 47 bytů,“199 řekl na to Macháček. Dalším, kdo 

dostal nabídku na bydlení v paláci Kinských, se stal také Miroslav Krajíček (ODS).200  

 

Prezidentská volba 

Před připravovanou volbou hlavy státu se hodně diskutovalo o přímé volbě 

prezidenta. Jak to viděli opavští poslanci?  

 

„Jsem pro přímou volu, ale jako druhý krok. Jsem zastáncem, aby se v parlamentu 

ještě volilo potřetí….Není to podceňování přímé volby, ale i ve sportu bývají část tři 

pokusy,“201 řekl Antonín Macháček (ČSSD).  

 

„Byl jsem zastáncem parlamentní volby. Po druhém kole a po tom, co se doposud 

dělo, se ale začínám přiklánět k přímé volbě,“202 komentoval situaci Miroslav Krajíček 

(ODS). 

 

„K přímé volbě mám určité výhrady, ale vyšel bych jí vstříc. Například ve Spojených 

státech se přímé prezidentské volby účastní jen pětadvacet procent lidí, takže v tom 
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větší demokracii nevidím. Jsem ale pro ni, protože si ji lidé přejí…Kdybychom chtěli 

přímou volbu hned, museli bychom rychle schválit ústavní zákon. Podle současných 

zákonů totiž volba prezidenta musí přijít do tuctu dnů po jeho odstoupení,“203 řekl 

Miroslav Opálka (KSČM).  

 

Mediálně nejvíce probíraná kandidatura Karla Gotta poslance Macháčka pobavila, 

Miroslav Opálka však uvažoval o této možnosti již dříve: „Jde o to, že ve veřejné volbě 

má největší šanci člověk, který je už obecně znám. A dobrý kandidát může 

propadnout, protože ho veřejnost nezná.“204 

 

Referendum o vstupu České republiky do 

Evropské unie 
Opavské politické strany připravily hned několik happeningů, mítinků a debat pro 

občany před červnovým referendem ke vstupu do Evropské unie. Politici z Unie 

svobody debatovali s občany 30. května na Horním náměstí, kde jim nabídli také 

např. osmatřicetikilovou mapu Evropské unie vyrobenou z perníku. Sociální 

demokraté uspořádali Euromítink 3. června v sále Na Rybníčku, pozvání přijal 

Lubomír Zaorálek i ministr zemědělství Jaroslav Palas.205  

 

Referendum o vstupu do EU proběhlo 13. a 14. června. Opavský region se ukázal být 

podle výsledků hlasování nejvíce proevropský. Ano zvolilo 80,17 procent voličů 

(20 417 voličů). K volbám přišlo téměř 53,41 procent voličů, tedy nejvíce 

v Moravskoslezském kraji. „Jsem rád, že to dopadlo tak výrazně 

proevropsky…Historicky je náš region proevropský, lidé v našem okrese víc 

zapřemýšleli o tom, co pro nás Evropa znamená, a možná pomohla i naše kampaň 

před referendem,“206 řekl poslanec za ČSSD Antonín Macháček. Potěšen byl i 

poslanec za ODS Miroslav Krajíček: „Myslím, že je to uzpůsobeno skladbou lidí 

v regionu. Naše skladba je odlišná od karvinské nebo ostravské aglomerace. Opava 
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byla vždy uskupením lidí, kteří měli tendenci se o svůj život starat a samostatně 

rozhodovat.“207  

 

Pro vstup do Evropské unie byli také např. primátor Zbyněk Stanjura, jeho náměstek 

Václav Klučka, lídr lidovecké kandidátky Vojtěch Turek, radní za nezávislé Pavel 

Czudek, ale i osobnosti veřejného života jako např. herec Petr Vaněk, fotbalista Jan 

Nezmar.  

 

Programové prohlášení vedení města 
Zhruba půl roku po komunálních volbách vydali politické strany ve vedení města 

(ODS, ČSSD, SN) programové prohlášení s konkrétními plány na následující volební 

období. Cíle jichž bude chtít nové vedení města dosáhnout byly rozděleny do několika 

oblastí: 

 doprava 

o zajistit fungující veřejnou dopravu, provést optimalizaci linek, zapojit 

Opavu do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského 

kraje 

o podpořit elektrifikaci tratě Opava – Ostrava-Svinov 

o výstavba dalších cyklostezek a tras pro cyklisty, především na celém 

území města 

o urychlit přípravné fáze všech etap obchvatu Opavy 

o prosadit nový systém parkování v městské památkové zóně 

o zasadit se o spojku S1 mezi Globusem a Kauflandem, prodloužení 

Rolnické, výstavbu kruhové křižovatky v Jaktaři, rekonstrukci Rybářské 

ulice, rekonstrukci Bílovické ulice 

o prosazovat budování a rekonstrukci silnic I/11 a I/57 

o průběžně opravovat a budovat místní komunikace a chodníky 

 

 bydlení a majetek města 

o dokončit inventarizaci majetku města a bytového fondu 

o zpracovat koncepci bydlení ve městě 

o určit domy s nájemnými byty, které se nebudu privatizovat 

o ostatní domy sbodnout nájemníkům k prodeji 
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o upravit současný systém poskytování finančního příspěvku na každou 

nově vybudovanou a zkolaudovanou bytovou jednotku 

o nabídnout proluky investorům k výstavbě bytových domů 

o připravit minimálně jedno území pro výstavbu rodinných a bytových 

domů 

o zpřísnit postupy proti všem dlužníkům a neplatičům nájemného 

o nadále poskytovat půjčky z Fondu rozvoje bydlení města 

 

 kultura 

o nadále podporovat prestižní kulturní akce již tradičně konané ve městě 

Opavě 

o podpořit prvky tradičního slezského folkloru a řemesel při pořádání 

vánočních a velikonočních trhů 

o podpořit obnovu městské památkové zóny 

o v grantovém systému podporovat hlavně živou kulturu 

o usilovat o posílení regionálního významu Slezského divadla 

o propojit kulturní akce s aktivitami v oblasti cestovního ruchu 

 

 sport a volný čas 

o nadále využívat grantový systém s větším důrazem na podporu 

činnosti mládeže 

o podporovat činnost sportovních tříd 

o otevřít možnost využití školních hřišť a tělocvičen široké veřejnosti 

o provést rekonstrukci fotbalového a zimního stadionu 

o vytvořit koncepci podpory profesionálního, amatérského a 

mládežnického sportu 

o zefektivnit správu sportovního majetku města 

o vybudovat systém s ohřívanou vodou na městském koupališti 

o nabídnout občanům Městské lesy jako vhodný prostor pro oddech a 

rekreaci 

 

 životní prostředí a bezpečnost 

o nadále považovat požadavky životního prostředí za samozřejmost 

v každodenním rozhodování samosprávy 

o prosazovat přijetí důsledných protipovodňových opatření 

o nabídnou nové plochy zahrádkářům jako náhradu za městem rušené 

zahrádky 
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o investovat do rozvoje, obnovy a údržby městských parků a zelených 

ploch 

o zavést nový okrskový systém práce městské policie s důrazem na 

prevenci kriminality a kontrolu obecně závazných vyhlášek 

o rozvíjet efektivní systém třídění a separace tuhých domovních odpadů 

o provést úpravy a opravy městských hřbitovů včetně řešení 

problematiky smuteční síně 

o podporovat Technické služby Opava, s.r.o., jako svou vlastní obchodní 

společnost v jejím dalším rozvoji činností, souvisejících se zlepšením 

životního prostředí města 

 

 školství  

o provést optimalizaci sítě mateřských a základních škol, školních jídelen 

o provést nezbytné rekonstrukce a opravy majetku ve vlastnictví města, 

užívaného předškolními a školskými organizacemi 

o podpořit aktivity a působnost středních škol a učilišť tak, aby nabídka 

studijních a učebních oborů byla co nejširší 

o úzce spolupracovat se Slezskou univerzitou na jejím dalším rozvoji 

o zavést stipendijní program města pro nadané studenty středních a 

vysokých škol 

o zvýšit podíl akademické obce na řešení problémů města 

 

 sociální oblast 

o společně s krajem řešit budoucnost penzionů, domovů důchodců a 

dalších zařízení v sociální oblasti 

o provést revizi stávajícího využití domů s pečovatelskou službou 

o připravit komunitní plán ve spolupráci s neziskovým sektorem 

o zachovat princip grantových prostředků k podpoře činnosti neziskových 

organizací v sociální oblasti 

o podporovat činnost již ustavených klubů důchodců 

o podporovat opatření, která zlepší péči o zdraví občanů v Opavě 

o pomáhat při zajištění důstojného života starších nemocných obyvatel 

o věnovat pozornost potřebám tělesně a zdravotně postižených občanů 

o pokračovat ve zpřístupnění dalších objektů a prostředků MHD pro 

zdravotně postižené občany 

o zajistit podporu lidem po případném postižení živelnou pohromou nebo 

jinou nezaviněnou katastrofou 
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 rozvoj města, investice a územní plánování  

o základem rozvoje města je schválená územně plánovací dokumentace 

o provádět aktualizaci strategického plánu města 

o spolupracovat na záměru budoucího využití stávajících průmyslových 

areálů 

o zkvalitnit činnost městského informačního centra 

o usilovat o získávání dotací z evropských, národních i regionálních 

programů k realizaci investičních akcí 

o zlepšit a zpřísnit dodržování zákona o veřejných zakázkách 

o pokračovat v nabídce vytypovaných území města jiným investorům 

o spolupracovat s našimi partnerskými městy 

o zaměřit pozornost na oblast cestovního ruchu 

 

 samospráva a státní správa 

o posilovat povědomí o Opavě jako historického centra českého Slezska 

o připravit střednědobé dokumenty – rozpočtový výhled města, investiční 

program města 

o prosadit realistický přístup k financím města se snahou o snížení 

provozních výdajů a navýšení investičních prostředků 

o optimalizovat dluhovou službu města Opavy 

o prosadit vrovnané hospodaření v rámci celého volebního období 

o podpořit další existenci vojenské posádky ve městě 

o nadále posilovat význam Statutárního města Opavy při uplatňování 

reformy veřejné správy 

o upravit státu města v souladu s požadavky změny legislativy 

o usilovat o získání historické budovy Zemského archivu 

o připravit a schválit systém udělovaných ocenění městem Opavou 

o Magistrát města Opavy se stane moderním efektivním úřadem, kde 

občan nebude nežádoucím hostem 

o prověřit aktuálnost a potřebu stávajících obecně závazných předpisů 

města Opavy 

o zajistit lepší využívání alternativních trestů zejména při úklidu města 
o zefektivnit průběh zasedání zastupitelstva města.  

 

 bezpečnost 
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o zavedení nového okrskového systému práce Městské policie 

s důrazem na prevenci kriminality a kontrolu dodržování obecně 

závazných vyhlášek města Opavy 

o podpořit další rozvoj spolupráce všech složek integrovaného 

záchranného systému 

o podpořit formou grantů programy prevence kriminality 

o zefektivnit činnost jednotek sborů dobrovolných hasičů ve městě 

Opavě 

o zkvalitnit činnost bezpečnostní rady města Opavy a jejich pracovních 

komisí 

o prosazovat přijetí důsledných protipovodňových opatření k ochraně 

zdraví a majetku občanů v městě a Moravskoslezském kraji.208  

 

„Mnohé plány lze uskutečnit pouze s porozuměním a pomocí Vás, občanů celého 

statutárního města Opavy. Věříme, že naše spolupráce přinese užitek vše. Opava 

bude během následujících čtyř let měnit svou tvář, stane se moderním městem 21. 

století při zachování jedinečné atmosféry metropole českého Slezska,“209 psalo 

se v úvodu prohlášení. A jak to viděli lídři dvou nejsilnějších stran? „Příprava 

prohlášení nebyla až tak náročná, náročnější bude jeho naplnění. Plnění 

programového prohlášení nechápeme jako plnění programu toho kterého subjektu. 

Efektem má být služba občanům,“210 řekl Václav Klučka (ČSSD). „Určitě jsou 

v prohlášení mnohé projekty, které se v tomto období nestihnou. Budeme rádi, když 

projekty budou dokončeny…Neměli bychom lítat ode zdi ke zdi. Bez ohledu na 

některé věci v minulém volebním období a na náš názor na ně tak na ně 

navazujeme,“211 řekl Zbyněk Stanjura (ODS). Programové prohlášení také obsahovalo 

cíl podpořit prestižní kulturní akci již tradičně konané ve městě Opavě (Opava by tak 

neměla přijít o festivaly Další břehy či Bezručova Opava), připravit minimálně jedno 

území pro výstavbu rodinných a bytových domů, určit domy s nájemními byty, které se 

nebudou privatizovat, pokusit se získat budovu Zemského archivu do vlastnictví 

města, zavést nový okrskový systém práce městské policie. 
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ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ 

ZABEZBEČENÍ  
 

Státní slezská nemocnice  
Od 1. ledna se zřizovatel Státní slezské nemocnice stal Moravskoslezský kraj, 

v důsledku toho nemocnice změnila svůj název na Slezská nemocnice v Opavě, což 

odsouhlasilo březnové krajské zastupitelstvo.212 

 

V lednu předala opavská nemocnice již neužívanou budovu U Rytířů městu, tedy 

vlastníkovi. Oddělení urologie, ortopedie a léčebna dlouhodobě nemocných, umístěné 

právě v budově na ulici Popská, byly přestěhovány do nových pavilonů v areálu 

nemocnice na Olomoucké ulici.213  

 

27. ledna bylo za přítomnosti Chantal Poullain, primátora Opavy Zbyňka Stanjury a 

ředitele opavské nemocnice Mariána Staňo otevřeno nově zrekonstruované dětské 

oddělení Státní slezské nemocnice v Opavě. Děti se teď po nástupu do nemocnice 

mohou stát součástí vodního světa, neboť tak byla přeměna dětského oddělení 

koncipována. Autor architekt Vojtěch Vašek jej nazval Mořský svět. Celkově stála 

úprava 4 mil. Kč. „Opava je v České republice jediné město, které se na něčem 

takovém finančně podílelo. Můj bratr je lékař ve Francii, a když jsem mu ukázala fotky, 

divil se, proč něco podobného nezařídíme i tam,“214 řekla při své návštěvě herečka.  

 

Státní slezská nemocnice omezila od 15. března fungování stomatologické 

pohotovosti. Ta byla nově otevřena o víkendech a svátcích pouze od 7 do 15.30 hod. 

Důvodem byly finance. Chod pohotovosti dotuje ze svého rozpočtu krajský úřad, 

dotace však byly sníženy. Nemocnice, která je zadlužená, hledá úsporná řešení. „K 

tomuto opatření nás donutila její ekonomická neefektivita i skutečnost, že jsme ji 

občanům v porovnání s krajem i republikou poskytovali ve značně širokém rozsahu. 

Proto jsme po rozboru činnosti záležitost projednali se Stomatologickou komorou a 

přikročili jsme k omezení,“ vysvětlil situaci v tisku ředitel nemocnice Marian Staňo.  

 

                                                 
212 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 17, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
213 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 2, str. 1. ISSN 1212-2041. 
214 Moravskoslezský Deník. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 3, č. 23, str. 1. ISSN 1212-2041. 
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje rozhodl, že od 1. dubna by měl na noční 

lékařské pohotovosti v opavském okrese sloužit pouze jeden lékař. Doposud sloužili 

v opavském okrese čtyři lékaři, dva v Opavě, jeden ve Vítkově a jeden v Hlučíně. 

Lékařům vadily na novém systému dvě věci: jeden lékař nestačí pokrýt všechny 

případy, které se během noci stanou, a lékař, který slouží bez přestávky noční a poté 

musí nastoupit na ranní směnu. „Chceme sloužit, ale v rozumných podmínkách. Je 

neúnosné, aby doktor sloužil od deseti hodin večera do rána a ráno pak hrál před 

svými pacienty divadlo a tvářil se na všechny příjemně,“ řekl na společném 

březnovém setkání jeden z lékařů. V případě, že by lékaři nepodepsali s krajem 

smlouvy o pohotovostních službách, k ohrožení životů by nedošlo. „Už dávno jste se 

měli snažit pohotovost přejmenovat, protože lidé to vnímají jako zrušení záchrany 

ohrožených životů, od čehož je ale záchranka,“ řekl lékařům krajský radní a primátor 

Opavy Stanjura.215  

 

Situace s pohotovostí vyústila poslední březnový den na schůzce na Krajském úřadě 

v Ostravě. Účastnili se jí ředitel Zdravotnické záchranné služby Opava Miroslav 

Janečka, primář Milan Ticháček a za nespokojené lékaře dorazil Kamil Běrský 

s Petrem Slaným. Krajský úřad zastupoval náměstek hejtmana Jiří Karbol a zdravotní 

rada Zdeněk Moldrzyk. Výsledkem jednání bylo uzavření dohody na tříměsíční 

přechodné období k přípravě nové struktury Lékařské služby první pomoci 

v Moravskoslezském kraji. Během té doby pohotovost vykonávali opavští lékaři 

z nestátních zdravotnických zařízení a to vždy ve dvou a pomáhali jim lékaři 

z Hlučínska a Vítkovska.216  

 

Krajský úřad nakonec na požadavek opavských lékařů přistoupil s platností od 1. 

května a v dubnu se začaly podepisovat smlouvy. Pohotovost tak měla být zajištěna 

do 22 hodin s tím, že další výjezd by sloužící lékař absolvoval už z domu v případech 

náhlé hromadné havárie, neštěstí nebo smrtí člověka s asistencí policie.217 

 

Moravskoslezský kraj informoval občany v tisku, že lékařská služba první pomoci je 

pro občany spádové oblasti Opava zajištěna na stanovišti Olomoucká 86 (areál 

Slezské nemocnice Opava) ve dnech pondělí až pátek od 17 – 22 hodin a v sobotu, 
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neděli a ve svátek od 7 – 22 hodin. Po 22. hodině byla zajištěna lékařská služba první 

pomoci na příjmové ambulanci ve Slezské nemocnici.218 

 

Od 1. května začala ve Slezské nemocnici platit nová návštěvní doba. Návštěvníci tak 

mohli přicházet za svými příbuznými či známými denně od 14.30 do 16.30 hod. Dle 

slov ekonomického náměstka ředitele Tomáše Bartoše se chtěla nemocnice 

přizpůsobit ostatním nemocnicím a uvedl také, že po domluvě s ošetřujícím lékařem 

mohou návštěvníci ve vážných případech zůstat i déle.219  

 

Vedle Infekční kliniky v Praze na Bulovce byla Slezská nemocnice jedinou v zemi, kde 

měli připravený pokoj pro nemocné v této době se šířícím infekčním onemocněním 

SARS. „V tomto pokoji mohou být umístěn dva pacienti. Zřizovali jsme jej v době 

hrozby antraxu a jsme rádi, že jej máme. Dnes zde naštěstí nikdo s nebezpečnou 

chorobou včetně meningokové infekce, eboly, otevřené TBC či SARS neleží, ale 

pokoj je připraven. Bylo by iluzí si myslet, že se k nám SARS nedostane. Může se 

kdykoliv objevit nejen v Praze, ale s ohledem na možnou inkubační dobu i tady u nás. 

Navíc se rozbíhá turistická sezona. SARS byl již zavlečen do Německa, Itálie, Velké 

Británie,“220 zhodnotil situaci primář infekčního oddělení Petr Kümpel.  

 

Urologické oddělení opavské nemocnice získalo letos v květnu díky dotaci ze státní 

rozpočtu americký noniový chirurgický laser, který mají v republice jen na Urologické 

klinice profesora Dvořáčka a v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Přístroj je určen 

k rozbíjení kamenů v močových cestách. Děje se tak endoskopicky v celkové narkóze. 

Pacient po zákroku stráví ne nemocničním lůžku tři dny. „Dosud jsme na přístroji léčili 

deset lidí a všichni si tuto metodu pochvalovali. Po odléčení první stovky pacientů 

budeme zkušenosti publikovat,“221 řekl primář Pavel Vágner.  

 

Slezská nemocnice otevřela 23. června poslední část nově postavených centrálních 

pavilónů, jednalo se o spojnici mezi dvěmi částmi komplexu. Do přízemí se umístila 

jídelna, v prvním patře zákrskové sálky pro chirurgické výkony, ve druhém patře pak 

moderní porodní sály. Poté následovalo přemístění chirurgie a endoskopické urologie 
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z provizorních do trvalých prostor. Přesun porodnice se plánoval na polovinu 

července.222 

 

Od 17. července začalo fungovat v plném provozu v nových prostorách 

gynekologicko-porodnické oddělení. Na porodních sálech se pracovalo již o den dříve. 

Rodičky po redukci dvaceti lůžek jich mají k dispozici čtyřicet. Na porod se čeká ve 

čtyřech moderně vybavených porodních boxech včetně vyhřívaného 

novorozeneckého lůžka a hydratační vany. „Nabízený komfort pro rodičky je zcela 

srovnatelný s trendy pro současné tisíciletí a zázemí doplňuje i vzájemná provázanost 

porodnice s dalšími nemocničními obory v centrálních chirurgických pavilonech,“223 

řekl ředitel nemocnice Marian Staňo. Vybíraly se také příplatky za pobyt otce při 

porodu, za nadstandardní pokoj a za použití hydratační vany. Po dvouleté náročné 

přípravě udělila organizace UNICEF WHO opavské porodnici prestižní titul Baby 

friendly hospital. 

 

Počty lůžek ve Slezské nemocnici - interní 140, infekční 50, TRN 40, nervové 44, 

dětské 65, ženské 45, chirurgické 91, ARO 9, ortopedické 24, urologické 25, ORL 20, 

oční 19, kožní 18, intenzivní péče 12.224 Počet hospitalizovaných byl 20 458.  Náklady 

na jeden ošetřovací činily den 3 615 Kč. Pacienti se průměrně zdrželi ve Slezské 

nemocnici 6,8 dne.225  

 

Slezské nemocnici se podařilo získat v tomto roce díky přispění nadace Život dětem 

"""Y"" snímač Nellcor za 8 635,80 Kč, Monitor PM 5000 za 146 895,00Kč a Neinvazní 

analyzátor bilirubinu BiliCheck za 141 750,00 Kč.226 

 

Průměrná mzda v resortu zdravotnictví činila 16 658 Kč. 

 

Psychiatrická léčebna 
V letošním roce byla kapacita lůžek 1 015 a léčeno 6 330 pacientů s průměrnou 

ošetřovací dobou 52,4 dne s náklady na jeden ošetřovací den 977 Kč.227  
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Možnost prohlédnout si otevřená i uzavřená oddělení Psychiatrické léčebny v Opavě měla 

veřejnost 24. září během tzv. Dne pro duševní zdraví. „Jde nám o to, abychom vytvářeli 

jakýsi most mezi duševní nemocí a zdravím. Chceme veřejnosti poskytnout informace, 

které boří triéry, chceme vyvracet mýta a předsudky,“ řekl za organizační tým lékař 

Miroslav Bukovjan. Na celé akci spolupracoval také ústav Marianum, Charita, Kontaktní a 

poradenské centru Pod Slunečníkem. Návštěvníci si mohli prohlédnout ve výstavní síni a 

ve stanici 20 C výtvarné a rukodělné práce pacientů. V odpoledních hodinách tu byli 

připraveni psychologové a psychiatři, aby si s veřejností povídali o tom, co je zajímá. 

„Besedovat budeme o duševním zdraví a poruchách naprosto otevřeně. Nikdo totiž není 

před duševní poruchou chráněn. Postihuje lidi všech věkových kategorií, člověka 

neochrání ani pohlaví ani intelekt,“228 řekl k programu primář Petr Taraba. Akce se 

zúčastnila zhruba stovka lidí. 

 

Charita Opava 
Na činnosti Charity Opava se v letošním roce podílelo 170 zaměstnanců, což je o 11 

% více než v loňském roce, z toho bylo 122 žen, a 329 dobrovolníků, kteří odpracovali 

6 607 hodin. Úřad práce poskytl 330 tis. Kč na čtyři nové pracovní místa z toho tři byli 

pro občany se ZPS. 

 

Pracovníci charitní ošetřovatelsko-pečovatelské služby provedli 9 156 návštěv a 

10 193 ošetřovatelských úkonů u 115 klientů ošetřovatelské služby a 26 klientů 

hospicové péče, dále 6 654 pečovatelských návštěv a 12 579 pečovatelských výkonů 

u 117 klientů. 

 

V rehabilitačních dílnách pro duševně nemocné a mentálně postižené stolařská dílna, 

textilní a keramická dílna, zahradnické pracoviště, cvičná kuchyňka, dále tu byla 

nabízena skupinová a individuální psychoterapie a vzdělávání mentálně postižených. 

V dílnách pracovalo 31 klientů, z toho bylo 12 duševně nemocných, 13 mentálně 

retardovaných a 6 jinak postižených. V „Galerii na schodech“ proběhlo pět výstav, 

např. se tu vystavily fotografie z prostředí rehabilitačních dílen autora Petra Tesaře, 

krajky či výrobky s velikonoční a vánoční tématikou. Náklady na provoz čítaly 1 341 

405 Kč, z toho 204 tis. Kč přispělo město Opava a 200 tis. Kč Moravskoslezský kraj. 
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Klienti Klubu sv. Anežky působícího na Masarykově ulici 39 dosahovali průměrného 

věku 80,8. V tomto roce jich docházelo do klubu 29, denně průměrně téměř deset. 

Pravidelnou činnost (trénování paměti, tančení v sedě, malování, zpívání, soutěže, 

atd.) letos již po šesté zpestřil týdenní rekondiční pobyt s osobní asistencí v charitním 

středisku Salvátor Krnov. Provoz klubu letos přišel Charitu na 1 397 224 Kč, město 

Opava přispělo 90 tis. Kč. 

 

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách na ulici M. 

Dolanské 19 poskytoval také letos 15 bytových jednotek, které využívalo 19 klientů, tři 

z nich během roku ukončili pobyt a začali využívat služby následného bydlení v rámci 

projektu „Vlaštovčí hnízdo“. Dva noví uživatelé mohli tedy být přijati. Průměrný věk 

klientů byl 34,5 let. Náklady na provoz domu činily 4 305 840 Kč. Město Opava 

poskytlo 50 tis. Kč, Moravskoslezský kraj 500 tis. Kč. 

 

Na podzim roku 2002 získala Charita Opava grant z programu Phare „Fond rozvoje 

lidských zdrojů, na základě kterého mohla v tomto roce zřídit dvanáct nových 

pracovních míst v Chráněných dílnách sv. Josefa. Letos tedy využívalo služeb dílen 

41 uživatelů a pracovalo tu 20 zaměstnanců. Provoz dílen letos stál Charitu Opava 

6 594 375 Kč. Podařilo se jí však např. získat 2 453 585 Kč z evropských fondů. 

Klienti tu pracovali v textilní, keramické, tkalcovské, výtvarné, kompletační a stopařské 

dílně. 

 

Ve středisku masážních služeb letos pracovalo pět nevidomých a těžce zrakově 

postižených rehabilitačních masérů, kteří poskytovali klasické a sportovní masáže, 

čínské tlakové masáže, aromaterapeutické procedury, léčebné perličkové a 

hydromasážní koupele. Také letos však maséři docházeli do rodin s těžce 

postiženými klienty, do firem a institucí. Zdravotně postižení maséři zvládali provoz 

centra téměř samostatně také díky speciálně upravenému počítači s hlasovým 

výstupem. Centrum si vydělalo v tomto roce 303 449 Kč. 

 

Opavská Linka důvěry fungovala v tomto roce 365 dní, 20 hodin denně na dvou 

linkách, tři hodiny denně i na bezplatném telefonním čísle ale také formou emailových 

dotazů. Ze 4 786 hovorů bylo 300 hovorů velké nebo nejasné (neohrožené) tísně, 

z toho 7 hovorů bylo s klienty s výraznou tendencí k sebevraždě. Náklady na provoz 

střediska činily v tomto roce 971 267 Kč. 
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Chráněné bydlení pro duševně nemocné fungovalo na Kylešovské ul. 10. Došlo tedy 

k jeho přestěhování blíže centru města pro lepší přístupnost klientům a byl zahájen 

provoz motivačního klubu SETKÁVÁRNA. Tři klienti Psychiatrické léčebny Opava 

prošli systematickou přípravou pro tréninkové bydlení. Pět klientů využívalo služeb 

chráněného bydlení, 27 podporovaného bydlení. Novinkou také je, že se Charita stala 

v tomto roce členem Asociace komunitních služeb pro duševně nemocné v ČR. Na 

náklady na provoz chráněného bydlení ve výši 768 227 Kč přispělo sto tisíci korun 

město Opava a také Moravskoslezský kraj. 

 

Středisko vzájemné pomoci poskytuje pomocnou ruku lidem trpícím akutní hmotnou a 

sociální nouzí. Forma pomoci zahrnuje např. nouzové ubytování, jednání s úřady, 

sociální a krizovou intervenci. Nouzové ubytování, které se v červenci 2003 

přestěhovalo a zrekonstruovalo, využili dvě ženy a jeden muž.  

 

Stále fungoval charitní šatník, jehož obsah pomohl 88 rodinám. Charita vynaložila na 

provoz střediska v letošním roce 483 384 Kč. 

 

Od 1. ledna tohoto roku se vzhledem k tomu, že se změnil charakter poskytování 

humanitární pomoci do zahraničí, upřednostnila se pomoc finanční před materiální, 

upravily podmínky sběru oblečení. Charita Opava i nadále přijímala použité šatstvo 

pro sociálně potřebné na Opavsku, ale tentokrát dárce musí zaplatit za každý 

kilogram pět korun. Peníze budou zasílány na konkrétní místa do zahraničí k zajištění 

základních životních potřeb sociálně slabých rodin (potraviny, léky, vzdělání) a zčásti 

použity na náklady spojené s tříděním a likvidací nepoužitelných svršků.229 

 

Na ulici Kylešovská 10 se v letošním roce přestěhovala také Občanská poradna, která 

letos poskytla 1 020 konzultací 834 klientům a zodpověděla 1 384 dotazů. Provoz stál 

Charitu 966 844 Kč. 

 

Letos se na Domov Agapé obrátilo s žádostí o umístění dítěte 42 rodičů nebo 

zákonných zástupců, z toho bylo do resocializačního zařízení s křesťanskou filozofií a 

naukou pro děti a mládež užívající návykové látky přijato 14 (3 dívky a 11 chlapců). 

Jejich věkový průměr byl 13,5 let. Jeden z nich byl desetiletý. Provoz domova na 

Přerovecké 36 v Suchých Lazcích letos stál 4 167 534 Kč. 2 500 000 Kč bylo použito 

                                                 
229 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 2, str. 13. ISSN 1212-
2041. 



 86 

na druhou splátku koupě nemovitosti a téměř 80 tis. Kč na její částečnou rekonstrukci. 

Tyto peníze byly ze zahraničních darů. 

 

Děti z Denního stacionáře pro děti s kombinovanými vadami Mraveneček letos mimo 

jiné navštívili čtyři divadelní představení, Den mláďátek, ostravskou ZOO či 

velikonoční a vánoční výstavku v mateřské škole na Mnišské ulici. Mraveneček 

využívalo devět stálých klientů. Náklady na provoz činily 1 944 338 Kč. 

 

Charitní Neškola nabízí především romským dětem aktivity pro volný čas. Průměrně 

letos docházely čtyři děti, přihlášených bylo 12 dětí. V tomto roce proběhli také již 4. 

ročník romského Minicarusoshow. Přihlásilo se šest základních škola a účastnilo se 

26 dětí. Úspěšně proběhl příměstský tábor v prvních dvou červencových týdnech. 

Sedm dětí navštívilo zámecký park v Hradci nad Moravicí, farní zahradu ve Slavkově, 

tělocvičnu v Domově pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách nebo ostravské ZOO. 

V tomto roce bylo vynaloženo na provoz Neškoly na Kylešovské ul. 767 423 Kč. 

 

Již téměř dva roky funguje činnost Chráněné technické dílny ve Velkých Hošticích. 

V tomto roce byly uzavřeny nové pracovní smlouvy, byla zkrácena pracovní doba na 

čtyři hodiny, středisko bylo dovybaveno. V chráněných dílnách tedy pracovalo 20 

zaměstnanců, z toho 18 mělo ZPS. Letošní náklady na provoz dílen činily 2 279 500 

Kč. 

 

V polovině července Charita úspěšně dokončila projekt Mozaika v programu Dživas 

Jekhetane – Žijeme společně. Cílem tohoto projektu bylo pomoci k integraci romské 

menšiny na Opavsku komplexní nabídkou zapojení do práce neziskových organizací, 

výchovnou prací s dětmi a posílením právního vědomí dospělých. Partnerem Charity 

se stala Eurotopia Opava o.p.s. Do projektu se zapojila Neškola, klub Modrá kočka a 

Club Legal. Eurotopii se podařilo vybudovat hudební zkušebnu pro mládež. Celkem 

se v rámci projektu podařilo uskutečnit 7667 kontaktů. 

 

V tomto roce nastartovala Charita všechny aktivity v rámci projektu EQUAL. Tento 

projekt s názvem Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných 

skupin obyvatelstva, obzvláště se ZPS, na ekologických činnostech, separaci odpadů, 

se schválenou grantovou částkou 723 856 Eur pro celé rozvojové partnerství, stojí na 

spolupráci s 20 partnery a s 2 spolupracujícím organizacemi. K velkým úkolům určitě 

letos patřila organizace mezinárodní konference „Zaměstnatelnost v udržitelných 

službách“, která se konala v sále minoritského kláštera a budově Matice slezské 12. – 
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14. března. Sjeli se tu účastníci z České republiky, Belgie, Slovenska, Finska, 

Rakouska a Itálie. 

 

V červenci 2003 byla podepsána smlouva s NROS na projekt Rozšíření charitních 

služeb pro seniory na Opavsku pomocí sítě dobrovolníků. Tento projekt je podpořen z 

programu EU Phare 2002 – Podpora aktivního života seniorů částkou 44 567 EUR, 

což je 79,77 % z celkových nákladů na projekt. 

 

V Krámku u Josífka se letos prodalo zboží za 1 119 297 Kč. 

 

V rámci nově vytvořeného projektu „Rozšíření charitních služeb pro seniory na 

Opavsku pomocí sítě dobrovolníků“ byla přijata koordinátorka dobrovolníků, která 

získala 32 dobrovolníků z 18 okolních vesnic (Dolní Životice, Hlavnice, Hněvošice, 

Hradec n/M., Chlebičov, Jamnice, Litultovice, Malé Hoštice, Nový Dvůr, Oldřišov, 

Otice, Slavkov, Služovice, Stěbořice, Štáblovice, Vlašotvičky, Zlatníky, Žimrovice), 

kteří už v pěti vesnicích začali spoluobčany informovat o službách Charity a začali 

provádět průzkum potřeb a zájmů místních seniorů. V říjnu a listopadu proběhly 

informačně-školící schůzky pro dobrovolníky z okolních vesnic. 

 

Recepce je nejmladší ze sekcí, které vzniklo jako odpověď na již neúnosnou situaci 

při přijímání všech návštěv asistentkou ředitelky, a zároveň jako možnost využití 

schopností nevidomých spoluobčanů – převážně klientů Charity, v oboru telefonista-

spojovatel.  

 

Integra 
Občanské sdružení INTEGRA OPAVA je nezávislé, nepolitické, samostatné sdružení 

osob, které spojují společné zájmy – pomoc spoluobčanům, kteří se nacházejí v tíživé 

životní situaci. 

 

Občanské sdružení vzniklo právě v tomto roce.  

 

K cílovým skupinám uživatelů, kteří mohou vyhledat pomoc INTEGRY, patří oběti 

domácího násilí, osoby bez přístřeší, osoby s chronickým duševním onemocněním, 

osoby s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným 

postižením, rodiny s dítětem/dětmi a senioři. 
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V poradně na Nádražním okruhu 13 poskytuje informace v oblastech poradenství 

rodinného, pracovního, finančního, pomáhá při jednáních na úřadech, při vyřizování 

finančních příspěvků v nezaměstnanosti, sociálních dávek, rodičovského příspěvku 

apod.230 

 

Domov pro matku a dítě 
V říjnu pobývalo v Domě pro matku a dítě jedenáct maminek a šestnáct dětí, 

nejmladším obyvatelem byl čtrnáctidenní novorozenec. „Za devět let fungování našlo 

pod touto střechou dočasný domov 95 maminek se 128 dětmi. Osmnáct dětí se u nás 

za tu dobu narodilo, šest získalo adoptivní rodiče a čtyř byly předány o ústavní 

péče,“231 řekla vedoucí domova Alena Cihelková. Některé maminky se do domova 

vracejí, životní minimum jim nestačí k tomu, aby s dítětem zaplatily slušný nájem. 

 

Kafira 
Občanské sdružení Kafira sídlící na Olomoucké ulici 24 nabídlo díky projektu 

spolufinancovaném Evropskou unií a státem od ledna tohoto roku kurzy zaměřené na 

občany, kterým jejich zraková vada přináší závažná omezení v samostatném životě a 

v pracovním uplatnění. Nabídka představovala dva kurzy a to kurz základních 

dovedností (zvládnutí práce se scannerem, získání a úprava textového souboru, 

porozumění syntetickému hlasu, práce v textovém editoru, tisk, využití internetu) a 

kurz pro zájemce o práci (školení podle vlastních požadavků klientů nebo dle 

konkrétní nabídky pracovní činnosti). Kurzy byly zdarma a klienti mohli využít také 

dopravu do školícího střediska.232  

 

Ostatní  

Od 1. ledna začala fungovat v Opavě pobočka občanského sdružení ANIMA 

IUVENTUTIS, které vzniklo na konci  září roku 2001 jako sdružení zaměřené na práci 

s dětmi a mládeží. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci s vlastní právní 

subjektivitou. Působí na území ostravsko-opavské diecéze, což zahrnuje 

Moravskoslezský kraj a část Olomouckého kraje. Sdružení je dobrovolným svazkem 

lidí, kterým není lhostejný osud dnešní mladé generace v naší společnosti a chtějí se 

                                                 
230 http://www.integra-opava.cz/index.php 20. 1. 
231 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 61, str. I. ISSN 1212-
2041. 
232 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, leden, str. 6. 
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podílet na duchovním, morálním, kulturním, společenském a fyzickém rozvoji dětí a 

mládeže bez jakéhokoliv rozdílu. Zvláštní důraz klade na účelné a smysluplné využití 

volného času mládeže.233  

 

Oblastní spolek Českého červeného kříže změnil svou adresu a od 1. února otevřel 

své prostory v objektu bývalých jeslí na Valečkově ulici č. 16.234 

 

Od 1. února již nese Kontaktní a poradenské centrum pro prevenci závislostí a pro lidi 

v krizi „Pod Slunečníkem“ nový název a to Krizové a kontaktní centrum Pod 

Slunečníkem.235 

 

Ústav sociální služeb Marianum navštívil 5. května biskup ostravsko-opavské diecéze 

František Lobkowicz, aby si popovídal s klienty ústavu. Návštěvu zahájil slavnostní 

mší a pak si šel s obyvateli ústavu popovídat. Monsignore se nevyhnul otázkám jako: 

Kolik je vám let? Co vás bavilo ve škole? Co nejraději jíte? nebo Jaké máte auto?236 

 

Od tohoto roku funguje nově Centrum ANIMA Opava, jedná se o svépomocnou a 

klubovou činnost rodičů, pečovatelů a blízkých osob lidí s duševním onemocněním. 

Centrum sídlí na ulici Liptovská 1045/21 v Opavě – Kylešovicích.  

 

29. července navštívila opavský Dětský domov náměstkyně pro školství, mládež a 

sport Moravskoslezského kraje Jaroslava Wenigerová. S fungováním zařízení byla 

spokojena, ale dle jejích slov ji to nepřekvapilo. Zařízení se potýkalo s nevyjasněnými 

majetkovými problémy, protože o budovu se dlouhou dobu soudí s řádem německých 

rytířů. „Investice jsme museli zastavit, protože nepovažuji za morální žádat kraj o 

peníze na objekt, který může časem patřit soukromému majiteli,“237 řekl v médiích 

ředitel Jiří Paikert. 

 

K 31. 12. 2003 bylo registrováno v Opavě 29 lékáren a 5 výdejen zdravotnických 

prostředků.238   

                                                 
233 Výroční zpráva 2003, ANIMA IUVENTUTIS občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží Ostrava, 
str. 2, 5 
234 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 2, str. 2. ISSN 1212-2041. 
235 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 6, str. 3. ISSN 1212-2041. 
236 Moravskoslezský Deník, III/105, str. 1 
237Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 39, str. II. ISSN 1212-
2041.  
238 Zdravotnictví Moravskoslezského kraje 2003. Ústav zdravotnických informací a statistiky České 
republiky, str. 5 
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INVESTICE 
 
 
Na letošní rok vyhradilo město na investice částku 109 mil. Kč. Za tyto peníze se 

plánovalo financovat pokračování stavby patrového parkoviště na náměstí 

Osvoboditelů, rekonstrukce ulice Mnišské, jakožto jedné z posledních v historickém 

centru Opavy, úpravu prostranství před budovu Na Rybníčku 1, dobudování 

kanalizace na ulici Stará silnice v Jaktaři, dosadbu keřového patra ve Dvořákových 

sadech a celkovou rekonstrukci Janáčkových sady. Z menších akcí to bylo např. 

rozšíření linky separace v Technických službách Opava, rekonstrukce kotelny 

Slezského divadla, výstavba veřejných WC na náměstí Republiky a rekonstrukce 

střechy zimního stadionu. Projekčně se počítalo s přípravou rekonstrukce Dolního 

náměstí, odkanalizování Kylešovic či s rekonstrukcí Slavkovského ulice v Jaktaři.239  

 

Na začátku března začalo město Opava se stavbou veřejných záchodků nedaleko 

náměstí Republiky, vedle lékárny U Salvátora. Stavbu prováděla firma Slezské stavby 

Opava. Náklady se odhadovaly na 2,8 mil. Kč. Proti záchodkům v podobě 

kombinovaného domu se střechou ve tvaru písmene V se ozývali již v loňském roce 

protesty lidí bydlících v okolí. Nelíbila se jim myšlenka zastavění posledního zeleného 

plácku v okolí jejich domů.240 Obyvatelé bydlící v okolí začali sepisovat petici, v březnu 

bylo podepsáno 70 lidí. „Místo je již tak znehodnoceno zřízením komunikace na 

Kasárenské ulici. Nejsou zde soustředěny obchody nebo autobusová zastávka, která 

by takové zařízení potřebovala,“ psalo se v petici. Město v čele s primátorem 

Stanjurou chtělo situaci se záchodky petentům vysvětlit a navrhnout např. možnou 

kompenzaci v podobě vybudování nové protihlukové zdi, která by je chránila před 

auty na Kasárenské.241 Záchodky se nakonec dokončily a slavnostně otevřely 1. 

července.242 Radnice také vyjednávala s Národním památkovým ústavem o umístění 

a architektuře veřejných WC na Ostrožné a Praskově ulici. Podle ní bylo velice reálné, 

že jejich výstavba proběhne v letech 2004 a 2005.243 

 

Chystaná rekonstrukce fotbalového stadionu příliš nenadchla fotbalové fanoušky. 

Vadilo jim, že se po rekonstrukci vejde na stadion jen necelých osm tisíc lidí namísto 

až patnáct tisíc v kdysi nejprestižnějších prvoligových utkáních. Nepočítám-li naše 
                                                 
239 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, březen, str. 1. 
240 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 11, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
241 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 12, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
242 Moravskoslezský Deník. III/152, str. 1. 
243 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, září, str. 3. 
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poslední dva ligové ročníky, které byly víc než tragické, tak průměrná návštěva na 

domácí zápasy se pohybovala zhruba kolem 10 500 fanoušků, přičemž se nezmiňuji o 

zápasech se Spartou, Slavií, Baníkem, kdy byl stadion napěchovaný k prasknutí. 

Projektem, jehož výsledkem bude kapacita 8 tisíc diváků, jako by všichni zúčastnění 

říkali: Ano, chceme postoupit, ale nepočítáme, že naše účinkování v lize bude mít 

nějaký valný úspěch,“244 řekl k tomu exopavský novinář David Vidomus.   

 

Jaký tedy byl výsledek? Místo původně předpokládané jedné tribuny byly k dispozici 

dvě o kapacitě 4 227 nových sedadel. K 22. srpnu byla kapacita zvýšena o 1 400 

sedadel na tribuně u řeky Opavy a 15. října, kdy měla být dokončena nová tribuna u 

vstupu do stadionu, bylo k dispozici dalších 2 120 nových sedadel. Celková kapacita 

byla tedy 7 747 diváků na čtyřech tribunách. Radnice slíbila na stranách Hlásky, že 

pokud budou výsledky opavského SFC i v roce 2003 uspokojivé, dojde v letech 2004-

2005 k rekonstrukci hlavní tribuny se šatnami hráčů tak, aby se celková kapacita 

stadionu pohybovala kolem 10 tis. sedících diváků.245  

 

Radnice nechala odstranit a nainstalovat nové semafory na křižovatce Ratibořská – 

Fügnerova a Ratibořská – Edvarda Beneše. „Z výsledků revizní zprávy vyplývá, že 

obě značení jsou v havarijním stavu – hrozí uvolnění návěstidla a přím pád na 

vozovku. Tím je přímo ohrožena bezpečnost provozu,“246 řekl v médiích vedoucí dobru 

dopravu magistrátu Josef Trčka.  

 

Radnice pokračovala v dalších úpravách veřejných prostranství, tentokrát jím byl 

prostor před bývalým armádním domem, dnes rektorátem Slezské univerzity. „Bude to 

zpevněná plocha. Dlažby, kamenné a betonové. Dělící zeleň v podobě živých plotů až 

do výšky dvou metrů,“247 hovořil o změnách hlavní architekt města Zdeněk Bendík. 

Živé ploty oddělily tak prostranství od rušné ulice, kde projíždí denně téměř dvacet 

tisíc aut. Na prostranství byly nainstalovány lavičky. Rekonstrukce přišla na zhruba 

dva miliony korun. 

 

                                                 
244 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 11, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
245 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, září, str. 1. 
246 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 38, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
247 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 38, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
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V srpnu probíhaly stavební práce na ulici Vančurova. „Vozovka se rozšíří o kus 

zahrady a vznikne tak msto pro dva značené odbočovací pruhy na ulici Krnovskou. 

Celá akce přijde asi na milion korun,“248 řekl vedoucí odboru investic Lumír Šebrle. 

 

V září se uzavřela Bochenkova ulice, rozšiřoval se tam odbočovací pruh.249 

 

V únoru se na náměstí Osvoboditelů pokračovalo v práci na stavbě nadzemních 

garáží, probíhala statická zajištění dosavadního objektu, bourací práce a příprava 

k demolici zdaní části stavby.250  

 

29. září byl slavnostně otevřen za přítomnosti vedení města a některých zastupitelů 

nový parkovací dům na náměstí Osvoboditelů, který nahradil parkování na Dolním 

náměstí. Cena parkování byla nastavena velmi nízko, aby se tu přilákalo co nejvíce 

řidičů. První čtyři hodiny parkování přišly na 5 Kč. 251  Po čtyřech hodinách stála každá 

hodina navíc 10 Kč. Parkovat tu může až 224 osobních vozů. Do parkovacího domu 

se vjíždí z Nákladní ulice, vyjíždí se také tak.252 Celá akce stála 52,4 mil. Kč, z toho 15 

mil. Kč získalo město Opava ze státních dotací.253 

 

V říjnu otevřeli zástupci města společně s ředitelem Správy silnic a dálnic 

Moravskoslezského kraje nový most v Opavě-Kylešovicích. Zprůjezdněna byla také 

nově rozšířena část Bílovecké ulice, která také dostala nový povrch. Stavba přišla na 

14,2 milionu korun a trvala čtyři měsíce. Během té doby byla provedena demolice 

starého mostu, postavil se nový a zrekonstruoval se asi třistapadesátimetrový úsek 

ulice včetně sítí.254 

 

24. června rozhodlo ministerstvo o přidělení dotace v rámci „Regionálního programu 

podpory rozvoje severozápadních Čeh a Moravskoslezského regionu pro rok 2003“ 

na vybudování problémového úseku cyklistické stezky č. 55 v Opavě-Kateřinkách, 

mimoúrovňového křížení cyklostezky s frekventovanou ulicí Ratibořskou. Realizace 

tohoto úseku měla významně posunout práce na společném projektu měst a obcí 

mezi Krnovem, Opavou a Velkými Hošticemi na propojení nadregionální cyklostezky 

č. 55, spojující Jeseníky Beskydy, ve kterém má město Opava vedoucí roli. Z iniciativy 

                                                 
248 Moravskoslezský Deník. III/199, str. I. 
249 Moravskoslezský Deník. III/217, str. I. 
250 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 4. 
251 Moravskoslezský Deník. III/226, str. I. 
252 Moravskoslezský Deník. III/229, str. 1. 
253 http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=37621 
254 Moravskoslezský Deník. III/253, str. I. 
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města Opavy byly připravovány veškeré podklady pro žádosti o podporu na 

projektové práce a následně i výstavbu této cyklistické stezky ve směru na Krnov a 

Velké Hoštice.255 (Hláska září 3)   

 

 

                                                 
255 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, září, str. 3. 
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DOPRAVA 

Železnice 
Životní odbor krajského úřadu schválil projekt elektrifikace železnice podle norem E. I. 

A. hned v její první fázi. „Z hlediska životního prostředí tedy nyní elektrifikaci nic 

nebrání. Pokud se v první etapě prokáže, že stavba mohla mít dopad na životní 

prostředí, pak běží zkoumání EIA celé. Pokud je první etapa dostačující, už neprobíhá 

další fáze posudku,“ popisovala situaci vedoucí opavského odboru životního prostředí 

Marie Vavrečková. Elektrifikace trati Opava – Ostrava-Svinov je jedním z klíčových 

řešení zrychlení dopravního spojení mezi bývalým okresním městem a krajským 

centrem.256   

 

Městský dopravní podnik Opava 
17. a 18. ledna se přestěhovalo autobusové středisko Městského dopravního podniku 

do areálu na Bíloveckou ulici.257  

 

Prvního dubna došlo k úpravě jízdních řádů městské hromadné dopravy. Na 

trolejbusové lince 201 byl ve večerních hodinách přidán jeden spoj k Městskému 

hřbitovu a zpět, na autobusových linkách 211 a 220 došlo na každé lince u jednoho 

spoje tam a u jednoho spoje zpět v dopoledních hodinách k zajíždění přes zastávku 

Globus. U noční dopravy na lince 228 byl posunut odjezd ze zastávky Bílovecká a na 

lince 229 byl prodloužen spoj v úseku Divadlo – Jaktař.258 

 

Od 15. června byla připravena první etapa zapojení opavské městské hromadné 

dopravy do tzv. Regionálního integrovaného dopravního systému ODIS. Jedná se o 

systém veřejné osobní dopravy založený na jednotném tarifním systému včetně 

dopravní koordinace všech druhů veřejné osobní dopravy (městské, regionální 

autobusové a železniční dopravy). Moravskoslezský kraj se stal společníkem 

organizátora již existujícího integrovaného dopravního systému v ostravské 

aglomeraci, společnosti Koordinátor ODIS, s.r.o., s cílem tento systém rozšířit na 

území celého kraje, a to ve spolupráci s městy provozujícími vlastní systémy městské 

hromadné dopravy. Statutární město Opava se rozhodlo, že se stane společníkem ve 

                                                 
256 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 5, str. 2. ISSN 1212-2041. 
257 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 4. 
258 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 3. 
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společnosti KODIS, s.r.o., s cílem spolupodílet se na rozhodování o dalším postupu 

integrace. 

 

První konkrétní změnou bylo rozdělení území obsluhovaného linkami MDPO na tarifní 

zóny. Do tarifní zóny č. 30 patří katastrální území města Opavy (tj. včetně městských 

částí). Obce, kde jezdí linky MDPO jako jsou Chvalíkovice, Otice, Raduň, Slavkov a 

Vršovice, byly zařazeny do společné tarifní zóny č. 35.259 

 

První etapa se týkala dlouhodobých časových jízdenek, které se v Opavě používaly a 

byly obvyklé. „Dojde k tomu, že si lidé budou moci koupit jednu časovou jízdenku pro 

cestování hromadnou dopravou v Opavě, vlakem do Ostravy a také na městskou 

dopravu v Ostravě, nebo mohou pro dopravu po městských částech a okolních obcích 

použít jednotnou jízdenku. Záleží jen na nich, zda použijí naše služby, nebo služby 

TQM. Vše za stejnou cenu,“260 vysvětlil náměstek ředitele opavského Městského 

dopravního podniku Libor Pěčonka.  

 

V Opavě tedy byly zavedeny tyto dlouhodobé časové jízdenky: 

- nezlevněná 30denní, 90denní, čtvrtletní 

- zlevněná pro žáky, učně, studenty do dovršení 26 let věku 30denní, 90denní, 

čtvrtletní 

- zlevněná pro děti od 6 do dovršení 15 let věku 30 denní, 90denní, čtvrtletní 

- zlevněná pro důchodce do 70 let věku 30denní, 90denní, čtvrtletní. 

 

Druh jízdného261 Cena v Kč ODIS Cena v Kč MDPO 

30denní občanská 258 250 

30denní zlevněná studentská 129 125 

30denní zlevněná dětská 103 125 

30denní zlevněná pro důchodce 168 125 

90denní občanská 698 670 

90denní studentská 349 335 

90denní dětská 279 335 

90denní pro důchodce 453 335 

 

                                                 
259 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, květen, str. 1. 
260 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 19, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
261 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 19, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
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Pro cestující, kteří jezdili do přilehlých obcí v tarifní zóně č. 35, to znamenalo zvýšení 

ceny jízdného, protože se jednalo o cestu přes dvě tarifní zóny.  

 

Cestujícím se díky novému systému sice omezil rozsah použití čipové karty 

s časovým jízdným pouze na území Opavy, ale současně se rozšířili možnosti 

využívaní nabídky dalších dopravců na území Opavy (TQM a ČD). Ve vozidlech TQM 

a ČD se tak cestující mohli prokazovat kupónem vydaným současně se zaplacením 

příslušné částky. Cestující např. z Komárova nebo Malých Hoštic mohli používat tzv. 

měsíčník pro cestu do Opavy a zpět také ve vlacích.  

 

Pro obyvatelé okolních obcí (zóna č. 35), kteří si opatřili čipovou kartu s nahranou 

časovou jízdenkou pro tarifní zóny č. 30 a 35, bylo možné tuto jízdenku použít 

v libovolných linkách městské hromadné dopravy v Opavě v rámci katastru města a 

všech pěti obcí, dále v linkách TQM zapojených do ODIS a železničních linek v úseku 

Opava-východ – Opava-Komárov a Opava-východ – Opava-Velké Hoštice.262  

 

Opavské trolejbusy najezdily v tomto roce 1 104 tis. vozových km, autobusy 1 831 tis. 

vozových km. 263  Celkově bylo přepraveno 13 016 tis. cestujících, což vyneslo 40 860 

tis. Kč.264  

 

Městskou dopravu měli v tomto roce zdarma členi Konfederace politických vězňů, 

členi Svazu pomocných technických praporů České republiky, členi Českého svazu 

bojovníků za svobodu, zdarma byl kočárek, lyže v obalu, pojízdná taška i smuteční 

věnec.265 

 

Dopravní podnik zakoupil v tomto roce jeden trolejbus, celkem investoval do 

vozového parku 7,5 mil. Kč z vlastních zdrojů.266  

 

Počet řidičů vzrostl o dva na 115, celkový počet zaměstnanců byl snížen o pět na 

201.267  

 

5. a 6. března hostil Městský dopravní podnik v Opavě 27. zasedání odborné skupiny 

Pevná trakční zařízení. Projednával se plán technické normalizace TNK 126 

                                                 
262 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, květen, str. 1. 
263 Sdružení dopravních podniků ČR, VÝROCNÍ ZPRÁVA za rok 2003, str. 19 
264 Sdružení dopravních podniků ČR, VÝROCNÍ ZPRÁVA za rok 2003, str. 28 
265 Sdružení dopravních podniků ČR, VÝROCNÍ ZPRÁVA za rok 2003, str. 39 
266 Sdružení dopravních podniků ČR, VÝROCNÍ ZPRÁVA za rok 2003, str. 23 a 25 
267 Sdružení dopravních podniků ČR, VÝROCNÍ ZPRÁVA za rok 2003, str. 29 
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„Elektrotechnika v dopravě“ na rok 2003 v oblasti pevných trakčních zařízení MHD. 

Hosté se zúčastnili odborné exkurze v historické (již neprovozované) měnírně se 

rtuťovými usměrňovači či v nové trolejbusové vozovně Kylešovice - řešení trakční 

soustavy (těsná instalace trolejových výhybek s dálkovým ovládáním ve čtyřech 

kanálech, myčka trolejbusu Tammermatic s průjezdem pod plným napětím).268 

 

Autobusy 
Od 2. března byly na lince č. 271 Opava – Hrabyně, RÚ – Ostrava provozované TQM, 

a.s., zavedeny do Ostravy dva páry nových spojů o sobotách a nedělích. Nabízela se 

tak výhodnější časová spojení návštěvníkům Fakultní nemocnice v Ostravě i dalším 

cestujícím pokračujícím do centra Ostravy. Spoj zabezpečoval autobus pro přepravu 

cestujících s invalidními vozíky. Také zde platil tarif ODIS. Spor 1 odjížděl z Opavy – 

autobusového nádraží v 6.55 hod, spoj 3 z Opavy – Dolního náměstí ve 13.30 hod. a 

z autobusového nádraží ve 13.35 hod. Spoj 2 odjížděl z Ostravy-Svinova, nádraží ČD 

v 10.50 hod. a spoj 4 v 17.30 hod.269  

 

Od 15. června již cestující do Opavy vystupovali na konečné autobusů na Janské ulici 

před nádražím Opava-východ. Autobusové nádraží na Těšínské ulici bylo zrušeno. 

Lidé se obávali hustého provozu právě na Janské ulici. „Díky Magistrátu města Opavy 

se zde prostor pro vozidla hromadné dopravy částečně rozšířil a upravil. Určitě to není 

zcela ideální stav. Praxe ukáže, jak to bude fungovat, a v součinnosti s magistrátem 

se hledají cesty, jak to dále řešit. Už jsme s tím počítali předem a linky, které přijíždějí 

z Hlučínska, nepouštíme ve špičce, tj. mezi šestou a sedmou ranní a čtrnáctou a 

patnáctou odpolední, až k nádraží. Lidé vystoupí na Zámeckém okruhu. Potom jam 

možnost přestoupit na městskou dopravu a dojet k nádraží. K odlehčení náporu před 

nádražím by měla přispět i nově zřízená zastávka na Praskově ulici,“270 řekl Lubomír 

Cabadaj, ředitel divize osobní dopravy akciové společnosti TQM v Opavě.  

 

Jak byly v rámci změny umístění autobusového nádraží upraveny autobusové linky 

v Opavě? 

 

Linky vedené ze směru od Hlučínska Ratibořskou ulicí zastavovaly na zastávkách 

„Ratibořská“, „Zámecký okruh“ a ukončeny byly na zastávce „Východní nádraží“. Linky 

                                                 
268 Sdružení dopravních podniků ČR, VÝROCNÍ ZPRÁVA za rok 2003, str. 42 
269 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, březen, str. 6. 
270 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 26, str. 3. ISSN 1212-
2041. 
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vedené z Hrabyně Těšínskou ulicí byly zastavovány na zastávce „Těšínská“ a 

ukončeny byly na zastávce „Východní nádraží“. Linky vedené ze směru od Jaktaře 

Krnovskou ulicí byly zastavovány na zastávkách „Nákladní-Zlatovar“, „Praskova“ a 

ukončeny byly na zastávce „Východní nádraží“. Linky vedené ze směru od Hradce na 

Moravicí zastavovaly na zastávce „Tyršova“ (v opačném směru „Hradecká“) a 

ukončeny byly také na Východním nádraží. Linky ze Slavkova zastavovaly na 

zastávce „Mírová“ (v opačném směru „Olbrichova“) a opět končily na Východním 

nádraží. U Východního nádraží také stály linky do Saarbrückenu, Karlsruhe, 

Düsseldorfu, Ostravy, Krnova, Vsetína, Ústí nad Labem, Brna, Nového Jičína či 

Valašského Meziříčí.271  

 

Informace o odjezdech a příjezdech byly přemístěny do haly nádraží, vedle ČD 

centra. Zde také začal fungovat prodej čipových karet, jízdenek s místenkou 

automatického místenkového systému a předprodej jízdenek na mezinárodní a 

dálkové linky. Lidem s čipovou kartou s vyznačenou trasou systém automaticky 

změnil zastávku autobusové nádraží na východní nádraží.  

 

Obchvat 
13. února se uskutečnila již 5. Valná hromada Sdružení pro výstavbu komunikace 

I/11-I/57, jehož hlavním cílem je urychlení výstavby a rekonstrukce komunikace 

z Ostravy přes Opavu, Krnov až na hranice s Polskem v Bartultovicích, která zlepší 

infrastrukturu a dostupnost západní části Moravskoslezského kraje. Předsedou 

sdružení byl i v tomto roce náměstek primátora Pavel Mališ. Mezi členy sdružení, 

kterými jsou zástupci měst a obcí po trase komunikace a představitelé významných 

firem, byli pozváni také hosté – ředitelka ostravské správy Ředitelství silnic a dálnic 

Ing. Morysová a náměstek ředitele Státního fondu dopravní infrastruktury Ing. Novák. 

Účastníci valné hromady zhodnotili výsledek činnosti za minulý rok. Dále Ing. Vítek, 

prezident Ostravských dopravních staveb informoval o přípravě výstavby dálnice D47, 

s níž komunikace I/11- I/57 úzce souvisí. Přítomní se shodli na tom, že je nutné 

vyřešit problémy s D 47.272  

 

V rámci rozdělování krajských grantů se podařilo Opavě získat peníze na dva důležité 

projekty. 0,5 miliónů korun bylo přiděleno na budoucí spojku S1 a 400 tis. Kč na 

                                                 
271 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červen, str. 5. 
272 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 1. 
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výstavbu cyklostezky, která by měla spojit Krnov, Úvalno, Brumovice, Holasovice, 

Opavu a Velké Hoštice.273 

 

Ostatní 
Město Opava vytvořilo projekt na radikální omezení dopravy v centru a poslalo jej do 

soutěže Zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR. Projekt je postupně realizován 

už od roku 1995. „Jedním z cílů úprav je vyloučit nebo výrazně omezit individuální 

automobilovou dopravu ve prospěch veřejné osobní dopravy, chodců a cyklistů a řešit 

komunikace pro pěší s ohledem na osoby se sníženou možností pohybu,“ uvedla 

v tisku Dagmar Kůrečková z odboru rozvoje města. Ke změnám, které již byly 

realizovány, patřila přeměna Kolářské ulice, Horního náměstí a Hrnčířské ulice na 

Pěší zónu, dále úprava komunikace na ulicích Růžová, U Pošty a Masarykova. V 

současné době se dokončuje stavba patrového parkoviště na náměstí Osvoboditelů, 

která je součástí komplexní přestavby dolního náměstí na pěší zónu. Na příští rok 

chystáme přeměnu parkoviště při vyústění Ostrožné ulice na součást sadů 

Svobody,“274 uvedla Dagmar Kůrečková.  

 

V druhém ročníku soutěže Zklidňování dopravy ve městech a obcích České republiky 

získalo město Opava v kategorii měst a městských částí první místo. Výsledky byly 

vyhlášeny v Praze 22. září. „Myslím, že si ocenění zasloužíme. Bylo zřejmé, že po 

Praze jsme jediní, kterým se podařilo v takové míře eliminovat dopravu z centra. 

V jiných městech ponechávají na náměstích místa pro parkování, ale i to se snažíme 

vyloučit,“275 řekl k výhře, která přinesla do městské pokladny prémii 100 tis. Kč 

náměstek primátora Pavel Mališ. 

 

Na konci listopadu se na frekventované Ratibořské ulici změnilo dopravní značení. 

Z dřívějších čtyř jízdních pruhů zůstaly jen dva. „Napřed vadily semafory řidičům a po 

jejich odstranění měli problémy zase chodci s přecházením silnice. Nynější úpravy 

jsou jakýsi mezistav. Hodnotit budeme v polovině příštího roku. Postupně plánujeme 

vybudovat na sídlišti parkoviště, aby z Ratibořské zmizela parkující auta. Uprostřed 

                                                 
273 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 30, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
274 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 50, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
275 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 55, str. I. ISSN 1212-2041 
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vozovky by měl vzniknout zelený pruh s řadou stromů. Na ulici Vrchní opět přibudou 

semafory,“ 276 vysvětloval náměstek primátora Pavel Mališ. 

 

Město Opava připravilo ve spolupráci s Technickými službami Opava, s.r.o. nový 

systém parkování v Opavě. V zóně placeného stání ve městě Opavě se používaly dva 

druhy parkování: návštěvnické parkování s parkovacími automaty a parkovacím 

domem a rezidentně abonentní parkování pro držitele rezidentních a abonentních 

parkovacích karet. První z nich bylo určené pro krátkodobé a střednědobé parkování 

občanů a návštěvníků města. Řidič byl povinen zaplatit cenu za stání vozidla 

v parkovacím automatu, a to na celou dobu stání vozidla. Hodinová sazba pro 

krátkodobé parkování byla 20 Kč (parkování v centru města) a pro střednědobé 

parkování 10 Kč (parkování po obvodu centra města). Mimo provozní dobu bylo 

parkování zdarma. Nejvýraznější změnou bylo otevření parkovacího domu, kde se 

platilo za hodinu parkování 5 Kč. Rezidentně abonentní parkování se týkalo výhradně 

parkování vozidel osob trvale bydlících, či podnikajících ve vymezené oblasti města 

Opavy. Ceny parkovacích karet byl následující: 400 Kč ročně za 1. rezidentní kartu 

(pro obyvatele města), 2 000 Kč ročně za 2. a každou další rezidentní kartu. 6 000 Kč 

ročně za 1. abonentní kartu (osoby podnikající ve vymezené oblasti) – nepřenosnou 

vázanou na SPZ, 10 000 Kč ročně za 2. a každou další abonentní kartu. Parkovací 

karty bylo možno zakoupit v sídle Technických služeb, s.r.o., na Těšínské ulici 71.277) 

 

V Opavě se v tomto roce mohli cyklisté prohánět na 2 360 m cyklistických komunikací, 

mohli se tak projíždět na 520 m dlouhé stezce pro chodce a cyklisty podél řeky 

Opavy, na ulici Bartoníčkové, v centru města na ulici Ostrožné či Hrnčířské, 

v Městských sadech či sadech kolem centra města. 

                                                 
276 Moravskoslezský Deník. III/281, str. 1 
277 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, říjen, str. 3. 
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ŠKOLSTVÍ  

Obecné údaje  
Ve městě Opavě působilo v tomto roce 21 Mateřských škol (bez městských částí), 

které navštěvovalo 1633 dětí. Nejvíce – 134 dětí bylo umístěno v MŠ Opava, 17. 

listopadu, nejméně – 38 dětí na MŠ Opava, Čajkovského.278 

 

Základních škol bylo v Opavě 14. Navštěvovalo je 5 930 žáků. Nejvíce žáků pojmula 

ZŠ Englišova – 777, nejméně ZŠ Krnovská – 182 – žáků. Nejvíce integrovaných žáků 

– 40 chodilo na ZŠ Ochranovu.279 

 

K 15. říjnu se žáci stravovali v 24 školních jídelnách, z nichž deset mělo statut 

právního subjektu, 14 jich bylo součástí právních subjektů.280 

 

Události  
K 1. lednu 2003 získala všechna předškolní zařízení, školy a školská zařízení právní 

subjektivitu. K témuž datu byly ustaveny obce s rozšířenou působností, které v oblasti 

školství naplňovaly zákon č. 564/90 Sb. § 4. 

 

K tomuto datu byly také vyřezeny ze sítě Mateřských škol MŠ Opava-Podvihov a MŠ 

Opava-Vlaštovičky, kteřé se staly součásti ZŠ. 

 

K 31. červenci byla zřušena MŠ Opava, Gudrichova, část dětí se zdravotními 

problémy byla převedena na MŠ Opava, 17. listopadu. 

 

Od 1. září bylo zřízeno další oddělení MŠ Opava, Olomoucká s umístěním v areálu 

jeslí.281 

 

27. března na slavnostním setkání u příležitosti svátku Dnes učitelů předal náměstek 

primátora Jan Mrázek poděkování Statutárního města Opavy nejlepším pedagogům 

opavských škol a školských zařízení za výborné výsledky v pedagogické práci.282  

                                                 
278 Školství v obvodu rozšířené působnosti obce Opava 2003 – 2004. Opava, 2003, str. 2. 
279 Školství v obvodu rozšířené působnosti obce Opava 2003 – 2004. Opava, 2003, str. 5. 
280 Školství v obvodu rozšířené působnosti obce Opava 2003 – 2004. Opava, 2003, str. 9. 
281 Školství v obvodu rozšířené působnosti obce Opava 2003 – 2004. Opava, 2003, str. 1. 
282 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, květen, str. 4. 
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Zuzana Pavelková byla jednou z devatenácti učitelů Moravskoslezského kraje, která 

ke Dni učitelů převzala ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost. Paní 

učitelka se pro práci s mentálně postiženými dětmi vzdělávala ve Zvláštní škole a 

Pomocné škole v Opavě, kde pracuje ve speciálním pedagogickém centru Srdce. 

Významně se také podílela na zpracování metodiky způsobu alternativní komunikace 

pro těžce mentálně postižené. Metodika dnes slouží k výcviku speciálních pedagogů 

v celé republice. Má velký podíl na integraci postižených dětí do běžných škol. 

Zuzana Pavelková je rovněž lektorkou seminářů pro pedagogy z Opavy, Šumperka a 

Ostravy. „I to nejmenší zlepšení znamená úžasnou radost pro handicapované děti, 

jejich rodiče i učitele. Snažím se, aby takových kroků bylo co nejvíc,“283 řekla 

v novinách. 

 

1. září se nekonal nástup prvňáčků, ten se odsunul na další den. Proč? Opavské 

základní školy vyjma základní školy B. Němcové a Komenského se přidaly k velké 

stávce v Praze za lepší platy.284 

 

Zastupitelé na svém zasedání 16. prosince schválili změny v oblasti předškolního a 

základního školství. Návrh na optimalizační změny v oblasti školství vznikl na základě 

detailně provedené analýzy současného stavu předškolního a základního školství 

v působnosti Statutárního města Opavy a jeho předpokládaného vývoje do roku 2009. 

Základní příčinou navrhovaných změn byl nepříznivý demografický vývoj, který 

způsobil dramatické snížení stavu žactva. Záměrem změn bylo zefektivnit síť 

základních škol, předškolních a školských zařízení při zachování resp. Zlepšení 

sávající úrovně podmínek výchovy a vzdělávání. 

 

Mělo tedy dojít k těmto změnám: 

Základní školy 

- Zrušení provozu v budovách ZŠ Komenského a ZŠ Praskova (mají nejnižší 

počet žáků a jsou umístěny na frekventovaných komunikacích) 

- Sloučení ZŠ Opava, Komenského se ZŠ Opava, Šrámkova (k 1. lednu 2005 

se stane ZŠ Komenského odloučeným pracovištěm ZŠ Beneše a k 31. 8. 

uvolní budovy na ulici Komenského) 

- Sloučení ZŠ Opava, Praskova se ZŠ Opava, Šrámkova k 1. 1. 2005 

                                                 
283 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 12, str. 3. ISSN 1212-
2041. 
284 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 47, str. I. ISSN 1212-
2041. 
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- Umístění tříd se sportovním zaměřením na lední hokej (mezi ZŠ Šrámkovou a 

ZŠ E. Beneše měla rozhodnout pracovní skupina) 

- Sloučení ZŠ Opava, Krnovská se ZŠ Opava, Mařádkova k 1. 9. 2004 (nízká 

naplněnost tříd) 

- Postupné omezení provozu ZŠ Opava, Mírová, tak aby k 31. 7. 2007 mohla 

být uvolněna budova na Mírové 33, poté bude škola sloučena se ZŠ Opava, 

Riegrova 

- Postupné omezení provozu ZŠ Opava, Vrchní (utlumení tříd na 1. stupni ZŠ 

s tím, že se uvolní prostory bytu na Kostelní ul.) 

- Postupné omezení provozu ZŠ Opava-Kylešovice (zrušení provozu v budově 

na Hlavní ul. z důvodu nepříznivých výsledků provedené pasportizace a 

nevyhovující poloha budovy). 

 

Mateřské školy 

- Sloučení MŠ Opava, Havlíčkova a MŠ Opava-Milostovice k 1. lednu 2004 

(nízký počet dětí) 

- Sloučení MŠ Opava, Havlíčkova a MŠ Opava-Vlaštovičky k 1. 9. 2004 

(zjednodušení organizační struktury ZŠ Mařádkova) 

- Zrušení MŠ Opava, Čajkovského k 1. 8. 2004 (nízký počet dětí) 

- Sloučení MŠ Opava, Komenského a MŠ Opava, Jateční k 1. 8. 2004 

(nevhodná lokalita Komenského) 

- Sloučení MŠ Opava, Vrchní se ZŠ Opava, Vrchní k 1. 8. 2004 

- Sloučení MŠ Opava-Vávrovice se ZŠ Opava-Vávrovice. 

 

Školní jídelny 

K 1. 7. 2004 dojde ke sloučení všech školních jídelen v jednu příspěvkovou organizaci 

včetně školní jídelny, která byla v tomto roce součástí ZŠ Opava, Šrámkova. 

Následně k 1. 9. 2004 budou zrušeny ŠJ Olomoucká a ŠJ E. Beneše 6, které v té 

době už budou fungovat na odloučených pracovištích slučované příspěvkové 

organizace. 

 

 

Školy v městských částech 
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Byl schválen záměr, aby k 1. 9. 2004 byla v městských částech s neúplnou ZŠ 

zřízena jedna školská příspěvková organizace tvořena dvěma součástmi – základní 

školou a mateřskou školou.285  

 

Jesle 
Radní rozhodli o zachování jeslí na ulici Čapkovského. Výdaje na provoz jeslí však 

město snížilo. „Ročně město do jeslí dalo zhruba tři a půl milionu korun, nyní to bude 

něco přes dva miliony,“ vypočetla ředitelka jeslí Naděžda Reichelová. Musela tak 

přistoupit k nepopulárním opatřením. Bylo propuštěno pět lidí, ostatním byly zkráceny 

úvazky. Dále museli rodiče zaplatit od 1. července tisíc korun paušálně na měsíc a 

místo šedesáti osmdesát korun za den, který dítě v jeslích stráví. Útlumový program 

počítal také se zrušením jednoho oddělení. „Počet dětí klesne na pětatřicet, což je o 

dvacet méně než máme dosud,“ řekla ředitelka.286 

 

Mateřské školy  
Zápis do mateřských škol pro školní rok 2003/2004 se uskutečnil 20. a 21. března 

v době od 7 do 16 hodin ve všech mateřských školách v Opavě.  

 

V březnu dali zastupitelé svůj souhlas s vystěhováním školky pro děti s astmatickými, 

dýchacími či alergickými potížemi na Gudrichově ulici. Budovu vlastní pražská 

společnost D1, která musela dosud respektovat fakt, že město si budovu v roce 1997 

vypůjčilo od Okresního stavebního podniku na deset let. Firma tedy městu nabídla za 

předčasné vyklizení 900 tisíc korun. „Umím si představit, že školka ještě poběží, ale 

pak stejně nastane neodvratný konec, bude muset být přemístěna, což si vyžádá 

nějaké náklady. Takhle se nám nabízí skoro milion korun,“ obhajoval své rozhodnutí 

Rudolf Chamráth (KDU-ČSL). Děti se přemístily do nedaleké školky na ulici 17. 

listopadu.287 Školka s nadstandardní péči o děti zdravotně oslabené, tzn. děti, které 

trpěli opakovanými záněty horních a dolních cest dýchacích a děti, které měly sklon 

k astmatickým záchvatům, ukončila svou činnost k 31. červenci. Program pro 

                                                 
285 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2004, leden. 
286 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 18, str. 3. ISSN 1212-
2041. 
287 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 13, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
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zdravotně oslabené děti se v nové školce neměnil. Pedagogické pracovnice také 

přešly do nové školky.288  

 

Mateřská škola na Olomoucké ulici otevřela 29. dubna zcela rekonstruovanou 

zahradu s travnatými plochami, pískovišti, prolézačkami a skluzavkami.  

 

Základní školy  
Zápis opavských dětí do prvních tří pro školní rok 2003/2004 proběhl ve dnech 7. a 8. 

února.289 Spádové obvody základních škol ve Statutárním městě Opavě nově 

stanovovala s účinností od 20. ledna Obecně závazná vyhláška č. 9.290  

 

Základní škola T. G. Masaryka v Riegrově ulici  

Opět se tu v novém školním roce otevřely dvě první třídy, z nichž jedna nabízela 

rozšířenou výuku výtvarné výchovy. 3. února proběhl ve škole od 14 do 17 hodin Den 

otevřených dveří, kdy si rodiče i budoucí prvňáčci mohli prohlédnout učebny, 

tělocvičnu, školní družinu nebo učebny s výpočetní technikou.291 

 

Základní škola Boženy Němcové  

Škola zahájila nový školní rok s druhou multimediální počítačovou učebnou pro žáky 

šestých tříd s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky.292  

 

ZŠ Edvarda Beneše  

Škola otevřela ve školním roce 2003/2004 třídu s rozšířenou výukou tělesné výchovy 

se zaměřením na volejbal. Třída byla určena pro chlapce i děvčata z 5. tříd.293 

„Volejbal patří k našim populárním sportům. Nápad založit takovouto třídu už máme 

několik let. K tomuto kroku nás vedly i úspěchy našich žáků ve volejbalových školních 

soutěžích. Třídy budou určeny pro čtrnáct chlapců a čtrnáct děvčat, tak aby mohli hrát 

proti sobě klasický šestkový volejbal,“ řekl v tisku ředitel školy Pavel Dominik.   

 

                                                 
288 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červenec-srpen, str. 1. 
289 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 3, str. 14. ISSN 1212-
2041. 
290 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 5. 
291 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 3, str. 14. ISSN 1212-
2041. 
292 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 8, str. 3. ISSN 1212-2041. 
293 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 10, str. 15. ISSN 1212-
2041. 
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V této škole je však hlavně nabízena rozšířena výuka anglického, německého, 

francouzského a ruského jazyka. První cizí jazyk se tu žáci učí ve třetí třídě, další 

jazyk si přibírají v šesté. V tomto roce se tu vyučovalo ve 24 třídách. Ku pomoci tu 

byly čtyři jazykové a dvě počítačové učebny, odborné třídy pro výuku fyziky, chemie, 

přírodopisu, výtvarné výchovy, hudební výchovy, pěstitelství a dílen. Škola disponuje 

dvěmi tělocvičnami.294  

 

Letos oslavila škola 30. výročí svého založení, které oslavila školní akademií 11. 

prosince v sále Na Rybníčku.  

 

Základní škola Otická 

Již devatenáct let se tato škola zaměřuje na matematiku a přírodovědu. Žáci si mohou 

specializaci vybrat v šesté třídě, mohou tak učinit i žáci jiných opavských základních 

škol. Letošní zkoušky a psychologické testy do 6. tříd proběhly 28. dubna. Ředitelkou 

byla Karla Havlicová.295  

 

Základní škola Opava, Praskova 

308 žáků navštěvovalo v tomto školním roce školu v centru Opavy. 14 tříd doplňovaly 

ve výuce dvě nadstandardně vybavené počítačové učebny, keramická dílna, učebna 

informatiky, odborná učebna dílen, angličtiny, tělocvična, učebna hudební výchovy a 

přírodopisu. V tomto školním roce škola realizovala projekt prevence sociálně 

patologických jevů. Jako jediná v Opavě se zapojila do programu rozvoje počítačové 

gramotnosti u dětí, a to realizací výukového systému firmy Fortna. Poprvé v tomto 

roce také nabízela možnost účastnit se vzdělávacího a poznávacího zájezdu do 

Londýna. Ředitelkou školy byla Mgr. Pavla Hejduková.296 

 

Základní škola Englišova 

24. června převzali žáci osmých tříd Základní školy Englišova v Opavě v hlavním sále 

trojského zámku v Praze Ocenění za nejaktivnější školu díky projektu Jak to vidím já. 

Jednalo se již o pátý ročník soutěže, kde žáci posílají své práce. Opavští žáci se 

v tomto roce prezentovali prací nazvanou Studio krátkých filmů. „Žáci kreslili na 

jednotlivá okénka svůj vymyšlený příběh,“297 uvedla učitelka výtvarné výchovy Jana 

                                                 
294 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 8. 
295 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 8. 
296 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 8. 
297 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 30, str. 13. ISSN 1212-
2041. 
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Střílková. Vybrali si téma Divácké násilí. Cenu v podobě diplomu a poukazu na 

pětidenní pobyt v Krkonoších jim předal ministr Stanislav Gross. 

 

Škola je od roku 1990 již 13 let vyhlášena nejúspěšnější školou se sportovními třídami 

v rámci celé ČR. Výuka probíhala v deseti odborných učebnách (dvě počítačové 

s připojením na internet, fyziky, chemie, cizích jazyků, přírodopisu, výtvarné výchovy 

elektrodílny, kovodílny, keramické dílny), dvou tělocvičnách, na atletické dráze se 

sektory pro technické disciplíny a třech hřištích pro míčové hry (vše pokryto umělými 

povrchy). Ve škole se žáci se učili anglickému a německému jazyku od 7. třídy navíc 

informatice. Nabídka volitelných předmětů byla bohatá: praktika z chemie, z fyziky, 

technické práce a kreslení, druhý cizí jazyk, pohybové hry, sportovní výchova, 

sborový zpěv atd.  

 

Zvláštní pozornosti se těší sportovní třídy. Výuku doplňuje pět hodin tělesné výchovy 

a pravidelné tréninky po vyučování. Žáci pátých až devátých tříd absolvovali lyžařské 

zimní soustředění, šesté a sedmé třídy podzimní a jarní soustředění na kolech, 

kombinované s pobytem v přírodě. Osmé a deváté třídy absolvovali atletická 

soustředění. Od šesté třídy pak žáci absolvují po celý školní rok plavecký trénink. Žáci 

se zdokonalovali i v dalších sportech – basketbale, volejbale, kopané, sportovní 

gymnastice, florbale, orientačním běhu, cyklistice a dalších.298 

 

Talentové zkoušky do pátých a šestých sportovních tříd proběhly 16. května. 

 

Ředitelem byl Mgr. Jan Škrabal. 

 

Základní škole Ilji Hurníka v Opavě  

Tento název byl škole propůjčen v roce 2000 za její umělecké aktivity. Přispěla k tomu 

hlavně existence pěveckých sborů při této škole – Domino, Cvrčci, Sluníčko a 

přípravný sbor. Školu v tomto roce navštěvovalo 453 žáků, vyučovalo se v 18 třídách, 

z toho bylo devět hudebně zaměřených. Pozornost byla věnována integrovaným 

žákům s poruchami učení, zdravotními problémy apod. Škola se zapojila do projektu 

primární protidrogové prevence. Ředitelem školy byl Mgr. Manfred Hubálek.299  

 

Základní škola Opava, Krnovská 

                                                 
298 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 7. 
299 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 7. 
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Škola je orientovaná na rozšířenou výuku informatiky. V letošním roce se žáci této 

školy zapojili do projektu „Mládí a vědění 2002“, který byl realizován pod záštitou 

německé pobočky firmy Siemens. Cílem projektu bylo vytvoření multimediální 

prezentace na osobním počítači na téma EGYPT. Při škole působil pěvecký sbor 

Studánka. Ředitelkou školy byla Mgr. Věra Gebauerová.300  

 

Základní škola Opava, Mírová 

Výuka 411 žáků probíhala ve dvou budovách, z celkového počtu 22 tříd tvořilo 11 

třídních kolektivů žáci s vývojovými poruchami učení. Škola nabízela bohatý výběr 

volitelných předmětů – informatika, psaní na stroji, konverzace v cizím jazyce, 

přírodovědná praktika, výtvarné činnosti, keramika, sportovní aktivity, volba povolání 

atd. Pozornost se tu věnovala prevenci negativních jevů v podobě zapojení do 

projektu „Sám sebou“.301  

 

Základní škola Vrchní 

V tomto roce se tu vyučovalo ve 22 třídách. Žáci si mohli vybírat z bohaté nabídky 

volitelných předmětů: angličtina, němčina, konverzace v těchto dvou jazycích, 

informatika, praktikum z přírodopisu, výtvarné techniky, sportovní výchova, základy 

administrativy, domácnost a praktické činnosti. Od nového školního roku bylo 

zavedeno více hodin tělesné výchovy pro prvňáčky, šesťáky čekalo větší využití práce 

s internetem nejen v informatice ale i v dalších předmětech výuky. Škola se totiž stala 

jedním ze tří regionálních center internetu v Opavě. Ředitelkou školy byla Mgr. 

Zdeňka Ondrášková.302  

 

Základní škola Opava, Komenského 13 

V patnácti třídách se letos dostalo vzdělání 340 žákům. Výuka probíhala v běžných 

třídách a třídách sportovních se zaměřením na lední hokej. Mladí hokejisté navštěvují 

školu od čtvrté třídy. Škola poskytuje návaznost na dorosteneckou, juniorskou a 

dospělou kategorii. Pro sportovce má výhodné umístění, nachází se totiž vedle 

zimního stadionu, blízko je vlakové nádraží i autobusové zastávky. Dětem 

s poruchami učení se věnovalo v tomto školním roce šest proškolených pedagogů. 

K povinně volitelným předmětům na této škole patří sportovní výchova zaměřena na 

lední hokej, informatika, užité výtvarné činnosti, základy administrativy, cvičení 

                                                 
300 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 7. 
301 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 7. 
302 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 7. 
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z jazyka českého, praktika z chemie, přírodopisu, apod. Ředitelem školy byl Stanislav 

Slaný.303  

 

Základní škola Opava, Šrámkova 

Nabízela také v tomto roce žákům výuku podle projektu Zdravá škola, krásný 

sportovní areál, dvě tělocvičny a gymnastický sál, dvě učebny výpočetní techniky, 

přístup k internetu v době výuky i v odpoledních hodinách, možnost zpracování 

videozáznamu na počítači v programu DV studio, audiovizuální učebnu s kabelovou 

televizí a videem. Vydával se tu školní časopis TUKAN. Se sportovní gymnastikou 

dívek se začínalo už v první třídě, s basketbalovou přípravou u hochů ve druhých a 

třetích třídách. Ředitelem byl Mgr. Jaroslav Horák.304 

 

Školní jídelna na Šrámkově ulici nabízela od nového roku také stravování pro 

veřejnost. Cena jedné porce přišla na 38 Kč. Obědy si však museli zájemci odnést 

v jídlonosiči.305 

 

Základní škola Opava-Kylešovice 

Poprvé ve školním roce 2003/2004 otevřela pro 6. ročník třídu s rozšířenou výukou 

informatiky a sportovní třídu se zaměřením na fotbal. Výuka probíhala v moderních 

počítačových učebnách. Škola měla k dispozici dvě tělocvičny, rozsáhlý sportovní 

areál se čtyřmi antukovými hřišti, dvěma víceúčelovými hřišti s umělým povrchem, 

nové hokejbalové hřiště a fotbalové hřiště. Den otevřených dveří letos uspořádala 15. 

května. Ředitelkou školy byla Mgr. Stanislava Burdová.306 

 

Střední školy 
Mendelovo gymnázium 

K poslednímu červnu navštěvovalo školu 772 žáků, kteří si rozšiřovali své vzdělání ve 

25 třídách pod dozorem 63 pedagogů. Dívky tvořily skupinu o počtu 474 žákyň.307  

 

Přijímací řízení na školu proběhal ve dvou kolech – 14. dubna a 15. května. Na 

čtyřleté studium bylo přijato 120 studentů (4 třídy), na osmileté 30 (1 třída).308  

                                                 
303 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 7. 
304 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 8. 
305 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 5, str. 7. ISSN 1212-2041. 
306 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 8. 
307 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2002/2003, str. 5-6. 
308 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2002/2003, str. 9-10. 
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Písemné maturitní zkoušky letos připadly na 15. dubna, ústní pak na 19. – 29. května. 

Ze 189 maturujících všichni zkoušku udělali, těch s vyznamenáním bylo 116.309  

 

Studenti Mendelova gymnázia úspěšně reprezentovali svou školu na mnoha 

olympiádách, sportovních soutěžích jako např. Velká cena ZOO Ostrava, Konverzační 

soutěž v německém jazyce v Praze (Tereza Šimečková obsadila 2. místo a vyhrála 

pobyt v Německu), celostátní soutěž „1000 otázek a odpovědí o EU“ (díky této 

soutěže navázala škola kontakt se školou v belgickém Monsu), Turnaj mladých fyziků. 

Členi školního dramaturgického kroužku se prezentovali na Dni Evropské unie 

divadelním představením Haprdáns aneb Hamlet, princ dánský ve zkratce. Vybraní 

studenti vyjeli do zahraničí, navštívili Francii, Belgii či Švýcarsko.310  

 

Pěvecký sbor Luscinia fungující při Mendelově gymnáziu je od nepaměti spjat 

s manžely Slovíkovými. Šedesát zpívajících členů letos koncertovalo např. pro 

lucemburského velvyslance či uskutečnilo předvánoční turné v Německu a účastnilo 

se samozřejmě soutěže pěveckých sborů OPAVA CANTAT 2003 se svým Africkým 

koncertem. Letos vydal soubor již své třetí CD. Křest proběhl 24. Května v prostorách 

Sněmovního sálu minoritského kláštera za přítomnosti sponzorů – firmy Hobis a 

Grafis. CD obsahuje Haydnovu Mši Sancti Joanis de Deo, Juřicovy Žáby, Claptonovo 

Tears in heaven a mnoho lidových písní i jazzové úpravy pro soubor.311  

 

OPAVA CANTAT proběhla letos již poosmé. Na přehlídku přijely sbory z Plzně, 

z Prahy, České Lípy, Orlové, Českého Těšína, Hodonína a Glubczyc. 13. – 16. 11. se 

soutěžilo v sedmi kategoriích. Podobně jako v loňském roce se soubory mohly 

přihlásit do kategorie začínajících nebo pokročilých či nově využít kategorii dívčích 

sborů. Velký úspěch měl Smíšený pěvecký sbor lycea z Glubczyc, který získal zlaté 

pásmo ve třech kategoriích. 

 

V listopadu se celá škola zapojila do organizace Dne Evropské unie. Studenti např. 

vyplňovali dotazníky zaměřené na znalosti EU či psaly své názory ve vybraném cizím 

jazyce, který se na gymnáziu vyučuje. Součástí aktivit bylo také představení 

jednotlivých kandidátských zemí. Skupinky studentů si losovaly země a pak vymýšleli 

na základě zjištěných informací o ní různé vtipné scénky 

 

                                                 
309 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2002/2003, str. 12-13. 
310 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2002/2003, str. 30-35. 
311 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červenec-srpen, str. 11. 
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Škola pokračovala také ve stavebních úpravách. Byla provedena sanace zdiva na 

budově tělocvičny.312  

 

Slezské gymnázium 

Gymnázium na Krnovské ulici v Opavě nese od 1. ledna tohoto roku nový název 

Slezské gymnázium. „Doufejme, že název bude školu i nadále zavazovat k takové 

práci, která povede k dobrým výsledkům studentů, ke spokojenosti rodičů i pedagogů 

a také k dobré reprezentaci města Opavy,“313 řekl ředitel školy František Kuděla.  

 

Od roku 2003 funguje Slezské gymnázium pod vedením Ing. Milady Pazderníkové.314 

 

Masarykova střední škola zemědělská 

V tomto roce došlo ke změně na ředitelském postu školy. Ředitelem školy se stal Ing. 

Arnošt Klein, který byl do funkce jmenován hejtmanem Moravskoslezského kraje Ing. 

Evženem Tošenovským jmenovacím č.j. ŠMS/14015/03/Šl. ze dne 18. 8. 2003. 

Vystřídal tak Ing. Františka Beneše, který byl ředitelem školy od roku 1996.315 

 

Skupince studentů této školy se podařilo získat grant v druhém ročníku programu 

Make a Connection – Připoj se. „Projekt jsme nazvali Světlo do života. Určen je dětem 

ze Speciální základní školy pro zrakově postižené. Chceme jim umožnit zapojení do 

činností, které jsou pro ně hůře dostupné. Zároveň chceme pochopit jejich svět,“ 

popsala důvody vzniku projektu studentka třetího ročníku Hana Liznmajerová. Jí a 

jejím spolužákům převážně ze 3. B se podařilo získat celkem 40 tisíc Kč. „Chceme, 

aby handicapované děti mohly s naší pomocí poznat život zvířat na farmě, ale také si 

třeba zajezdit na koni a na traktoru…Kluci z naší třídy přislíbili, že nám třeba při té 

akci s traktorem nebo při drakyádě pomůžou. Takže je nás na všechno rozhodně víc, 

než zaevidovaných dvanáct lidí z projektového týmu,“316 řekla další členka týmu Eva 

Kubánková. Studenti se svým projektem uspěli mezi 156 přihlášenými.  

 

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy Opava  

                                                 
312 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2002/2003, str. 5-6. 
313 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 6, str. 17. ISSN 1212-
2041. 
314 http://www.slezgymopava.cz/o-skole/  31. 1. 
315 http://www.zemedelka.opava.cz/historie-3.php, 19.1. 
316 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 32, str. 3. ISSN 1212-
2041. 
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Škola nacházející se na Kolofíkově nábřeží uspořádala soutěž v oboru zámečník. 

Zúčastnilo se 16 škol ze tří krajů. Vítězem se stal Jaroslav Kroužil z ISŠ technické 

Přerov. Zástupci našeho kraje obsadili 3. a 5. místo.317  

 

V tomto roce škole schválili opavští radní rozšíření vzdělávací nabídky o studijní obor 

Technické lyceum a studijní obor Ekonomické lyceum.318 

 

 

Střední průmyslová škola stavební 

Na škole byla na podzim roku 2003 provedena rekonstrukce střechy podle původního 

návrhu architekta Frantze Kachlera a zároveň byly rekonstruovány půdní prostory a 

vybudována nová sborovna.319 

 

Ve školním roce 2003/2004 měla škola 14 tříd. V denním studiu byly: čtyři třídy se 

zaměřením Stavebnictví – pozemní stavitelství, čtyři třídy se zaměřením Stavebnictví 

– stavební obnova, tři třídy se zaměřením Stavebnictví – podnikání ve stavebnictví a 

tři třídy se zaměřením Geodézie. 

 

Rada města Opavy na svém zasedání 4. března souhlasila s rozšířením vzdělávací 

nabídky této školy o studijní obor Technické lyceum.320  

 

Ve školním roce 2003/2004 navštěvovalo školu v denním studiu 417 studentů, z toho 

324 chlapců a 93 děvčat. Do školy dojížděli studenti také např. z města Jeseník, 

Bruntál, Krnov, Šumperk, Ostrava či Frýdek – Místek a Karviná. 

 

Na školní rok 2003/2004 podalo přihlášku na školu 102 žáků základních škol. Bylo 

přijato 90. Výběr přijímaných žáků byl prováděn podle bodového ohodnocení výsledků 

z matematiky a celkového prospěchu za obě pololetí osmé třídy a prvního pololetí 

deváté třídy a dále podle bodového ohodnocení přijímací zkoušky. V prvním kole 

přijímacího řízení bylo přijato 72 žáků ze 73 přihlášených. Ve druhém kole přijímacího 

řízení bylo přijato 18 žáků. Na odvolání ve druhém kole byl přijat 1 žák. 

 

                                                 
317 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 18, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
318 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 2. 
319 http://www.spsopava.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=34 24. 1. 2013 
320 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 2. 
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Maturitní zkoušky se konaly v termínu od 26. 5. do 6. 6. Z 81 studentů jich maturovalo 

v řádném termínu 75. Dva neprospěli v závěru 4. ročníku a bylo jim povoleno jeho 

opakování. Čtyři studenti uspěli při opravné zkoušce 26. 8. a maturovali v náhradním 

termínu 17. 9. spolu se čtyřmi studenty, kteří neuspěli u maturity z jednoho předmětu. 

S vyznamenáním maturovalo 16 studentů, což je 21% z celkového počtu maturantů. 

 

Vyučování zajišťovalo 33 interních učitelů včetně ředitele školy a jeho zástupce, 

vedoucího odborné praxe a dále tři externí učitelé. V průběhu školního roku 

2003/2004 nastoupili dva učitelé a jeden učitel odešel do důchodu. 

 

V rámci mimoškolních aktivit škola vyslala své studenty např. na Mezinárodní soutěž 

MATEMATICKÝ KLOKAN, kde školu prezentovalo 64 studentů v kategorii JUNIOR a 

11 studentů v kategorii STUDENT. Studenti Střední průmyslové školy stavební byli 

nejúspěšnější z okresu: Marek Sajdok, 2.B  získal 1. místo a David Řehulka získal 3. 

– 5. místo.321 

 

3. až 7. listopadu se uskutečnila ve výstavních prostorách Optysu výstava prací 

studentů Střední průmyslové školy stavební. Vystavené práce představovaly průřez 

grafickými dovednostmi studentů. Součástí byly také modely střech a celých menších 

staveb vyprojektovaných a zhotovených nejšikovnějšími studenty. Všestrannost 

studentů byla dokumentována i jejich literárními díly třeba i v angličtině či němčině.322  

 

Církevní střední varhanická škola v Opavě 

Škola letos uspořádala ojedinělou akci. Ve dnech 17. a 18. ledna proběhl v jejích 

prostorách kurz gregoriánského chorálu, který vedl mnich benediktinského opatství 

Niederaltaich fr. Gregor Baumhof, OSB. Celý kurz byl jakýmsi uvedením do 

problematiky gregoriánského chorálu, jeho dějin, interpretace, teologie a problémů 

gregoriánské paleografie a sémiologie. Součástí kurzu byly praktické ukázky nácviku 

se studentskou gregoriánskou scholou a společný zpěv všech) účastníků. 

Vyvrcholením pak byly zpívané nešpory a latinská mše svatá v kapli Svatého kříže na 

Matiční ulici, kterou celebroval Mons. Josef Veselý.323  

 

Letos škola také uspořádala cyklus adventních koncertů.324 

 

                                                 
321 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2002/2003, Opava 25. září 2003 
322 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, prosinec, str. 8. 
323 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, březen, str. 5. 
324 http://www.konzervator.cz/umelecka-cinnost-konzervatore.php 31. 1. 
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Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o. 

Škola vznikla v roce 1993. Od září 1996 již existovala pod názvem Soukromá střední 

podnikatelská škola s. r. o. v Opavě, která byla zapsána do obchodního rejstříku. Pro 

větší možnost činnosti a po dohodě s MŠMT byl Krajským soudem v Ostravě vydán 

nový zápis dne 5. 6. 1998, kdy dochází ke změně názvu na Soukromá střední 

podnikatelská škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. Později zase změněn bez SOU. 

 

Na škole, která sídlí na Zámeckém okruhu 29, se vyučovalo v těchto oborech: 

Podnikatel se zaměřením na řízení firem, Veřejnosprávní činnost, Podnikatel se 

zaměřením na aplikovanou výpočetní techniku, Podnikání v oborech obchodu a 

služeb, Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství, Podnikání v 

technických povoláních. Jednalo se o studium denní formy pro žáky základních škol, 

večerní a dálkové a denní nástavbové studium pro absolventy učilišť.325 

 

Hotelová škola a Vyšší odborná škola 

Od akademického roku 2003/04 škola získala akreditaci k výuce bakalářského 

studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus se studijním oborem 

Hotelnictví. Výuka byla realizována ve spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou 

v Karviné v budově Vyšší odborné školy.326 

 

Slezská univerzita v Opavě 
V roce 2003 měla Slezská univerzita v Opavě dvě fakulty, Filozoficko-

přírodovědeckou v Opavě, Obchodně podnikatelskou v Karviné, Matematický ústav v 

Opavě a vysokoškolské pracoviště Vzdělávací centrum Slezské univerzity v Krnově, 

které je nejmladší univerzitní součástí.327 

 

 

Na postu předsedy Správní rady Slezské univerzity vystřídal PhDr. Jaromíra Kaluse 

od 15. 4. 2003 Břetislav Tůma (Ferram, a. s. Opava). Na postu místopředsedů 

vystřídal PhDr. Jaroslava Gacka (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a RNDr. Pavla 

                                                 
325 http://www.podnikatelskaskola.cz/historie/ 31. 1. 
326 http://www.sshsopava.cz/skola/historie.aspx    31. 1. 
327 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003. Opava, květen 
2004, str. 9 
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Krejčího (Státní Slezská nemocnice) PhDr. Jaromír Kalus a Ing. Vladislav Uličný 

(Intext, Krnov).328  

 

Předsedou Akademického senátu SU zůstával RNDr. Jindřich Vaněk (OPF), na 

postech místopředsedů vystřídal Mgr. Jiřího Kříž (FPF) Jakub Chvátal (OPF), zůstával 

PhDr. Petr Vojtal.329 

 

Studijní programy 

Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě probíhaly tyto studijní programy. 

bakalářské: 

- Fyzika 

- Aplikovaná fyzika 

- Informatika 

- Sociální politika a sociální práce 

- Historické vědy 

- Informační studia a knihovnictví 

- Filologie 

- Teorie a dějiny literatury 

- Filmové, televizní a fotografické umění a nová média 

magisterské: 

- Fyzika 

- Informatika 

- Historické vědy 

- Filologie 

- Učitelství pro střední školy 

navazující magisterské: 

- Fyzika  

- Informatika 

- Historické vědy 

doktorské: 

- Fyzika 

- Historické vědy. 

 

                                                 
328 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003. Opava, květen 
2004, str. 17 
329  
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Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné byly realizovány studijní obory v rámci 

studijních programů 

bakalářských: 

- Hospodářská politika a správa  

- Ekonomika a management 

- Systémové inženýrství a informatika 

- Gastronomie, hotelnictví a turismus 

magisterských: 

- Hospodářská politika a správa  

- Ekonomika a management 

- Systémové inženýrství a informatika 

navazujících magisterských: 

- Hospodářská politika a správa  

- Ekonomika a management. 

 

Matematický ústav společně se Slezskou univerzitou má uděleny akreditace pro 

uskutečňování: 

- bakalářského studijního programu Matematika 

- magisterského studijního programu Matematika 

- navazujícího magisterského studijního programu Matematika 

- doktorského studijního programu Matematika.330 

 

Studium 

Na univerzitu bylo přijato v roce 2003 celkem 1850 studentů.331 Počet všech studentů 

byl k 31. 12. bez ohledu na přerušení studia k tomuto datu 3 742332, z toho 192 přijelo 

studovat do Opavy ze zahraničí. Nejvíce studentů pocházelo ze Slovenska a Polska. 

V rámci pomoci České republiky rozvojovým zemím pokračovala ve studiu jako vládní 

stipendista občanka Bolívarovské republiky Venezuela.333 

 

V roce 2003 ukončilo na univerzitě vzdělání dosažením titulu 581 studentů.334  

 
                                                 
330 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003. Opava, květen 
2004, str. 23-24 
331 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003. Opava, květen 
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Z celkového počtu 451 neúspěšných studentů jich 321 zanechalo studia a 130 jich 

nesplnilo požadavky pro další studium.335 

 

Vzdělávání 

Rozhodnutím MŠMT bylo vyhověno požadavku na rozšíření akreditace pouze pro 

Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě, a to v následujícím studijním programu: 

studijní obor Učitelství dějepisu pro střední školy, o studijní obor Učitelství matematiky 

pro střední školy, o studijní obor Učitelství informatiky pro střední školy.336 

 

Oprávnění konat státní rigorózní zkoušky byla udělena v rámci rozhodnutí o 

prodloužení akreditace a rozšíření akreditace u těchto magisterských (resp. 

navazujících magisterských) studijních programů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v 

Opavě: Teoretická fyzika (studium prezenční na 5 let, titul RNDr.), Učitelská fyzika pro 

střední školy (studium prezenční na 5 let, titul RNDr.), Archeologie (studium prezenční 

na 5 let, titul PhDr.), Historie (studium prezenční na 5 let, titul PhDr.), Historie – 

Muzeologie (studium prezenční na 5 let, titul PhDr.), Učitelství dějepisu pro střední 

školy (studium prezenční na 5 let, titul PhDr.), Učitelství matematiky pro střední školy 

(studium prezenční na 5 let, titul PhDr.) a u navazujících magisterských studií Historie 

– Muzeologie (studium prezenční na 2 roky, titul PhDr.).337 

 

V dubnu bylo úspěšně završeno úsilí Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné o 

akreditaci nového bakalářského studijního oboru Hotelnictví, který byl místo původně 

navrhovaného bakalářského studijního programu Ekonomika a management 

akreditován v rámci nového studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus. 

Rozhodnutí o udělení akreditace čj. 17 049/2003-30 ze dne 2. dubna 2003 umožňuje 

Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné spolu s Vyšší odbornou školou a Hotelovou 

školou Opava uskutečňovat studium se standardní dobou studia 3 roky v prezenční 

formě do 2. dubna 2007.338 

 

V září akademického roku 2003/2004 se zapsali ke studiu první úspěšní uchazeči o 

studium bakalářského studijního programu Gastronomie, hotelnictví a turismus, 

studijního oboru Hotelnictví, uskutečňovaného na základě udělené akreditace 
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Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné a Vyšší odbornou školou a Hotelovou 

školou Opava. K 31. 10. studovalo aktuálně v tomto oboru celkem 54 studentů, 

finanční stránka byla zabezpečena na základě přiznané dotace z Programu podpory 

studijních programů garantovaných VVŠ a realizovaných na VOŠ.339 

 

Prioritou Vzdělávacího centra v Krnově je další vzdělávání dospělých a především 

pracovníků veřejné správy. Tato vzdělávací činnost zahrnuje vzdělávání pracovníků 

veřejné správy, univerzitu třetího věku a další vzdělávací akce. V roce 2003 bylo 

celkem realizováno 20 vzdělávacích akcí, což představuje 292 účastníků kurzů.340 

 

Univerzita III. věku 

Filozoficko-přírodovědecká fakulta pokračovala v tomto roce v rámci Univerzity III. 

věku v uskutečňování vzdělávacího cyklu pro seniory, a to ve dvou kurzech v letním a 

zimním semestru - Šance a úskalí druhé poloviny života (letní semestr), Jazyk a 

komunikace dnes (zimní semestr). Na Obchodně podnikatelské fakultě to byly tyto 

kurzy: Vybrané problémy moderní ekonomie, Moderní marketing, Účetnictví a daně 

v ČR, Vybrané otázky práva, Informatika, Vybrané problémy matematiky.341  

 

Také v Krnově pokračovalo také cyklické vzdělávání seniorů. V rámci tohoto cyklu 

bylo realizováno 16 plánovaných (42 hodin) a 8 mimořádných (16 hodin) přednášek. 

Tématem byla např. Politologie, Hospodářská politika EU, Ekonomika a management, 

Informatika, Sociologie nebo třeba Kulturní památky Slezska.342 

 

Knihovny 

Vzhledem k tomu, že se v budovách FPF nenašlo vhodnější umístění pro Rakouskou 

knihovnu, byl dočasný depozitář v roce 2003 přeměněn na půjčovnu. Duplikátní a 

málo využívaný fond byl přemístěn do skladu Ústřední knihovny FPF na Krnovské ul. 

V listopadu 2003 byla zvažována varianta umístění Rakouské knihovny do prostor 

bývalého Univerzitního klubu - Čajovna Bludný kámen v Opavě. Vzhledem k jejich 
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nevyhovujícímu stavu – vlhkosti a plísni - k přestěhování nedošlo. V roce 2003 přešla 

Rakouská knihovna plně na knihovnický systém T-Series.343 

 

Spolupráce  

V roce 2003 byla uzavřena nová smlouva s Wyźszou Szkołou Zarządzania i 

Administracji v Opole (12. 9. 2003), s Law University of Lithuania (30. 9. 2003) a s 

Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnavě 17.10.2003) a další tři smlouvy byly 

automaticky po pěti letech prodlouženy (Akademia Ekonomiczna im. Karola 

Adamieckiego v Katowicach (28. 1. 2003), Univerzita Komenského v Bratislavě 

(1.10.2003), University of Debrecen (16. 10. 2003).344 

 

Konference 

Slezská univerzita uspořádala v roce 2003 několik mezinárodních konferencí např.: 

Česko-polská literárněvědná konference Obraz minulosti v nejnovější české a polské 

literatuře – Obraz przeszłości w najnowszej literaturze czeskiej i polskiej (12. – 13. 

11.) , Mezinárodní germanistické sympozium Tschechische Germanistik: Bilanz und 

Perspektiven, Ehrenkolloquium für (22. 5. – 24. 5.), XVIII. sympozium o starší době 

bronzové v českých zemích a na Slovensku (15. – 17. 10.), Česko-slovenský seminář 

Kognícia, umelý život a počítačová inteligencia (14. – 16. 5.),  Mezinárodní 

konference „Opolské a opavské Slezsko ve směru evropských standardů. 

Společenská aktivita obyvatel pohraničí“ (20. – 21. 11.), Mezinárodní konference 

První setkání fotografických škol (30. 10. – 1. 11.), Summer Symposium in Real 

Analysis XXVII, Opava, 23–29. června.345 

 
Ocenění 

Slezská univerzita udělila počtvrté ve své dosavadní historii čestnou vědeckou 

hodnost doktor honoris causa. Ocenění byla předána prof. dr. phil. dr. med. Gundolfu 

Keilovi z Bayerische Julius-Maxiimilians-Universität ve Würzburgu. Tato osobnost 

v oboru historických věd se dlouhodobě zasazuje o rozvoj zahraniční spolupráce 

opavské univerzity nejne na poli vdeckém, ale i organizátorském a pedagogickém. Na 

počátku devadesátých let bylo z jeho iniciativy uspořádalo v Hradci nad Moravicí první 

mezinárodní vědecké sympozium Dějiny Rakouského Slezska. Zprostředkoval 

specializované studium germanistiky a historie pedagogům Slezské univerzity, 
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zasloužil se o realizaci několika společných vědeckých projektů a pomáhal při zřízení 

německé knihovny na opavské univerzitě. Jeho přičiněním byla v roce 1997 

podepsána dohoda o spolupráci mezi SU a univerzitou ve Würzburgu.346  

 

První rektor Slezské univerzity Martin Černohorský byl oceněn medailí Akademie 

Ekonomiczne im. Karola Adamieckiego v Katovicích za osobní zásluhy o trvalý rozvoj 

kontaktů mezi polskými a českým vysokými školami ve sféře vědy.347 

 

16. prosince byla udělena Cena rektora Slezské univerzity v Opavě za rok 2003 doc. 

RNDr. Tomáši Kopfovi, Ph.D., z Matematického ústavu a PhDr. Pavlu Šopákovi z 

Ústavu historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty.348 

 

Významné návštěvy 

V uplynulém roce OPF navštívila řada významných osobností. 5. 3. 2003 se uskuteč-

nila přednáška JUDr. Otakara Motejla – ombudsman ČR, 10. 3. 2003 přednesl 

přednášku PhDr. Lubomír Zaorálek – předseda sněmovny Parlamentu ČR, 1. 12. 

2003 se s vedením fakulty a univerzity setkala ministryně školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR JUDr. Petra Buzková a 18. 12. 2003 proběhla přednáška senátora 

doc. Ing. Josefa Zieleniece, CSc.349 

 

SU navštívil 18. března a o česko-polské spolupráci tu jednal generální konzul Polské 

republiky v Ostravě Andrzej Kaczorowski. 3. září proběhla návštěva lucemburského 

velvyslance Pierre-Louis Lorenze.350
 Rovněž v září proběhla návštěva představitelů 

Obirin University Tokyo v Karviné a Opavě a návštěva velvyslanců Polska, Německa 

a Francie (Andrzej Krawczyk, Michael Libal, Joel de Zorzi).351 
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Události 

8. ledna uspořádala Filozoficko-přírodovědecká fakulta a Matematický ústav Slezské 

univerzity Den otevřených dveří. Zájemce uvítala proděkanka fakulty Irena 

Korbelářová, poté se účastníci rozešli na jednotlivé oddělení. 

 

5. září 2003 byla slavnostně otevřena nově rekonstruovaná budova rektorátu SU a 

Matematického ústavu. K této příležitosti byla vydána pamětní medaile.352   

 

23. září došlo k oficiálnímu zahájení výuky nového studijního oboru Hotelnictví, 

garantovaného Obchodně podnikatelskou fakultou, na půdě Vyšší odborné a hotelové 

školy; Opava. 

 

15. října byla ustavena Regionální rada pro rozvoj lidských zdrojů při krnovském 

Vzdělávacím centru Slezské univerzity.  

 

19. října proběhl Den otevřených dveří v nově rekonstruované budově rektorátu a 

Matematického ústavu SU. 

  

21. – 22. října zasedala na půdě SU česko-slovenské historické komise. 

  

21. - 24. října se SU účastnila jubilejního 10. ročníku veletrhu pomaturitního vzdělání 

Gaudeamus 2003 v Brně. 

 

31. října uspořádal Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU 

první prezentační setkání českých a zahraničních fotografických škol. 

 

18. listopadu byl kandidátem na funkci rektora na období od 1. března 2004 do 28. 

února 2007 zvolen Akademickým senátem SU prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.353  

 

20. 11. se sešli rektoři šesti univerzit a vysokých škol (Slezská univerzita v Opavě, 

Ostravská univerzita v Ostravě, Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu, Uniwersytet 

Śląski w Katowicach, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego v Katowicach, 

Uniwersytet Opolski w Opolu) sídlících na území českého a polského Slezska a 
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vytvořili Konferenci rektorů slezských univerzit, jejíž předsedou se stal rektor Slezské 

univerzity.354 

 

Kulturní akce 

Slezská univerzita pořádala či se podílela na organizaci několika zajímavých akcí či 

počinů. Zmiňme např. festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět; 

Opava (13. – 16. května), vydání publikace Cesta za uměním současné Opavy s 

autorskou účastí SU i Asociace studentů a přátel SU v září 2003, výstavu 

diplomových a klauzurních prací posluchačů Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-

přírodovědecké fakulty SU (vernisáž proběhla 30. října) či veřejnou prezentaci nové 

knihy PhDr. Pavla Šopáka z Ústavu historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké 

fakulty SU „Klasicistní architektura Opavy let 1780-1850“ 12. listopadu.355 

 

Informační sítě 

V roce 2003 byly vybudovány dvě na sobě nezávislé síťové laboratoře – na 

Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě a Obchodně podnikatelské fakultě v 

Karviné. Každá laboratoř je vybavena 10 PC a serverem, síťovými prvky Cisco, 

měřícími přístroji Fluke a výukovými materiály pro praktickou výuku výstavby a 

konfigurace sítí. Byly pořízeny výkonné servery a posílena páteřní síť univerzity.356 

 

Podařilo se také např. vybudovat technickou infrastrukturu pro implementaci 

integrovaného informačního systému SU. 

 

V Opavě byly pořízeny čtyři nové telefonní ústředny Siemens HiPath 4000, které jsou 

umístěny v objektech Bezručovo nám., Na Rybníčku, Masarykova a Hradecká 

ulice.357 

 

V roce 2003 byl realizován projekt Digitalizace vzácných historických tisků. Bylo 

zřízeno digitalizační pracoviště vybavené knižním skenerem, pracovní stanicí a 

softwarem a byla zahájena vlastní digitalizace. Digitalizované dokumenty jsou 

archivovány na CD-Romech, přístupné ve studovně ÚK a prostřednictvím vnitřní 
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počítačové sítě. Projekt je realizován ve spolupráci s oddělením muzeologie ÚHM a 

digitalizační pracoviště je umístěno v jejich prostorách.358 

 

Ubytování studentů  

Ubytování opavských studentů bylo v roce 2003 zajištěno ve vlastní a cizí ubytovací 

kapacitě, přičemž v měsících leden – červen bylo 618 lůžek, z toho bylo 418 vlastních 

a 200 cizích, a to v těchto ubytovacích kapacitách a lokalitách  

vlastních: 

- objekt Hauerova 4, 746 01 Opava; lůžková kapacita: 20; 

- objekt VŠK Vávrovická 244, 747 73 Vávrovice-Palhanec; lůžková kapacita: 

250; 

- objekt VŠK Za drahou 3, 794 01 Krnov; lůžková kapacita: 148; 

- a cizích: 

- objekt Hlavní 257, 747 91 Štítina, lůžková kapacita: 7; 

- objekt Havlíčkova 274, 747 91 Štítina, lůžková kapacita: 25; 

- objekt Masarykova 19, 746 01 Opava, lůžková kapacita: 27; 

- objekt Sadová 20, 746 01 Opava, lůžková kapacita: 50; 

- objekt U Cukrovaru 6, 746 01 Opava, lůžková kapacita: 51; 

- objekt Boženy Němcové 22, 746 01 Opava, lůžková kapacita: 40. 

 

Pro období říjen – prosinec došlo k poklesu ubytovací kapacity z 618 na 578 lůžek, z 

toho 410 vlastních a 168 cizích.359 

 

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné měla v roce 2003 k dispozici koleje s 

celkovou ubytovací kapacitou 1 148 míst: 

VŠ koleje Na Vyhlídce 1/1079, Karviná-Nové Město – lůžková kapacita 464 míst, 

VŠ koleje Kosmos, Žižkova 1799, Karviná-Mizerov – lůžková kapacita 684 míst.360 

 

Stipendia 

Stipendia byla vyplacena v roce 2003 v celkové výši 7 590 tis. Kč.361 
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Investice 

V tomto roce univerzita financovala investice za celkem 83 528 tis. Kč. Zmiňme ty 

finančně největší.362 

  

Objekt na Univerzitním náměstí 3 v Karviné se tomto roce dočkal zateplení fasády 

objektu B, výměny okem v celém areálu, úpravy vzduchotechniky v kuchyni a menze. 

Úpravy stály 16 030 450 Kč.363  

 

V roce 2003 bylo provedeno dokončení rekonstrukce a kolaudace objektu F, 

Hradecká 17. Akce stála 10 103 808 Kč.364 

 
V roce 2003 byly úspěšně realizovány tři transformační a rozvojové projekty: Obnova 

a rozvoj univerzitního informačního systému, Rozšíření páteřní sítě Slezské univerzity 

v Opavě, Zkvalitnění technického vybavení v oblasti IT technologiií OPF za celkem 

3 900 tis. Kč.365  

 

V roce 2003 byla provedena platba a podepsána smlouva o koupi nemovitosti na 

Dolním náměstí.366
 V srpnu Správní rada schválila nabytí nemovitosti – nebytové 

prostory v přízemí a suterénu domu č.p. 20, 19 na ulici Dolní nám. 6,7 včetně 

alikvotního podílu ve výši 13,31 % na společných částech domu a na pozemku parc. 

č. 46/1 a parc. č. 44 v kat. území Opava-Město z majetku Statutárního města 

Opava.367 

 

V srpnu také Správní rada souhlasila se záměrem nabytí nemovitosti – domu čp. 885 

na Bezručově nám. 14 v Opavě s pozemkem p.č. 523 v kat. území Opava-Předměstí 

z majetku České republiky-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

                                                 
362 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003. Opava, květen 
2004, str. 136 
363 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003. Opava, květen 
2004, str. 136-137 
364 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003. Opava, květen 
2004, str. 138 
365 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003. Opava, květen 
2004, str. 141 
366 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003. Opava, květen 
2004, str. 142 
367 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003. Opava, květen 
2004, str. 146 
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Správní rada souhlasila se záměrem převést nemovitosti ve vlastnictví SU jako 

možnou kompenzaci za výše uvedený objekt.368 

 

 

Hospodaření 

Celkové hospodaření univerzity za rok 2003 skončilo kladným hospodářským 

výsledkem ve výši 141 tis. Kč. V hlavní činnosti bylo dosaženo schodku ve výši -823 

tis. Kč, v doplňkové činnosti pak zisku v částce 964 tis. Kč. V oblasti příjmů bylo 

dosaženo celkového objemu 231 792 tis. Kč (v hlavní činnosti 218 029 tis. Kč, v 

doplňkové činnosti 13 763 tis. Kč). V oblasti nákladů bylo vyčerpáno 231 651 tis. Kč (v 

hlavní činnosti 218 852 tis. Kč, v doplňkové činnosti 12 799 tis. Kč).369 

 

Na celkových nákladech se značnou měrou podílely mzdové náklady spolu se 

zákonnými odvody, konkrétně v hlavní činnosti to bylo 120 323 tis. Kč, v doplňkové 

činnosti pak 5 402 tis. Kč. Samotné mzdové náklady činily v hlavní činnosti 87 278 tis. 

Kč, v doplňkové činnosti 4 012 tis. Kč.370  

 

Rok371 2003 

Pedagogičtí pracovníci 194 

Administrativní a vědečtí pracovníci 220 

Zaměstnanci celkem 414 

Zaměstnanci – fyzické osoby 482 

Studenti 3826 

  

Příznivý vývoj pokračoval v oblasti vědy a výzkumu (dále jen VaV), kde v roce 2003 

obdržela SU 14 315 tis. Kč, z toho 8 510 tis. Kč institucionálních prostředků na vý-

zkumné záměry, 4 942 tis. Kč v rámci nespecifikovaných institucionálních prostředků 

na VaV a 863 tis. Kč na projekty poskytnuté v rámci programu „Informační zdroje pro 

VaV.372 

 

V oblasti investic došlo k poskytnutí systémových dotací, na akci „Rekonstrukce a 

oprava objektu Na Rybníčku 1, Opava“ v částce 52 971 tis. Kč, dále pak v částce 5 

                                                 
368 SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ: VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003. Opava, květen 
2004, str. 146 
369 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2003. Opava, květen 2004, str. 5 
370 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2003. Opava, květen 2004, str. 5 
371 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2003. Opava, květen 2004, str. 5 
372 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2003. Opava, květen 2004, str. 5 
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931 tis. Kč na projekty FRVŠ, a na transformační a rozvojový projekt Program 

podpory pro zkvalitnění informační a tech. infrastruktury částku 19 560 tis. Kč.373 

 

Stav dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. činil 14 510 tis. Kč, což předsta-

vovalo nárůst o 1 638 tis. Kč oproti roku 2002, největší podíl činí nákup software ve 

výši 2 073 tis. Kč.374  

 

Stav dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. činil 831 030 tis. Kč, což představuje 

nárůst o 87 636 tis. Kč. Největšího nárůstu bylo dosaženo při nákupu movitých věcí a 

souborů a to ve výši 37 095 tis. Kč, dále pak technické zhodnocení budov ve výši 24 

026, došlo k poklesu z důvodu vyřazení drobného dlouhodobého majetku o 1 774 tis. 

Kč a k nárůstu nedokončeného dlouhodobého hm. majetku o 28 176 tis. Kč. Dále 

došlo ke zvýšení uměleckých děl o 113 tis. Kč.375 

 

Ostatní 

V únoru otevřela Slezská univerzita Ústav pedagogických a psychologických věd na 

Filozoficko-přírodovědecké fakultě. Nově zde byli přijati např. prof. Vlastimil Švec 

z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, doc. Kamil Janiš z Univerzity hrade Králové.376 

 

Téměř měsíc pracoval ředitel Matematického ústavu Slezské univerzity Jaroslav 

Smítal na Universitŕ degli studi di Milano, kde se mu ve výzkumném týmu podařilo 

vyřešil patnáct let starý a obtížný problém ze sféry dynamických systémů: „Vedení 

výzkumu v Miláně navázalo na mé předešlé italské pobyty. Ty vyústily ve vydání dvou 

společných publikací o dynamice trojúhelníkových zobrazení.“377  

 

Mezi 208 účastníky jedné z nejvýznamnějších domácích soutěží novinářské fotografie 

Czech Press Photo prokázali své kvality také bývalí i současní studenti Institutu tvůrčí 

fotografie. V kategorii Aktualita – série získal první cenu Jan Schejbal za cyklus 

snímků z povodní Nešťastný srpen v Praze a v jižních Čechách. Tento současný 

fotoreportér časopisu Instinkt získal také třetí cenu v kategorii Příroda a životní 

prostředí. V té samé kategorii získal prvenství nedávný absolvent magisterského 

studia a současný fotoreportér Světa motorů Jiří Křenek za soubor Mobily. V kategorii 

                                                 
373 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2003. Opava, květen 2004, str. 6 
374 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2003. Opava, květen 2004, str. 39 
375 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2003. Opava, květen 2004, str. 39 
376 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 16, str. 7 ISSN 1212-
2041. 
377 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 19, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
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Příroda a životní prostředí – série získal student 4. ročníku Matěj Stránský druhou 

cenu za cyklus Život ve městě. Jeho spolužák Robert Žákovič získal také druhou cenu 

ale v kategorii Umění – série za snímky z módní přehlídky Josefa Čechoty. Petra 

Mášová se umístila na prvním místě v kategorii Každodenní život za snímek Svatba 

bezdomovců v kostele sv. Salvátora v Praze. První pozici v kategorii Sport získal Dan 

Materna za snímek Nejtěžší muž Emanuel Yearbourgh v Praze. Zvláštní uznání získal 

student 5. ročníku Ing. Miroslav Němeček za mozaiku 72 snímků Pražské metro – 

schody pod nebe. A čestné uznání v kategorii Reportáž si odnesl student 2. ročníku 

Andrej Balco za fotografii Konkurz.378 

 

Také v letošním roce se studenti Institutu tvůrčí fotografie opavské univerzity 

prezentovali na soutěžích s dobrými výsledky: Magdalena Bartkiewicz – 3. cena v 

celopolské soutěži Vidical za kalendář, Grzegorz Dabrowski – tri druhé ceny v soutěži 

polského vydání Newsweeku, Dita Hornsteinerová – 1. cena v soutěži Czech Press 

Photo 2003 v Praze, Grzegorz Klatka – 3.  cena v celopolské soutěži Vidical za 

kalendár, Andrzej Kramarz – 1. cena za reportáž v soutěži polského vydání 

Newsweeku, Rafal Milach – 2. cena v celostátní soutěži polské novinářské fotografie 

ve Varšavě, cena v soutěži kalendářů Afga, Lucia Nimcová – vítězka slovenské části 

mezinárodní soutěže Fujifilm Euro Press Photo Awards, Jan Zátorský – 3. cena na 

Czech Press Photu 2003 v Praze, Matěj Stránský – čestné uznání v mezinárodní 

soutěži Mio Photo Awards, Osaka, Japonsko.379 

 

Asociace studentů a přátel  

Slezské univerzity 
Koordinační výbor Asociace studentů a přátel Slezské univerzity tvořilo ke konci 

tohoto roku 15 členů v čele s prezidentkou Šárkou Dvořákovou.380  

 

Asociace připravila v pořadí již třetí číslo časopisu Artemisia věnovaného literární 

tvorbě studentů. „Artemisia je latinský název po pelyněk, velmi hořkou léčivou bylinu, 

kterou najdete na všech člověkem ovlivňovaných místech. Poezie, která se dostává 

do sborníku, chutná i pomáhá stejně jako on,“ řekl jeden z tvůrců časopisu 

                                                 
378 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 3, str. 7. ISSN 1212-2041. 
379 Vědecké a odborné aktivity a úspěchy studentů FPF SU za rok 2003 
380 Výroční zpráva Asociace studentů a přátel Slezské univerzity za rok 2003, 2004, str. 1. 
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třiadvacetiletý student historie a muzeologie Stanislav Mikule. Výsledkem jsou hořce 

laděné verše, kterými občas proniká symbolismus a dekadence.381  

 

Na přelomu dubna a května vyšlo almanachu ArtemisiA v nákladu 80 ks. Jednalo se o 

speciální majálesové číslo. Také proběhlo autorské čtení z 3. a 4. svazku 30. 4. v 

divadelním klubu v Opavě od 19.00 hodin v rámci Majálesu 2003  

 

Již tradičně stála asociace za organizací Majálesu 2003 - Za branami III.,  aneb Ze 

života hmyzu ve dnech 25. 4. - 6. 5. 2003.382 

 

7. 6. Uspořádala v Loutkovém divadle Divadelní víkend s J. B. MIKUNEM a 

OKLUZÓREM, tedy divadelními soubory působícími při ASPSU na Slezské univerzitě 

v Opavě. Hrály se hry Archibalda a Všechno je v zahradě.383  

 

24. 6. se ASPSU podílela v rámci Dne prevence na pořadu „Alternativa znamená 

možnost“ a na odpolední diskotéce pro žáky opavských základních škol (Ivan 

Bergmann, Jiří Šíl a Oldřich Kutra), ve spolupráci s Odborem sociálních věcí 

Magistrátu města Opavy  

 

9. 9. - 19. 10. 2003, se prezentovala v Domě umění na výstavě „Opava: město umění 

a kultury 1989 – 2003“.  

  

Ve spolupráci s Bludným kamenem uspořádala 11. 10. v Domě umění již 4. ročník 

festivalu alternativní tvorby POHYB - ZVUK – PROSTOR. Na akci vystoupili: Tílko, 

Mario van Horrik a Petra Dubach (NL), Teória Otrasu (SK) Antonie Svobodová, Zloději 

uší. Účastnilo se pouze 50 osob.  

 

Zatímco na Večírek Ester Kočičkové a Lubomíra Nohavici přišlo 18. 10. do vinárny U 

Přemka 120 osob. 

 

Asi 60 lidí navštívilo Lampionový průvod, který mířil 21. 10. z Ptačího vrchu k 

čajovně Bludný kámen a 30 studentů soutěžilo v tradičním Pivním maratonu, který 

proběhl 4. 11. na trase Myslivna – Střelnice. 

 

                                                 
381 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 1, str. 5. ISSN 1212-2041. 
382 Výroční zpráva Asociace studentů a přátel Slezské univerzity za rok 2003, 2004, str. 2. 
383 Výroční zpráva Asociace studentů a přátel Slezské univerzity za rok 2003, 2004, str. 3. 
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Den studentstva oslavila ASSPU 19. 11. uspořádáním 5. ročník „Jazz and Hot Dance 

ve vinárně U Přemka, na kterém vystoupila olomoucká skupina Loco Poco. 

 

Netradiční akcí byla tzv. Půlnoční besídka v trolejbusu neboli Vánoční happening v 

trolejbusu MHD č. 228 na trase Bílovecká-Palhanec 15. 12. 

 

V období února až prosince zajišťovala asociace ve spolupráci s odborem sociálních 

věci Magistrátu města Opavy provoz hudební zkušebny pro mládež Legal (Ivan 

Bergmann, Jiří Šíl, Oldřich Kutra).384  

 

Letos hospodařila asociace s příjmy ve výši 271 453,36 Kč. Ve výdajích to bylo 246 

169,70 Kč.385 

                                                 
384 Výroční zpráva Asociace studentů a přátel Slezské univerzity za rok 2003, 2004, str. 3-4. 
385 Výroční zpráva Asociace studentů a přátel Slezské univerzity za rok 2003, 2004, str. 1. 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ  
 

Pořádek  
Jarní úklid města letos proběhl 7. – 16. dubna. Kontejnery byly v jednotlivých dnech 

přistaveny ve vybraných lokalitách. Akce se týkala odpadu z úklidu zelených ploch a 

prostranství kolem domu, ostatní odpady mohli občané opět bezplatně odevzdat na 

sběrných místech na Hálkové ulici v Kateřinkách, na Bílovecké ulici v Kylešovicích a 

na ulici Přemyslovců v Jaktaři.386  

 

Zavedením místního poplatku za odvoz odpadů narostly požadavky ze strany občanů 

o přidělení nových popelových nádob. Lidé podali 856 žádostí o 922 nádob a pět 

kontejnerů. Radnice udělala místní šetření, nakolik byly žádosti oprávněné a 

Technické služby nakonec přistavily k domům 591 popelnic a 24 nových kontejnerů.387 

 

Na konci července začali pracovníci Technických služeb Opava čistit městský náhon 

na Rybářské ulici. Ten slouží k zásobování některých závodů a podniků na území 

Opavy užitkovou vodou.388 

 

Podzimní úklid odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy připravil na 3. – 24. 

listopadu. Kontejnery se přistavovaly v tomto časovém rozmezí na ulici Jateční, 

Jiráskově, U Panského dvora, Mlýnské, Kylešovské, Ochranově, Nákladní, u YWCA, 

na ulici Slámové, na náměstí J. Adamsonové, Skřivánčí, Englišové, Puškinové, 

Palackého, na Horově náměstí, na Sluneční, Šeříkové, Staré silnici, na Šeděnkové, 

Šebelově, Slavkovské, Boční, Žižkové, Mostní, Wolkerové, Rolnické, Ratibořské, 

Raškové, Hillové, Pekařské, ul. 28. Října, Valečkové, Fügnerové, Kolofíkově nábřeží, 

Jurečkové, Heydukové, Zahradní, Mendlové, Ztracené, Vaníčkové, Wintrové, Hlavní, 

Bílovecké, Ruské a U Hřbitova.389  

 

Štěrkovna  

                                                 
386 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, duben, str. 5. 
387 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 18, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
388 Moravskoslezský Deník. III/172, str. 1 
389 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, listopad, str. 4. 
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V lednu tohoto roku se opět otevřela kauza štěrkovny v Kylešovicích poté, co její 

možné dopady na životní prostředí začal posuzovat krajský úřad. 

 

Spor mezi občany a městem utichl loni, kdy zastupitelé odsouhlasili využití pozemků 

za Kylešovicemi pro zemědělské účely. Firma Kabet Morava, která usiluje o těžbu 

štěrku v těchto lokalitách, se však rozhodla dát svůj záměr k posouzení právě 

krajskému úřadu.  

 

Proti štěrkovně vystoupilo občanské sdružení Za čisté Kylešovice, Myslivecké 

sdružení Kylešovice, Zemědělská, a.s. Opava – Kylešovice. Vadilo jim možné 

znečištění životního prostředí, hluk či otřesy vznikající při projíždění plně naložených 

nákladních vozidel.  

 

Na konci ledna proběhlo veřejné fórum města s občany na toto téma. Připomínky 

občanů se nahrávaly a poslaly k vyhodnocení na krajský úřad.  

 

„Osobně ve věci štěrkovny neměním svůj názor. Neustále říkám, že je to pro mě 

nepřijatelné využití tohoto území a žádný posudek to nemění,“ takto se vyjádřil 

náměstek primátora Václav Klučka (ČSSD). „Počkám si na výsledek. Předpokládám 

pozitivní stanovisko. V případě, že tomu bude naopak, jsem připraven o záležitosti 

seriózně diskutovat,“390 naopak řekl radní Karel Bureš (ODS). 

 

Zhruba o měsíc později odbor životního prostředí Moravskoslezského kraje rozhodl o 

tom, že nebude bránit těžařům ze společnosti Kabet Morava v těžbě štěrku v Opavě-

Kylešovicích. Zároveň však sestavil seznam třiceti podmínek, které musí těžaři 

dodržet. Přikazoval např. že „…Veškerá zařízení v areálu budou na elektrickou 

energii. Těžba a úprava suroviny bud prováděna ve vodním prostředí. Těžba bude 

postupovat od severu k jihu s průběžnou rekultivací vytěžených prostor.“ Svůj souhlas 

úřad podmínil také tím, že „…bude provedeno měření hluku před zahájením činností 

v dané lokalitě. V případě překročení přípustných limitů budu realizována protihluková 

opatření. Dojde-li vlivem realizace akce k poškození vodních toků a vodních poměrů 

na sousedních zemědělských pozemcích, zajistí investor záměru na svůj náklad 

provedení nápravných opatření. Zkušební a trvalý provoz bude jednosměnný, mimo 

noční hodiny, a nebude probíhat v sobotu a v neděli.“391 

 

                                                 
390 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 5, str. 1. ISSN 1212-2041. 
391 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 9, str. 2. ISSN 1212-2041. 
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Aktivisté byli rozhodnutím ostravského krajského úřadu pohoršeni. „Autoři vycházejí 

pouze z jim dostupných informací a materiálů. A ty jsou nedostatečné, takže 

posouzení je zavádějící a v mnoha bodech nepravdivé…Obydlená část není vzdálena 

jeden kilometr, jak se v posudku uvádí, ale pouhých dvě stě metrů. Obydlená část 

není odcloněna zelení. Převládající směr větru jde právě na obydlenou část,“392 

uvádějí ve své tiskové zprávě.  

 

Na přelomu května a června rozhodli radní o tom, že území nepřevedou na ornou 

půdu, ale ponechají jej jako území s možností těžby. Vliv na toto rozhodnutí patrně 

mělo rozhodnutí krajského úřadu. „Právo rozhodovat o změně krajiny mají především 

ti, kdo v ní žijí. Jsme připraveni přistoupit k rozhodným nátlakovým akcím, bude-li to 

třeba,“393 uvedl za občanské sdružení Za čisté Kylešovice Zdeněk Sobotka.  

 

Kylešovští prohráli svůj boj o těžbu. Opavské zastupitelstvo rozhodlo 17. června o 

změně územního plánu tak, aby bylo možné na území mezi městem a obcí těžit štěrk, 

toto území tedy nebylo převedeno na ornou půdu. Pro hlasovalo 25 politiků z radniční 

koalice. „Musí se sejít nejdříve sdružení a musíme se zorientovat v tom, co bylo 

rozhodnuto. Je předpoklad, že se stavební řízení přiblížilo zásadním způsobem,“394 

řekl jeden z představitelů občanského sdružení Za čisté Kylešovice Zdeněk Sobotka. 

 

 

Zeleň 
24. února začali pracovníci opavských Technických služeb s kácením starých jasanů, 

které ohrožovaly bezpečnost dopravy i chodců v Prukyňově ulici. Původní záměr 

odboru životního prostředí opavského magistrátu vykácet celou alej však byl 

pozměněn. Poraženo bylo devět nejproblematičtějších stromů a k ořezání některých 

přerostlých velikánů.395 

 

V tomto roce byla dokončena revitalizace zeleně v městských parcích kolem centra 

města.  
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Biodopad 
Radní již dříve podpořili nápad na koupení linky na zpracovávání bioodpadu. „Rada 

doporučila projekt, ale rozhodla se ještě vyhlásit soutěž, aby trochu snížila cenu. 

Určitě bychom chtěli rozhodnout letos, abychom mohli akci zařadit do programu 

příštího roku,“ řekl k věci primátor Zbyněk Stanjura. Zároveň si vedení města nechalo 

odzkoušet, jestli se jí nákup technologie vyplatí tím, že pověřila ostravskou společnost 

Technoprojekt, aby vyrobila zkušební množství čtyřicet tun biopaliva. Zkouška přišla 

město na 550 tis. Kč. Experiment měl ověřit množství emisí, výhřevnost paliva či jeho 

vlastnosti.396  

 

Přehrada v Nových Heřminovech 
Na březnovém zasedání vyjádřila většina zastupitelů souhlas s vybudováním nové 

přehrady v Nových Heřminovech. Dali tak najevo své stanovisko ostravskému 

krajskému úřadu, který se i na základě těchto informací rozhoduje o dalším postupu. 

Nejhlasitějším oponentem výstavby velké přestavby byl předseda opavské Unie 

svobody Ondřej Veselý, který vypracoval společně s bývalým hlavním 

stavbyvedoucím na přehradách Dlouhé Stráně a Slezská Harta Pavlem Veselým 

mikroanalýzu. „Jsou podceněné náklady na výstavbu přehrady a nadhodnoceny 

náklady jiných řešení. Grafy vlivu přehrady jsou chybné. Optimálním řešením by 

mohla být kombinace malé přehrady a poldrů, zkapacitnění koryta a přestavění 

nového jezu v městě Krnově a další dílčí opatření,“ řekl Ondřej Veselý. Náměstci 

všech tří koaličních stran však byli za jedno. „Pokud přistoupíme na návrhy 

ekologických aktivistů, tak bude Opava bez povodňové ochrany. Poldry vyžadují 

spolupráci s Polskem a to zásahy v pohraničí odmítá,“ řekl Pavel Mališ (ODS). 

„Dodnes mají lidé v Držkovicích problémy už s tříletou vodou. Měli bychom se držet 

posudků nezávislých odborníků,“ přidal se Jan Mrázek (SNK). „Podobný problém se 

řešil při výstavbě Slezské Harty. Ale kdyby Harty nebylo, tak si neumím představit, jak 

by v Opavě dopadly povodně v roce 1997,“ uzavřel Václav Klučka (ČSSD).397 

 

Primátor Zbyněk Stanjura hlasoval na červnovém krajském zastupitelstvu pro velkou 

přehradu, která by chránila před velkou vodou, ale která zcela zatopí bruntálskou 

obec. „Základní nevýhodu menší varianty jsem spatřoval v tom, že se rozpadá na 

                                                 
396 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 10, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
397 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 13, str. 1. ISSN 1212-
2041. 



 134 

desítky staveb. A aby byl tento systém účinný, musely by být všechny stavby hotové. 

To pro mě představuje větší riziko než jedna velká stavba,“398 řekl médiím. 

 

Krátce poté, co stavbu přehrady podpořili krajští zastupitelé, změnil své původní 

prohlášení, že stavbu ještě nechá prověřit také ministr zemědělství Jaroslav Palas. 

„Úplnou zodpovědnost však nepřebral nikdo. Krajské zastupitelstvo ji chtěl přenechat 

ministerstvu, ministerstvo zase kraji. Z toho je vidět, že nikdo si nechce na sebe vzít 

rozhodnutí, kterým by se nezvratně vyhnali ze svých domovů lidé a změnil se kus 

krajiny,“399 řekl jeden z členů opavské pobočky ekologické organizace Via Michal 

Berg. „Všeobecný nedostatek peněz na cokoli v naší zemi zapříčiní, že pokud se 

přece jen opravdu rozhodne o její stavbě, tak se díky nedostatku peněz budou 

konkrétní kroky neustále natahovat a lidé, kterých se stavba dotkne, budou i nadále 

žít v obrovské nejistotě. Domnívám se, že stavět takový projekt v současných 

podmínkách je obrovským hazardem,“ řekl o dalším možném vývoji ekolog. 

 

Černé skládky 
Odpad vyhozený mimo místa k tomu určená trápí odbor životního prostředí Magistrátu 

městu Opavy neustále. Velká černá skládka s navezenými pneumatikami, plastovými 

lahvemi a nejrůznějším odpadem vyrostla např. nedaleko firmy Zempro v Kateřinkách. 

„Černou skládku na zmíněném místě musíme likvidovat každoročně. Také letos tam 

zajedeme, stav zdokumentujeme a zajistíme odvoz na řádnou skládku,“ řekl pracovník 

zmíněného odboru Pavel Zdrálek. Technické služby zlikvidovaly k letošnímu dubnu už 

např. černé skládky pod „Myší dírou“, v Městských sadech nebo v Jaktaři. V květnu se 

chystali uklidit nesprávně odhozené odpady v dalších pěti lokalitách. V loňském roce 

nechal odbor životního prostředí zlikvidovat zhruba třicet černých skládek. Města tak 

každým rokem vydává z městské pokladny zhruba půl milionu korun na jejich 

likvidaci.400 
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Areka 
Mladí ekologové scházející se pod hlavičkou Areky měli ve své klubovně na Horním 

nám. 48 stále nabitý program. Každé úterý v 16.30 se scházeli školáci od třinácti let a 

středoškoláci v klubu Áčko. Každý čtvrtek tu mohli přijít menší děti ve věku od šesti do 

dvanácti let.  

 

Na přelomu ledna a února se školáci mohli zúčastnit pobytu na „Hliňáku“, což je 

oblíbené středisko ekologické výchovy v Krnově.401 

 

Den země 
I v tomto roce pařila k akci Den země řada aktivit a programů. 6. června si zájemci 

mohli přijít prohlédnout na Stanici mladých turistů a přírodovědců Mini ZOO. O dva 

dny později zvala stanice na výstavu Máme doma zvířátko. 9. dubna zval ředitel 

stanice Pavel Skácel na přednášku Vznik a vývoj Země (přednášel p. Ciesla) o den 

později pak na přednášku Svět prérijních Indiánů (přednášela Bc. Hejduková). 15. 

dubna proběhlo v Loutkovém divadle Dětské a studentské slyšení a 28. dubna se 

uskutečnilo splutí řeky Moravice od Kružberka do Podhradí spojené s čištěním jejich 

břehů od odpadků.402 Součástí oslav Dne země byla také letos Výstava mláďat, 

kterou uspořádal Školní statek v Opavě. Ta se však vzhledem k chladnému počasí 

přesunula na 24. – 26. dubna.403 
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ZAMĚSTNÁNÍ A PODNIKÁNÍ 
V únoru poprvé ve své historii zaznamenal opavský Úřad práce 12,2% míru 

nezaměstnanosti na Opavsku. Jen v prvním měsíci tohoto roku přibylo do evidence 

1 524 nezaměstnaných, čímž se celkový počet ustálil na 11 444 lidí bez práce. „Je to 

neveselé, vývoj v příštích měsících nevidím optimisticky. I úspěšné firmy pomalu a 

dlouho v počtu míst klesají,“404 komentovala situaci zástupkyně ředitele Jarmila 

Mateřánková. 

 

Na konci března evidoval Úřad práce v Opavě 11 250 žadatelů o zaměstnání, což 

bylo o 133 méně než v únoru. Na jedno volné místo připadlo 32,4 žadatele. Míra 

nezaměstnanosti vykazovala 12 %. Opava se tak vykazovala nejmenší počet 

nezaměstnaných z šesti měst v moravskoslezském kraji. Nejhůře na tom byla Karviná 

s 20,4 %. Celková míra nezaměstnanosti v kraji činila 16,4 %.405 

 

V červenci se míra nezaměstnanosti přehoupla z červnových 11,2 % na 11,5 %. 

Opavský úřad práce evidoval 10 943 nezaměstnaných. Na jedno volné místo připadlo 

23,1 uchazeče.406  

 

Koncem srpna zaznamenal Úřad práce v Opavě nárůst počtu nezaměstnaných na 

11 106. Přibylo 1 471 absolventů škol. „Na zaměstnání absolventa jsme připravení 

vyplácet zaměstnavateli měsíčně pod dobu jednoho roku v průměru pět tisíc korun,“407 

řekl náměstkyně ředitele opavského úřadu práce Jarmila Mateřanková. Co se týká 

poptávky, největší zájem byl o kvalifikované strojírenské dělníky i pracovníky 

řemeslnických profesí, o kuchaře, číšníky či prodavače.  

 

Ke konci roku 2003 bylo na opavském úřadě práce registrováno 284 volných 

pracovních míst. Uchazečů o zaměstnání bylo 11 052.  

 

Opavský úřad práce nabídl firmám možnost zadat svou nabídku zaměstnání na jeho 

webové stránky. Týkalo se to i brigád, sezónních prací i jiných krátkodobých poměrů. 

Stejnou nabídku dostali také občané, kteří si zde mohli umístit svůj inzerát 
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s informacemi o tom, jakou práci hledají, jaké jsou jejich časové možnosti, kontakty 

atd. „Internetové stránky úřadu práce jsou podle našich zkušeností hojně 

navštěvované občany, kteří hledají nebo chtějí změnit zaměstnání. Doufáme tedy, že 

se takto urychlí obsazování volných pracovních míst u zaměstnavatelů,“408 uvedla 

zástupkyně ředitele Jarmila Mateřanková. Na zaměstnancích úřadu práce pak byla 

aktualizace těchto nabídek. 

 

V září se na Opavsku vyšplhala nezaměstnanost na téměř 12 procent, tedy celkem 

11 145 lidí bez práce. Září je však vždy problematické. „To ovšem není naše zásluha. 

Je to dáno tím, že v tomto regionu je tzv. rozložená zaměstnanost. Jinými slovy, 

nemáme tu tak silné zaměstnavatele, jako jsou například hutě či Vagonka v Novém 

Jičíně, kde se situace zhoršila,“ řekl ředitel Úřadu práce Rudolf Hahn. „Czech Incest 

před několika dny sice oznámil, že se na Ostravsko chystá pět investorů, ale lokality 

neznáme. I kdyby ovšem jednou z nich byl náš region, nevím, co by se stalo. Zdejší 

instituce by podle mého názoru ihned zareagovat neuměly,“409 také řekl v tisku. 

 

Úřad práce nabízel v tomto roce několik možností podpory rekvalifikace zaměstnanců 

firem. Nejčastější možností byly žádosti zaměstnavatelů o dotaci na vytvoření 

pracovního místa, které byly následně obsazeny vhodným uchazečem o zaměstnání. 

K dalším možnostem patřil příspěvek na úhradu nákladů na rekvalifikaci jejich 

zaměstnanců, čímž se mělo zajistit vyškolení či přeškolení zaměstnance v souladu 

s požadavky příslušného pracovního místa. Příspěvek byl poskytován v případě, kdy 

zaměstnanec se cítil ohrožen ztrátou zaměstnání z důvodů výrobních, 

technologických, strukturální nebo organizačních změn v organizaci a bez 

absolvování rekvalifikace by pro něho firma neměla firma další uplatnění, nebo když 

firma neměla ani po případném přeškolení možnost zaměstnance zaměstnat a 

zajišťovala mu rekvalifikaci nezbytnou pro jeho nové pracovní uplatnění, či 

zaměstnanec byl do pracovního poměru přijat s podmínkou absolvování rekvalifikace. 

Nezapomínalo se také na zaměstnance vracející se po dlouhodobé rodičovské 

dovolené. Opavský úřad práce nabízel kurzy na zaškolení do dělnických profesí 

v průmyslu (např. svářeč, truhlář, lešenář, řidič, klempíř, obkladač, obsluha stavebních 

strojů atd.) nebo ve službách (např. kuchař, číšník, čalouník, pekař, masér, kadeřník 

atd. Šlo také např. o kurzy pro technickohospodářské a administrativní profese 

(počítačové kurzy různých typů, správce počítačové sítě, asistentka manažera, 
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bezpečnostní technik, sekretářka, firemní činnost či např. účetnictví. Ke konci roku 

pak byla firmám nabízena pomoc při řešení očekávaných změn ve firemním 

účetnictví, souvisejících s novelou zákona o účetnictví.410  

 

Technické služby Opava, s.r.o. 
Novým ředitelem se od 1. května stal Aleš Žižlavský. Převzal tak ředitelský post po 

Vilibaldu Stanjurovi, který odešel do důchodu. Nový ředitel pracoval v této firmě už od 

roku 1976, kdy začínal jako brigádník. Poslední dvě volební období vykonával funkci 

technického náměstka. Tedy to, že technické služby neodvážejí pouze odpad a 

nestarají se pouze o pořádek ve městě, je mu velmi dobře známo. „Skutečnost je 

mnohem pestřejší a složitější. V Technických službách pracuje v desítce provozoven 

kolem 260 lidí. A tak si k těm, co se starají o čistotu města nebo odvoz komunálního 

odpadu, musíte připočítat ještě údržbu, která se stará třeba i o dětská hřiště a 

pískoviště, správu osmi hřbitovů, údržbu městských komunikací a údržbu městského 

osvětlení v zimě v létě, péči o městskou zeleň, a to ještě zdaleka není všechno. 

Málokdo třeba tuší, že kromě Opavy a městských částí zajišťujeme odvoz 

komunálního odpadu ze tří desítek dalších okolních obcí,“411 vysvětloval v tisku nový 

ředitel. „V současné době jsme správci koupaliště a krytého bazénu. Již je zpracován 

harmonogram, podle kterého máme převzít zimní stadion, fotbalový stadion, tenisové 

kurty na Bílovecké ulici. V jednání je zatím osud nové víceúčelové sportovní haly, tady 

bych nechtěl předjímat. Ať tak nebo onak, péči o objekty, které nám město svěří, 

zvládnout musíme. Jsme sice od 1. ledna 1996 společností s ručením omezeným ale 

naším jediným vlastníkem je statutární město Opava,“412 doplnil. 

 

Moravskoslezské cukrovary a.s. 
V lednu vyhodnotila firma řepnou kampaň. Dle slov hlavního agronoma opavské 

závodu Karla Veverky se během kampaně, která trvala 120 dnů zpracovalo 393 415 

tun cukrové řepy o růměné cukernatosti 16,78 procent. „Vyrobili jsme celkem 

sedmapadesát tisíc tun cukru, který jsme uskladnili v našich dvou silech a 

skladech,“413 řekl Veverka.  
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Ing. Illík – RAIL, spol. s r.o. 
Mezi významné akce této stavební firmy na území Opavy patřila v tomto roce 

Generální oprava fasád a zpevnění dvora Marianum Opava, která trvala od roku 1999 

a rekonstrukce sídla firmy HB TISK, a.s. a rozšíření jejich výrobních prostor.414 

 

Pila Hrabství s.r.o. 
V roce 2003 zřídilo Statutární město Opava obchodní společnost „Pila Hrabství 

s.r.o.“. Tímto krokem se stala Pila Hrabství s.r.o. samostatným obchodním partnerem 

Městských lesů Opava, kde Městské lesy Opava jsou schopny svou produkcí plně 

zásobovat dřevní hmotou pilařský provoz po celý rok.415 

 

Firma také získala v tomto roce Certifikát na výrobek Dřevo na stavební konstrukce.416 

 

Moravskoslezské cukrovary a.s., odštěpný 

závod Opava 
V roce 2003 nakoupila firma 621 640 t cukrovky o cukernatosti 18,30 %. 

Cukrovarnická kampaň byla zahájena 16. září a ukončena 21. prosince, trvala tedy 98 

dnů. Kvalita vykoupené cukrovky byla na dobré úrovni. Denně bylo v kampani 

zpracováno 7 602 t cukrovky. Celkem bylo vyrobeno 102 113 tun rafinovaného 

cukru.417 „Dokázali jsme z jednoho metru čtverečního oseté plochy vyrobit 0,7 

kilogramu cukru,“ uvedl hlavní agronom Karel Veverka. Ve Vávrovicích se podařilo při 

letošní kampani vyrobit celkem 48 200 tun cukru. 418 

 

Firma zaměstnávala v obou závodech (Opava, Hrušovany) v tomto roce 352 lidí.419  

 

Mlýnek, s.r.o. 

                                                 
414 http://www.rail-illik.cz/reference.php  25. 1. 
415 http://www.pilahrabstvi.cz/ 25.1. 
416 http://www.pilahrabstvi.cz/certifikaty.php 25.1. 
417 Moravskoslezské curkovary a.s. Výroční zpráva 2003/2004, str. 2. 
418 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 81, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
419 Moravskoslezské curkovary a.s. Výroční zpráva 2003/2004 
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Firma realizovala v tomto roce např. rekonstrukci břidlicových střech na kapli Panny 

Marie Lurdské v Malých Hošticích (květen), na kapli ve Zlatníkách (říjen) a na budově 

Střední průmyslové školy stavební (říjen).420   

 

Ing.Pekárek – stavební společnost, s.r.o. 
Firma realizovala v tomto roce např. přístavbu zimní zahrady rodinného domu v 

Ostravě, rekonstrukci budovy domova DD Budišov nad Budišovkou, novostavbu 

rodinného domu v Kylešovicích, stavbu veřejných WC v Opavě, rekonstrukci objektu 

Chuchelná.421 

 

Zlatovar Opava 
Pivovar zvýšil cenu piva k 1. dubnu 2003 v průměru o 40 haléřů na půllitr. 

 

Pivovar v roce 2002 vyráběl 9 druhů piva. V druhé polovině roku 2003 byla ukončena 

výroba piva Trumfové Eso (světlé výčepní; alk.: 3,4 %; plněno do 0,5 l lahví; 

pasterováno). Pivo se začalo vyrábět na jaře roku 1999 a povětšinou se objevovalo za 

nižší cenu v maloobchodních sítích. 

 

Na vánoce roku 2003 již pivovar nevyrobil speciální pivo Černý mnich (speciální 

nepasterovaný tmavý ležák; alk.: 5,5 %; plněno do 0,5 l lahví, 0,5 speciálních lahví s 

patentním uzávěrem a sudů). Ležák se vyráběl od prosince 1999 jen sezónně, na 

vánoce.422 

 

FERRAM STROJÍRNA,s.r.o. 
V tomto roce firma uskutečnila výstavbu nového tryskacího boxu a stříkací kabiny a 

byla provedena certifikace společnosti podle normy ČSN EN ISO 14001. 

 

Ferram, a. s.  
Kvůli změnám technologií ve stavebnictví (přestaly se používat pozinkované trubky 

pro rozvody vody, omezilo se použití trubek pro topenářské účely; místo hurdiskových 

                                                 
420 Zpráva fy Mlýnek s.r.o. 
421 Zpráva fy Ing.Pekárek – stavební společenost, s.r.o. 
422 http://www.pivovary.info/historie/o/zlatovar/zlatovar_h.htm 
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stropů, na které se používaly ocelové nosiče, se používají keramické stropy…) poklesl 

prodej hutního materiálu pro stavebnictví. A společnost se zaměřila na prodej 

materiálu pro strojírenství. Z toho pak v roce 2003 vyplynula změna organizační 

struktury a rozdělení stávající Divize Staviva – Hutní materiály na dvě samostatné 

divize.423 

 

Model Obaly 
Firma zakoupila výrobce skládaček Cofinec Bohemia a.s., dnes Model Obaly 

v Hostinném v České republice. 

 

Central European Capital CZ a společnost Čekia vyhlásily výsledky třetího ročníku 

hodnocení českých firem podle metodiky ekonomické přidané hodnoty (Economic 

Value Added - EVA). „V pořadí efektivnosti se mohou zaskvít i menší firmy, pokud se 

snaží zvýšit přidanou hodnotu ve svém podnikání,"424 uvedl George Hotar z Central 

European Capital CZ. Vyzdvihl příklad firmy Model Obal, která se umístila v první 

stovce na 35. místě. 

 

Model Obaly, a.s. a Design centrum České republiky vyhlásili v tomto roce už VIII. 

ročník soutěže Mladý obal 2003. Soutěž získala podporu Mezinárodní rady organizací 

grafického designu ICOGRADA a jedním ze spolupořadatelů byla i Unie výtvarných 

umělců České republiky. Účastníci soutěže mohli soupeřit ve třech kategoriích A/ 

Mladí designéři do 30 let, B/ Studenti vysokých škol, C/ Studenti středních škol. 

V první kategorii zvítězilo Balení na jednu porci od Anne Dreher a Agaty Surdziel, 

mezi studenty středních škol přišel s nejoriginálnějším nápadem Josef Zelenka ze 

SPŠ keramická, který navrhl obal na skleničku v Bechyni, a v poslední kategorii byl 

oceněn nejvyšší cenou Marcin Szadkowski z Akademia sztuk pieknych v Lodži za 

Obal na kinofilm.425 

 

Ostroj Opava 

Od 30. října se stal generálním ředitelem firmy Ing. Vladimír Trochta. Post ředitele 

nebyl pro pana Trochtu neznámou. V roce 1993 byl obchodním ředitelem stavební 

firmy DOMYEKOLS, spol.s r.o., v letech 1994-1996 ředitelem společnosti Silas 

                                                 
423 http://www.asb-portal.cz/stavebni-firmy/prodejce/jsme-konkurenceschopni-profil-spolecnosti-ferram-a-
s-267.html 
424 http://www.cekia.cz/cz/archiv-napsali-o-nas/77-napsali-o-nas-2003 
425 http://www.czechdesign.cz/index.php?status=c&clanek=3&lang=1 
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Broker, s.r.o., poté do roku 1997 generálním ředitelem společnosti Moravia Steel,a.s. 

a v letech 1997-1999 ředitelem investiční společnosti T-Investment,a.s. V roce 1999 

byl jmenován předsedou představenstva Ostroj Opava, a. s.426 

 

Dne 31. října 2003 projednala dozorčí rada společnosti odstoupení Ing. Čeňka Merty 

z funkce místopředsedy představenstva firmy OSTROJ Opava, a.s., 

místopředsedkyní představenstva byla dne 14. listopadu zvolena dosavadní členka 

představenstva Ing. Jana Prátová. Dne 17. listopadu byl počet členů představenstva 

doplněn o Ing. Olgu Trochtovou. Předsedou představenstva i nadále zůstal Ing. 

Vladimír Trochta. Složení dozorčí rady zůstalo beze změn.427 

 

16. listopadu v dopoledních hodinách byl Ing. Vladimír Trochta, předseda 

představenstva zadržen Policií ČR.428 Společně s místopředsedou dozorčí rady 

Václavem Kratochvílem měli podle obvinění neoprávněně odčerpat ze společnosti na 

své účty nejméně 55 miliónů korun. Vzhledem ke škodě vyčíslené na 55 miliónu korun 

jim hrozil trest v rozmezí od 5 do 12 let vězení.429 

 

Podle údajů z konsolidované účetní uzávěrky za rok 2003 činila aktiva firmy 915 684 

tis. Kč, pasiva 915 684 tis. Kč, vlastní kapitál 754 629 tis. Kč, oběžná aktiva 363 826 

tis. Kč, cizí zdroje 156 771 tis. Kč, ostatní aktiva 2 166 tis. Kč a ostatní pasiva 4 284 

tis. Kč. Firma letos hospodařila s výsledkem 51 985 tis. Kč.430 

 

V tomto roce pracovalo ve firmě 845 zaměstnanců.431 

 

V areálu závodu Ostroj Opava byla na místě staré betonárny postavena v roce 2003 

nová betonárna typu Merko.  

 

Průmyslová zóna 
Nový primátor již neuvažuje o znovuoživení myšlenky opavské průmyslové zóny u 

Vávrovic. „Město mělo zájem scelit průmyslovou zónu, která vznikla z aktivity 

podnikatelských subjektů. Vedla se jednání s majiteli pozemků, kteří měli o výkupní 

                                                 
426 Ostroj Opava. Výroční zpráva 2006  
427 http://www.rmsystem.cz/udalosti/848-zadrzeni-predsedy-predstavenstva-a-zmeny-v-predstavenstvu 
428 http://www.rmsystem.cz/udalosti/848-zadrzeni-predsedy-predstavenstva-a-zmeny-v-predstavenstvu 
429 http://www.novinky.cz/krimi/19980-cast-vedeni-ostroje-opava-zatkla-policie.html 
430 http://www.kurzy.cz/akcie-
cr/nazory/default.asp?A=V&T=212&O=0&TR=v&rate=0&TN=v&ftxt=&from=101&hpp=20 
431 Ostroj Opava. Výroční zpráva 2006 
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ceně jiné představy než město. Tudíž jsme se nedohodli a ten projekt nebyl 

realizován. Myslí, že po zkušenostech z jiných zón v našem kraji je to dobře. Jestli je 

cesta, tak cesta „brown-field.“ To znamená, že v Opavě je dostatek výrobních 

prostorů, ale nejsou zcela využity. Nejsou sice v majetku města, ale město tomu může 

napomoci. Při infrastruktuře, komunikaci,“432 řekl.  

 

Ostatní  
20. června prováděl management nové diskontní prodejny Penny market příjem 

nových pokladní a skladníka.433 Supermarket postupně během tohoto roku dostával 

svou konečnou podobu. Byl umístěn ve spodní části areálu bývalých škrobáren na 

Rybářské ulici. 

 

Opavská společnost Baneba s.r.o. koupila v tomto roce lázeňský areál Jánských 

koupelí. S bývalými lázněmi měla velké plány, mělo zde např. vyrůst wellness centrum 

a mělo se opět začít s léčbou pomocí železitých pramenů.434 

 

 

 

 

                                                 
432 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 8, str. 3. ISSN 1212-2041. 
433 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 26, str. 8. ISSN 1212-
2041. 
434 http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/janske-koupele02102012.html 
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KULTURA 
 
Leden 
První měsíc v roce, Leden, 

bývá „ostrý“ chlapík jeden; 

čaruje sic na skle kvítí, 

led a sníh však na zem řítí…435   

 

12. ledna uvedlo Slezské divadlo na svých prknech, co znamenají svět, první českou 

premiéru hudební komedie Době ušitý frak maďarského dramatika Gábora Drégelyho. 

Inspirací pro nastudování této hry bylo vystoupení hostujícího divadla Reatr Nowy 

z polského Zabrze v Opavě, které opavské publikum přijalo velmi spontánně bez 

ohledu na jazykovou bariéru. Režie příběhu o krejčovském tovaryši, který jednomu ze 

svých klientů ukradne frak, díky němuž pak pronikne až do nejvyšší společenských 

vrstev, se ujal ředitel Těšínského divadla Karol Šustka. Hlavní roli ztvárnil Otakar 

Prajzner. „Hra, kterou uvidíte, je nadčasovou záležitostí, poplatnou v každé době a na 

každém místě. Jerza Jurandot byl vynikající autor a překlad Ladislava Slívy je prostě 

skvostný,“436 lákal na přestavení režisér.   

 

Mimo tuto premiéru divadlo nabízelo představení Paní Marjánka matka pluku, 

Madame Butterfly, Bedřich Smetana, Na tý louce zelený či pohádku Pták Ohnivák a 

Liška Ryška.437  

 

Kino Mír nabídlo loňské hity v podobě poslední bondovky Dnes neumírej, 

animovaného zvířecího příběhu Doba ledová či romantické komedie Holka na 

roztrhání. Kromě americké produkce se mohli přijít opavští filmoví fandové podívat na 

československý film Lepší je být bohatý a zdravý než chudý a nemocný z roku 1992 

nebo film Děvčátko.438  

 

Kino Elektra mezi klasické americké taháky jako Doba ledová, Holky to chtěj taky 

nebo Harry Potter a tajemná komnata i mexický thriller Amores Perros – Láska je 

kurva nebo animované Fimfárum Jana Wericha.439  

                                                 
435 http://www.mskrestanska.eu/pranostiky.htm#leden 
436 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 1, str. 5. ISSN 1212-2041.  
437 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, leden, str. 6. 
438 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, leden, str. 7. 
439 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, leden, str. 7. 
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Příběh stárnoucího kadeřníka, kterého jeho plán přivedl až na elektrické křeslo ve 

filmu Muž, který nebyl, uvedl Filmový klub 6. ledna. O týden později se šlo na Cuaróna 

a jeho Mexickou jízdu, následovalo finské pojetí nejznámějšího Dostojevského 

románu Zločin a trest a poslední lednové pondělí nabídka končila svéráznou road 

movie s dvěma transvestity a jedním transsexuálem Dobrodružství Priscilly, královny 

pouště.440  

 

Po celý leden až do 28. února byla v prostorách obchodního domu Breda vystavena 

retrospektivní expozice českého umělce Bořka Šípka. Výstava Designnomad 1982 – 

2002 měla svou premiéru ve Starém královském paláci na Pražském hradě a nabídla 

např. krásné skleněné vázy, mísy či sklenice a slánky netušených tvarů a 

barevností.441 

 

Dům umění nabídl 14. ledna tvorba dvou mladých českých výtvarníků Petra Nikla a 

Dušana Chládka, který se tu představil jako bytostný kreslíř nejoproštěnějších děl 

využívajících především jen tuš a bílý papír. „Téměř celý život jsem prožil tady 

v Opavě odkud je blízko do přírody. Chodím po okolí a objevuji a napodobuji přírodu a 

její řád. Nenechávám se ovlivňovat módními trendy, soustředím se na stálé 

fenomény,“442 řekl v tisku.  

 

Petr Nikl nabízel hravé obrazy plné barev, pocitů a nálad. Slezské zemské muzeum 

nabídlo v ten samý den novou výstavu nazvanou Rozmanitost křemene.443  

 

Nově vzniklý Kabinet fotografie Domu umění se uvedl do života výstavou barevných 

dokumentární fotografií jednoho z největších talentů současné slovenské fotografie 

Martina Kolára. Žilinský rodák se v Opavě představil souborem fotografií ze 

současného Slovenska s názvem „Slovensko 001 – Obrazová zpráva o stavu země + 

Evropa“ a cyklem barevných subjektivních dokumentů, který vznikal už od roku 

1999.444  

 

Vznikem kabinetu se završila dlouholetá spolupráce ředitelství opavského Domu 

umění s Institutem tvůrčí fotografie při Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské 

                                                 
440 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, leden, str. 7. 
441 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 1, str. 5. ISSN 1212-2041. 
442 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 3, str. 7. ISSN 1212-2041. 
443 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 2, str. 7. ISSN 1212-2041. 
444 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 2, str. 7. ISSN 1212-2041. 
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univerzity Opavě. Jako kulturní instituce se chce zaměřovat nejen na historické, ale i 

na aktuální proudy české i světové fotografie bez žánrového vymezení. Opavské 

veřejnosti chce představit díla autorů všech věkových skupin a tvůrčích zájmů, aby se 

tak vytvořily pružné základy pro mezigenerační komunikaci, která by umožnila 

současným studentům opavského Institutu tvůrčí fotografie i jiným uměleckých škol a 

mladým talentovaným fotografům snazší vstup do oblasti profesionální fotografie a do 

širšího veřejného povědomí. Výhledově tedy kabinet plánuje výstavy velkých klasiků 

umělecké fotografie ale i současná mladá fotografie česká, slovenská, polská, 

švýcarská, německá, francouzská, italská a další. K vidění by však měly být také 

výstavy umělců, kteří při své tvorbě sice pracují s fotografií, ale svoji pozornost obrací 

i k jiným metodám a oblastem vizuálního umění.445 

 

17. ledna se v klubu Mrkev představila jedna z nejzajímavějších elektronických kapel 

současnosti, ostravští Grapefruit Moon, jejichž největším úspěchem bylo zatím rok 

staré oficiálně vydané album Bedroom culture.446  

 

Všichni příznivci folkloru a tanečního veselí se mohli sejít 18. února na Slezském bálu 

v Kulturním domu Na Rybníčku. Hrála cimbálová muzika Opavští hudci.447  

 

Mladá opavská jazzrockbluesová kapela Nekuř toho tygra, která vznikla v minulém 

roce a zatím nevystoupila s žádným oficiálně vydaným albem, zaujala svým 

sugestivním přednesem 22. ledna U Golema. Syrové a přímé texty písní se pohybují 

na hranici života a smrti a nesou v sobě intenzivní příběh. Hudbu tvoří rockový základ 

ovlivněný jazzem a bluesem.448  

 

V ten samý den zavzpomínala v gotické síni minoritského kláštera na operu, působení 

v Národním divadle i na rodnou Opavu jedna z největších osobností české operní 

kritiky Eva Hermannová a nový primátor Zbyněk Stanjura představil v klubu důchodců 

na pozvání vlastivědné vzdělávací společnosti StOpa svou představu o budoucnosti 

Opavy.449  

 

                                                 
445 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 3, str. 7. ISSN 1212-2041. 
446 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 2, str. 7. ISSN 1212-2041. 
447 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 2, str. 7. ISSN 1212-2041. 
448 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 3, str. 7. ISSN 1212-2041. 
449 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 3, str. 1. ISSN 1212-2041. 
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Plesovou sezónu vyplnil také ples Okresního výboru KDU – ČSL a Orlu Župy 

Křížkovského 25. ledna v Kulturním domě Na Rybníčku. Na tanečníky čekal orchestr 

Triton a pořadatelé slibovali bohatou tombolu.450 

 

Výstavu loutek nejrozmanitějších druhů maňásky, javajky, marionety a jiné postavičky 

a kresby z dílny výtvarnice Zuzany Slovákové otevřelo 28. ledna Slezské zemské 

muzeum ve svých výstavních prostorách v sadech U Muzea.451  

 

„MCH Band nenabízí veselou, radostnou muziku. Pouze odráží stav komunistické 

reality v NDR a ČSSR.“ Takto lákal tisk na vystoupení tuzemské kapely s frontmanem 

Mikolášem Chadimou do vinárny U Přemka na předposlední lednový večer.452 

 

Poslední lednový večer patřil plesu sportovců. TJ Sokol Opava zval do sálu Klubu 

Ostroj Na Rybníčku, kde k tanci hrál Pepa Baďura a spol.453 

 

Únor 
Měsíc Únor, to je blázen, 

rozumu i smyslu prázen, 

bláznovskou se čapkou zdobí 

bláznovství jen samé robí…454 

 

Česká filmová produkce byla v tomto měsíci v kině Mír zastoupena dramatem Útěk do 

Budína či komedií Kameňák. Do kina se určitě těšili např. fanoušci Eddie Murphyho, 

který se objevil ve dvou filmech únorové nabídky – Guru a Jsem agent.455   

 

Filmový klub svou nabídky rozšířil o filmy promítané v rámci Projektu 100, který na 

konci února lákal filmové gurmány na Formanova Amadea, Antonioniho Zvětšeninu či 

satirický film Charlieho Chaplina ověnčený pěti Oscary Diktátor.456  

 

2. ledna zvala agentura Karla Kostry do prostor minoritského kláštera na skvělý 

koncert. Své umění tu představila světová harfenistka Jana Boušková spolu se 

                                                 
450 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 3, str. 7. ISSN 1212-2041. 
451 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 4, str. 7. ISSN 1212-2041. 
452 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 4, str. 7. ISSN 1212-2041. 
453 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 4, str. 7. ISSN 1212-2041. 
454 http://www.mskrestanska.eu/pranostiky.htm#leden 
455 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 7. 
456 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 7. 
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sólistou Janáčkovy filharmonie Otrava violoncellistou Jiřím Hanouskem. Na pořadu 

dne byly skladby Bocceriniho, Gabrieliho, Suporty či Griega.457 

 

5. února pozvala StOpa do klubu důchodců archeologa Michala Zezulu, aby 

přednášel o dávné historii opavského regionu.458 

 

Vůbec první společná výstava obrazů Jaroslava Hermana a jeho dětí Petra a Markéty 

Hermanových mohli návštěvníci spatřit právě v Opavě od 7. února v prostorách 

gotické síně minoritského kláštera.459 

 

8. února se rozproudil život v hudebním klubu Hangár na Jánské ulici vekou „grunge“ 

party čtyř mladých začínajících kapel Na dno, Proti směru, Autopilot a Opium cake. 

„Čtyři začínající asentované kapely, jejichž hudebníci teprve před nedávnem překročili 

pomyslný práh zletilosti, roztančí svou divokou démonickou hudbou téměř každého. 

Nadšení, s jakým představují své intenzivní a přitom introvertní umění, přímo pohltí 

náhodného posluchače a jako střela jej vrhne do víru ostrých tanečních skladeb, 

přímo nabitých energií. Jejich hudba je mladá, rychlá, je undergroundová a promlouvá 

silným hlasem ke všem, kdož se do ní pozorněji zaposlouchají,“460 zval na koncert 

tisk. Akce vznikla jako součást aktivit klubu Legal pro mladé.   

 

Slezské divadlo uvedlo 9. února premiéru jednoho z nejslavnějších děl světové operní 

literatury, Bizetovu Carmen. Strhující příběh nezkrotné cikánky Carmen uvedl operní 

soubor dovadla pod vedením nového mladého dirigenta Jaromíra Krygla a operní 

režisérky Jany Andělové – Pletichové. Dílo bylo nastudováno v původním 

francouzském znění. Titilní role Carmen se zhostila Táňa Janošová v alternaci 

s Nikolou Slabákovou a Šárkou Maršálovou. V roli Dona José se představil Michal 

Vojta a Alexandr Vovk. „Carmen zpracovávám po opavské divadlo už podruhé, 

nepůjde však rozhodně o stejné představení. Spolupracuji s jinými lidmi a vůbec se na 

celé téma dívám jinak. Tehdy jsem byla hodně mladá a vášnivé Carmen jsem fandila. 

Teď jsem se dostala do zralého věku a dívám se na postavu víc z pohledu těch, jimž 

ublížila. Situace se proto snažím postavit jinak, vyhrotit je. Rovněž kostýmy budou jiné 

a osvětlení ostřejší. Ale Španělsko, to tam pořád zůstává,“461 popsala příprava 

režisérka.  
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Prkna, jež znamenají svět, nabídla v tomto měsíci kromě domácí produkce také 

pohádku Neználek v podání hostujícího Divadla Český Těšín či hru Amadeus 

v podání Divadla Pod Palmovkou a herců Jiřího Langmajera, Jiřího Bartošky či Kláry 

Issové.462  

 

10. února otevřeli pracovníci Slezského zemského muzea v prostorách Památníku 

Petra Bezruče výstavu s názvem Mincovní ražby českého Slezska. Akce mohla 

uspokojit nejen laickou ale i odbornou veřejnost.463 

 

Slezská univerzita ve spolupráci s Jednotou českých matematiků a fyziků zahájila 13. 

února ve své budově na Bezručově nám. 13 cyklus přednášek pro studenty vyšších 

ročníků středních škol „Šestkrát o moderní fyzice“. Zahajoval prof. Zdeněk Stuchlík na 

téma inflační kosmologie, kosmologická konstanta a pátý element.464  

 

15. února nabídl klub Hangár na Jánské ulici Opavákům jednu z nejúspěšnějších 

českých Hard-Core kapel Jolly Joker nd The Plastic Beatles Of The Universe. „Texty 

vycházejí z toho, v čem žijeme a jak to u nás vypadá. Takže je z nich opět místy cítit 

silná nespokojenost. Ale většinou je to s humorem a nadsázkou,“465 řekl ke tvorbě 

skupiny její zpěvák Petr Kumandžas. Na jiném místě ve stejný čas se potkali všichni 

příznivci jazzu a tance na 5. Jazzovém plese. Doporučen byl oděv ve stylu třicátých 

let, který tak lépe splynul s hudební nabídkou dixielandu Jazz Band Olomouc. Ples 

pořádala Agentura Gabriela Kubová a kosmetický salón Columbina.466  

 

Slezské divadlo se letos účastnilo již 6. ročníku Festivalu hudebního divadla Opera 

2003. Divákům Stavovského divadla předvedlo to opavské 14. února představení G. 

Verdiho Loupežníci a bylo oceněno cenou za nejlepší inscenaci. Host Slezského 

divadla Nikolaj Někrasov byl za roli Massimiliana Moora na cenu za nejlepší ztvárnění 

vedlejší role. Kataríně Kramolišové udělila porota emeritních sólistů pražského 

Národního divadla za roli Amalie cenu za nejlepší ztvárnění hlavní role. Na tuto cenu 

byl také nominován jako jediný Michal Vojta za roli Carla Moora. Ceny Libušky pak 
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byly předávány v Národním divadle 5. března na galakoncertu Opera 2003 za účasti 

představitelů města Opavy.467  

 

Kulturní agentura Karla Kostery uspořádala v prostorách minoritského kláštera 

koncert půvabné šarmantní Španělky Cecilie Valls a sólisty opery Moravského divadla 

v Olomouci Josefa Krpce. 16. února nabídla tato dvojice za klavírního doprovodu 

Světlany Petrové opavskému publiku árie a dueta ze slavných oper G. Verdiho, G. 

Donizettiho či operet J. Strausse nebo F. Lehára. Milovníci dechové a folkové hudby 

se téhož dne sešli v kině Mír na nevšední a originální premiéře hudebníka Jožky 

Zeleného, který si pozval jako hosty Romana Roye, Pavla Dobeše či Radovana 

Peterku. 468  

 

O historii medailérství a mincování na území českého Slezska přednášel 18. února 

v prostorách Památníku Petra Bezruče Erich Šefčík. Milovníci umění si zase mohli 

čerpat nové informace v refektáři Domu umění, kde hovořil Jiří Siostrzonek o 

fauvismu.469  

 

20. února rozezněly prostory vinárny U Přemka mistrné jazzové improvizace 

hudebního seskupení Five Men Quartet.  

 

O den později se na tom samém místě setkali příznivci rockové legendy, zpěváka, 

skladatele a klávesisty Romana Dragouna, bývalého frontmana kapely Stromboli či 

dnes hlavního aktéra v muzikálech Jesus Christ Superstar a Apokalypsa.470  

 

25. února zval Dům umění na výstavu s názvem „Retrovie – Avanguardia. Od staré 

Evropy k nové“. Umělci různých evropských národností tak představili svou reflexi na 

válečné konflikty tohoto století na starém kontinentu jazykem současného umění. 

„Umělci mohou působit a také zostřit vědomí lidí, kteří pak lépe pochopí minulost a 

v důsledku toho začnou lépe utvářet svou budoucnost. Umění se může stát důležitou 

morální instancí. Tento středoevropský projekt má pro naši budoucnost význam nejen 

retrospektivní, nýbrž, a to zejména, výhledově pozitivní,“471 vysvětlil zástupce celého 

projektu – spolkové země Horní Rakousy – Dr. Aldemar Schiffkorn.  
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Koncertem evropské barokní hudby nabídly Musica In tre a Moravský komorní sbor 

opavskému publiku části pašijí, oratorií či samostatné skladby Bacha, Clarka, 

Tartiniho či Telemanna. K poslechu nádherné hudby přispělo 26. února také krásné 

prostředí velkého sálu Městského domu kultury Petra Bezruče.472 Ve spolupráci 

s Euroregionem Silesia a městem Opava proběhlo v čajovně Bludný kámen veřejné 

čtení z literární tvorby mladých autorů Opavska ve večeru nesoucím název Provincie 

– pramen slova.473  

 

27. února poctila Opavu svým vystoupením kubánsko-polská zpěvačka Yvonne 

Sanchez za doprovodu jedné z nejuznávanějších současných jazzových kapel u nás 

Robert Balzar trio. Koncert proběhl kde jinde než v prostorách vinárny U Přemka.474 

 

Poměrně ojediněle vystupující „hudební překvapení z vesmíru“ v české kotlině známé 

také jako BAYKONUR přiletělo 28. února a zcela zaplnilo klub Hangár, aby tu 

předvedlo taneční hudbu ve stylu pop, funky, soul i techno. „Každý náš koncert 

odehráváme, jako by byl náš poslední. Nikdy totiž nevíme, jestli opravdu není,“475 

říkají. 

 

Lukáši Vondráčkovi se splnil jeho sen a koncem února koncertoval jako sólista 

s Českou filharmonií ve slavné newyorské Carnegie Hall pod taktovkou Vladimíra 

Askhenaziho.476  

 

Březen 

Březen, což je píseň stará, 

počátek přináší jara, 

liší sice mis trošičku, 

Slavnost Pepíček a Pepíčků 

 

přičemž ale mrzne dále, 

k větší „zemských rájů“ chvále. 

přesto činí zlý však Březen, 

za kamna že ještě lezem ...477  
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První březnový den mohli milovníci tance navštívit 2. Opavský superples v sále Na 

Rybníčku, kde jim zahrála k tanci kapela Princess.478 

 

Kino Mír zvalo v tomto měsíci např. na americkou komedii Jsem Agent, 

slovenskočeskou komedii Kruté Radosti, americký horor Kruh či dosud poslední film 

Romana Polanského Pianista.479  

 

Kino Elektra zase vsadilo na francouzskou romantickou komedii Amélie z Montmartu 

či americkou Moje tlustá řecká svatba a výběr opepřilo americkým dramatem Chyť 

mě, když to dokážeš nebo hitem Pán prstenů: Dvě věže.480  

 

Filmový klub představil nabídku Projektu 100 – korejský film Ostrov, filmově-

filozofickou esej o zániku moci přírody a varování před nezvladatelnou mocí moderní 

techniky v americkém filmu Naqoyatsi, český časosběrný film z dunajské delty 

režisérky Jany Ševčíkové Starověrci, či oslnivou komedii z doby válečného 

bosenského konfliktu režiséra Danise Tanoviće Země nikoho.481  

 

Kabinet fotografie Domu umění zval 3. března na slavnostní recepci k fotografické 

výstavě Jiří Štencek – Návštěvníci.  

 

K svému 115. výročí založení uspořádal 4. března Pěvecký sbor Křížkovský v Opavě 

koncert pod názvem Kouzelný svět opery. V sále minoritského kláštera se kromě 

členů sboru představil také jeho čestný člen a sólista Janáčkovy opery Národního 

divadla v Brně Pavel Kamas či Katarína a Alexandr Vovkovi, mladí opavští umělci. 

Prostor dostaly především díla B. Smetany, A. Dvořáka či G. Pucciniho.482 

 

4. března otevřela Galerie, výstavní síň výtvarného umění firmy Reality Blesk na 

Masarykově třídě 20 prodejní výstavu obrazů Miroslava Kubáta.  

 

Opavská pobočka Sdružení historiků ČR zvala na přednášku Martina Čapského 5. 

března do Bludného kamene. Tématem bylo Opavské vévodství a jeho zeměpán na 
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sklonku 14. století a Vévodská svatba. Ve stejném dni uspořádal Jazzový klub při 

Matici slezské ve Vinárně U Přemka koncert švýcarské kapely Brink Man Ship.483 

 

Brněnská Husa na provázku přijela 7. března do Opavy představit komedii Guma 

gumárum, sepsanou na motivy slavné knihy Bohuslava Brouka „Autosexualismus a 

psychoerotismus“.484 A Mendelovo gymnázium uspořádalo Na Rybníčku slavnostní 

50. výroční studentský ples s kapelou Pulsar.485 

 

Ve stejný den připravilo Mendelovo gymnázium 50. výroční studentský ples 

Mendelova gymnázia.486  

 

Mladá opavská kapela Psychonaut ve složení Marek Hoblík (kytara a zpěv), Kamil 

Stoklasa (zpěv), Pavel Lesák (baskytara a zpěv), Petr Jureček (bicí) Petr Ledvina 

(klávesy), která na počátku roku zaujala svým vystoupením v pražském klubu Palác 

Akropolis, zahrála na Den žen v Klubu Na Střelnici. Přichystala si speciální 

videoprojekci a premiéru své nové písně. Její vystoupení doplnila přehlídkou svého 

repertoáru kapela H. U. P. ze Slavičína a Downbelow z Frýdku-Místku.487 

 

Zcela mužskou záležitostí se stalo nové představení uvedené 9. března na prkna 

Slezského divadla v Opavě. Komedii Hráči od Nikolaje Vasiljeviče Gogola proslavil 

v naší zemi až Činoherní klub na počátku osmdesátých let. Hlavní role ve hře o 

falešných hráčích a podvodních, kteří si navzájem s chutí nastražují pasti, se ujal Petr 

Vaněk, roli Utěšitele představoval Kostas Zerdalogu. „…v opavském divadle se 

v posledních letech mnohé udělalo a v divadelním souboru je opravdu z čeho vybírat. 

Proto jsem se při práci mohl soustředit především na herecký výkon a nejen na vnější 

podívanou. Jsem rád, že svou první Gogolovu inscenaci dělám právě v Opavě. Diváci 

uvidí opravdový herecký bonbonek,“488 řekl režisér Zdeněk Černín.  

 

Mimo tuto premiéru nabízelo divadlo v tomto měsíci také např. představení Peer Gynt, 

Carmen nebo pořad pro děti s ukázkami z Prodané nevěsty Jak se dělá opera.489  
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10. března zavítal do Opavy na pozvání senátora Josefa Jařaba herec a režisér 

Arnošt Goldflam a herec a zpěvák skupiny Kryštof Richard Krajčo, aby diskutovali na 

téma O divadle a kultuře.490 

 

V prostorách výstavní budovy Slezského zemského muzea se 12. března ve 

večerních hodinách sešli příznivci Mozartovy hudby v rámci třetího abonentního 

koncertu. Skladby Mozarta a jeho současníků v Čechách předvedli Martin Jakubiček 

(varhanní pozitiv), Elen Machová (housle), Martin Březínský (housle) a Věra 

Mikulášková (violoncello).491 V rámci Matiční diskusní středy se v tomto dni hovořilo 

v prostorách velkého sálu na Matiční ulici o Faustinu Ensovi. Na úvod pohovořil o této 

významné osobnosti Opavy 19. století prof. Milan Myška.492  

 

O literatuře, divadle i politice hovořil vzácný host pořadu Setkání s osobnostmi Milan 

Uhde 13. března v Bludném kameni.493 

 

Kabinet fotografie uvedl na začátku března svou druhou výstavu, na které se 

představil loňský absolvent Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě 

Jiří Štencek. V Domě umění vystavil portréty a akty pod názvem Návštěvníci. 

Objektem jeho zájmu se stali místní obyvatelé, přátelé či nevidomí lidé 

z Vlaštoviček.494 

 

Mladé a svěží violoncellistky a zpěvačky, které si říkají Tara Fuki, připravily 14. března 

v Moravské kapli Domu umění originální a nevšední zážitek pro opavské posluchače 

díky své křehké, dynamické a výrazově nesmírně bohaté hudbě a zpěvné polštině.495 

 

Na 15. března pozvala agentura Mazel do opavského kina Mír Drietomanku a 

Asociace studentů a přátel Slezské univerzity uspořádala již VI. reprezentační ples 

Slezské univerzity v sále Na Rybníčku.    

 

16. března vyrazil Lukáš Vondráček na desetidenní turné ve Velké Británii, kde mimo 

jiné dvakrát koncertoval s Londýnskou filharmonií.496  
                                                 
490 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 8, str. 3. ISSN 1212-2041. 
491 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 10, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
492 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, březen, str. 8. 
493 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 10, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
494 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 10, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
495 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 10, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
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Nositel prestižní literární ceny Jiřího Ortena pro autory mladší třiceti let Jaroslav Rudiš 

uskutečnil 18. března autorské čtení své knihy Nebe pod Berlínem, spojené 

s besedou a autogramiádou.497 Téhož dne zval do refektáře Domu umění Jiří 

Siostrzonek všechny milovníky umění, kteří se v něm ale zcela neorientují, na 

zajímavou přednášku z cyklu Výtvarné umění „Bauhaus“.498 

 

Lauru a její tygry přivítali hudební fanoušci Na Střelnici 19. března.499 Koncert uvedla 

opavská začínající bigbeatová kapela Sedum, která ještě v létě loňského roku tolik 

toužila po živém vystoupení. Vystoupení s Laurou bylo pro Janu Štenclovou (zpěv), 

Petra Uvíru (kytara), Libora Horáka (baskytara), Daniela Hrbáče (bicí), Jana Volfa 

(trubka), Jirku Štencka (pozoun) a Jiřího Piskoře (saxofon) velkou výzvou.500     

 

V rámci čtvrtého abonentního koncertu vystoupila 20. března v opavském sněmovním 

sále laureátka Pražského jara a čerstvá nositelka prestižní ceny Davidoff prix 2002 

Monika Knoblochová.  

 

Koncert spojený s velkoplošnou videoprojekcí o neobvyklé misijní cestě napříč Zambií 

uvedl 21. března v Moravské kapli Domu umění Dravogradský oktet ze Slovinska. 

Dokument o drsných podmínkách utlačovaných Afričanech, které všudypřítomné 

nepokoje nutí opustit svůj domov a uchýlit se do center založených evropskými 

misionáři doplnil soubor např. slovanskými písněmi za doprovodu Pěveckého sboru 

slezských učitelek.501 

 

Jak ovlivní vstup ČR do Evropské unie přístup k ochraně přírody, ukázala výstava 

„Soustava NATURA 2000“, která byla k vidění v budově Stanice mladých turistů a 

přírodovědců od 24. do 29. března.502 

 

                                                                                                                                             
496 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 10, str. 3. ISSN 1212-
2041. 
497 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 11, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
498 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 11, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
499 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 10, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
500 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 11, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
501 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 11, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
502 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 12, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
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25. března mohli milovníci nevšedního pohodového jazzu zavítat do vinárny U 

Přemka na koncert německé skupiny Lyambiko.503  

 

Situační komedii plnou malých komplikací s názvem Tanec mezi vejci přijeli předvést 

opavskému publiku pražští herci Světlana Nálepková, Ivan Vyskočil či např. Stella 

Zázvorková. Smíchem se otřásaly prostory kina Mír 26. března.504 

 

Zájemcům o hudební dobrodružství, tvůrčí experimenty a mezižánrové výlety nabídl 

Dům umění 27. března koncert olomouckého saxofonového kvarteta SAX Q. Program 

večera nesl lákavý název „Co všechno se může tangu také stát“.505  

 

27. března proběhly ve výstavní budově Slezského zemského muzea vernisáže dvou 

mimořádných výstav. Tématem té první byla Bible očima světa – svět očima bible a 

cílem je ukázat jakým způsobem Bible vstupovala do denního života našich předků, 

že stála u zrodu mnoha vynikajících literárních, výtvarných a hudebních děl. Tématem 

druhé výstavy byla opět Bible, ale tentokrát se zaměřila na „Česká bible – rukopisné a 

tištěné bible v běhu staletí“ a sběratel biblí pan Milan Latka tu představil výběrovou 

přehlídku edic českých biblí od středověku až po 20. století.506  

 

Opavská kapela Luza koncertuje již od roku 1996. Svěží hravé texty a alternativní 

rockovou hudbu spoutala kapela na svých dvou demokazetách „Pět“ a „Někde jinde“. 

Na živých vystoupeních si však hudebníci často pohrávají i např. s jazzovými tématy, 

což mohli předvést tak na koncert v Divadelním klubu 29. března ve složení Jan 

Kunze (zpěv, perkuse a chřestidla), Petr Kunze (elektrická a akustická mandolína, 

elektrická a akustická kytara, zpěv), Petr Štěpán (elektrická kytara), Pavel Kubesa 

(basové nástroje) a Víťa Halška (perkuse a bicí).507 

 

Březnovou programovou nabídku pro veřejnost zakončilo Slezské divadlo 30. března 

premiérou vnímavého příběhu několika žen uprostřed drsného prostředí irského 

venkova ve druhé polovině třicátých let minulého století s názvem Tanec na konci léta 

od irského prozaika Briana Friela. Režie se ujala hostující režisérka Jaroslava 

                                                 
503 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, březen, str. 7. 
504 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 12, str. 7. ISSN 1212-
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505 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 12, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
506 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 12, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
507 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 12, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
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Šiklancová. Ve hře protkané zvláštní mystikou, pohanskými rituály a tajemnými zvyky 

se představil v roli Michael Ladislav Špiner, jako jeho matka Kateřina Volná a jako 

nejstarší ze sester, učitelka Kate, Ivana Petrželová.508  

 

Loutkové divadlo uvedlo v ten samý den premiéru pohádky J. Trnky Branka zamčená 

na knoflík v provedení souboru Sněženky.509  

 

Poslední březnový den zavítala do Opavy na pozvání ZUŠ V. Kálika a agentury Karla 

Kostery významná osobnost kulturního světa hudební skladatel Antonín Tučapský. 

Autor celé řady sborových skladeb, rovněž i pro dětské sbory, hudby instrumentální, 

komorní, orchestrálních skladeb, ale i děl kantátových měl zejména mimořádný 

úspěch se svým „Stabat Mater“ v roce 1989 v Londýně, které bylo provedeno i 

v Opavě v roce 1993. Jeho březnová návštěva Opavy souvisela s jeho jubileem 75 

let, které oslavili Opavští koncertem z jeho díla. V první části koncertu vystoupili 

učitelé a žáci ZUŠ V. Kálika s ukázkami písňové a instrumentální tvorby. V další části 

předvedlo Pěvecké sdružení slezských učitelek Missa Angelis pro sbor a varhany. Na 

sdružení navázal Pěvecký sbor Stěbořice lidovými písněmi a Opavský chrámový sbor 

např. skladbou Tučapského „Hlas domova“.510 

 

Duben 
Duben známý vrtkavosti 

patronem a nestálosti, 

jemuž věřit není radno 

dělat nám o Velkonocích 

krásně, déšť i sníh a chladno. 

 

 V rozmaru on rotmilém 

 rád posílá aprílem 

 což i dámy dělaj rády 

 někdy též i slavné vlády...511  

 

                                                 
508 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 12, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
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510 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 12, str. 15. ISSN 1212-
2041. 
511 http://www.mskrestanska.eu/pranostiky.htm#leden 
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Slezské divadlo v tomto jarním měsíci kromě jedné premiéry nabídlo např. Sen noci 

svatojánské, Tanec na konci léta, Pan Marjánka matka pluku. Hostující Hoffmannovo 

divadlo z Uherského Hradiště přijelo zahrát pohádku Jak se Rumcajs stal 

loupežníkem, Dům dětí a mládeže tu uspořádal 12. dubna Výroční koncert opavských 

národopisných souborů.512  

 

Kino Mír nabídlo volnou inspiraci životem rapera Eminema 8. Míle, českou novinku F. 

A. Brabce Krysař či krásnou českou novinku Pupendo.513  

 

Na americkou hudební komedii Chicago či loňskou novinku režiséra Zelenky Rok 

ďábla mohli přijít opavští diváci do kina Elektra. Stále se ještě promítal Harry Potter a 

tajemná komnata či Doba ledová.514  

 

Filmový klub začal v dubnu s ryze oddechovou krimi komedii bratří Coenu Big 

Lebowski, přešel k filmu o idiotech pro idioty zvaný Idioti od Larse von Triera a 

pokračoval loňskou novinkou od španělského režiséra Almodóvara Mluv s ní. 

Almodóvarem se i pokračovalo s filmem Na dno vášně. Duben ve filmovém klubu 

zakončil Harry to s vámi myslí dobře, ve kterém se boháč rozhodně nezištně pomoci 

svému kamarádovi ze školy.515   

 

V prvním dubnovém dni otevřel Památník Petra Bezruče výstavu malíře, grafika a 

ilustrátora Josefa Kremláčka, kmenového autora Albatrosu. Umělec ověnčený 

několika cenami využívá pasivních výtvarných technik, zvláště pak „dekalku“. Jako 

ilustrátor se zaobíral převážně exotickými pohádkovými motivy.516  

 

Ve stejném čase se otevřela pro opavskou veřejnost výstava kreseb a obrazů 

českého výtvarníka Jana Samka v gotické síni minoritského kláštera.517  

 

5. dubna oslavil Pěvecký sbor slezských učitelek již 45. výročí své existence jak jinak 

než koncertem. V sále minoritského kláštera vystoupili také jako hosté členi mužského 

Dravogradského oktetu ze Slovinska. Současným dirigentem sboru je Petr Škarohlíd, 

sbor tvoří převážně učitelky mateřských, základních a středních škol. Jejich repertoár 
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zahrnuje vokální skladby o starověku až po současnost hudbu duchovní i světskou a 

zdařilé úpravy lidových písní.518 

 

7. dubna oslavila v sále minoritského kláštera čtvrtstoletí svého působení na české 

folkové scéně jedna z nejznámějších kapel z Českých Budějovic – Nezmaři. Na 

opavském koncertě se fanouškům představili nejen stávající členi kapely, ale také 

všichni muzikanti, kteří v celé historii legendární kapelou prošli.519 Ve stejný den zvali 

do Městského kulturního domu Petra Bezruče sbory Hudebního gymnázia a chrámu 

sv. Sofie ze Stockholmu. „Uslyšíme skladby klasické, švédskou tradiční tvoru, hudbu 

Bernsteina, spirituály a i jazzový repertoár, takže se máme na co těšit,“ 520zval na 

netradiční hudební hosty Karel Kostera. 

 

9. dubna se v rámci Matiční diskusní středy hovořilo o obraně Československé 

republiky na Opavsku v roce 1938.521  

 

Opavská skupina Expedice Apalucha zvala své příznivce na koncert do klubu Hangár 

na Janské ulici 12. dubna. Skupina funguje na opavské hudební scéně od roku 2000 

ve složení: kytarista Petr Štěpán, baskytarista Jiří Pater, bubeník Václav Žůrek, 

Tomáš Havránek s foukacími harmonikami a akustickou kytarou a zpěvák Jiří Bosák. 

Hudebním stylem se zařadila do „blues – beat“. První studiová nahrávka nesla název 

Demo 2002.522 

 

Stejný den se sešli v kině Mír příznivci dechové hudby na koncert Slovácké dechové 

kapely Vlkošáci.523 

 

12. 4. 2003 oslavil soubor Vrtek svým koncertem ve Slezském divadle 20. výročí své 

existence.524 
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15. dubna představil brněnský bubeník Pavel Fajt ve vinárně U Přemka svůj nový 

projekt Ladakh. Tvorba této formace míří přímo ke kořenům vnímání rytmu jako 

rituálního postoje.525 

 

O minulosti, současnosti a dalších plánech do budoucna Domu umění hovořil na 

setkání s veřejností 16. dubna Martin Klimeš, jeho ředitel. Akci uspořádala 

Vlastivědná společnost StOpa.526 

 

Ve Večeru s… se 17. dubna představil mladý herec opavské činohry Jakub Stránský, 

známý opavskému publiku např. v roli Glova v Gogolových Hráčích.527  

 

19. dubna byly v rámci představení Loupežníci předány ve Slezském divadle ceny 

Libušky.528  

 

Na čtvrtém koncertu varhanního cyklu se 24. dubna představili v konkatedále 

Nanebevzetí Panny Marie umělci zvučných jmen – Vladimír Roubal (varhany), 

Ludmila Vernerová (soprán) a Vladimír Rejlek (trubka). V gotickém prostoru 

konkatedrály zazněly skladby Mozarta, Handla, Clarkeho či Schuberta.529 

 

27. dubna uvedlo Slezské divadlo v pořadí čtvrtou premiéru operního souboru v této 

sezóně. Byla jí opereta Emmericha Kálmána Cirkusová princezna. Hru z počátku 

minulého století plnou intrik a zápletek, režírovala Jana Andělová-Pletichová, orchestr 

řídil Jan Snítil. V hlavní roli se představila čerstvá držitelka ceny festivalu Opera 2003 

za roli ve Verdiho Loupežnících – Katarína Kramolišová, dále pak Olga Procházková, 

Michal Vojta, Petr Schubert, Evžen Trupar či Alexandr Vovk. Spoluúčinkoval také sbor 

a balet Slezského divadla.530 
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29. dubna zahrály ve vinárně U Přemka bluesrockové polské živoucí legendy: Leszek 

Cichonski, Wojciech Karolak, Tomasz Szukalski, Adam Skrzypek a Michal 

Czwojda.531  

 

Květen 
Od květu má sic své jméno, 

bývá však jen „vydluženo“ 

- kazívať nám Letnice 

„chládkem“ divným velice. 

 

Skřivan v něm má volnost vzletu, 

listí též se smí mít k světu 

- který list však vystrkuje 

„růžky“, ten se konfiskuje …532   

 

Květnový program Slezského divadla nabízel Cirkusovou princeznu, Sen noci 

svatojánské, pohádku Ptáka Ohniváka a Lišku Ryšku či Carmen.533  

 

Kino Mír nabídlo kromě nabídky legendárního filmu sovětského režiséra Tarkovského 

Solaris také novinky loňského roku jako např. americko-australský horor Loď duchů, 

francouzské krimi Femme fatale, americké drama Hodina pravdy s Robertem de Niro 

v hlavní roli či českou pohádku Čert ví proč.534  

 

Kino Elektra mělo v programu pohádkové Čert ví proč hned dvakrát. Filmoví romantici 

však mohli přijít na americkou Lásku s výstrahou, diváci s pevnými nervy pak na horor 

Kruh, v nabídce však také byl např. animovaný japonský film z roku 2001 Cesta do 

fantazie.535  

 

Hlavní nabídku Filmového klubu v květnu tvořily hlavně filmy z roku 2000 a 2001 – 

americký Storytelling a V ložnici, dánský Italština pro začátečníky či španělský Sex a 

Lucía.536  
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1. května zahájila Schola Gregoriana Pragensis třetí Mezinárodní varhanní festival 

varhanní hudby v Opavě koncertem gregoriánského chorálu alternatim.537 

 

8. května navštívila Opavu francouzská varhanice Marie-France Messager, aby tu 

ukázala své umění v rámci druhého koncertu Mezinárodního varhanního festivalu 

barokní hudby. V chrámu sv. Ducha představila hudbu předních skladatelů doby 

Ludvíka XIV. – Louise Marchanda a Jacqua Boyvina atd.538 

 

Pozvání do Opaya přijal a 10. května vystoupil na prknech, co znamenají svět ve 

Slezském divadle operní pěvec Peter Dvorský.539 

 

Festival Za vším stojí láska, který pořádala biotronička Ema Martinková, letos nabídl 

10. a 11. května sedmnáct setkání s hosty festivalu. Pozvání přijal Alfréd Strejček a 

Jita Moravcová, Zora Jandová, o makrobiotice hovořil Jan Schreier z Neplachovic, 

Kamil Běrský z Komárova u Opavy, o čaji Richard Pokorný z Olomouce, o mantrách 

Nada Shakti z USA atd. Po oba dny byla otevřena výstava obrazů Hany Víchové 

Dotyky světla a výstava fotografií Milana Vítka Ve světě přírody.540  

 

Do 11. května trvala v Domě umění výstava amerického výtvarníka Bena Pattersona, 

Jana Steklíka a Annegret Heinl, se kterými se Patterson spojil v projektu nazvaném 

Putování odněkud někam. Výstava byla inspirována dokumenty, které po sobě 

zanechali první světoví průzkumníci a zeměpisci – původní obyvatelé Austrálie a 

Ameriky. Patterson se prezentoval tzv. spirituálními mapami teritoria a kultury, nebo-li 

plány území doplněné o grafické záznamy domorodých zpěvů. Steklík s Heinl 

předvedli kresby inspirované totemovými symboly indiánů kmene Hopi.541 

 

Kabinet fotografie Domu umění otevřel 11. května výstavu představující unikátní 

kolekci londýnských fotek již zesnulého českého fotografa Miloně Novotného. 

Fotograf, který je znám např. reportážními fotografiemi z okupace Československa 

v roce 1968 či z pohřbu Jana Palacha byl nazýván mistrem tzv. rozhodujícího 

okamžiku. Jádro jeho tvorby však tvoří spíše lyrická fotografie odhalující krásu i 
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zdánlivě banálních věcí a situací. Vystavená kolekce představovala období 

šedesátých let, odkud pocházejí Novotného nejlepší práce.542  

 

13. – 16. května proběhl v Clubu Classic No. 5 již pátý ročník festivalu 

dokumentárních filmů Jeden svět. Pořadatelem se stal Institut tvůrčí fotografie 

Slezské univerzity a o. s. Bludný kámen.543 Přehlídka obsahovala ty nejzajímavější 

tituly, které byly k vidění v Praze. Dopoledne bylo opět určeno školám, dopoledne pro 

veřejnost, kdy se promítalo pět až šest filmů. Filmoví fanoušci si mohli zakoupit 

divácké karty na celý festival. Slavnostní zahájení proběhlo 14. května. Tématem byla 

např. válka ukazována ve filmech Člověk jako zbraň, Dětští vojáci, Groznyj, Válečný 

fotograf atd.544  

 

15. května měli milovníci vážné hudby skutečné dilema. Navštívit ve Sněmovním sále 

minoritského kláštera koncert opavského Amadea Lukáše Vondráčka. Mladého 

klavíristu, který se stává v hudebním světě pojmem a pro opavské publikum si v tento 

den připravil skladby Beethovena, Smetany, Debussyho či Liszta? Nebo se zahloubat 

do slezských duchovních písní, barokních skladeb polských autorů či vlastní tvorby 

v interpretaci polského varhaníka Juliana Gembalského v chrámě sv. Ducha? Nebylo 

to jednoduché, ale každý si jistě v této nabídce našel to své.545 Téhož dne zavítal do 

Opavy pěvecký sbor padesáti studentů z křesťanské hudební univerzity Wheaton 

College v Chicagu v rámci své misijní cesty po velkých evropských městech. Jejich 

koncerty byly naplánovány na Horní náměstí a poté v centru Elim na Rolnické ulici.546   

 

Třetí zvonění, dílo secesní klasiky od Václava Štecha, uvedlo 18. května na svých 

prknech Slezské divadlo. Hra je známa spíše z přepisu Miroslava Horníčka, divadlo ji 

však uvedlo v původní verzi. „Půjde o hru, která bude spíše vzbuzovat úsměv než 

salvy smíchu,“547 řekl režisér hry Václav Klement, který si kladl za cíl lépe odrazit 

dnešní dobu a její tvář.  

 

                                                 
542 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 15, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
543 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 18, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
544 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 19, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
545 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 19, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
546 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 19, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
547 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 19, str. 7. ISSN 1212-
2041. 



 164 

Ve stejný den si Opaváci mohli poslechnout v Domě umění tvorbu skladatele, 

hudebního teoretika a vizionáře Johna Cage v podání Eleonóry Škutové. Její 

interpretace např. skladby Sonáty a interludia pro preparovaný klavír byla vůbec první 

svého druhu na Slovensku a v Čechách.548 

 

20. května uvedl v Domě umění svou výstavu švýcarský malíř Gian Pedretti. „Bude 

zde vystavena série černobílých velkoformátových obrazů. Vznikal dynamickými tahy 

černou barvou a jsou to jakási energetická pole, jejichž silokřivky jsou jednotlivé tahy 

štětcem,“ 549přiblížil obsah výstavy ředitel Domu umění Martin Klimeš. Krajinář 

Pedretti nemaluje krajinu podle skutečnosti, ale přetváří ji, vytváří ji novu, plnou 

symbolických významů. 

 

„Fotograf Chochola je takové putující boží očičko, které lajdá světem na důkaz, že 

tajemství hotelu KRÁSA neodešlo ještě z Prahy do šmelce,“ řekl Bohumil Hrabal o 

významném českém fotografovi Václavu Chocholovi. Výstavu jeho fotografií otevřel 

Dům umění 20. května.550  

 

„Jazzové trio vede muzikantky citlivý dialog s moravským folklorem, jehož hladinu 

dokáže rozkolísat jazzovým duchem do té míry, že z primášských houslí tanou 

jazzové a cimbál pod rukama Zuzany Špačíkové zní téměř swingovými zvuky. 

Viklického klavír si pohrává s janáčkovskými barvami a postupy a občas se nebrání 

tragickému patosu, aby se posléze slil s folklorním proudem do jednoho řečiště,“551 

lákal tisk na koncert Jazzového tria Emila Viklického a Zuzany Lapčíkové ve 

Sněmovním sále minoritského kláštera na 21. května. 

 

V cyklu koncertů v rámci Mezinárodního festivalu varhanní hudby vystoupil 22. května 

Jaroslav Tůma, multiinstrumentalista, u něhož si fanoušci cení např. jeho 

bachovských projektů.552 

 

26. května uvedlo pražské Divadlo Archa a divadlo Tabula rasa v opavském kostele 

sv. Václava divadelní představení Něžné knoflíky.553  
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2. ročník festivalu Slezské zpívánky proběhl 27. května v minoritském klášteře. Sešly 

se tu opavské sbory Studánka (ZŠ Krnovská), Cvrčci (ZŠ Ilji Hurníka), Vánek (ZŠ 

Mařádkova), ale i např. Mladší skolní sbor Permoník z Karviné, sólistky ze ZŠ Štítina 

a Smíšený pěvecký sbor Stěbořice.554  

 

Třetí ročník varhanního festivalu uzavřela varhanice Ulrike Weldinger. Koncert 

v chrámu sv. Ducha nesl název Varhanní hudba na habsburském dvoře. 29. května 

tedy zazněly skladby z Mozartovy tvorby, hudba Johanna Jakoba Frobergera, Hanse 

Leo Hasslera či Johanna Kašpara Kerlla.555 

 

Ve stejný den se diskutovalo v Moravské kapli na téma Evropská unie. Více než 

dvěma desítkám přítomných odpovídaly lektorka z Gender centra při Fakultě 

sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně Lucie Kolářová a Kateřina 

Machovcová. Hovořilo se např. o domácím násilí a jak se s ním vypořádalo Rakousko, 

o interrupci, o diskriminaci žen či diskriminaci mužů.556 

 

Červen 
Nejhlavnějším při něm je to, 

Že přináší světu léto, 

K tomu nejdelší i den, 

Jenž je věru k zlosti jen…557  

 

Nejčastěji se ve Slezském divadle hráli Jakobíni či Cirkusová princezna. Divadlo však 

také v tomto měsíci hostilo folklórní festival Chodníčky k domovu či populárního Janka 

Ledeckého.558  

 

Programu v kině Mír vévodily americké filmy Rytíři ze Šanghaje, Jak ztratit kluka v 10 

dnech, Matrix Reloaded či Rychle a zběsile 2. Nabídku doplnila britská novinka Jádro 

či kanadský 28 dní poté.559  
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Klasickou nabídku filmových trháků kina Elektra doplnila animovaná novinka Kniha 

džunglí 2 či akční horká novinka s Al Pacinem Test.560  

 

Filmový klub v červnu nabídl pouze gruzínsko-německo-francouzsko-britské Léto 

ztracených polibků, poetickou komedii o zvláštním milostném trojúhelníku, který se 

vytvořil mezi čtrnáctiletou dívkou, jejím vrstevníkem a jeho otcem. (Hláska červen 14) 

O svých zážitcích z dobrodružné cesty po Austrálii vyprávěl 4. června v Moravské 

kapli opavský rodák, cestovatel, obchodník a pilot Karel Kolář. Austrálie očima Čecha 

a Česko očima Australana bylo nosné téma večera, kde Kolář vyprávěl o 

geografických, sociálních a kulturních zvláštnostech Austrálie.561  

 

Koncerty pro opavské školy, workshopy pro opavské bubeníky či bubenická show 

bruntálské kapely Dumping Drums, to vše nabízel Dne ve víření bubnů v Centru Elim 

10. června.562 Zároveň se také na půl hodiny vystavila ve městě díla největších 

světových malířů. Návštěvníci se tak mohli např. setkat s Dámou s hranostajem od 

Leonarad da Vinciho či s dílem Gustava Klimta. A jak se tak stalo, že Opava si mohla 

dovolit hostit tyto mistry? Vše vysvětlila ředitelka Základní umělecké školy v Opavě 

Ivana Sýkorová: „Byl to nápad žáků naší školy. Každá skupinka si vybrala nějaký 

obraz, který pak zahrála.“ Tolik obdivovaná plátna se tedy proměnila v trojrozměrné 

obrazy. Studenti umělecké školy si obstarali kostýmy, pořídili si rekvizity a zkusili 

ztvárnit vybrané umělecké dílo. Z fotografií z akce je zřetelné, že někdy se originál 

příliš nelišil od napodobeniny.563 

 

10. června se také otevřela výstava Světci a světice v lidové malbě na skle ve 

výstavní budově Slezského zemského muzea.564 

 

12. června vystoupil ve Slezském divadle Janek Ledecký.565 

 

Agentura Mazel pozvala na 14. června do Opavy dechovou kapelu Moravěnka.566  
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15. června oslavilo sté výročí svého založení Pěvecké sdružení moravských učitelů 

koncertem také v Opavě. V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie se představilo 

s programem sestaveným z duchovních skladeb Bedřicha Smetany, J. B. Förstera a 

tak Kryštofa Haranta. Sbor založený v roce 1903 pedagogem a sbormistrem 

Ferdinandem Vachem usiloval o povýšení sborového zpěvu na profesionální úroveň. 

Jedním ze sbormistrů byl také Antonín Tučapský, který určil směr sboru více v duchu 

interpretace polyfonií a změřil svou pozornost na moderní hudbu (P. Eben, O. Ostrčil, 

C. Orff aj.). V současné době v jeho čele stojí Lubomír Mátl.567 

 

Jakobín, jedna z nejznámějších děl Antonína Dovřáka, byl poslední premiérou 

Slezského divadla v této sezoně, která proběhla 15. června. V hlavní roli se představil 

Richard Novák, sólista brněnského a stálý host pražského Národního divadla, Vojtěch 

Kupka, sólista Národního divadla moravskoslezského, Václav Marek, Zdeněk Kapl, 

Dalibor Hrda, Katarína Kramolišová, Evžen Trupar atd. Na představení spoluúčinkoval 

dětský pěvecký sbor Domino. Opavské provedení hry chtělo vyzvednout českost této 

jedinečné opery.568 

 

Dětský pěvecký sbor Domino opět zpíval ve Štrasburku. Tentokrát se zpěváčci měli 

představit na slavnostním zasedání u příležitosti oslav deseti let od vstoupení České 

republiky do Rady Evropy. Na cestu vyjeli 20. června a po cestě např. zpívali 

seniorům ve francouzském domově důchodců.569 

 

20. června zazněla v zahradě minoritského kláštera v rámci Evropského dne hudby 

energická hudba mladých rómských muzikantů skupin Terne čhave a Quattro 

Formaggi.570 

 

Eva Bublová je držitelkou mnoha významných mezinárodních ocenění, jedním 

z nejvýznamnějších je cena pro nejúspěšnější interpretku soutěže Pražského jara 

v roce 1999. Právě tato varhanice přijela zahrát posluchačům vážné hudby do 
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konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie 25. června. Zazněly skladby Franckovy, 

Dupréovy, Biedermanovy, Widorovy a Savického.  

 

Trio, které spojuje v neobvyklé kombinaci klavír, pozoun a soprán přijelo do Opavy už 

poněkolikáté. V Domě umění tak zazněly 27. června v podání Kena Schifrina, Claire 

Angely Hollocks a Roberta Challinora melodie a skladby Gershwina, Bernsteina, 

Presleyho, Ellingtona či Loyd-Webera.  

 

Červenec 
Tento měsíc v nelásce je, 

protože už „mordsky“ hřeje; 

zvláště šestého to pálí, 

leckoho tak blíž i v dáli. 

 

Co nás trápí jaktěživo, 

že v ten čas už teplá pivo, 

a že kvete „arenní“ 

v divadle jen umění.571  

 

Slezské divadlo mělo prázdniny a vyjelo pouze čtyřikrát se svým představením 

Carmen, Paní Marjánka, matka pluku, Sen noci svatojánské a Zlatovláska na nádvoří 

Červeného zámku v Hradci nad Moravicí. 

 

Přestávku si dalo v červenci také kino Elektra, kino Mír ale přineslo např. akční 

americko-německý film Rychle a zběsile 2, americké drama s Edwardem Nortonem 

25. hodina, americkou komedii Dům naruby či Kurz sebeovládání, nebo 

československé drama Nevěrné hry.  

 

V červenci se hudba dostala i do ulic v podobě Promenádních koncertů. K poslechu 

zahrály Dechový orchestr Hradec nad Moravicí (6. 7.), Dechový orchestr Opava (13. 

7.), Malá hlučínská dechovka F. Pravdy 20. 7.) či Kobeřanka (27. 7.).572  

 

Karel Kostera pozval do Opavy Janáčkovu filharmonii, ale ta nekoncertovala v divadle 

nýbrž v kostele Jana Nepomuckého v Kylešovicích. „Chtěli jsme tak přestavit jiný, 
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trochu neobvyklý prostor. Kylešovský kostel je nádherný a prosvětlený, takže to bude 

jistě koncert pěkný pro diváky i filharmonii,“573 řekl médiím pan Kostera. 7. července 

se představil s filharmonií také korejská houslistka Bon-Jiu Koo a slavný violoncellista 

Kirill Rodin z Ruska. 

 

Po celou dobu trvání prázdnin se mohli přijít zájemci podívat n nejkrásnější provedení 

knižních titulů do Památníku Petra Bezruče. Místo nebylo vybráno náhodně. Jedním 

z prvních tisků pražského Spolku českých bibliofilů, který letos oslavil 95. výročí svého 

založení, byl totiž svého času i slavné Slezské písně opavského rodáka Petra 

Bezruče. Výstava měla za cíl ukázat, jakým způsobem byla kniha během posledního 

století vydávána a jak se nakonec její podoba ustálila.574  

 

12. července proběhli v areálu Svazu českých chovatelů v Opavě-Kylešovicích již 

tradiční country veselice s kapelami Falešní hráči, Opavská čtyřka a Zálesáci. Desátý 

ročník Country širáku doprovázela ve večerních hodinách svou hudbou Karavana575, 

která letos oslavila třicet let své existence. Kapela si ráda pohrává především s čistou 

americkou country hudbou plnou života a čistých veselých tónů. Zakladatelem byl Vít 

Šamárek, původní člen skupiny Tarantule. Dnes tvoří kapelu kapelník Petr Grygar, 

kytarista Jindřich Böhm, kontrabasista Petr Cihlář a hráč na benjo, mandolínu a 

foukací harmoniku Přemysl Večerek. „Hrajeme především v Opavě a nejbližším okolí. 

V okruhu třiceti kilometrů snad není jediné místo, kde bychom ještě s Karavanou 

nekoncertovali,“ řekl Večerek.576 

 

O prázdninách dokončilo sourozenecké duo Alena a Petr Čechovi zcela osobitý 

hudební projekt – nové hudební CD s netradiční dramaturgií. Nezvyklost tkvěla hlavně 

ve zvláštní zvukové sestavě a ve výběru originálních kompozic pro housle a varhany. 

Obsah alba tvořily hlavně neoklasicistní skladby (Hindemith, Schroeder), zvláštní 

kompozice autorů spojujících novost s tradičními postupy (Pärt, Schnittke a Alain) a 

sólové houslové a varhanní kompozice vycházející z tematiky ze starších historických 

inspirací (Ysaye, Eben). Alena Čechová je absolventka magisterského studia na 

Hochschule für Musik v Drážďanech. V současné době spolupracuje s Norimberskými 

symfoniky a Janáčkovou filharmonií a vyučuje na brněnské konzervatoři. Její bratr 
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Petr studuje na na Hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze a na 

Staatliche Hochschule für Musik ve Stuttgartu.577 

 

Agentura Karla Kostery pozvala do Opavy amerického sólistu Roberta Blocha a Rusa 

Valentina Vernovského, kteří hudebním nadšencům naservírovali 30. července 

v Městském domu kultury Petra Bezruče ty nejslavnější a nejkrásnější tenorové árie. 

Na řadu přišly např. ukázky z Carmen, Lazebníka Sevilského či Evžena Oněgina.578  

 

Srpen 
Na polích nastávají práce 

-třesou se asekurace (pojišťovny), 

 aby kroupy, spousty vod 

 nenatropily moc škod. 

 

Hostinští i kavárníci oplakávaj študující, 

 květ pak sličných městských dcer 

 Vábí zas víc...militér...(vojáci).579  

 

Slezské divadlo si užívalo zasloužené prázdniny. Stejně jako kino Mír, které nabídlo 

jen tři filmy na konci měsíce: české Pupendo, americkou romantiku v podobě Krásné 

pokojské či akční Tomb Raider 2. 

 

Kino Elektra uvedlo programovou nabídku americkým filme Gangy New Yorku, 

pokračovalo českou komedií Nuda v Brně či filmem pro děti Pinocchio, hororem 28 

dní poté či erotickým filmem Ken Park.580  

 

9. a 10. srpna přijela do Opavy Pouť Rádia Čas. To si připravilo na prostranství u 

hypermarketu Globus soutěže pro děti, kolotoče, nafukovací atrakce a pro dospělé 

přijela zazpívat např. Iveta Bartošová.581 
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Agentura Karla Kostery uvedla 15. srpna v sále Kulturního domu Na Rybníčku 

neobvyklý koncert. Babunské balady tu představil dětský pěvecký soubor při Základní 

škole Wu-Lu v Tchán-wanu. Představení s ukázkami tradičního tance, doprovázené 

hrou na loidové nástroje, zahájil chlapecký pěvecký sbor při Základní škole Stěbořice. 

Hlavním znakem babunských balad je sborová harmonizace, kdy se spolu v jedné 

písni utkávají dvě hlasové skupiny. První, vysokou vede dívka, druhou chlapec s níže 

posazeným hlasem. Jednotlivé vůdčí hlasové skupiny se přitom rozličně střídají podle 

charakteru skladeb. Podobných balad nastudoval třicetičlenný tchajwanský sbor 

spoustu.582 

 

Divoká alternativní hudba zazněla 17. srpna na rozlehlém prostranství dvoru pivnice U 

Golem – hudebního Clubu 13 na Krnovské ulici. Představily se tu dvě opavské grung 

kapely Opium Cake a Na dno, křesťanská formace Scream! Z Českého Těšína, 

krnovští Myrddin Wyllt a emotivní hardcorová Vas Szuszanne. Koncertní vystoupení si 

kapely, kde věkový průměr jejich členů nepřesahoval věk 18 let, si zařídily samy. 583 

  

Téhož dne pokračoval ve městě také program Promenádních koncertů. Pochodem ze 

sadů Svobody k Ptačímu vrchu zahájil své vystoupení Malý dechový orchestr Pavla 

Hanslíka.584 V srpnu se v Opavě kromě Malého dechového orchestru předvedly také 

kapely Weisovanka z Hlučína-Darkoviček (3. 8.), Veselá sedma z Dolního Benešova 

(10. 8.), Malá dechová hudba Josefa Postulky (24. 8.) a Slezská kapela (31. 8.).585  

 

Září 
Pochoutka to pro jedlíky 

-kynou švestkové knedlíky, 

husy křičí na pekáči, 

k posvícení se to stáčí... 

 

Den se přiměřeně krátí, 

brků, dost mají literáti, 

študenti „elegiemi“ 

                                                 
582 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 42, str. 7 ISSN 1212-
2041. 
583 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 42, str. 7 ISSN 1212-
2041. 
584 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 42, str. 7 ISSN 1212-
2041. 
585 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červenec-srpen, str. 15. 



 172 

loučí pak se ... s feriemi ... (prázdninami).586  

 

Slezské divadlo zahájilo letošní sezónu netradičně – živě. Náhodní procházející si 

mohli 8. září na Horním náměstí poslechnout osm ukázek toho nejúspěšnějšího 

z tvorby operního souboru. Na Bizetovu Carmen navázali pěvci árií Terinky 

z Dvořákova Jakobína, duetem Amálie a Carla z Verdiho Loupežníků či duetem 

Fedory a Mistra X z Kálmánovy Cirkusky. Od 18. hodiny se na velkoplošné projekci na 

obrazovce pod balkonem promítal sestřih z inscenací činohry i opery.587 

 

Divadelní program nabídl kromě premiéry Zlatovlásky také např. Tanec na konci léta, 

Dobře ušitý frak, Jakobín, Třetí zvonění nebo např. představení hostujícího 

Slováckého divadla z Uherského Hradiště Rychlé šípy.588  

 

Přehled amerických taháků nabídlo kino Mír. Diváci mohli zhlédnout americkou 

novinku Tomb Raider 2, akční komedii Charlieho andílci: Na plný pecky či nové 

pokračování kultovního Terminátora Terminátor 3: Vzpoura strojů. I děti si přišly na 

své u filmu Prasátko a jeho velký příběh, ti větší zase u dobrodružných Pirátů 

z Karibiku – Prokletí černé perly.589 

 

Kino Elektra nabídlo navíc americkou romantickou komedii Jak ztratit kluka v 10 

dnech či mysteriózní Telefonní budku nebo např. české Pupendo.590  

 

Filmový klub nabízel filmy zařazené do programu festivalu Bezručova Opava, jehož 

nabídka zcela naplnila kulturní kalendář měsíce září. 

 

Soubor Sněženky zvalo děti 7. září na pohádku Míček Flíček.591  

 

7. září se mohli posluchači dechové hudby přijít podívat k Ptačímu vrchu na poslední 

promenádní koncert v podání Krnovanky.  

 

Přednášku Jana Kůžela Příroda Opavska uspořádala vlastivědná společnost StOpa 

v Klubu důchodců na Masarykově třídě 10. září. Ve stejném dni otevřelo Slezské 
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zemské muzeum ve spolupráci se Severočeským muzeem Liberec a Klubem 

konkretistů 2 výstavu „Eros – moderní český šperk ErotikK2“ ve výstavní budově 

muzea.592  

 

24. září uspořádala agentura ART vystoupení Spiritual kvintetu v kině Mír. StOpa 

uspořádala téhož dne besedu na téma Výhled opavského nádraží s Jiřím Valečkem, 

přednostou stanice.593 

 

Fotografie a rukodělné výrobky z Keni byly k vidění 26. září až 15. října v čajovně 

Bludný kámen v rámci výstavy Karibuni Kenya – Afrika nevšedníma očima.594  

 

28. září zahrál soubor OPAL dětem v Loutkovém divadle Kocourkovské povídačky. 

 

Říjen 
Letní žactvo již se s pílí 

Zároveň se zvěří střílí... 

 Zajíci se z polí ztrácí, 

Zato lítají tam „draci“ 

  

Otvírají í se vědy schránky, 

Ovocem se plní krámky, 

Palivo se domů sváží 

K potěše dřevorubských paží...595  

 

Polský Teatr Nowego ze Zabrze přijel představit opavskému publiku pohádkové 

představení Hrátky s čertem. 2. října tedy byli zváni do Slezského divadla všichni 

milovníci veselých příběhů.596 Nabídku programu pak tvořily představení uvedené na 

opavská prkna v tomto roce jako např. Zlatovláska, Cirkusová princezna nebo 

Jakobín.597  
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Kino Mír nabídlo americké drama Život Davida Galea, akční Ligu výjimečných či 

komedii Božský Bruce. Z české produkce nabídl úspěšné Želary, Jedna ruka netleská 

či Nuda v Brně. 

 

Elektra zpestřila nabídku romantických komedií Pravá blondýnka 2, Letuška první 

třídy či Kašlu na lásku, akčním dramatem Štvanec nebo dramatem s komediálními 

prvky Adaptace.598  

 

Filmový klub nabídl Passoliniho Canterburské povídky či Bunuelovu Mléčnou dráhu. 

Z těch novějších pak např. hereckou improvizaci Andrease Dresena Láska na grilu, 

příběh o lásce, smrti, trestu, vykoupení, náhodě a morálce Nebe či film Woodyho 

Allena Hollywood v koncích.599  

 

Téhož dne proběhla v prostorách výstavní budovy Slezského zemského muzea 

vernisáž k neobvyklé výstavě Torza vzpomínek. Jednalo se o první projekt toho typu 

v regionu, který mapoval historii a atmosféru venkovského zámku ve Štáblovicích u 

Opavy. Na výstavě se objevila celá řada zajímavých historických skutečností, které 

byly odkryty při několikaletém průzkumu památky.600 

 

3. října se slavnostně otevřela víceúčelová sportovní hala koncertem skupin Kryštof a 

No name.601 

 

Říjen opět přinesl Mezinárodní festival duchovní hudby Opava. Již šestý ročník zahájil 

4. října na půdě Slezského divadla Lužickosrbský soubor Budyšín z Německa 

společně s Chrámovým sborem Stěbořice a Chrámovým sborem Opava. Menšinová 

kultura Lužických srbů, bojující o své přežití, nabídla opavským posluchačům krásné 

lidové a duchovní písně. Karel Kostera se svým stěbořickým sborem předvedli na 

počest hostů Serbsku mšu skladatele Jana Bulanka.602 

 

11. října vystoupily v rámci festivalu duchovní hudby v chrámu svatého Vojtěcha na 

Dolním náměstí sbor Dětský komorní orchestr ZUŠ V. Kálika, Opavský studentský 

orchestr. Duchovním prostorem se nesly skladby Tinódiho, Pachelbela, Banchieriho či 
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Händela. V druhé části koncertního vystoupení Svatováclavského sboru a orchestu 

nabídlo skladby a Missa in D Mozarta. Závěr patřil všem účinkujícím, jejichž hlasy 

splynuly v mocné Mozartovo Ave verum a slavnostní Tantum ergo.603 

 

Až do konce tohoto měsíce trvala výstava jednoho z největších osobností současného 

grafického designu Vladislava Rostoka v Památníku Petra Bezruče. V Opavě bylo 

nabídnuta celá šíře autorova díla, představilo se jeho úsilí o grafickou zkratku, náznak 

ironického postoje, stylizace kresby do masivních siluet a propracování témat 

grafického designu a detailně propracovaná typografie.604 

 

Legendární kapela Progress 2 navštívila Opavu a sehrála v Klubu Na Střelnici 16. 

října svůj koncert s předkapelou Sony bell.605 V ten samý den zahájil v Galerii U 

Jakoba svou výstavu třicetiletý sochař Daniel Klose z Bratříkovic. „Do opavské galerie 

jsem musel pečlivě vybrat asi deset svých menších figurálních plastik a stejný počet 

kreseb, aby se sem vešly,“606 řekl autor monumentálních abstraktních plastik, k jehož 

nejmilejším dílům patří Očekávání, znázorňující anděla, kterému ukradli křídla. 

 

17. října se představil ve vinárně U Přemka v rámci cyklu Word Jazz in Opava 

soudobý jazz Roland Heinz Quartet.607 Den poté se tu potkaly v krásném souladu dvě 

naprosto rozdílné osobnosti moderátorka a textařka Ester Kočičková a hudebník 

Lubomír Nohavica.608  

 

Festival duchovní hudby pokračoval vystoupením světově proslulého Bratislavského 

chlapčenského sboru společně s Chlapeckým sborem při ZŠ Stěbořice. Hosté pod 

vedením Magdalény Rovníkové zazpívali v kostele sv. Vojtěcha 18. října černošské 

spirituály, gregoriánský chorál Kyrie a O vere digna hostia a skladbami dalších 

velkých autorů. Také sbor ze Stěbořic navázal gregoriánským chorálem či skladbami 

Alta Trknuta a O sanctissima.609 
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Po dvou činoherních premiérách představilo Slezské divadlo 19. října nejslavnější 

českou operní inscenaci, Smetanovu Prodanou nevěstu. Její nastudování bylo 

společným dílem režisérky Jany Andělové-Pletichové a Jana Snítila. V hlavních rolích 

se představila jako Mařenka Katarína Kramolišová, Katarína Vovková a Olga 

Procházková, v roli Jeníka to byl Michal Vojta, Kecala ztvárnil Dalibor Hrda a Václav 

Marek.610  

 

21. října vystoupila v sále Kulturního domu Na Rybníčku jedna z nejznámějších 

country kapel u nás Hop trop. V Opavě se pochlubili svým posledním hudebním CD 

BESTiální UF.611 

 

Recitál bulharského pěvce Schemuela Behara v konkatedrále Nanebevzetí Panny 

Marie 23. října byl dalším počinem VI. mezinárodního festivalu duchovní hudby. 

V podání člena operního souboru Slezského divadla zazněly v opavském chrámu 

skladby Gounoda, Händela, Stredella, Donizettiho či Bilzeta.612 

 

25. října zahájila čtveřice moravských kapel Psychonaut, Narvan, Helmutova stříkačka 

a Robson turné po moravských klubech. Prvně tři jmenované začínali právě v Opavě 

v hudebním klubu Na Střelnici.613 30. října je tu vystřídala skupina Gothart, která 

nabídla Opavanům etnickou hudbu inspirovanou balkánskými písněmi a tanci.614 

 

28. října navštívil Opavu se svým programem herec činohry Slovenského národního 

divadla v Bratislavě Ladislav Chudík. Recitace veršů a vyprávění oblíbeného herce 

doplnil na klavír Vladimír Hollý a na housle Bohumil Smejkal.615 

 

31. října uzavřel Opavský komorní orchestr, Chrámový sbor Opava a Smíšený 

pěvecký sbor Lajdáte dominum nabídku festivalu duchovní hudby svým vystoupením 

v kostele sv. Vojtěcha.616 Ve stejný den se otevřela výstava diplomových a 
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klauzurních prací studentů Institutu tvůrčí fotografie, nainstalovaná v Domě umění. 

Výstavu otevřel děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU Zdeněk Stuchlík a 

Vladimír Borgis, vedoucí Institutu tvůrčí fotografie.617 

 

Listopad 
Slavnost dušiček hned zkraje 

v tomto měsíci nám kyne; 

„Mlynář s dítětem“ se hraje tam, 

kde nemaj kusy jiné. 

 

Příroda se k spánku klade, 

smutno, pusto kolem všade; 

rošťáci strach z toho mají, 

raději se znova zavřít dají...618  

 

Slezské divadlo přineslo jednu premiéru, ale také např. dvě představení hostujících 

divadel. Pražské divadlo Ungelt předvedlo v Opavě Jak vraždili sestru Charie (21. 11.) 

a Městské divadlo Zlín zase Bajaju (30. 11.). Mimo klasické nabídky předešlých 

premiér nabízelo Slezské divadlo také hru Úplně zbytečné parohy, Carmen, Prodanou 

nevěstu, Jakobína, Zlatovlásku či dvě derniéry Na tý louce zelený a Dobře ušitý frak.  

 

Kino Mír vsadilo např. na psychologický film Hodiny či letošní novinky thriller Loupež 

po italsku, akční sci-fi Matrix Revolutions, akční komedii Mizerové II či český film 

Jedna ruka netleská.619  

 

Elektra jako horkou novinku nabídla např. české romantické drama Želary, 

australskou komedii Klokan Jack, akční Kill Bill či dobrodružné Piráty z Karibiku: 

Prokletí černé perly.620  

 

Felliniho vzpomínky na dětství v Rimini ve filmu Amarcord nabídl Filmový klub 

společně s filmem Bůh je velký, já ne – svědectví o současné mladé generace, 

hledající životní cestu pomocí různých filosofií a náboženství, či výjimečný snímek o 
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posedlosti zbraněmi ve Spojených státech Bowling for Columbine, hudební hraný 

dokument o manchesterské hrané scéně Nonstop party, film odhalující pozadí 

současného amerického moderního umění Přízračný svět.621  

 

Loutkové divadlo uvedlo Skákavou princeznu souboru Střess, Bylo jednou jedno 

souboru Broučci. Perníkovou chaloupku zahrál soubor Skřítci a Branka zamčená na 

knoflík také domácí soubor Sněženky. 11. a 12. listopadu předvedl ostravský soubor 

Obušku z pytle ven. 

 

První listopadový den si zvolila opavská bluesbeatová kapela Expedice Apalucha ke 

křtu svého prvního hudebního alba Budem si vesele splívat. Nové CD nabídlo nejen 

dosavadní tvorbu Apaluchy, ale také některé zcela nové kusy, které se vyznačovaly 

svižnější kompozicí a bluesovějším zvukem. Kapela hraje ve složení: baskytarista Jiří 

Pater, bubeník Václav Žůrek, kytarista Petr Štěpán, hráč na foukací harmoniky a 

akustickou kytaru Tomáš Havránek a zpěvák Jura Bosák. Na křtu v otickém kulturním 

domě nechyběla ani známá pražská kapela Folimanka blues.622   

 

4. listopadu otevřela Galerie U Jakoba novou výstavu olejomaleb Ondřeje a Vladimíra 

Kočárových.623 Ondřej připravil pro letošní rok nová starobylá zákoutí, portréty dívek a 

rozvíjel abstraktní témata, na vernisáži oslavil své 40. narozeniny. Vladimír předvedl 

svá zátiší a kytice.624  

 

Formace skvělých hudebníků Jazz Trio Uhlíř, Helešic a Jurkovič se představila 5. 

listopadu ve vinárně U Přemka.625 

 

6. až 8. listopadu proběhl v hudebním klubu Na střelnici festival alternativních, 

převážně rockových skupin pod názvem Legalfest s podtitulem Přehlídka 

perspektivních kádrů. Pořadatel opavský Club Legal pozval na podium domácí kapelu 

Autopilot  či Proti směru, německé formace Eniac a Kurt. Druhý den zahajovala 

skupina Opium Cake s přívětivým grunge a poté následovalo vystoupení frýdecko-
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místecké Kajkery. Večer uzavřela alternativní Peří. Sobota proběhla se Zvukovou 

terapií, pražskou VNVN, opavskými Na dno či libereckou Furt pryč.626 

 

10. listopadu naplnil Dům umění zvuky vážné hudby komorní orchestr Musica Opavia. 

Na programu byl např. Koncert pro violoncello e-moll od Vivaldiho, ve kterém se jak 

sólista představil Daniel Nosek, či Koncert pro hoboj č. 2 d-moll v podání sólistky 

Magdaleny Frankové. Orchestr hrál jako tradičně bez dirigenta.627 

 

12. listopadu nabídla Stanice mladých turistů a přírodovědců zajímavou přednášku na 

téma Planetky s Jaromírem Cieslou.628 

 

V rámci abonentních koncertů vystoupili 13. listopadu v Městském domě kultury Petra 

Bezruče dva skvělí hudebníci – varhaník Martin Kovařík a klavírista Pavol Farkas. 

V jejich podání zazněl např. Bach, Bohuslav Martinů či Ferenc Liszt.629 Tentýž večer 

patřil také posluchačům konzervatoře J. Deyla v Praze pro zrakově postiženou 

mládež. Ve Sněmovním sále minoritského kláštera zahráli několik skladeb Bacha, 

Mozarta, Smetany či Dvořáka. Koncert uspořádala opavská Sjednocená organizace 

nevidomých a slabozrakých.630 Zároveň také proběhl v Kulturním domě Na Rybníčku 

Charitativní 5. galavečer s módou a o módě: Podzim – zima 2003/2004. Organizace 

se ujala agentura Klasik Olomouc pod záštitou primátora města Opavy a Olomouce. 

Charitativní dar putoval do Azylového domu, dětského zařízení Klokánek v Dolním 

Benešově.631  

 

15. listopadu se Opavský studentský orchestr s dirigentkou Naďou Hanouskovou 

představil v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu na koncertě vítězů 

známé soutěže Concerto Bohemia v pražském Žofíně. Mladí opavští hudebníci totiž 

stanuli na pomyslném stupni vítězů této soutěže již popáté.632  
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16. listopadu uvedlo Slezské divadlo na svých prknech další premiéru. Na řadu přišlo 

nejznámější dramatické dílo bratří Aloise a Viléma Mrštíků Maryša. Poprvé se toto 

představení hrálo v opavském divadle v roce 1946. V letošním roce přispělo jeho 

znovuuvedení na opavskou scénu dvousté výročí položení základního kamene 

Slezského divadla. K inscenování hry byl přizván režisér Městského divadla v Brně 

Zdeněk Černín, autorem scénické a kostýmní výpravy byl prof. Jan Dušek. Ve hře 

účinkovalo také několik hostů – Erik Pardus a Zdeněk Junák z brněnského Městského 

divadla, či Veronika Senciová a Lukáš Hejlík, rovněž brněnští herci.633 

 

Již pátým rokem se daří studentům Slezské univerzity organizovat festival Jazz and 

Hot dance. Do vinárny U Přemka se jim podařilo 19. listopadu pozvat kapely 

olomoucké Loco Poco a havířovský Tom and Gang. S organizací pomohl Asociaci 

studentů a přátel Slezské univerzity také Bludný kámen.634 

 

Světská a chrámová hudba Claudia Monteverdiho byla obsahem třetího abonentního 

koncertu. 19. listopadu ve Sněmovním sále minoritského kláštera ji nabídl opavským 

posluchačům brněnský vokální soubor Societas Incognitorum. Koncert nesl název 

mezi Duší a tělem.635 Vlastivědná společnost StOpa připravila přednášku na téma 

Poutní místa v českém Slezsku s PhDr. Marií Schenkovou, CSc. 

 

O den později studenti Církevní střední varhanické školy předvedli v konkatedrále 

Nanebevzetí Panny Marie díla soudobých českých autorů inspirovaných duchovní 

tématikou. Na programu byly skladby Petra Ebena, Petra Hanouska, Klementa 

Lavického či Antonína Tučapského.636 

 

20. listopadu také přivítal Klub Classic No. 5 známou českou kapelu z Valašského 

Meziříčí Mňágu a Žďorp.637 A ve výstavní budově Slezského zemského muzea se 

otevřela výstava Historie slezský hradů. Opavským návštěvníkům se tu otevřel pohled 

do vývoje středověkých opevněných sídel. Vystavena byla středověká militária, 
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součásti jezdeckého výstroje, keramika, písemné a ikonografické prameny. Výstavu 

doplnily také tři tématické přednášky.638 

 

21. listopadu přijel se svým talshow do Opavy Miroslav Donutil. Herec, komik a 

vypravěč vystoupil v kině Mír.639 

 

Mgr. Jiří Siostrzonek nabídl 25. listopadu v Domě umění přednášku o Poetismu a 

surrealismu včetně filmu o životě malířky Toyen. 

 

26. listopadu zvala na svůj koncert rocková alternativní skupina Už jsme doma do 

klubu Aqualung.640 Ve stejný den si mohli posluchači elektronické a experimentální 

hudby zajít do Domu umění na koncert výtečné americké skladatelky a perkusionistky 

Amy Knoles, spolupracovnice Johna Cage, Mortona Feldmana či Franka Zappy a 

členky proslulé The EAR UNIT.641 

 

Prosinec 
Měsíc tento chladný, temný, 

přece není nepříjemný; 

k svatému ač Mikuláši 

všecko metly, čerty snáší. 

 

Jsou-tě na to za čas krátký 

vánoční tu, milé svátky, 

skvoucí bod saisony této 

- Silvestr pak podtrhne to!642  

 

Kino mír v tomto posledním měsíci v roce nabídlo krásně předvánoční Lásku 

nebeskou, animovanou novinku Hledá se Nemo, české životopisné drama v hlavní roli 
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s Jiřím Kodetem Sentiment a jako poslední film v tomto roce americké akční drama 

Master & Commander: Odvrácená strana světa.643 

 

Kino Elektra nabídlo americké drama s Johnem Travoltou v hlavní roli zvané Zelené 

peklo, rodinnou komedii Bláznivá školka, animovanou Dobu ledovou či české Želary. 

Posledním filmem, který se tu promítal, bylo romantické drama s Kate Hudson 

v hlavní roli Rozvod po francouzsku.644  

 

Prosincový program Filmového klubu nabídl již jen tři filmy: novozélandský Déšť, 

komorní příběh o dívčím dospívání v roce 1972, australský Lantana o vztahu čtyř 

manželských párů či australsko-novozélandský Navigátor: Středověká odysea 

s příběhem kombinujícím dva vědeckofantastické motivy.645  

 

Již první ozvěnu Vánoc mohli zažít návštěvníci koncertu Boni Pueri, kteří zazpívali 1. 

prosinci v kině Mír. Spoluúčinkoval Chlapecký pěvecký sbor Stěbořice.646 Na 

programu byli Mistři evropské klasiky – gregoriánský chorál, O. di Lasso, W. A. Mozart 

či A. Dvořák, a Kouzelné vánoce ve světě.  

 

2. prosince otevřelo Slezské zemské muzeum výstavu s názvem Kouzelný svět 

dětského divadla. Soubor malebných papírových divadel, který výstava představila, 

byl složen z dvaceti kompletních scén s kulisami o třech až šesti řadách, které byly 

vybaveny čtyřmi stovkami rekvizit, dekorací a figur.647 Společnost Denali uvedla téhož 

dne v Moravské kapli film Divokým Kurdistánem a v Čajovně Konvička přednášel 

MUDr. Milan Hrabánek na téma Bachova květová terapie v každodenní praxi.  

 

Na world music reggae a ska zvaly kapely Čankišou, Sultan Soliman a Létající rabín 

do hudebního klubu Na Střelnici 6. prosince.648 

 

7. prosince uvedlo Slezské divadlo premiéru operety švýcarského skladatele Paula 

Burkharda Ohňostroj. Pod režijním vedením Jany Andělové-Pletichové vystoupili 

v hlavních rolích Václav Marek, Věra Smolková, Zdeněk Kapl, Katarína 
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Kramolišová.649 A Karel Kostera uspořádal v kostele Nejsvětějšího srdce v Marianu 

Opava Adventní koncert k poctě sv. Mikuláše – Legenda o sv. Mikuláši s varhanní 

hudbou barokních mistrů. Legendu četl pražský herec, režisér a scénárista Vladimír 

Matějček, na varhany hrál Vladimír Roubal, varhaník a regenschori Strahovského 

kláštera. Na programu spoluúčinkoval Pěvecký sbor konkatedrály Nanebevzetí Panny 

Marie.650  

 

Téhož dne uspořádal v Městském domě kultury Petra Bezruče Dům dětí a mládeže 

vánoční koncert folklórních souborů Na Vánoce dluhe noce.651  

 

8. prosince uspořádal ve Sněmovní síni minoritského kláštera sólista Státní opery 

Praha Ivo Hrachovec benefiční koncert pro postižené děti.652 Zazněly staré italské árie 

a árie z oratorií německých barokních skladatelů J. S. Bacha a G. F. Händela 

v doprovodu prof. Pavla Motlocha. V předprogramu vystoupily děti z opavské Základní 

školy pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči a proběhla prezentace o.s. ADRA. 

 

11. prosince otevřela Základní umělecká škola na Solné ulici výstavu fotografií 

s názvem Poválečné děti v Bosně. Výstavu uspořádala mezinárodní humanitární 

organizace ADRA. Na fotografiích byly děti ze sociálně slabých rodin. Návštěvníci 

výstavy si mohli vybrat konkrétní dítě, kterému mohli dvakrát až čtyřikrát do roka 

poslat balíček.653 

 

Legenda české bigbeatové muziky kapela Katapult přijela zahrát do Opavy 12. 

prosince. Koncert se uskutečnil v prostorách Kulturního domu Na Rybníčku.654 

 

13. a 14. prosince proběhly již tradiční předvánoční koncerty pěveckých sborů 

Jeřabinka, Ostružinka a Malinka ZUŠ Václava Kálika. Ke svému tradičnímu repertoáru 

přidali nyní také vánoční koledy a písně.  
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14. prosince přijelo do Opavy potěšit opavského diváka brněnské HaDivadlo 

s programem nazvaným Komediokraft. Na podiu opavského kina Mír své umění 

předvedli Tomáš Matonoha, Pavel Liška či Marek Daniel.655 

 

15. listopadu uspořádala ZUŠ Václava Kálika Vánoční varhanní a pěvecký koncert 

v prostorách Městského domu kultury Petra Bezruče.656  

 

Vůbec poprvé se opavskému publika představila 17. prosince ve Sněmovním sále 

minoritského kláštera skupina Neřež.657 

 

17. prosince přijelo zahrát do vinárny U Přemka bluesové trio The Riverside Blues 

Band, který předvedl řadu klasických skladeb, ale i něco ze své tvorby.658 A na 

předvánoční koncert zvala Agentura Karel Kostera do kina Mír, kde se představila 

cimbálová muzika Hradišťan s primášem Jiřím Pavlicou.  

 

18. prosince přichystal pro Opaváky Sbor slezských učitelek vánoční koncert 

v Městském domu kultury Petra Bezruče.659 V programu vánočních písní a koled 

vystoupila také sólistka Eva Štýbarová a Zdislava Moricová. 

 

Jiří Urbánek Jazz Q and Dana Vrahovská přijeli nabídnout posluchačům jazzu také 

mezinárodní taneční hudbu. 20. prosince mohli přijít do vinárny U Přemka milovníci 

muzikálů i jazzové klasiky.660 

 

Moderní jazz nabídl koncert Jury Wajdy Jazz Kvartetu 22. prosince ve vinárně U 

Přemka. Posluchači se mohli těšit na hudbu inspirovanou Colemanem, Seifertem či 

Jarrettem.661 

 

23. prosince koncertovala v opavském klubu Mrkev skupina Benedikta, interpretující 

folklorní písně východní Evropy.662 
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658 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 78, str. 5. ISSN 1212-
2041. 
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27. prosince se uskutečnil v modlitebně Církve dentistů sedmého dne klavírní recitál 

mladé virtuosky Ester Godovské.663 

 

28. prosince zazněla v prostorách kostela sv. Vojtěcha Česká mše vánoční Jakuba 

Jana Ryby v podání Pěveckého sboru Stěbořice a sboru konkatedrály Nanebevzetí 

Panny Marie.664 

 

Majáles 
Již devátý ročník studentského majálesu vypukl letos 25. dubna o půl sedmé večer na 

Zimním stadionu, kde koncertovala opavská kapela Expedice Apalucha. Účastníci 

hudební smrště připravené Asociací studentů a přátel Slezské univerzity určitě 

nepohrdli ani dalším výběrem – rockovou kapelou z Frýdku-Místku RK 130, 

hardrockovou kapelou z Ostravy Robson, nekorunovaným králem reggae, pražským 

Švihadlem či grunge kapelou Jeels z Opavy, která noc plnou muziky zakončila.665  

 

Opavský Majáles 2003 – Za branami III pokračoval dalšími akcemi 28. dubna, kdy 

byla otevřena unikátní galerie živých prezidentů studentské asociace v atriu Slezské 

univerzity na Masarykově třídě či zahájen filmový minifestival OpaFiFek, který přinesl 

filmy Včelí královna (28. 4.) a Údolí včel (29. 4.). Filmy byly promítány v budově 

Slezské univerzity na Hradecké ulici od 19.30 hod.  

 

Letošní slavnostní průvod masek patřil včelám, pavoučkům a hmyzu, který vyletěl 

v 15 hodin z Ptačího vrchu. Téma tedy bylo Ze života hmyzu. Vynikala např. dvojice 

Komár (Ivan Bergmann) a Biolit (Martin Jelínek), Stonožka, Housenka, Hovnivál. Na 

podiu na Horním náměstí se z kukly, která byla tažena studenty 2. a 3. ročníku 

Slezského gymnázia, se vyklubal Petr Mrázek. Ten byl také za své zásluhy z dob 

svého působení ve studentské organizaci Králem majálesu. Nejlepší maskou se stal 

obrovský Pavouk, který vyrobili studenti Slezského gymnázia.666 
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2041. 
663 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 80, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
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30. dubna si každý procházející mohl na Horním náměstí zkusit, jaké to je být např. 

tělesně postiženým pod heslem Zkuste si to sami. Občané si mohli vyzkoušet 

překážkovou dráhu na invalidním vozíčku, jízdu na tandemových kolech či na tzv. 

duplexu. Na večer pak pořadatelé přichystali hudebně poetický pořad v Divadelním 

klubu s recitálem Jany Šindlerové a čtením ze sborníku Artemisia.  

 

1. května se majálesové dění přesunulo za brány Psychiatrické léčebny v Opavě, kde 

se účastníci věnovali v tamním Kulturním domě poezii, divadlu a hudbě.667 Jedním ze 

souborů, které tam vystoupily, bylo např. divadlo Okluzór, složený ze studentů a 

absolventů Slezské univerzity. Režisérkou, dramaturgyní a uměleckou vedoucí je 

Pavlína Runtáková. Pro letošní Majáles divadlo nastudovalo hru anglického dramatika 

Gilese Coopera Všechno je v zahradě. Divadlo vystupuje ve složení: Sonia 

Slončíková, Jiří Šíl, Alča Březáčková, Olda Kutra, Toník Daněk, Jakub Langer, Lucie 

Otáhalová, Milan Freiberg a Alenka Brůžková.668 

 

V Kulturním domě vystoupil také Tomáš Koriandr s Evženem Oněginem či divadelní 

soubor J. B. Mikuno, který uvedl čtyři hry: Rande s Lucií, Cesta lesem, Psí voči a 

Archibalda.669 

 

Festival Další břehy 
„Další břehy se za ta léta vyprofilovaly jako městský festival se svobodnou volbou 

tématu. Rádi bychom vídali na našich akcích hlavně středoškoláky a vysokoškoláky, 

prostě lidi s nonkonformním uvažováním a lidi mladé duchem. Jsme rádi ale za 

všechny, které na akcích vídáme,“670 řekl o festivalu jeho tvůrce Petr Rotrekl, kulturní 

referent Magistrátu města Opavy.  

 

Jedenáctidenní kulturní maratón začínající tentokrát 3. dubna nesl název Chvála 

bláznovství. 7. ročník multižánrové události, zrozené v hlavách dvou přátel, Jana 

Němečka (redaktora Českého rozhlasu 2) a Petra Rotrekla, si kladl za cíl „vyhlásit 

válku spořádané tupé racionalitě a předvádět pozitivní bláznovství“. A jak byl letos 

poskládán kulturní program? Filmovou produkci tu prezentoval film Big Lebowski, 
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Chybí nám osmý den či Idioti. Svůj prostor dostal také filmový dokument „Géniové, 

Pábitelé a Blázni“. Ale bylo toho mnohem více, zmiňme tedy některé. 

 

Pozvání přijalo HaDivadlo s představením Komediokraft či Jiří Schmitzer s recitálem 

Šílenec.671   

 

Své dílo představil 8. dubna v opavském Domě umění grafik Bohuslav Reynek. 

Výstava s názvem Pieta v loďce nabídla více než 120 grafik a byla svým způsobem 

ojedinělá, protože nabídla i autorovu ranou tvorbu ze třicátých let minulého století, 

která není příliš známá. Osobnost jednoho z nejvzdělanějších lidí své doby uvedla při 

zahájení výstavy paní Věra Jirousová v pořadu Blázen jsem ve své vsi. Došlo také na 

ukázky z básnické tvorby Reyneka interpretací divadelním souborem Sáček.672  

 

Všechny fanoušky poctivého bigbítu zvali pořadatelé festivalu 4. dubna do klubu 

Hangár, kde vystoupila skupina Folimanka Blues. Pražskou formaci doplnilo 

vystoupení Vypsané fixy, Budoáru staré dámy, Four roses a Sedum. „Písničky na albu 

Naše hospody visely ve vzduchu, někde mezi pípou a dveřmi na pisoár. Stačilo je jen 

sebrat…Ve studiu hrát nešlo. Museli jsme do hospod. Tam jsme písničky pochytali a 

nacpali na album. Se vším všudy. I s tou pípou, pisoárem, bručící lednicí, utopenci, 

zavináči, kořalkou, vajgly, pivem, jinak t nešlo. Až je budeme konzumovat, tak taky jen 

se vším všudy. Jinak nefungujou,“673 řekl k novému albu Ladislav Jakl, zakladatel 

Folimanky Blues a nynější poradce prezidenta Václava Klause.  

 

Uprostřed festivalového dění 6. dubna se opavskému publiku představil v Divadelním 

klubu herec Tomáš Koliandr se svým Divadlem Radost – divadlem jednoho herce 

v premiéře klasického díla Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce. 

Talentovaný umělec se zbytky zraku se textům her učí pomocí počítače a lupy, kulisy 

si vyrábí zcela sám a svá poutavá představení často doprovází hrou na housle. Na 

Komenského díle v podání Radovana Lukavského ho upoutala jedna z básní. 

Postavu poutníka se herci podařilo uchopit až v loňském roce, výsledkem je zcela 

zvláštní a osobité představení.674  
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11. dubna uvedlo Slezské divadlo černou komedii Petra Zelenky Příběhy obyčejného 

šílenství. V příběhu lidí s osamělými osudy, kteří nejsou schopni najít správnou cestu 

k druhým lidem, se opavskému publiku představil v hlavní roli Ivan Trojan.675 

 

Za zlatý hřeb festivalu považovaly média vystoupení Ivana Vyskočila, jedné 

z nejvýznamnějších osobností české kultury druhé poloviny 20. století. Ve čtvrtek 10. 

dubna se zamýšlel nad svou celoživotní tvorbou a nad literaturou vůbec v prostorách 

čajovny Bludný kámen. O den později se setkal se studenty literatury a příbuzných 

oborů v Památníku Petra Bezruče. Jeho vystoupení předcházelo uvedení pořadu 

„Filmový a divadelní Ivan Vyskočil“ v kině Elektra. Od 17ti hodin se tu 10. dubna 

promítaly části televizních záznamů a inscenací tohoto skvělého psychologa, 

pedagoga a divadelníka.  

 

Po loňském úspěchu s Tracyho tygrem přijelo 13. dubna Divadlo Nablízko zakončit 

festivalovou programovou nabídku hrou s názvem Vzducholoď. Diváci se tak 

zúčastnili dobrodružné a průkopnické cesty až na Měsíc, aniž by opustili Divadelní 

klub.676  

 

Jako krásný dodatek Dalších břehů proběhlo vystoupení pražského Divadla Vizita 

v čele s Jaroslavem Duškem. V Opavě se představilo se svým Bláznovským post 

skriptem a Jarním metením v sále Klubu Ostroj Na Rybníčku 6. května. 677 

 

Bezručova Opava 
46. ročník Bezručovy Opavy, tradiční multižánrový festival, letos nesl název Opava 

v Evropě a Evropa v Opavě. Hlavní snahou dle pořadatele Petra Rotrekla, dramaturga 

festivalu, bude v rámci možností představit paletu národních kultur států Evropy. 

„Budeme tak moci přivítat v příjemném období babího léta kulturní velvyslance mnoha 

zemí Evropy – řecké muzikanty, britského skladatele a dirigenta, italský pěvecký sbor, 

německé rockerky, slovenské výtvarníky a divadelníky, polské literáty a hudebníky, 

švédského violoncellistu, maďarské folkloristy i řadu dalších umělců, kteří svými díly 

(filmem, hudební skladbou, výtvarným počinem, literárním dílem, divadelní hrou) 

reprezentují svou vlastní identitu i celoevropský kulturní rozměr. Necelý rok před 
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oficiálním vstupem do Evropské unie nechceme konjukturálně předjímat tento fakt, ale 

spíše upozornit na to, že do Evropské kulturního domu jsme vstoupili již před mnoha 

staletími a nikdy jsme nepřestali být jeho obyvateli a řádnými plátci plnohodnotného 

nájemného, sestávajícího z velkého kulturního dědictví naši malé středoevropské 

země – tepajícího a vyléčeného srdce Evropy,“678 napsal v měsíčníku Hláska 

dramaturg festivalu Petr Rotrekl. „Mísení kulturních vlivů a vzájemné inspirace dle 

mého názoru vedou k větší toleranci i poznání a tyto budou v postupně se 

sjednocující Evropě jistě zapotřebí. Květen 2004 se blíží…,“679 také řekl. 

 

3. září se v Městském domu kultury Petra Bezruče otevřela výstava věnovaná 

opavské rodačce, malířce, ochránkyně zvířat a krásné přírody afrického kontinentu 

Joy Adamsonové. „Poprvé mě na myšlenku uspořádat podobnou výstavu přivedla 

návštěva muzea na břehu jezera Naivaša, kde dřív Joy Adamsonová bydlela. Během 

prohlídky pouštěli životopisný film. Když se objevily záběry na údolí Moravice, začal 

jako doprovodná hudba hrát valčík Na krásném modrém Dunaji. Tehdy jsem se 

rozhodla, že musím připomenout, odkud Joy skutečně pocházela,“ řekla v tisku 

Zuzana Beranová, autorka výstavy, kterou uspořádala nadace Eurotopia. Výstava 

přijela do České republiky až ze vzdálené Afriky, kde ji měli možnost zhlédnout 

nejprve všichni návštěvníci Národního muzea v Nairobi, později i muzea na břehu 

jezera Naivaša, kde Joy bydlela. Byla rozdělena do tří samostatných oddílů s názvem 

Kořeny, Rodina a Úspěchy.680 

 

V prvním koncertním vystoupení v rámci festivalu se představil pěvecký sbor Quelli 

delle 21.18 z italského města Manziana a Komorní pěvecký sbor Slezské univerzity 

s dirigentem Petrem Škarohlídem ve výstavní budově Slezského zemského muzea 4. 

září.681 

 

První velkou hvězdou, která vystoupila na festivalu, byl anglický dirigent, sbormistr a 

hudební skladatel Bob Chilcott. Sbormistr dvousetčlenného sboru královské hudební 

koleje v Londýně je autorem známé skladby Can you hear me?, kterou zpívalo 

padesát sborů z celého světa na festivalu v kanadském Vancouveru. Hudebník 

v Opavě nejdříve vystoupil 5. září v chrámu svatého Ducha, kde pod jeho vedením 
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zazpíval soubor Domino náročnou skladbu Peace Mass, a poté 6. září v sále 

minoritského kláštera.682 

 

7. září nabídl opavským divákům divadelní soubor Epina komedii s názvem Potopa 

světa na motivy aktovky českého obrozence Václava Klicpery. Velmi jednoduchý 

příběh s jednoduchou zápletkou o tom, jak se vetřít do přízně atraktivní, leč vdané 

ženy se odehrál v Loutkovém divadle. Do hlavních rolí obsadila režisérka Marie 

Lorencová Martina Táborského, Zdeňka Jordu a Zdeňka Svobodníka, v roli Dorotky 

se představila Kamila Srubková a Jana Epikaridis.683 

 

9. září se po krátké letní přestávce představil Dům umění s novou výstavou nazvanou 

Opava – město umění a kultury 1989 – 2003. Prezentovaly se tu jednotlivé instituce, 

kluby, divadelní i folklorní soubory, pěvecké sbory, hudební skupiny, orchestry i 

některé významné osobnosti opavského kulturního života, které sáhly do svého 

archivu a prezentovaly tu svůj vývoj. Vernisáž, zahájena opavským primátorem, byla 

spojena s křtem nové publikace Cesta za uměním současné Opavy, která si dala za 

cíl zmapovat dění na poli kultury od roku 1989.684 Na knize se podílely dvě desítky 

autorů pod vedením Petra Hanouska. Kniha nevelkého rozsahu je nabitá informacemi 

o opavském kulturním dění různorodých žánrů. Jsou zde prezentovány nejen velké 

instituce, ale i malé soubory a tvořiví jedinci. Text je doplněn barevnou fotografickou 

přílohou.  

 

Ani filmoví fanoušci nepřišli letos v září zkrátka. Každé pondělí a čtvrtek se mohli těšit 

na zajímavou ochutnávku z nabídky světové kinematografie. 11. září uvedlo kino 

Elektra skandinávský film Cool & Crazy režiséra Knuta Erika. Film získal cenu nejlepší 

dokument n Mezinárodním filmovém festivalu v Chicagu v roce 2001. 15. září se 

promítal film řeckého režiséra Theo Angelopoulose Věčnost a den, který byl oceněn 

hlavní cenou na Mezinárodním filmovém festivalu v Cannes v roce 1998.685 

 

13. září se v Městských sadech představila necelá desítka alternativních rockových 

kapel v rámci již třetího pokračování série společných vystoupení mladých opavských 

kapel Alt rock. Na podiu se představily kapely Sedum, Iluze, Germ, Jeelz, Na dno, 
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Autopilot a Opium Cake. Třešničkou na dortu bylo vystoupení dívčí německé kapely 

Crazee.686 

 

V ten samý den hostilo Loutkové divadlo slovenský divadelní soubor G. F. 

Belopotockého, které tu předvedlo komedii Ženitba v režii Ján Kuráňa.687 

 

15. září zazněl v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie varhanní koncert polského 

varhaníka Wáclawa Golonka, který posluchačům nabídl skladby J. Brahmse, F. 

Mendelssohna-Bartholdyho či J. Suka.688 

 

Práce dětí z řady států Evropy, Asie, Ameriky i Afriky byly k vidění na Mezinárodní 

výstavě Bienále dětské grafiky Toruň 2002 v galerii Základní umělecké školy na Solné 

ulici od úterý 16. září.689  

 

Koncertem Jiřího Dědečka v Loutkovém divadle 18. září se opavskému publiku 

představila tvorba šansoniéra, básníka, herce a režiséra Jacquese Brela.690  

 

Festival přinesl kromě tradičních představení také podivuhodný třídenní maratón 

drobných kulturních akcí na trase železniční trati Opava – Chuchelná. „Ve vlaku i na 

peróně jednotlivých nádraží se budou odehrávat nejrůznější divadelní přestavení a 

uskutečnit by se mělo i nějaké to filmové promítání,“ řekl k akci dramaturg pořadu Petr 

Rotrekl. Pod názvem divadlo na trati aneb Za Chuchelnou Evropa, se skrývalo 

Divadlo T.E.J.P. Jihlava. Krajina mezi zastávkami Opava-východ a Chuchelná se tak 

18. – 20. září zaplnila objekty, které se staly součástí jeviště.691 Byly jimi např. 

slaměná zvířata, která divadelníkům pomáhali vyrábět studenti opavských středních 

škol. A jaká představení se na nádražích či ve vlaku odehrávala? „Na opavském 

Východním nádraží se válí několik objemných balíků slámy. Dívka ve staré uniformě 

se s průvodčí dohaduje, že je za každou cenu potřebuje naložit do vlaku a dostat do 

polské Ratiboře. Následně dochází k hádce, protože železničářka se marně snaží 

                                                 
686 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 50, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
687 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 51, str. II. ISSN 1212-
2041. 
688 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 51, str. II. ISSN 1212-
2041. 
689 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 52, str. 7. ISSN 1212-
2041 
690 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 52, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
691 Moravskoslezský Deník. III/214, str. 1. 
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přesvědčit dívku, že do Ratiboře už desítky let žádné vlaky z Opavy nejezdí,“692 tak 

popsaly noviny jedno z nich. Kladně na celou akci reagovali i cestující. „Je to super. 

Něco podobného jsem ještě neviděl. Cesta se tu vždycky táhne. Dnes rychle utekla a 

ještě jsem se dobře bavil,“693 řekl novinářům jeden z nich. Akce byla zdokumentována 

studenty Institutu tvůrčí fotografie ve spolupráci s dolnobenešovským občanským 

sdružením Cypriana Lelka.694 

 

19. září byla v sále minoritského kláštera slavnostně předána Cena Petra Bezruče 

Olze Procházkové, sólistce operní scény Slezského divadla. Na opavských prknech, 

jež znamenají svět, působila od roku 1980. Zhostila se stovek titulních operních i 

operetních postav, velkou oblibu získala např. také u polských posluchačů. „Na 

umělecké působení v Opavě jsem byla vždycky hrdá a nikdy jsem se svou láskou 

k městu i jeho divadlu netajila. Nesmírně mne dojali kolegové, kteří mi k ocenění 

srdečně poblahopřáli,“695 řekla oceněná. 24. května získala v rámci letošních Česko-

polských dnů od opavského primátora uznání za osobní číhos k rozvoji kulturních 

vztahů mezi oběma státy.  

 

Již podeváté proběhla pod hlavičkou festivalu Hlavnice A. C. Nora – soutěž mladých 

prozaiků do třiceti let. 20. září. Akce však začala od dva dny dříve ve výstavní budově 

Slezského zemského muzea literárním večerem a křtem knihy Čtení o A. C. Norovi, o 

životě spisovatele. Hlavní program však proběhl v Hlavnici, kde 19. září prošel 

Hlavnicí slavnostní průvod, odhalila se busta a otevřela výstava ke 100. výročí jeho 

narození. Den poté se v hlavnickém kulturním domě vyhlásily výsledky soutěže.696 

 

20. září představilo Slovácké divadlo Uherské Hradiště na prknech Slezského divadla 

kultovní inscenaci Rychlých šípů.697 

 

Festival potěšil i milovníky jazzu tím, že jim nabídl koncert skvělého Jaromír Honzák 

Quartetu 25. září ve vinárně U Přemka.  

                                                 
692 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 54, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
693 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 54, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
694 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 52, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
695 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 23, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
696 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 52, str. 7. ISSN 1212-
2041 
697 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 52, str. 7. ISSN 1212-
2041 
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28. září na hudební posluchače čekala další lahůdka – scénický koncet legendární 

undergroundové kapely The Plastic Poeple of the Universe a Agon Orchestra na text 

Ladislava Klímy s názvem Aj obešel já polí pět. Návštěvníci se mohli těšit na tři nově 

nastudované a zaranžované skladby: Jak bude po smrti, Slavná Nemesis a Jsem 

absolutní vůle v podání undergroundové legendy a špičkového tělesa soudobé vážné 

hudby. Pořad proběhl v režii Arnošta Goldflama.698 

 

Poslední zářijový týden nabídl také dva zajímavé filmy Hry prachu režiséra Martina 

Marečka o zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky v Praze v září 

2000 a film Psí dny.699  

 

„Víme, že letošní program byl v mnohém extrémní. Jak délkou, tak počtem akcí. 

Absolvovat každý program nebylo v lidských silách. Chtěli jsme ovšem představit 

hodně projektů z různých ropských zemí, což se nám myslím podařilo,“700 zhodnotil 

uplynulý maratón organizátor Petr Rotrekl z odboru kultury a školství opavského 

magistrátu. Jinde také řekl: „Délku festivalu vyvolalo ústřední téma Opava v Evropě – 

Evropa v Opavě. Chtěli jsme postihnou nejdůležitější evropské kultury. Téma bylo pro 

nás inspirativní, ukázalo se, že i v budoucí Evropě si můžeme ponechat svoji 

identitu.“701 

 

Ostatní  
Již víc než rok působí na opavské hudební scéně kapela Peří. Díky svému 

nekonvečnímu přístupu k hudební tvorbě si získává stále více příznivců. Pro skupinu 

je charakteristický výrazný zvuk kytar, protnutý výrazným zvukem tenorsaxofonu. Bicí 

nástroje obsluhuje Milan Vícha, elektrickou kytaru Pavel Ficek, elektrickou kytaru, 

saxofon a zpěv Stanislav Míša a baskytaru František Komárek. Kapela na sebe 

upozornila např. při letošním koncertě -123 minut v Opavě.702 

 

                                                 
698 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 54, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
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701 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 56, č. 16, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
702 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 16, str. 7. ISSN 1212-
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Instituce  
Národní památkový ústav 

Rok 2003 byl prvním rokem existence jednotného Národního památkového ústavu. 

Samostatné regionální ústavy s právní subjektivitou k 31. 12. 2002 zanikly a 1. 1. 

2003 se staly územními odbornými pracovišti jediné celostátní organizace se sídlem 

v Praze řízené generálním ředitelem. Bylo vytvořeno ústřední pracoviště se sídlem 

v Praze celkem 11 územních odborných pracovišť.703 

 

Současně byl rokem zásadních organizačních a personálních změn ve vedení 

územního odborného pracoviště v Ostravě. K 31. 12. 2002 odešel do důchodu ředitel 

ústavu, ing. arch. Jiří Gwuzd. Novou ředitelkou se stala Ing. arch. Naďa Goryczková 

(1963), která pracuje v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti 

v Ostravě od roku 1987. V letech 1997 – 1998 působila souběžně jako externí 

pracovník na Filozofické fakultě Ostravské university. Profesně se zaměřuje na 

průzkum a obnovu památek moderní architektury. Na post odborného náměstka – 

územního konzervátora byl zvolen Doc. PhDr. ing. arch. Miloš Matěj, Ph.D. et Ph.D. 

(1960), který pracuje v Národním památkovém ústavu, územním odborném pracovišti 

v Ostravě od roku 1984 a souběžně působí na Filozofické fakultě Ostravské 

univerzity. Profesně se věnuje dokumentaci, obnově a novému využití technických 

památek.704  

 

Mezi nedůležitější akce památkové obnovy v Opavě patřila celková rekonstrukce 

objektu č. p. 15 na nám. Republiky 15m, objektu č. p. 38 na Ostrožné ul., objektu č. p. 

22 na Dolním nám., dvorní přístavbě kuchyně objektu č. p. 3 na náměstí 

Osvoboditelů, tedy v Městské památkové zóně a rekonstrukce parteru u objektu č. 9 

na Olomoucké ulici.705  

 

Došlo k restaurování Opava, soch sv. Bonaventury, sv. Ludvíka Toulouského a sv. 

Jana Nepomuckého na kostele sv. Ducha, sochy Ceres, sousoší Pegasů sňatých ze 

                                                 
703 Zpráva o činnosti za rok 2003. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Praha 2004, 
str. 3. 
704 Zpráva o činnosti za rok 2003. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Praha 2004, 
str. 5. 
705 Zpráva o činnosti za rok 2003. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Praha 2004, 
str. 15. 
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střechy výstavní budovy Slezského zemského muzea, kamenného soklu na budově 

minoritského kláštera či obrazu sv. Floriána v kostele sv. Ducha.706 

 

Zpracovával se stavebně historický průzkum konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie 

Opava (D. Kouřilová, A. Grůza) a objektu č. p. 9 na Olomoucké ulici (M. Gavendová, 

M. Strakoš, R. Rosová).707  

 

V tomto roce realizovali odborní pracovníci na odboru ochrany archeologických 

památek 16 záchranných archeologických výzkumů. Mezi největší určitě patřily 

záchranné archeologické práce na Dolním náměstí v rámci jeho rekonstrukce 

(středověk, novověk), v centru města pak také práce na Horním náměstí směrem za 

Slezankou na místě výstavby nových veřejných WC (novověk), při adaptaci 

suterénních prostor v domě č. 12 na Dolním náměstí bylo odkryto pravěké sídliště, 

stejně jako v Jaktaři (trať Grundy) či na ul. Kasárenské –Rybářské.708  

 

Na zapsání do seznamu movitých památek byla z Opavy navržena vodárna 

s kotelnou.709 

 

Také o několik nemovitých památek bylo navrženo na zapsání do seznamu 

nemovitých památek: parní lokomotivní kotel UNRRA, radniční hodinový cimbál z roku 

1615 (prohlášen 10. 12.), dva zvony z roku 1764 (prohlášen 19. 12.) a 1689 

(prohlášen 4. 12.) z kostela sv. Ducha a jeden zvon z roku 1547 (prohlášen 10. 12.) 

z kostela sv. Petra a Pavla v Jaktaři.710 

 

Z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových 

zón bylo čerpáno 358 tis. Kč na fasády, sanace sut. zdiva a kleneb domu čp. 232 či 

462 tis. Kč na restaurování soch u vstupu do kostela sv. Ducha.711 

 

Knihovna Petra Bezruče 
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710 Zpráva o činnosti za rok 2003. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště, Praha 2004, 
str. 23, 26-27. 
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Počet dokumentů, které knihovna spravuje, se v letošním roce zvýšil o 13 482 

dokumentů na 183 788. Na rozšíření knihovního fondu dokumentů byla použita částka 

2 339 632 Kč, jen knih se nakoupilo za 1 823 116 Kč. 

 

Mezi nejúspěšnější akce pro veřejnost patřila výtvarná dílna s Karolem Krčmárem, 

autorem knihy Kouzelný svět kirigami, beseda se spisovatelem Josefem Formánkem, 

ilustrátorem Josefem Kremláčkem, Jiřím Fixlem a prezentace nakladatelství Básníci 

v autorském podání Marty Němcové a Věry Nerušilové.  

 

Nejlepší čtenáři se účastnili akce na hradě Helfštýně, kde byli pasováni na rytíře 

krásného slova. Zaujala je také Noc s Andersenem a Polský den.  

 

Nejvýznamnější akcí pro knihovnu byla organizace slavnostního zahájení Týden 

knihoven, na který zavítalo 250 knihovníků z České republiky a družebního města 

Ratiboře, s jehož knihovnou spolupracovala ta opavská úspěšně i v tomto roce. 

Opavští knihovníci tam byli okouknout práci svých polských kolegů a pracovníci 

dětského oddělení tam uspořádali ukázkovou besedu se slovenským autorem 

Karolem Krčmárem.712 

 

V tomto roce se také investovalo nejen do budovy hlavní knihovny, ale také do jejich 

poboček. V suterénu budovy na Nádražním okruhu byly vybudovány dva sklady 

s mobilními úložnými regály, čímž se ztrojnásobila kapacita stávajících skladů 

dospělého a dětského oddělení. Opravilo se sociální zázemí v pobočce knihovny na 

Olomoucké ulici, rekonstruovala se knihovna v Milostovicích.713  

 

Regionální službu letos vykonávala knihovna pro 53 základních knihoven v objemu 

2 613 000 Kč.714  

 

Počet čtenářů mírně narostl oproti minulému roku na 15 947 (o 273 čtenářů), což je 

25,72 % z celkového počtu obyvatel. Z celkového počtu čtenářů bylo 24,15 % dětí. 

Dohromady si fanoušci literatury vypůjčili 738 344 knih či jiných dokumentů (včetně 

výpůjček z poboček knihovny a místních knihoven).715  
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Multimediální studovna a veřejně přístupný internet patřili k nejnavštěvovanějším 

místům knihovny. Návštěvníci využívali kvalitního připojení na internet a studenti tu 

pracovali na svých seminárních a závěrečných pracích.716  

 

Studovnu, kde jsou k dispozici pro max 18 návštěvníků k prezenční výpůjčce poslední 

čísla odborných periodik, časopisů či knih jako jsou např. encyklopedie, sbírky 

zákony, slovníky, mapy, navštívilo v tomto roce 6 922 návštěvníků. Studovna a 

pobočka v Opavě-Kateřinkách zajišťují pro zájemce také meziknihovní výpůjční 

službu, díky které bylo realizováno 899 výpůjček. Novinkou v nabídce služeb 

studovny bylo DODO – elektronické dodávání dokumentů z fondů pražské Národní 

knihovny ČR. Čtenáři si tak mohli požádat o kopie článků z novin a časopisů, statí ze 

sborníků či kapitol z knih s garancí dodání do 48 hodin.717  

 

Zvuková knihovna registrovala v tomto roce 103 uživatelé, pro které bylo k dispozici 

833 titulů zvukových knih, 129 kniha a 4 tituly časopisů v Braillově písmu a dva tituly 

v černotisku.718  

 

                                                 
716 Zpráva Knihovny Petra Bezruče za rok 2003, str. 5. 
717 Zpráva Knihovny Petra Bezruče za rok 2003, str. 5-6. 
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT 
 

Ekumenický začátek nového roku 

Křesťanské církve po celém světě zahájily nový rok motlitbami. Ekumenické 

modlitební večery proběhly v několika církvích. Týden motliteb za jednotu křesťanů 

proběhl od 5. do 11. ledna. Římskokatolická církev jej uspořádala 18. – 25. 1.719  

 

Římskokatolická farnost Nanebevzetí Panny Marie 

Děkanem této farnosti byl i v tomto roce Msgre. Josef Veselý. Otec studoval na 

Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži a kněžském semináři v Olomouci. Po jeho 

uzavření sloužil 3 roky v PTP. V roce 1961 byl zatčen a odsouzen na 13 let do vězení, 

kde byl v roce 1962 tajně vysvěcen na kněze. V roce 1965 byl propuštěn, pracoval 

jako dělník, pak dokončil teologická studia v Litoměřicích a od roku 1970 působil v 

Ludgeřovicích u Ostravy, pak v Budišově nad Budišovkou, v roce 1981 přišel do 

Opavy, kde byl od roku 1987 děkanem u Nanebevzetí Panny Marie. V roce 1991 mu 

byl udělen titul monsignore. Publikoval básně a texty, nejprve jako bibliofilie a 

soukromé tisky, knižně až po roce 1989. V roce 2001 obdržel cenu Petra Bezruče. 

 

1. března se v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie uskutečnila Děkanátní pouť 

opavského děkanátu za nová kněžská a řeholní povolání a za rodiny. 

 

2. – 4. března poběhla v diecézním chrámu Nanebevzetí Panny Marie Adorace před 

začátkem postní doby. 

 

Již pojedenácté se šla ulicemi Opavy Křížová cesta, stalo se tak 23. března.  

 

21. dubna navštívil Opavu otec biskup František Václav Lobkowicz, aby v 

Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie sloužil mši svatou z velikonočního pondělí. 

 

31. května proběhla v kostele sv. Vojtěcha Pouť k Panně Marii opavské, Matce 

Milosrdenství. 

 

7. června se mohli sejít věřící v kostele sv. Vojtěcha na Svatodušním nočním bdění. 

 

                                                 
719 Cesta, Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava, leden 2004, 
str.12. 
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Všichni školáci mohli poděkovat za uplynulý školní rok 27. června v kostele sv. 

Vojtěcha Mší svatou na ukončení školního roku. 

 

29. června proběhla v Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie Primiční mše svatá 

otce Vladimíra Ziffra. 

 

Porciunkule je vžité jméno pro kapli Panny Marie Andělské, čtyři kilometry od Assisi v 

Umbrii ve střední Itálii. Kaple se proslavila tím, že v kruhu svých druhů zde 3. října 

1226 zemřel svatý František a že zde má svůj původ františkánský řád. Při slavnosti 

zvané Porciunkule mohou věřící získat plnomocné odpustky. Tuto příležitost měli letos 

věřící z Opavy a okolí získat 2. srpna v chrám Sv. Ducha. 

 

5. září proběhla v kostele sv. Vojtěcha Mše svatá na zahájení školního roku. 

 

16. října mohli přijít manželé do kostela sv. Hedviky na biskupskou mši svatou s 

obnovou manželských slibů. 

 

Prvního prosince došlo ke střídání na postu vojenského kaplana. P. Pavel Kuchař byl 

převelen do Staré Boleslavi a na jeho místo nastoupil jako vojenský kaplan P. Petr 

Fiala (působil v Jablunkově). 

 

26. prosince byla v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie sloužena biskupská 

vánoční mše svatá. 

 

Mimo uvedené akce se opavské farnosti scházely po celou postní dobu při 

pobožnostech křížové cesty, v květnu při májových pobožnostech a po celý říjen se 

věřící modlili v kostele sv. Hedviky modlitbu růžence. Každý čtvrtek (mimo květen, 

červenec a říjen) probíhaly adorace v kapli sv. Anny konkatedrály Nanebevzetí Panny 

Marie, každou středu (mimo prázdnin) v chrámu Sv. Ducha a každý pátek při v kostele 

sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích.  

 

Mimo obvyklé mše sv. byla každý měsíc jedna německá mše svatá v chrámu sv. 

Ducha, jedna mše sv. východního obřadu v kostele sv. Jana Křtitele. Každý poslední 

pátek v měsíci (mimo prázdnin) mše svatá mladých v kostele sv. Vojtěcha a každý 

pátek (mimo prázdnin) studentská mše svatá Střední varhanické školy v kapli sv. 

Kříže. 
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K prvnímu svatému přijímání přistoupilo v roce 2003 v opavských farnostech 66 dětí: 

v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie 31, v chrámu Sv. Ducha 14, v kostele sv. 

Petra a Pavla v Jaktaři 11 a v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích 10 dětí. 

Proběhla také řada sbírek – „haléř svatého Petra“, na kněžský seminář, na potřeby 

biskupství, na misie… a sbírky na různé opravy, např. několik sbírek na opravu kaple 

sv. Alžběty. Sbíraly se také známky pro misie.720 

 

Minorité 

5. ledna proběhlo v chrámu sv. Ducha Tříkrálové noční bdění.  

 

17. ledna Pastorační středisko minoritského kláštera zvalo na přednáško otce Michala 

Pořízka na téma: „Raději být Božím obrazem, než jen lidským originálem“. 

 

1. února se v chrámu sv. Ducha setkali řeholníci na mši svaté celebrované biskupem 

ostravsko-opavské diecéze Františkem Václavem Lobkowiczem. 

 

28. 2.  přijel do sněmovního sálu minoritského kláštera biskup Václav Malý besedovat 

na téma „K hledání pravdy patří pokora“. 

 

Do Pastoračního střediska minoritského kláštera přijel 18. března přednášet 

psycholog Mgr. Jan Bernard na téma „Jak řešíme konflikty?“. 

 

30. března zvali skauté do chrámu sv. Ducha na akci „Misijní koláč“. Koupí koláčů se 

přispívalo na děti v misijích.  

 

Pastorační středisko minoritského kláštera uvedlo 8. dubna v rámci Cyklu vzdělávání 

ve víře přednášku P. Vojtěcha Koukala, představeného komunity Blahoslavenství v 

Olomouci na téma: „Hledání Boží vůle“. 

 

8. června zvali minorité na Farní den farnosti Sv. Ducha. O pět dní později se tu 

setkali členové a příznivci Českomoravského Apoštolátu Panny Marie Fatimské na 

tzv. Fatimském dni. 

 

5. října zvali minorité do minoritské zahrady na setkání se sv. Františkem a se 

zvířátky. 

                                                 
720 Cesta, Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava, leden 2004, 
str.12-13. 
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18. listopadu se v Pastoračním středisku minoritského kláštera mluvilo s P. Pavlem 

Kuchařem o „Výchově k víře v konzumní společnosti“.721 

 

Pravoslavná církevní obec 

Pravoslavná církevní obec v Opavě byla založena po II. světové válce, v roce 1947, 

knězem Domuchovským po návratu volyňských Čechů z Ukrajiny zpět do vlasti. V 

roce 2000 byl pro tuto církevní obec vysvěcen Ing. Mgr. Jiří Schotli, který zde působil i 

v roce 2003.722 

 

Členové Pravoslavné církevní obce v Opavě si 15. srpna připomněli v kapli sv. 

Alžběty na Rybím trhu jeden ze svých velkých svátků – Zesnutí Přesvaté 

Bohorodičky.723  

 

Ostatní 

Opavští vyznavači jedné ze čtyř škol tibetského buddhismu Karma Kaglú založili ke 

konci minulého roku vlastní centrum zvané Diamantová cesta. Letos se vydali někteří 

z nich meditovat do velkého německého střediska v Kasselu. „Cestující učitelé, 

kterých má evropská linie Karma Kagjú hned několik, pořádají a vedou přednášky, 

předávání iniciací, k němuž dochází v Kasselu, však přísluší jen těm výjimečným. 

Proto je tato akce tak vyhledávaná a navštěvovaná,“724 vysvětlili v tisku členi 

Diamantové cesty. 

 

                                                 
721 Cesta, Zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava, leden 2004, 
str. 12-13. 
722 http://www.eparchie-ob.cz/index.php?str=clanek&id=7 
723 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 42, str. 2 ISSN 1212-
2041. 
724 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 34, str. 5. ISSN 1212-
2041. 
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SPORT  
 

Anketa o nejúspěšnějšího sportovce a kolektiv okresu Opava  

14. února v 17 hodin se vyhlašovali v prostorách Slezského divadla nejlepší sportovci 

v rámci již jubilejního čtyřicátého ročníku ankety o nejúspěšnějšího sportovce a 

kolektiv okresu Opava. Slavnostní večer zahájili divadelní umělci svým vystoupením, 

poté si již na podium zvali hlavní moderátoři večera předseda Českého svazu 

kulturistiky Stanislav Pešát a sportovní reportér Emil Bican vítěze jednotlivých 

kategorií. Začalo se s kolektivy. Třetí příčku obsadili šachisté ŠK Hermann Opava, 

druhé místo patřilo opavským hokejistkám. Cenu převzal trenér Stanislav Plánka a 

kapitánka Eva Holešová. Umístění týmu BK Opava na prvním místě nebylo pro nikoho 

překvapením. V kategorii jednotlivců si pro cenu za třetí místo přišel otec kanoistky 

Petry Slováková, neboť sportovkyně se připravovala na závody. Druhá skončila 

loňská vítězka lyžařka Zuzana Gardavská, první pozici obsadil basketbalista Petr 

Czudek, který před plným hledištěm přiznal, že se letos 21. června ožení. 725 

 

Mezi nejúspěšnějšími sportovci Moravskoslezského kraje byli vyhlášeni také někteří 

opavští: v kategorii mládež to byl Adam Fuchsík z Kánoe klubu Opava za 3x 1. místo 

na MS a družstvo dorostenek SSK Ostroj Opava za titul Mistr ČR ve sportovní 

malorážce 60m, v kategorii dospělých bylo oceněn Basketbalový klub Opava za titul 

Mistr ČR a vítězství v Českém poháru.  

 

Závod míru 

Opava se v letošním roce stala cílovou etapou největšího středoevropského 

cyklistického závodu, Závodu míru. 10. května v podvečer se prohnalo Opavou 

zhruba 140 závodníků ze 17 profesionálních stájí. Cílem druhé sto padesát pět 

kilometrů dlouhé etapy Závodu míru se stalo Horní náměstí v Opavě. „Chceme se 

prezentovat co nejlépe, máme připravený bohatý doprovodný program, ve kterém se 

představí sportovci z tělovýchovných jednot. Vystoupí také Heidi Janků,“726 řekl 

v době příprav ředitel organizačního výboru Ladislav Kreisel. Na start bylo přihlášeno 

sedmnáct osmičlenných týmů. Trasa jednoho z největších sportovních akcí v České 

republice vedla přes Polsko, ČR a Německo.  

 

                                                 
725 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 7, str. 1. ISSN 1212-2041. 
726 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 15, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
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16. dubna byla schválena definitivní trasa etapy, start byl umístěn do Uničova, dále se 

mělo pokračovat přes čtyři okresy: Olomoucký, Bruntálský, Novojičínský a Opavský. 

„Etapa bude určitě patřit k nejkrásnějším z celého závodu. Je velmi náročná na 

techniku závodníků. Vede většinou po úzkých silnicích III. a IV. třídy v náročném a 

členitém terénu. Ozdobou budou dvě vrchařské prémie. Jedna bude na Ecce Homo a 

druhá v našem okrese z Podhradí do Dubové. Vrásky na čele nám dělá stav silnic, 

někde to spíše vypadá jako tankodrom. Věříme ale, že okresním správám silnic se 

vše podaří opravit a závodníci pojedou alespoň na trochu odpovídajících 

vozovkách,“727 řekl ředitel organizačního týmu Kreisel.   

 

Závod míru měl vliv např. i na posunutí začátku fotbalového utkání  Chomutovem.728 

 

Na průběh akce přispělo také město Opava částkou čtvrt milionu korun.729 „Tyto 

finanční prostředky jsou určeny na ubytování a stravování účastníků této cyklistické 

akce. Na zabezpečení trasy etapy a vlastního dojezdu potřebujeme minimálně dalších 

250 000 korun.…Tuto částku máme zajištěnou z reklamních práv, která jsme jako 

pořadatelé druhé etapy od hlavního pořadatele závodu obdrželi. Zbývajících dva a půl 

milionu pokrývají generální sponzoři závodu,“730 řekl předseda organizačního výboru 

Ladislav Kreisel.  

 

Příznivci cyklistiky byli zvědaví, zda na start etapy nastoupí se zraněním bojující 

Stefan Weseman, čtyřnásobný vítěz Závodu míru. V případě, že by nenastoupil, o 

dalšími favority by určitě byly další hvězdy z jeho stáje Robert Judicii či David Kopp. 

Na startu neměl chybět ani účastník Giro Italia Jens Hepner. Za českou profesionální 

stáj se měli na startu objevit Ondřej Sosenka a Tomáš Konečný.731  

 

Přípravy na závod se týkaly také silnic. „Nejenom Budišovsko, ale i další trasy 

v okrese Bruntál a Nový Jičín potřebují opravy. Od třicátého dubna správy a údržby 

silnic v jednotlivých okresech vyslaly veškerou techniku na trasu závodu. Odpovědní 

                                                 
727 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 16, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
728 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 16, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
729 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 11, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
730 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 17, str. 15. ISSN 1212-
2041.  
731 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 18, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
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pracovníci nám slíbili, že bude vše v pořádku. Dostali nařízení přímo z kraje,“732 řekl 

předseda Kreisel. 

 

Bylo nutné myslet také na zabezpečení trasy závodu. „Trasu závodu zabezpečuje 

policie ČR, městské policie a pořadatelé, jen těch je dvě stě. Silniční provoz po dobu 

konání závodu bude plně uzavřen,“733 řekl Kreisel. 

 

A jak to mělo vypadat v cíli? „Samozřejmě zajištění cíle etapy je náročná akce. Do 

Opavy přijede šest set účastníků. Pro ně jsou přichystané prostory, kde umístíme 

jejich vozidla. Mechanická vozidla a další doprovod budou odkloněny na parkoviště na 

Dolním náměstí a náměstí Osvoboditelů. Další vozidla s technikou budou parkovat 

všude v okolí cíle…Diváci mohu mimo jiné sledovat průběh etapy na obří obrazovce, 

která bude umístěna na Horním náměstí,“734 shrnul Kreisel. 

 

A co program? Od tři čtvrtě na dvě měla být připravena na Horním náměstí 

velkoplošná obrazovka. Pozváni byli Jan Smolík, vítěz Závodu míru, Jiří Mainuš, 

bývalý reprezentant a opavský odchovanec. Vystoupit měla Heidi Janků, Dechový 

orchestr ZUŠ V. Kálika, mažoretky, akordeonový orchestr, Chlapecká cimbálovka, 

soubor Vrtek atd.735 

 

10. května se přišlo podívat tisíce Opavanů a obyvatel opavského okresu. Zaplnili 

Horní náměstí a přilehlé ulice. Atmosféra byla skvělá. Kolem půl páté se do Opavy 

vřítil celý peloton, který projel městem zamířil zpět na Horní náměstí. Jako první cílem 

projel vítěz první etapy Danilo Hondo s časem 3:58:39 (Německo, Telekom), druhý byl 

Haselbacher (Rakousko, Gerolsteiner) a třetí Lewandovski (Polsko, Mroz), ten také 

oblékl zelený trikot nejlepšího vrchaře. Za Českou republiku se nejlépe umístil na 19. 

příčce Přecechtěl a na 36. Konečný (oba eD – Systém).736 

 

To, že role organizátora není vůbec jednoduchá, potvrdil Ladislav Kreisel v tisku: 

„Improvizace určitě byly. My jsme měli připravený určitý scénář. Kolem jedenácti mělo 

začít stavění V devět mi volali, že jsou tady Němci s VIP kamionem, že už ho stavějí. 
                                                 
732 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 18, str. 3. ISSN 1212-
2041. 
733 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 18, str. 3. ISSN 1212-
2041. 
734 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 18, str. 3. ISSN 1212-
2041. 
735 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 18, str. 20. ISSN 1212-
2041. 
736 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 19, str. 21 a 23. ISSN 
1212-2041. 
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Tím zavřeli Pekařskou ulici. Pan náměstek Městského dopravního podniku Pěčonka 

ale vše operativně vyřešil a bylo po problému…Mělo dojít k zapojení cílové brány 

někdy v odpoledních hodinách. Najednou přišli Němci, že chtějí stavět dřív. Náměstek 

Pěčonka je musel přesvědčit, že v trolejích není proud. Tak vyjel pošinou a železnou 

tyčí musel německou stranu přesvědčit, že tam ta elektrika opravdu není.“737 

 

„Strašně moc děkuji divákům, že přišli. Mohli jsme nachystat vše, mohli jsme být 

připraveni, ale to, co udělal opavský divák, na to do konce života nezapomenu. Mě 

mrazilo v zádech, když se ten peloton blížil do cíle a my jsme viděli okolo cesty ty 

davy lidí. Byl jsem na úvodní etapě v Olomouci, před lety jsem zažil plný spartakiádní 

stadion v Olomouci, ale s Opavou se nedá srovnávat, ta atmosféra tu byla 

fantastická,“ řekl po akci Ladislav Kreisel. „Podle předpovědí měl přijít silný přívalový 

déšť, ten ale Opavu naštěstí minul. Zájem diváků svědčil o všem, jde o velmi dobrou 

propagaci a prestiž Opavy, do města se sjela řada zahraničních televizních štábů,“ 

uvedl také.  

 

Atletika 
Atleti a atletky TJ Sokol Opava vstoupili do nového roku pravou nohou. Na lednovém 

mítinku v tunelu SSK Vítkovice získali hned několik medailí. Štěpán Kubečka zvítězil 

mezi muži ve skoku vysokém výkonem 190 cm. Zlato si také odnesl dorostenec Libor 

Žilka v běhu na 100 m či Václav Ciminga v trojskoku výkonem 13,5 m a navíc si 

odnesl stříbro ve skoku dalekém. Petr Pavelka si skokem nad laťku umístěnou ve 175 

centimetrech doskočil pro druhé místo. Václav Modrovič si doběhl na 60 m překážek 

pro bronz. Mezi dorostenkami vynikla Barbora Konečná prvním místem na šedesátce 

a Michaela Rinková druhým místem v té samé disciplíně. Ta poté skončila první ve 

stovce, třetí byla po změnu Konečná. Mezi juniory kraloval Michal Otýpka zlatem na 

stovce, kterou uběhl za 11,63 s.738 

 

První únorová sobota patřila již tradiční Slezské laťce. Mezi skokany zvítězil Opavák, 

zástupce TJ Sokol Michal Balner, který dosáhl výkonu 442 cm. Třetí pozici obsadil 

junior Aleš Sýkota. Opavské atletky ovládly medailové pozice úplně. Zvítězila Barbora 

Kaprálková výkonem 312 cm, druhou pozici obsadila Ivana Vaculová – 272 cm, o 

dvacet centimetrů méně úspěšná ale třetí Tereza Vyhnálková, všechny z opavské TJ 

                                                 
737 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 19, str. 23. ISSN 1212-
2041. 
738 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 4, str. 16. ISSN 1212-
2041. 
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Sokol. V kontrolním závodu mužů ve skoku vysokém vyhrál Jan Holec výkonem 180 

cm, druhý byl Radek Daníšek a třetí skončil Jan Kudlička.739  

 

Díky stále nevyhovujícím podmínkám se halové mistrovství Moravy a Slezska konalo 

v bratislavské hale Elán. A opavským se dařilo, zvláště pak v ženské kategorii. 

Rinková vyhrála v běhu na čtyři sta metrů (58,29) a druhá byla na dvoustech metrech. 

Kaprálková zvítězila ve skoku o tyči (300 cm), druhá skončila Vaculová (280 cm). 

Gorolová si z Bratislavy odvezla stříbro za trojskok a bronz z šedesátky překážek. 

Vyhnálková získala bronz ve skoku o tyči. Muži se ale také nenechali zahanbit. 

Dorostenec a člen Sokola Opava Václav Vikinga exceloval. Výkonem 637 cm vyhrál 

skok do dálky a 14,44 m také trojskok. Ve skoku do výšky, kde se zastavil na 200 cm, 

obsadil druhé místo. Další Opavák Pavel Roman obsadil první příčku v šedesátce 

překážek výkonem 8,40 sec. Stříbro získal Riemel v tyči (390 cm) a bronz Žilka na 

šedesátce (7,15 sec). Mezi juniory uspěli Kubala zlatem na dvoustovce (22,76 sec) či 

Bohm stříbrem ve skoku o tyči (420 cm). Za dospělé Opavu úspěšně prezentoval 

zlatou pozicí Banner ve skoku o tyči (470 cm), stejně jako Pokorová 

v patnáctistovce.740  

 

Z halového mistrovství republiky dorostu si atleti z opavského Sokola přivezli osm 

medailí. Tedy o pět více než loni. Dvakrát zlatý Vašek Ciminga vytvořil ve skoku 

dalekém nový okresní rekord výkonem 701 cm. Druhé zlato ve trojskoku výkonem 

14,49 m doplnil ještě stříbrnou medailí ve výšce za 198 cm. V ženské kategorii si 

Opava připsala dvě stříbrné medaile Rinkové ze čtyřstovky (58,57 sec) a Gorolové ve 

trojskoku (11,34 m). Bronzoví skončili Riemel ve skoku o tyči (400 cm), Gřondělová ve 

vrhu koulí (12,77 m) a Pavel Roman na padesátce překážek.741 

 

Poslední únorový víkend odjeli atleti na mistrovství republiky sedmibojařů. Opět 

úspěšný Václav Ciminga získal stříbro. Výkonem 4 688 bodů vytvořil nový okresní 

rekord. 

 

                                                 
739 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 6, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
740 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 7, str. 15. ISSN 1212-
2041. 
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Na halovém mistrovství republiky v Praze získal junior Ondřej Kubala na dvoustovce 

zlatou medaili za čas 22,97 sec. Tyčkař Jakub Bohm si přivezl stříbro za výkon 440 

cm.742 

 

Výborných výsledků dosáhli opavští mladí atleti na halovém šampionátu žáků a žákyň 

v Jablonci. Dvě zlaté medaile přivezl Jan Kudlička a to za výšku (183 cm) a skok o tyči 

(370 cm). Další zlato získala Zuzana Málková v běhu na 800 m (2:22,07) a Nikol 

Brodská na tříkilometrové trati v chůzi časem 18:46,33. Stříbro se zalesklo na hrudi 

Lukáši Holušovi za chůzi na tři kilometry (10:13,80) a Kateřině Musilův za běh na 800 

m (2:23,37). Bronz si přidala ke zlaté Málková za skok o tyči (260 cm).743 

 

Martina Rucká z atletického oddílu opavského Prestaru a svěřenkyně Jiřího Malysy 

vybojovala v Jabloni na halovém mistrovství republiky zlato v chůzi výkonem 17,52.744  

 

V květnu se podařilo atletu Václavu Cimingovi z opavského Sokola splnit limit ve 

skoku dalekém pro světový šampionát juniorů do 17 let v kanadském Sherbrooku a to 

výkonem 705 cm. Stalo se to hned na prvním velkém závodě Velké ceně Olomouce. 

Tady také uspěl v mužské kategorii v trojskoku výkonem 14,70 m. Ve skoku o tyči 

získal první místo Michal Banner výkonem 470 cm. Dařilo se i ženám, stříbro si 

přivezla Zuzana Gřondělová v kouli a v disku a Ivana Vaculová ve skoku o tyči.745  

 

Olomouc hostila atlety z Moravy a Slezska na druhém kole atletické první ligy. Z mužů 

a žen opavského Sokola se dařilo např. Michaele Rinkové, která vyhrál čtyřstovku 

(58,72) a byla třetí na dvoustovce (25, 97), slovenská závodnice v bravách Opavy 

Anna Karkalíková zvítězila v běhu na 200 metrů (25,76) a tří skončila ve stovce 

(12,78). Slavomíra Sluková zvítězila ve skoku o tyči (360 cm), Jana Slavíková doběhla 

druhá na 1 500 m (5:05,32). Celkově patřila ženskému celku pátá příčka. Muži skončili 

v Olomouci čtvrtí. Roman Hollý byl druhý na stovce (11,23) a také na dvoustovce 

(22,50). Michal Banner vyhrál tyč (480 cm), druhý byl Jakub Böhm (470 cm). Jan 

                                                 
742 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 9, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
743 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 10, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
744 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 10, str. 19. ISSN 1212-
2041. 
745 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 20, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
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Chmelař byl třetí na 20 km chůze (2:03,08), Zdeněk Přibyla v trojskoku (13,94 m) a 

Andrej Bician na 110 m překážek 15,17.746 

 

Po třetím kole v ligové soutěži byli muži opavského Sokola pátí a ženy šesté. Václav 

Ciminga na domácí půdě získal třetí místo ve výšce (200 cm), Michal Balner první 

místo ve skoku o tyči (488 cm), Robert Piaček zvítězil v trojskoku (14,72 m), Michal 

Böhm byl druhý v tyči (448 cm), třetí místo přidal chodec Jan Chmelař. Michaela 

Rinková vyhrála čtyřstovku 57,50) a třetí místo na dvoustovce (25,57), Slavomíra 

Sluková vyhrála ve skoku o tyči (365 cm), druhá se v běhu na 800 m umístila 

Veronika Crhonková a třetí byla na 1500 m Jana Slavíková.747 

 

14. a 15. června hostil atletický stadion ve Staré Boleslavi mistrovství České republiky 

ve vícebojích. Atleti opavského Sokola si přivezli dvě bronzové medaile. Jednu 

vybojoval Radek Daníšek v desetiboji, kde získal 6 049 bodů. Druhý byl Jan Kudlička, 

který v devítiboká získal 5 184 bodů.748 

 

Z mezistátního utkání ČR – Maďarsko – Slovensko si přivezl Václav Ciminga druhé 

místo v dálce (706 cm). Celkově se Češi umístili druzí za Maďary.749 

 

Na mistrovství republiky dorostenců a dorostenek 21. – 22. června na opavském 

Tyršově stadionu byli hodně vidět domácí borci, kteří vybojovali čtyři zlaté medaile. 

Václav Ciminga vybojoval dvě zlaté: výška (198 cm), trojskok (14,43) a bronz v dálce 

(6,83 m). Michaela Rinková přidala jednu zlatou v běhu na 400 metrů (56,81) a 

bronzovou ve dvoustovce (25,31). Čtvrté zlato vybojovala Křondělová v kouli (13,75). 

Pavel Riemel byl stříbrný ve skoku o tyči (420 cm). Bronzová byla Procházková na 

400 m (54,73) a štafeta děvčat v běhu na 4 x 400 m ve složení: Gavecká, Z. Málková, 

Konečná, Rinková s časem 3:59,38. Mezi atlety Slezanu Opava si vedl dobře Václav 

Schenk na čtyři sta metrech, kde skončil druhý s časem 54,73.750 

 

Žáci sportovních tříd ZŠ Englišova zakončili školní rok nejen předáváním vysvědčení 

ale také atletickým mistrovstvím republiky žactva. Letošní šampionát byl pro školu 
                                                 
746 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 24, str. 19. ISSN 1212-
2041. 
747 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 26, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
748 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 27, str. VIII. ISSN 1212-
2041. 
749 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 27, str. VIII. ISSN 1212-
2041. 
750 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 28, str. 19. ISSN 1212-
2041. 
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nejlepším v její historii. Opavská výprava se stala nejúspěšnější ze všech. Kromě 

Nikol Brodské, která byla závodnicí opavského Prestaru, byli všichni mladí atleti členy 

opavského Sokola. Výsledkem sportovního klání bylo sedm zlatých medailí, jedna 

stříbrná a jedna bronzová. Top událostí pak byl nový český rekord ve chlapecké 

štafetě na 4 x 60 metrů sestavy Kudlička, Mendel, Hudeczek a Ludvík. Kdo ostatní se 

také zasloužil o medailové umístění? 

 

Zlatou si vybojoval Holuša (1 500 metrů přes překážky i 1 500 m), Kudlička (skok o 

tyči, skok daleký), Málková (800 m), Brodská (chůze). Stříbro získal Holuša (chůze na 

tři kilometry), bronz Kudlička (skok vysoký).751 

 

Na republikovém šampionátu žactva v České Lípě zaběhla Nikol Brodská na 

tříkilometrové trati svůj nejlepší čas a získala také zlato. V Kladně zase závodili na 

stejné úrovni junioři. Martina Rucká došla do cíle v čase 1:09 jako první a obhájila 

loňský titul.752 

 

Petr Szalacsi se nevěnuje jen bench pressu, začátkem srpna si přivezl 

z mezinárodních závodů v atletice pro postižené sportovce bronzovou medaili, kterou 

získal v hodu oštěpem.753 

 

21. září ožil Tyršův stadion Velkou cenou Opavy v oštěpu žen. Závodnice pražského 

Olympu Jarmila Klimešová přehodila rekord Velké ceny téměř o třináct metrů. 

Výkonem 57,56 m tak ve své kategorii zvítězila, v mužích byl nejlepší banskobystrický 

Marián Bokor (72,64 m). Závodilo se také v dalších atletických disciplínách. Domácí 

získali také několik cenných kovů. Ve stovce se jako druhý umístil Herbert Kuhnel. Ve 

skoku o tyči zvítězil Balner (492 cm) před Bohmem (450 cm) a starším žákem Janem 

Kudličkou (410 cm).754  

 

V pátém kole první ligy atletů se díky 2,5 pomocných bodů zachránili muži od 

sestupu. Medailové pozice z opavských atletů obsadil Jan Chmelař na 10 km chůze 

(59:33), Roman Hollý v běhu na 400 m (49,70) a Michal Balner ve skoku o tyči (501 

cm). Stříbro si přivezl Jakub Bohm také ze skoku o tyči (451 cm). Bronz získali 
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trojskokan Luboš Kummer (13,74 m) a štafeta na 4 x 400 m ve složen Hollý, 

Procházka, D. Ciminga a Kuhnel. Ženy se sestupu nemusely bát, takže nastupovaly 

ve větší pohodě. Vítězství si domů odvezla Michaela Rinková v běhu na 400 m 

(60,45), která byla také druhá na 200 m, a Jana Slavíková na 1500 m (5:17,38). 

Stříbro si vybojovala Lucie Mižďochová ve výšce (166 cm) a v trojskoku (10,25). 

Bronz si v trojskoku vyskákala Veronika Málková (9,76).755 

 

Vystoupením ve Vítkovicích se podařilo všem čtyřem přihlášeným družstvům Opavy 

postoupit do finále mistrovství České republiky. V juniorské kategorii skončili na 

druhém místě, dařilo se Böhmovi, který vyhrál tyč (450 cm), druhý byl Radek Masař 

v běhu na 200 m (22:63), Petr Jahn v běhu na 5 000 m (17:05), Pavel Riedl v tyči 

(420 cm), Roman Dvorský v kladivo (45,57 m) a štafeta na 4 x 100 m. Třetí místo 

získal Dvorský v oštěpu (1,26) a dálkař Ciminga (692 cm). Také dorostenky skončily 

celkově na druhém místě. Přispěla k tomu svým vítězstvím v oštěpu (33,18 m) a tyče 

(280 cm) Ivana Vaculová, Zuzana Gřondělová v hodu diskem (30,14 m), Alena 

Šnajdrová v běhu na 1 500 m (5:25,61) a Zuzana Tlachová na osmistovce (2:26,97). 

Gřondělová vyhrála druhé místo také v kouli (12,59 m). Druhá byla také Kateřina 

Králová na patnáctistovce (5:36,01) a Lucie Gorolová v trojskoku (11,27 m) a také 

štafeta ve složení Rinková, Čandasová, Růžičková a Kavecká. Třetí místo získala 

Málková v dálce (506 cm) a v oštěpu (27,29 m) a Gřondělová v hodu kladivem (38,27 

m).756 

 

A jak dopadlo mistrovství České republiky v Ostravě? Juniorští atleti opavského 

Sokola obsadili třetí místo v celkovém pořadí. Pro opavský oddíl to byl historický 

úspěch. Dobré výkony tu předvedli Václav Ciminga, který skočil nový dorostenecký 

rekord a třetí nejdelší skok v historii opavské atletiky – 730 cm. Bohm vyhrál tyč (450 

cm), Riemel byl třetí (390 cm). Bronz získali Dvorský v oštěpu (50,42 m) a Ciminga ve 

výšce (185 cm). Žáci v Plzni vybojovali titul, dorostenky v Praze byly stříbrné a starší 

žákyně skončily v Plzni čtvrté. Muži však nakonec spadli do druhé ligy.757 

 

Dorostenky opavského Sokola skončily v závěrečném finále v Jablonném 

v Podještědí na celkovém druhém místě. Michaela Rinková vyhrála dvoustovku 

(25,36) i čtyřstovku (57,99) a navíc byla stříbrná na stovce (12,56). Ivana Vaculové 
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získala druhé místo v hodu oštěpem (33,47) a třetí místo ve skoku o tyči (270). 

Barbora Konečná byla třetí na dvoustovce (26,18). Bronz přidala také Zuzana 

Gřondělová v hodu diskem (33,39) a Lucie Gorolová v trojskoku (11,39). Děvčata 

závodila pod dozorem trenérky Lenky Korbelové.758 

 

Basketbal 
Opavští basketbalisté zahajovali rok 2003 zápasem s BK ECM Nymburk a bylo vidět, 

že jim přestávka rozhodně prospěla. V domácí sestavě chyběl Mário Gasparovič, 

jehož finanční požadavky odmítl klub splnit a tak se vrátil zpět na jih Evropy, David 

Špička, který se zranil a Kubálek. Zápas rozhodla třetí část, kdy BK Opava jasně 

dominovala, což stvrdila výsledkem 98:73. „Nemůžeme se ohlížet na to, jak jsme hráli 

včera. S Nymburkem nás ještě čekají tvrdé zápasy do konce sezony a ještě se 

sejdeme s Nymburkem v semifinále nebo ve finále,“759 komentoval situaci opavský 

trenér Slobodan Nikolič.   

 

Opavský klub si po vítězství nad BK SČP Ústí nad Labem 78:90 upevnil své prvenství 

v tabulce základní části nejvyšší soutěže. „Soupeř nastoupil dobře připraven, po výhře 

v Děčíně byl v dobré pohodě. Domácí byli lepší v útočné fázi, ale my jsme postupně 

zlepšili obranu,“760 řekl asistent trenéra Nikoliče David Klapetek.  

 

Až ve čtvrté čtvrtině zápasu s USK Praha rozhodli opavští basketbalisté o svém 

dalším ligovém vítězství výsledkem 61:75.761 

 

Vítězství 106:83 v zápase nad velkým favoritem letošní soutěže Mlékárnou Kunín 

velmi opavské povzbudilo a tak v zápase s Ostacolor BK Pardubice rozhodli opavští 

už v půli. Nejlepším hráčem v tomto zápase, který nakonec skončil 72:92, se stal Petr 

Czudek. Pardubickému zápasu přihlíželo 603 diváků.  

 

Ale vraťme se ještě k zápasu s Kunínem. „Naše práce byla díky zraněním soupeře 

lehčí. Ale víme, že Američané jsou schopni dát dohromady osmdesát bodů,“762 
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komentoval zápas opavský trenér Slobodan Nikolič. Opavští dostali pochvalu i od 

soupeře. „Soupeř byl neomylný ve střelbě a měl dobré výkony v obraně,“763 řekl trenér 

Kunínu Zdeněk Janík.  

 

V zápase s BK SČE Děčín se museli Opavští nečekaně hodně snažit, aby ho dovedli 

do vítězného konce 89:81. „Měli jsme čisté pozice, ale naši hráči promarnili střelbu. A 

takové dobré čisté pozice se pak těžko opakují. Na Američany jsme s připravovali. 

Ubránit Robertse se nám nepodařilo, dal nám čtyřiadvacet bodů,“764 zlobil se opavský 

trenér Slobodan Nikolič. Na domácí se přišlo podívat 980 diváků.  

 

Vítěznou sérii opavských přerušil druhý nejlepší basketbalový celek ligy BVV Brno 

vítězstvím 100:81. „Brno hrálo skvěle, pokud se nevydařila střela, hráči míče snadno 

doskakovali. Po přestávce jsme soupeře přinutili k chybám a ukázal se náznak 

možného zvratu, Brno však nebezpečí suverénně odvrátilo. Domácí hráči potvrdili 

vynikající kondici, hráli ve vysokém tempu a už dávno před koncem bylo jasné, že si 

šanci ukončit naši dlouhou vítěznou sérii nenechají uniknout…Při neúčasti zraněného 

Staňka jsme zkoušeli pod košem Američana Broxsieho, ale nečekali jsme, že jeho 

přínos bude mít pro naše zlepšení podstatný vliv,“765 řekl opavský trenér Nikolič. 

Zápas sledovalo 1 150 diváků. 

 

Souboj prvního a druhého týmu letošní Mattoni NBL byl skutečným vyvrcholením 

Českého poháru. Zápas BK Opava a BC BVV ŽS Brno skončil zvednutím vítězného 

poháru nad hlavy opavských hráčů po výsledku 79:72.766 

 

Oslabení Opavané vinou chřipky svůj handicap venku neustáli a prohráli s BK ECM 

Nymburk. Doma však porazili 79:64 BC BVV ŽS Brno.767 
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V nadstavbě se Opavským přestávalo dařit, což dokazovala již druhá porážka a to 

s TRIGOU EPRIN Brno (88:86). Chmury však rozptýlil výtečně zvládnutý závěr 

v zápase s Mlékárnou Kunín na domácí palubovce (87:85).  

 

V zápase s BK SČE Děčín zaútočili Opavští až po přestávce. „Děčín hraje v Opavě 

vždy dobře potvrdil to i dnes. My jsme momentálně v útlumu, ale po prvním vrcholu 

sezony, kterým bylo finále Českého poháru, je to zákonité. Po nás je momentálně 

období přípravy na play off,“768 hodnotil zápas s výsledkem 95:71 trenér Slobodan 

Nikolič.  

 

Potřetí v nadstavbě ztratil BK Opava zápas a to v odvetném zápase s BK SČE Děčín 

(84:82). „Děčín téměř celé utkání vedl, my jsme chvílemi hráli nedisciplinovaně,“769 

komentoval zápas trenér Slobodan Nikolič.  

 

Prvním týmem, který porazil slezský obranný val v ligových utkáních na domácí půdě, 

byl BK ECM Nymburk. Výsledkem 71:74 si tak tento tým posílil postavení v tabulce 

před vyřazovací částí. Utkání sledovalo 800 diváků.770 

 

Dvakrát 2:0 prohráli Opavané ve vyřazovacích bojích play off a to s BK Pardubice. 

„Musíme rychle zapomenout a pokusit se pardubického favorita doma více 

potrápit…Některé opavské hvězdy musejí jít do sebe,“771 řekl tisku trenér Hejkrlík. 

„Všichni kromě nás mají v nadstavbě větší chuť v zápasech. Všichni mají větší vůli. I 

když nehraje Czudek, musí to ostatní udržet…Když hrajeme doma, musíme náskok 

udržet. Podle mého rozhodly dvě trojky Vorlíčka a Kubálka,“772 komentoval zápas 

trenér Nikolič. 

 

V nadstavbě se opavským letos opravdu nedaří. Prohráli i poslední zápas před 

vyřazovací částí s Trigou Eprin Brno (85:94). Zároveň také podruhé prohráli na 

domácí palubovce. „Naši hráči hrají ustrašeně a absence Petra Czudek je výraznější, 
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než jsem se domníval. Czudek tvoří osmdesát procent mužstva. Když nehraje, máme 

velké problémy,“773 zoufal si trenér Nikolič.  

 

Čtvrtou prohru za sebou a celkově šestou v nadstavbové části si odvezli Opavané 

z Kunína (84:72). „Chtěli jsme si vyzkoušet některé varianty pro play off. Například hru 

Suchardy na křídle… Zdá se mi, že u hráčů chybí větší motivace. Věřím, že do play 

off se dají hráči dohromady,“774 řekl Nikolič.  

 

Tolik postrádaný kapitán a rozehrávač opavských basketbalistů Petr Czudek se vrátil 

právě včas, aby prolomil pětinásobnou šňůru proher v nadstavbě. Stalo se tak 

v zápase s USK Praha, který skončil výsledkem 83:80. „První krok mámě úspěšně za 

sebou. Dnes jsem byl spokojen s výkonem za prvních dvacet pět minut. Zbytek utkání 

už byl boj o každý koš. Udělali jsme zbytečně mnoho chyb v přihrávkách,“775 

komentoval průběh zápasu trenér. Na utkání v Opavě se přišlo podívat 1000 diváků, 

nejlepším hráčem se stal právě Czudek.  

 

Ve čtvrtfinálovém zápase s USK Praha dotáhli Czudek v závěru s Klapetkem svůj tým 

za velkého aplausu celé haly do semifinále. „Prvních deset minut jsme hráli špatně. 

Místy to připadalo, jako by kluci byli poprvé spolu, museli jsme často střídat, aby 

se našla optimální pětka, které by se podařilo zápas zvládnout…Máme za sebou tvrdý 

tréninkový proces a na hře to bylo vidět, když v posledních minutách zápasu dal 

David Klapetek koš s faulem. Věřím, že to potvrdíme v semifinále,“ hodnotil zápas 

trenér. „Czudek byl hráč, který režíroval koncovku domácích, je to prostě osobnost, 

nám takový hráč chyběl,“ řekl asistent trenéra poraženého týmu Jan Slowiak.776  

 

Semifinále Opavy s Kunínem slibovalo velkou bitvu. „Tato série nás stala hodně 

psychických sil. USK nevypustilo ani jeden zápas, vždy hrálo až na doraz…Půjde o 

derby, což hovoří samo za sebe. Kunín hraje všechno přes své cizince. Musíme dobře 

bránit a hrát kolektivně v útoku,“ řekl hrající asistent trenéra David Klapetek a jasně 

vytýčil cíl, „…do finále postoupíme my.“777 
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Semifinále v hale na Mařádkově ulici mělo bouřlivou atmosféru. „Vypadalo to s námi 

špatně, ale po vystřídání Czudka ostatní hru zvedli. Hráli jsme jako dřív, to znamená 

dobré protiútoky s přesnou střelbou. Ve druhé poločase jsme ale nepokračovali 

v nastoleném tempu a za dvě minuty jsme inkasovali deset bodů. Naštěstí nám vyšla 

koncovka a dvacet procent úspěchu celé série máme za sebou,“778 popsal vítězný 

zápas Opavy (94:91) trenér Nikolič.  

 

Odvetné semifinále nejvyšší soutěže začal sice ve znamení opavských hráčů, ale 

Kunín se nepoložil a celý zápas obrátil ve své vítězství 99:84.779  

 

Následně Opava prohrála na svém domácím hřišti 84:86, aby si pak vydobyla 

v zápase, do kterého poprvé nenastupovala jako favorit, velké vítězství 80:84 

v Kuníně, čímž si vynutili pátý zápas. A co utkání rozhodlo? „Podali jsme jako celek 

kolektivní výkon. Rozhodující bylo, že se nám podařilo eliminovat jejich cizince. Neboť 

zejména Bobb hraje velice dobře,“780 komentoval zápas pivot Věroslav Sucharda. 

„Musíme se především věnovat hře. Naše sebevědomí se po sobotě určitě zvedlo. 

Hráči konečně pochopili, že úspěšné doskoky, dobré asistence a obrana slaví 

úspěch. Jsem optimista a věřím, že když tohle budou hráči dodržovat, tak si zahrají 

finále…Za poslední dva prohrané duely jsme měli 35 zbytečně ztracených míčů, 

v sobotu za třicet minut čtyři, což je velké zlepšení, když budeme v tomhle trendu 

pokračovat i v úterý a těchto zbytečností se vyvarujeme, tak budeme stoprocentně 

úspěšní. A co se týče nějakých provokací, nad ty se musíme povznést a vůbec si jich 

nevšímat,“781 nastínil přípravu na další zápas trenér Nikolič.  

 

Páté rozhodující semifinálové utkání nebylo nic pro slabé nervy. Basketbal gradoval a 

o vítězství v nervy drásajícím zápase rozhodla ruka Pavla Beneše, který trefil za 

nerozhodného stavu souběžně se čtvrtým klaksonem tříbodový koš. Výsledek 91:88 

tedy posunul Opavu do finále.  

 

První důležité finálové vítězství, které Opava získala v zápase s BK ECM Nymburk, 

nebylo vůbec jednoduché. Slezané se totiž probudili až po poločasové přestávce. 

„Nymburk hrál dobře v útoku a také dobře bránil. S jeho obrannou hrou jsme si 
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nedokázali poradit a to nás zaskočilo. Nikdo nám tu za poločas 61 bodů nedal. Bylo 

vidět, že soupeř e na finále době připravil. Dnes se e opět otvrdilo, že Opava má velké 

hráče, kteří i za tak nepříznivého stavu zápas nezabalí,“782 popsal zápas trenér.  

 

Na druhé finálové utkání uspořádal Opavský basketbalový klub zájezd pro 

fanoušky.783 A bylo na co se dívat, Opava měla skvělý vstup a celou první čtvrtinu 

diktovala tempo, poté se však hra vyrovnala a rozhodovalo se až v prodloužení. 

„Našim cílem bylo vyhrát alespoň jeden zápas v Nymburce, a to se povedlo, stále nás 

ale ještě čeká hodně těžké práce,“784 zhodnotil výsledek utkání 86:92 trenér.  

 

V neděli 25. května ještě Opava vedla nad Nymburkem 2:0, doma však prohrála 

76:84. „Divákům se utkání muselo opět líbit, Nymburk dnes vyhrál 

zaslouženě…Někteří naši hráči hráli až příliš sobecky. Mám na mysli Suchardu, 

Sokolovského či Stuchlého. Místo kolektivního pojetí viděli pořád před očima koš. Tak 

jsme zbytečně ztráceli balony…Soupeř měl o sedmnáct útoků víc než my a to hovoří 

za vše. Je mi líto našich skvělých fandů, ale dnes jsme prostě neměli nárok,“785 

zhodnotil zápas trenér Nikolič.  

 

„Nezačali jsme rozhodně špatně. Hráli jsme svoji hru a během prvního poločasu jsme 

drželi vedení, avšak dvě naivní chyby poslaly Nymburk zpět do hry. O slibný náskok 

jsme přišli opravdu rychle,“786 popsal čtvrtý finálový duel na domácí půdě Nymburku 

trenér Nikolič. Zápas skončil 82:72.  

 

Pátý finálový zápas na půdě NH Ostrava Opavští vyhráli s infarktovým rozdílem 

85:84. „Máme nejlepší křídla v republice: Sokolovského se Stuchlým a také dva velmi 

zkušené hráče Klapečka a Czudka. Když se k nim vždy někdo přidá dobrým výkonem, 

tak nemůžeme prohrát,“ řekl potěšený Nikolič.  

 

Výsledek šestého finálového zápasu na půdě Nymburku (99:85) rozhodl o tom, že 

basketbalové drama bude pokračovat. „Když budeme hrát jako jeden muž tak nelze 

prohrát…Nesmíme nechat utéct Nymburk na větší bodový rozdíl, to je základ, a 
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hlavně také zlepšit doskakování. Finále se hraje na neutrální půdě a vše je otevřené, 

my však musíme věřit ve vítězství,“787 prozradil taktiku na sedmý zápas trenér Nikolič.  

 

„Nervy, emoce, kavární basketbal a také šílené horko,“788 tak popsaly místní noviny 

atmosféru sedmého finálového zápasu v Ostravě, který nakonec rozhodl. V sérii, kde 

oba týmy předvedly to nejlepší, byla nakonec Opava ta šťastnější. Západ BK Opava – 

BK ECM Nymburk přinesl skóre 89:81. „Nymburk byl v prvním poločase malinko 

lepším týmem. Naštěstí se nám v tom druhém podařilo jeho náskok stáhnout…Na 

konci zápasu se nám podařilo dát několik celkem jednoduchých košů z protiútoku. 

Navíc se nám dařilo proměňovat i trestné hody, což bylo zřejmě rozhodující,“789 

popsal děj zápasu křídelník Ladislav Sokolovský. „Je to paráda, kluci ukázali, že jsou 

velkým týmem. Letošní titul bylo těžší vyhrát než ten loňský. Nyní to musíme dobře 

oslavit,“790 řekl novinářům opavský fanoušek Miky Gračanin.  

 

A jak viděl opavský trenér své další působení? „Chci nadále pracovat v Opavě, velkou 

výzvou je nová hala. Vedení mi slíbilo jednoho kvalitního pivota, když tu bude, tak já 

zase slíbím semifinále v evropském poháru ULB a boj o ligový titul,“ řekl. 

 

Po sedmileté známosti se 21. června oženil basketbalista Petr Czudek. Jeho 

nastávající Radka Fallerová je bývalá rekordmanka na 200 m překážek starších žákyň 

a začínala stejně jako Petr se svou sportovní kariérou v TJ Slezan Opava. „Abych se 

přiznal, s Radkou jsme spolu už delší dobu, byla se mnou i během mého angažmá 

v internu Bratislava. Již dříve jsme uvažovali o tom, že po ukončení studia se 

vezmeme. Navíc v mém případě roky přibývají únava narůstá, zdravotní neduhy se 

kupí a není na škodu mít po ruce šikovnou ošetřovatelku,“791 řekl ženich. 

 

Novou sezonu odstartoval opavský basketbalový klub v poklidu. Nikoličova parta 

převálcovala Spartu Praha 93:78. Utkání bylo v podstatě rozhodnuto již v prvním 

poločase. „Všichni ukázali, že budou platnými hráči. Loni nás trápila hra pod košem. 

Tento problém je nyní vyřešen. Ides bude mít určitě lepší sezonu, než měl v loni 

v Nymburku. Savič už dnes ukázal, jak zkušeným hráčem je, to samé platí i o 
                                                 
787 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 23, str. 8. ISSN 1212-
2041. 
788 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 24, str. 19. ISSN 1212-
2041. 
789 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 24, str. 19. ISSN 1212-
2041. 
790 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 24, str. 19. ISSN 1212-
2041. 
791 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 27, str. I. ISSN 1212-
2041. 



 218 

Warrickovi, ten ale bude mí u nás jinou roli, než měl v Kuníně, kde hrál čtyřicet minut. 

Tady bude hrát celý tým,“ řekl o zápase trenér Nikolič. 

 

Trenér Slobodan Nikolič byl velmi spokojený: „Byla to velmi vyrovnaná série. V prvním 

zápase jsme měli štěstí, kdy se nám podařilo stáhnout sedmadvacetibodový náskok 

soupeře. Nymburk má výborné hráče v obou Mexičanech, my máme pro změnu 

Czudka. Jsem rád, že se nám ten poslední krok podařilo udělat.“792 

 

Basketbaloví fanoušci se mohli těšit na další velké zápasy. BK Opava se stala totiž 

historicky prvním českým týme, který si zahraje po evropské lize druhou nejvyšší 

klubovou soutěž pořádanou Unií basketbalových lig ULEB. Do soutěže se dostali na 

divokou kartu. „Nejsou tam jen mistři jednotlivých zemí. Tuto soutěž budou hrát 

nejlepší týmy z celé Evropy a je jen dobře, že Opava je mezi nimi,“793 řekl trenér 

Nikolič o soutěži, kde hrálo v letošním ročníku šestatřicet celků ze sedmnácti zemí. A 

dodal: „Hodně kvalitní jsou polské Sopoty,  dobrý celek má Riga a nelze opomenout 

ani Řeky. Věřím, že v nové hale budeme předvádět výborný basketbal, který se bude 

divákům líbit. Určitě tým posílíme tak, abychom mohli této špičce konkurovat…Bude 

to sezona, kdy se Opava dostane na křižovatku, protože mezi ULEBEM a FIBOU se 

vede obrovská válka. My jsme se dali tou správnou cestou, neboť právě ULEB se 

hodně přibližuje NBA…Musíme mít jednu velmi silnou pětku a dobrého střelce. Přijde 

někdo ze zahraničí. Přípravu pak odstartujeme 4. srpna. Mám v plánu odehrát až 

patnáct přípravných zápasů se silnými soupeři.“794 

 

Před začátkem sezóny se rozhodoval trenér Slobodan Nikolič, zda zůstane v Opavě 

či půjde jinam. „Mám několik nabídek z jiných klubů. Ta největší je ze Sofie. Tamější 

klub vkládá do basketbalu obrovské penze. Navíc stejně jako Opava bude hrát 

ULEB…Opava a zdejší hráči, fanoušci, to vše mi přirostlo hodně k srdci. Rád bych tu 

zůstal,“795 řekl na dotaz novinářů trenér. 

 

17. září odjeli opavští basketbalisté na turnaj do Maďarska. „V Maďarsku se k nám 

připojí dva Srbové Pekovič a Savič, které budeme zkoušet. Jedná se o pivota a 
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křídlo,“796 řekl nový manažer opavského celku Ivo Dolínek. Během léta z mužstva 

odešli také Zdeněk s Rajevacem. Byl angažován pivo Martin Ides z Nymburka. 

 

„Vypadá to, že hráči Nymburk podcenili, nemyslím ale ve smyslu jako slabého 

soupeře, ale v tom, že se porazí sám,“ řekl o zápase dvou favorizovaných týmů 

nejvyšší basketbalové ligy trenér Nikolič. „...Místo toho, abychom hráli společně, tak 

jsme najednou přestali bránit a od toho se vše odvíjelo. V Nymburku nás porazili oba 

pivoti a Mujagič. Mujagiče nám přitom v létě nabízeli, ale řekl jsem, že to není hráč pro 

Opavu. Sokolovský a Stuchlý jsou lepší křídla. Bohužel v tomto utkání je Mujagič 

zastínil. Nymburk je silnější než loni,“797 dále komentoval utkání, které dopadlo pro 

Nymburk 90:66. 

 

Další zápas s Pardubicemi také nedopadl nejlépe. „Náš výkon nebyl přesvědčivý. 

Chybí nám nasazení  věci, které jsme dělali loni. Chce to čas, nyní jsme se stěhovali, 

noví hráči se musí sehrát s týmem. Určitě to bude dobré,“ komentoval zápas, který 

skončil pro Pardubice 93:86, David Klapetek. 

 

Potřetí v řadě prohráli opavští hráči a to s BC BVV ŽS Brnem (90:84). Trenér Nikolič 

byl ale spokojen, poprvé podle jeho slov hráli hráči týmově. Stvrdil se také odchod 

Savič, jehož agent měl velké finanční požadavky.798 

 

Smůla provázela opavské mužstvo i v zápase na domácí půdě s TRIGOU Brno 

(78:80).  

 

Poté co zastupitelé nesouhlasili s koupí nové víceúčelové haly, přišla další špatná 

zpráva. Opavští basketbalisté odstoupili ze soutěže ULEB. „Myšlenka vzdát se účasti 

v evropském poháru prezidenta dostála poprvé napadla po sobotním nevydařeném 

utkání s Trigou Eprin Brno. Dodnes jsem doufal, že si to rozmyslí, ale bohužel nenašel 

sílu ani snahu své rozhodnutí změnit,“799 řekl manažer Ivo Dolínek.  

 

                                                 
796 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 52, str. 23. ISSN 1212-
2041 
797 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 57, str. VIII. ISSN 1212-
2041. 
798 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 59, str. VIII. ISSN 1212-
2041. 
799 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 62, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
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V zápase s BK Chomutov Opava zase ochutnala vítězství. Zápas skončil 64:97. Po 

Savičovi opustil po zápase s Chomutovem mužstvo také Warrick.800 

 

Derby BK Opava a NH Ostrava bylo jasným vítězstvím na domácí opavské 

palubovce. Opavští od počátku udávali tempo hry, která nemohla skončit jinak než 

89:67. V neděli 27. října se také sešli na trenérské lavičce dva opavští trenéři, jeden 

z nich František Rón však vedl hostující tým.801 

 

V předehrávce devátého kola hostila Opava Ústí nad Labem. Pro Opavské to byl 

docela velký oříšek, ale nakonec rozhodla větší zkušenost opavského mužstva, které 

vybojovalo konečný výsledek 97:88.  

 

30. října ohlásil svůj odchod manažer Ivo Dolinek. Novinářům řekl, že to bylo 

z osobních důvodů.802 

 

S porážkou se vrátili opavští basketbalisté z Děčína. V první čtvrtině zápasu sice 

Opavští vedli o deset bodů, ale nakonec o konečném skóre 95:76 rozhodl druhý 

poločas.Trenér Nikolič si v tisku postěžoval na zaujaté rozhodčí.803 

 

Po čtrnáctidenním odpočinku čekalo Opavu derby na palubovce Kunína. Trenérskou 

premiéru tu měl David Klapetek jako hrající kapitán. I přes dobrou hru BK Opava 

prohrála 100:88.804 

 

David Klapetek se narodil 17. 6. 1967. Je odchovancem Opavy, nastupoval v dresu 

Djvic, Ostravy či rakouského Mistelbachu. Pětinásobný vítěz Českého poháru 

vybojoval s reprezentací 11. místo na Mistrovství Evropy v roce 1999 a byl dvakrát 

nominován do utkání hvězd. V naší nejvyšší soutěži prožil 16 sezon, ve kterých dal 

6 026 bodů. Je ženatý a s manželkou Naďou má syna Reného.805 

 

                                                 
800 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 62, str. 20. ISSN 1212-
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2041. 
802 Moravskoslezský Deník, III/255, str. 27. 
803 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 66, str. 20. ISSN 1212-
2041. 
804 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 70, str. 20. ISSN 1212-
2041. 
805 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 71, str. 18. ISSN 1212-
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„Domácí byli bojovnějším týmem, i proto slavili úspěch,“ řekl o zápase s USK Praha 

David Klapetek. I přesto, že se Opavským podařilo v úvodní čtvrtině vyhrát, zápas 

dopadl 83:76 pro Pražáky.806 

 

V utkání s USK Praha na opavské palubovce si  BK Opava vzpomnělo na staré časy 

a rozprášilo soupeře 87:75. „V týdnu jsme pracovali na tom, aby se hráči soustředili 

pouze na basket. Chtěli jsme soupeři oplatit porážku, a to se také podařilo. První 

čtvrtina nám sice nevyšla, ale v té druhé s to zlomilo,“807 řekl Klapetek. 

 

Již bez Martina Idese nastoupila Opava do bojů se Spartou Praha. Na palubovce 

pražského týmu měla po větší část zápasu více ze hry, ale nakonec se musela 

spokojit jen s vítězstvím 75:79.808 

 

BK Opava se v zápase s Nymburkem podařilo na domácí půdě zlomit prokletí nové 

haly a zvítězit 97:73.809 

 

O výsledku zápasu s BK Synthesia Pardubice rozhodly rychlé protiútoky. Opava 

výsledkem 79:104 dokázala své zlepšené výkony.810 

 

Dorost  

Letošní sportovní extraligové úsilí basketbalových dorostenců skončilo v prvním kole, 

kdy Hejkrlíkovi svěřenci nestačili na Pardubice (62:69). Konečné šesté místo však 

bylo pro Opavu velkým úspěchem. „…soupeř byl nad naše síly. Měl vyrovnanější kádr 

a především pod koši vyspělejší pivoty. I když jsme skončili, neznamená to, že jsme 

zklamali…Naším umístěním jsme odpověděli všem těm hlupákům, kteří tvrdili, že 

jsme neperspektivní družstvo a že v extralize půjdeme od porážky k porážce. My však 

máme výborný tým s mnoha kvalitními hráči, kteří milují basketbal a jsou ochotni mu 

dát vše. Vážím si jich a za odměnu pojedou na květnový turnaj do Göteborgu,“811 řekl 

pyšně o svých svěřencích trenér Pavel Hejkrlík.  

                                                 
806 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 71, str. 16. ISSN 1212-
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Beachvolejbal  
10. a 11. května se v areálu na Kolofíkově nábřeží odehrávaly napínavé okamžiky 

beachvolejbalových soubojů žen v tzv. Českém poháru. Do finále se podle 

předpokladu dostaly dvojice Marika Těknědžjanová s Barborou Novákovou a sestry 

Markéta a Kateřina Tychnovy. V turnaji se příliš nevedlo opavské dvojici Michaele 

Holystové a Romaně Elblové. „Děvčata prohrála první utkání a do dalších bojů šla 

z oprav a zápasy vyhrávala až na tři sety. Mají rozhodně na víc, bohužel tento víkend 

jim nesedl,“812 řekl o nich hlavní organizátor David Šťastný. Až na naši nejúspěšnější 

dvojici Celbová – Dosoudilová se na opavském turnaji předvedla celá česká 

reprezentační špička včetně dvou párů ze Slovenska a Polska, jež se účastnili i 

zápasu světové série. „Naše beach volejbalová špička se celkově srovnala. Za našimi 

jedničkami již není taková propast. Dřív se bralo, že čím starší hráčky, tím úspěšnější. 

Nyní však i mladé hráčky ukazují svou vysokou úroveň. Je to dáno také pravidelnými 

soustředěními v Praze a Slavkově,“813 hodnotil turnaj Šťastný.   

 

24. a 25. května proběhlo v areálu Happy sportu mistrovství republiky v plážovém 

volejbale mužů. Turnaje se zúčastnilo 16 týmů z celé ČR. K favoritům patřili Palinek 

se Smrčkou, Klapa s Bízou či Šimko s Pavlasem. Z vítězství se nakonec radovali 

Michal Palinek a Štěpán Smrčka.814 

 

Benchpress 
Lucie Glogarová (AK Sprint) zvítězila ve své kategorii do 56 kg výkonem 87,5 kg na 

mistrovství Slovenska – Slovakia Open. Mezi hendikepovanými si dobře vedla Martina 

Karpetová s druhým místem, stejně jako druhý Jiří Kubánek. Bronzoví skončili 

Miroslav Prchal a Vladimír Vaněk. „Čekal jsem od nich více, ale vzhledem ke 

konkurenci, jaká se na Slovensku sešla, musím být spokojen. Vašek měl zdravotní 

problémy a Szalaczimu nevyšel první pokus Kdyby vše bylo v pořádku, tak oba mají 

na zlato,“815 řekl trenér Jiří Týn.  
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Z červnového mistrovství republiky se Lucie Glogarová vrátila jako šampiónka. Stejně 

jako její klubový kolega Jiří Kati nenašli přemožitele. Lucii se dokonce podařilo 

výkonem 87,5 kg pokořit český rekord, který však nakonec nebyl uznán. „Tuto váhu 

by musela dát ve všech třech pokusech, avšak v tom posledním dostala stopku, takže 

to nešlo zapsat,“816 řekl trenér Týn, byl však velmi spokojený s výsledkem. Katimu se 

podařilo dosáhnout výkonu 205 kilogramů. 

 

Všech osm opavských závodníků družstva Bavaria fitness uspělo na mistrovství 

republiky v benchpressu tělesně postižených sportovců 28. června ve víceúčelové 

hale v Českých Budějovicích. Zlato si odvezli Petr Szalaczi, Vladimír Vašek, Martina 

Karpetová a Jiří Kubánek. „Čtyři zlaté potěší, rozhodně jsem nečekal takový úspěch u 

Martiny, která byla před závodem hrozně nervózní. Vašek měl zase poraněný loket, 

přesto to zvládl na výbornou, holt zúročil své velké zkušenosti. U zbývajících dvou 

jsem věděl, že na to zlato jejich momentální forma má,“817 řekl trenér Jiří Týn. Na 

stříbrnou medaili dosáhli Miroslav Prchala, který byl jako šedesátitříletý nejstarším 

účastníkem soutěže, a Gašpar Czonka. Třetí příčku obsadili Jiří Chovanec a Petr 

Kriegisch. 

 

Cyklistika 
Na závodech horských kol  Gross – Country u Tibeře závodníci Sundance bodovali. 

Dominik Vehovský si dojel v kategorii sedmi a desetiletých pro druhé místo. Ve vyšší 

skupině si Matěj Lasák vybojoval zlato. Mezi juniory si nejlépe vedl Honza Kocur, 

který dosáhl až na zlato.818  

 

O velikonočním víkendu proběhl velký opavský cyklistický závod Velká cena 

Sundance, který se stal kořistí Artura Krzeszowiece z profi stáje Joko Velamos, za 

ním se umístil jeho kolega Kacper Sowinsky, třetí příčku obsadil Lukáš Heinrich hájící 

barvy Bohumína. Ozdobou závodu byla účast mistryně světa Lady Kozlíkové, která 

v kategorii kadetů, juniorek a žen dojel pátá. Z domácí závodníků se umístil pouze 

Greipel, který dojel dvanáctý.  
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V sobotu 17. května proběhl v Opavě třetí ročník Silesia bike marathonu na horských 

kolech. Závodu vedeného kolem nejatraktivnějších částí opavského okresu se 

zúčastnilo téměř pět stovek závodníků. Tratě na 90 km a 65 km, které jsou vedeny v 

blízkosti zámků Raduň a Hradec nad Moravicí, údolím řeky Moravice až do podhůří 

Nízkého Jeseníku nabídly závodníkům ochutnávku pestré terénní náročnosti. Lesní 

cesty, louky, náročné sjezdy i technické pasáže.  

 

Na kratší trati se nejlépe vedlo Martinu Hamanovi z klubu Hokor Rožnov, v kategorii 

žen obhájila prvenství z minulého ročníku Jana Barešová z SK Salith Sumtex.  

 

Devadesátikilometrová trať se stala kořistí Jana Fišnara (TC Sport Desná Loučná), 

který vyhrál s dvouminutovým náskokem nad Radkem Neužilem (Tramp Bike Team 

Vyškov). Třetí místo obsadil Tomáš Veselý z Petřkovic. Mezi ženami na dlouhé trati 

zvítězila Jana Severová z Bagbike Teamu. 

 

Celý závod se jel za velmi pěkného počasí. Slavnostní start na Horním náměstí 

přilákal velké množství Opavanů, kteří vytvořili velmi pěknou atmosféru. V centru 

závodu pak probíhaly závody pro děti, kterých se zúčastnilo více než 60 mladých 

závodníků. Po vyhlášení vítězů všech kategorií a tombole následovala večerní bike 

party, na které ještě dlouho po půlnoci hrála skupina Popelka.819 

 

Na prestižním cyklistickém závodě Kellys´s Beskyd Tour se opavský závodník Adam 

Pilčík umístil na pěkném desátém místě.820 

 

Na Velké ceně Havířova prokázal nejlepší formu Matěj Lasák z opavského Sundance, 

který dojel v kategorii mladších žáků na druhém místě.821 

 

Ve Velké ceně Sundance, okružním bodovacím závodě ulicemi Opavy, nechyběli na 

startu ani opavští závodníci. A jak se jim dařilo? Nejlépe dopadl mladší žák Matěj 

Lasák dojel čtvrtý. Na Oderské mlýnici České spořitelny Jakub Sedlář na 

padesátikilometrové trati vyhrál, v celkovém pořadí dojel sedmý.822 

 

                                                 
819 http://www.mountainbike.cz/clanek.shtml?x=160&add_disc=1 
820 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 34, str. 16. ISSN 1212-
2041. 
821 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 53, str. VIII. ISSN 1212-
2041 
822 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 57, str. VIII. ISSN 1212-
2041. 
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Cyklistická sezóna skončila a svěřenci trenéra Jaroslava konečného z opavského 

oddílu Sundance na tom vůbec nebyli špatně: Pohár Jiřího teamu na horských kolech 

– 4. místo Dominik Vehovský (starší předžáci), 2. Matěj Lasák (mladší žáci), 1. Jan 

Kocur (kadeti), Moravskoslezský pohár mládeže v silniční cyklistice: 1. Matěj Lasák, 5. 

Jan Kocur, Beskydský pohár na horských kolech: 2. Matěj Lasák, 1. Jan Kocur, 1. 

Veronika Konečná (juniorky), 2. družstvo Opava, SME CUP: 2. Matěj Lasák, 3. Jan 

Kocur.823 

 

Fotbal 
Na první letošní zápas se těšil obránce Slezského FC Daniel Kutty, který byl vyřazen 

díky svému zranění z téměř celé podzimní části sezony. „Zatím to vypadá dobře. 

Noha bolí, cítím v ní tlak a občas otýká, ale to je v normě. Věřím, že to půjde a 

přípravné zápasy již budu hrát,“ komentoval situaci Kutty.824 

 

Zimní přípravu vyplnili opavští fotbalisté hrou na hřišti, posilovnou a tréninky v parku. 

„Hráči si užili své, všechno bylo řádně zmrzlé, běhali jsme doslova po ledě,“825 řekl 

trenér Karel Jarůšek. Týdenní tréninky hráči vyplnili zápasem se Sigmou Olomouc, 

která v té době absolvovala soustředění na Belárii. Kádr zatím žádné personální 

obměny nezaznamenal. Ze zkoušených hráčů se trenérovi nejvíce líbil slovenský 

fotbalista Murinčák. „Určitě je to dobrý fotbalista a mi se zamlouvá, jenomže my už 

čtyři cizince máme. Takže uvidíme, zda zůstane, nebo půjde pryč,“826 řekl trenér 

Jarůšek.  

 

Opavští zakončili své zimní soustředění přípravným zápasem s Baníkem Ostrava, 

které skončilo remízou 2:2. Před tímto zápasem bylo mužstvo oslabeno o Menu, 

kterého sklátila angína a Jihoameričana Senu, kterého trápilo slepé střevo.  

 

Na adresu posil opavského týmu řekl trenér Hron: „O Murinčáka máme zájem, i když 

by byl pátým cizincem, tak bychom chtěli, aby v Opavě zůstal. Co se týče 

Jiříkovského, tak toho s Karlem známe ještě z působení v Brně. Je to dobrý fotbalista. 

Loni pro zranění toho moc nenahrál. Má dobré standardy a věřím, že bude pro nás 

                                                 
823 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 61, str. VIII. ISSN 1212-
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825 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 2, str. 16. ISSN 1212-
2041. 
826 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 2, str. 16. ISSN 1212-
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platným hráčem a vybojuje si místo v základní sestavě.“827 A jak to viděl samotný 

Jiříkovský? „Jsem rád, že mohu zde hrát. Opava je hodně ambiciózní mužstvo a 

rozhodně je to pro mne lepší než vysedávat v první lize na lavičce nebo hrát až třetí 

nejvyšší soutěž. Trenéry znám, oni znají mne. I proto jsem opavskou nabídku uvítal, i 

kluci mne přijali velice dobře, takže problém zatím nikde nevidím. Cíl je pro všechny 

jasný, a tím je postup do první ligy,“828 komentoval situaci.  

 

Staronovou tváří opavského týmu se stal Aleš Hellebrand, který za Opavu v minulosti 

již hrál a po účinkování ve slovenských celcích Ružomberok a Petržalka se tedy vrací, 

aby posílil zadní řady. Novou tváří je také Murinčák ze Slovenska, jeho příchodem se 

ale překročila hranice angažování cizinců. „Jsme si vědomi, že jeden z nich nebude 

moci hrát. Na druhou stranu nám na pět utkání odejde David Mikula, jehož čeká 

mistrovství světa. Krom toho v posledních zápasech nemůžeme počítat s Brazilci, 

kterým končí hostování. Podle mne Krohmer, Jiříkovský, Murinčák, Hellebrand, 

uzdravený Kutty a možná i staronová tvář Hampel by měli být patřičnými posilami pro 

jarní boje,“829 řekl na adresu změn v mužstvu trenér Jarůšek. 

 

Aleš Celebrant nakonec z důvodu svých požadavků nenastoupil. Jeho místo zaujal 

Roman Veselý. „S Karlem o známe ještě z dorostu brněnské Zbrojovky. Je to hráč 

typu Hellebranda. Věříme, že bude posilou. Je to typ hráče, kterého potřebujeme,“830 

řek Josef Hron, asistent trenéra. Opavskou sestavu opustil také Filip Mrhálek, který 

začal hostovat v Třinci, a Pavel Devátý, který naopak ukončil hostování v Opavě. 

„Devátý k nám přišel z první ligy s tím, že by se měl prosazovat do základní sestavy. 

To se mu ale příliš nedařilo,“ řekl trenér. 

 

„Máme za sebou týden, kdy jsme odehráli dvě utkání na zcela odlišných terénech. 

První zápas nás čekal na umělé trávě v Žilině a druhý n pilinami a ledem pokrytém 

hřišti u nás v Opavě za koupalištěm. V prvním zápase jsme dotahovali náskok 

soupeře a ve druhém utkání jsme pro změnu zase vedli my. Navíc jsme nenastupovali 

stále v plné síle. Krohmer je mimo už delší dobu. V týdnu se k němu přidali ještě 
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Metelka a Harazim. Věřím však, že do Blšan již pojedeme kompletní,“831 komentoval 

uplynulé zápasy s Žilinou a Vítkovicemi, které shodně skončily 3:3. 

 

Herní soustředění v Blšanech skončilo pro Opavu třemi porážkami, a to zejména díky 

hrubým chybám v defenzívě. „Zápas s Plzní jsme si zkomplikovali již v prvním 

poločasu, kdy jsme po našich hrubých chybách v obraně inkasovali čtyři branky. Do 

druhého poločasu jsme vyslali jinou jedenáctku a ta si vedla o poznání lépe,“832 řekl 

asistent trenéra Josef Hron. Mužstvo Blšan bralo zápas s Opavou jako generálku na 

ligu. „První poločas nám opět nevyšel, opět přišly chyby vzadu a my rázem prohrávali 

3:0. Zlepšení nastalo ve druhém poločasu, víc než snížit na 3:2 se nám ale 

nepodařilo,“833 komentoval výkon svých svěřenců Hron. S rezervou pražské Sparty se 

Opava utkala z důvodu špatného terénu v Blšanech na hřišti v Praze-Měcholupech. 

„…Tradičně nám nevyšel úvod zápasu, po selhání levého beka a halfa jsme v sedmé 

minutě prohrávali 2:0. Jiříkovský sice z penalty snížil, ale i přes šance jsme již gól 

nedali,“834 řekl Hron. „…Bylo vidět, že takový Vašek byl na umělé trávě o dvě stě 

procent lepší než na těch ledových plochách. Samozřejmě, že když dostaneme pětku, 

tak lze i brankářům něco vytknout, ale nás trápí především hra zadních řad. I přes 

špatné terény nejsme s výkony a výsledky vůbec spokojeni. Do začátku soutěže nám 

chybí ještě dva týdny. Již nebudeme míchat se sestavou tak, aby na každý poločas 

nastoupila jedna jedenáctka. Proti Uničovu i proti Púchovu již půjdou hráči, kteří by 

měli tvořit základ pro první mistrovský zápas v Olomouci,“835 shrnul situaci Hron.  

 

28. února odstartovali opavští fotbalisté svůj jarní boj o první lidu zápasem s rezervou 

Sigmy Olomouc. „Výsledky přípravných duelů nevyhlížely zrovna optimisticky, 

naznačily nám, že děláme chyby v defenzívě. Na druhou stranu je třeba vzít fakt, že 

ani jedno utkání jsme nehráli v optimální sestavě, vždy dostávali možnost všichni 

hráči…Zejména Jiříkovský s Krohmerem by měli dokázat, že jsou posilami, jsou to 

mladí fotbalisté a věřím, že šanci, kterou dostali, využijí…Nic jiného než vyhrát nám 

nezbývá. Každý jiný výsledek bude pro nás zklamáním. Začátek je vždycky 
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důležitý…Věřím, že všichni uděláme vše pro to, abychom příští rok kopali první 

ligu,“836 řekl kapitán opavských fotbalistů Jan Baránek.  

 

Také zástupce opavských fanoušků Pavel Jatzek alias Džeky věřil ve své žlutomodré 

favority. „Věřím, že ten cíl, co jsme si dali, splníme a příští rok bude opět v Opavě 

první liga, protože ta tu patří. Doufám, že nás bude chodit na jaře ještě více než na 

podzim a hráčům do té ligy pomůžeme…Výjezdovka bude, už se nemůžeme dočkat. 

V Olomouci začneme vítězně a na konci jara budeme slavit postup,“837 zněl 

optimisticky.  

 

V zimní přestávce posílil Opavu slovenský záložník Peter Murinčák z druholigového 

týmu Humenné. „Mým kamarádem je Miro Sečeň, se kterým jsme hráli v Humenném. 

On mi domluvil zkoušku v Opavě. No a trenéři měli zájem, tak jsem tady zůstal. 

V Humenném jsem hrál již pět let, takže změna přišla vhod…Hrál jsem v obraně, 

trenér to zkoušel, ale spíše budu podle jeho slov hrát v záloze…Neviděl jsem tady 

žádný druholigový zápas. Podle mého názoru mužstvo rozhodně špatné nemáme. 

V té přípravě jsme měli menší výsledkovou krizi, věřím však, že do ligových zápasů 

bude vše v pořádku a my postoupíme,“838 řekl při rozhovoru s novináři Murinčák.  

 

Na rozbahněném povrchu olomouckého stadionu uhrála Opava nakonec výsledkem 

3:3 jeden bod. „Nejeli jsme sem prohrát ani remizovat, naším cílem bylo 

vítězství…Dostali jsme zbytečně laciné góly, svůj den neměl ani brankář Vašek. Těch 

gólů dostáváme opravdu hodně, je to už asi čtvrtý zápas 3:3,“839 řekl trenér Jarůšek.  

 

Od zápasu s podprůměrným celkem 1. HFK Olomouc čekali opavští fotbaloví fanoušci 

jedině vítězství. Hráči je však zklamali. Zápas skončil plichtou 1:1. Opava tak ztratila 

další důležité body v boj o postup. Po půl roce, který strávil v nečinnosti v německém 

klubu Aue, se v tomto zápase vrátil na opavský trávník ofenzivní hráč Michl Hampel. 

„Znovu jsme remizovali, to je špatné. Doma nemůžeme ztrácet body, tady musíme 
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všechno vyhrávat. Soupeř sice kladl odpor, ale my jsme si vytvořili šance, které jsme 

měli proměnit. Jak říkám, doma se musí vyhrávat,“840 komentoval Hampel zápas.  

 

Černou sérii ukončila Opava až v zápase s FC Vysočina Jihlava, kdy vyhrála 2:1. 

Opavští s uzdraveným Kuttym a Pospěchem tlačili na soupeře hned od začátku a 

téměř k žádné pořádné akci ho nepustili. Po poločase to však pro Opavu vypadalo 

bledě, prohrávala. „Nedělal jsem v kabině žádný humbuk, nekopal jsem do flašek 

nebo neházel po někom klíčema. Byl jsem abnormálně klidný. Naše situace se 

musela řešit v klidu a ta jedenáctka, co šla na hřiště, musel vycítit důvěru. Nakonec se 

to také povedlo. Jsem strašně rád, že se nám to podařilo otočit,“841 řekl k zápasu 

trenér Karel Jarůšek.  

 

Jarní boje posílil v opavském kádru obránce Roman Veselý, který přišel do Opavy ze 

staroměstského Synotu.842  

 

Další skvělé vítězství si Opava přivezla z Mostu díky skóre 1:2. „Musím říci, že se 

hrálo na výborném terénu. Již v prvním poločase jsme si vytvořili tři výborné šance. 

Baránek, Švancara a Kutty je ale neproměnili. Ve druhé půli jsme se začali konečně 

prosazovat i střelecky. Nejprve Švancara zakončil brankou své sólo a v závěru 

proměnil Rozsypal penaltu za faul na Holého. Ten gól, co jsme dostali, padl již 

v nastaveném čase…Musím pochválit hru zadních řad. Veselý, Kutty, Jefton a také 

Rozsypal odvedli kus dobré páce a fotbalisty Mostu téměř k ničemu nepustili…Když 

se podívám zpět, tak proti Holici jsme sehráli lepší duel než s Jihlavou, bohužel jsme 

nedávali šance. Musím také říci, a to budu mluvit proti sobě, že s Jihlavou se nemělo 

hrát, terén byl opravdu hodně špatný, dnes to bylo ale zcela o něčem jiném,“843 řekl 

trenér Jarůšek.     

 

V dalším zápase s SK LeRK Prostějov potvrdila Opava své probuzení a zlepšenou 

formu. Výsledek utkání 3:1 znamenal tři vytoužené body pro domácí družstvo. „Bylo 

vidět, že zde přijeli bránit. Trenér nás upozorňoval na to, že na jaře hrají úplně něco 
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jiného než na podzim, což se také potvrdilo,“844 komentoval zápas záložník František 

Metelka.          

 

6. dubna hrála Opava v Kunovicích. Výsledek byl tak trochu nečekaný – 0:0. „Terén 

byl místy pokryt sněhem. Domácí pořadatelé ho ještě seškrabali a hrát se dalo. 

Daleko horší to bylo s větrem, který balony ve vzduchu brzdil a ze strany na stranu se 

nedal ani překopnout,“ popsal asistent trenéra Jarůška Josef Hron. „Uvidíme, zda 

tento bod bude pro nás ziskem, nebo ztrátou. Každopádně jsme jeli do Kunovic 

vyhrát, abychom se odpoutali od našich pronásledovatelů. Po dlouhé době zahrajeme 

vzadu s nulou, ale zase nedáme gól,“ pokračoval.845 

 

12. dubna čekaly na Opavu v dobré formě hrající Vítkovice. Trenér měl starost, 

protože zdravotní problémy trápily Veselého i kanonýra Švancaru, navíc Mikula byl 

stále dlouhodobě nepřítomen kvůli zranění. Nakonec však soupeř moc velký odpor 

nekladl. Autorem prvního opavského gólu byl Zbyněk Pospěch, druhý se podařil 

Švancarovi. „Penalta nás trochu na chvilku rozhodila, ale pomohl nám první gól, který 

jsme konečně dali po standardní situaci. Pak už jsme to podle mne dohráli v klidu. Oni 

doopravdy nevystřelili na braku. Byl to jinak těžký zápas, protože my si nemůžeme 

doma dovolit zaváhat,“ řekl kapitán mužstva Jan Baránek. A jak viděl další vývoj? 

„Teď máme těžkou sérii venku, ale věřím, že nějaké ty body přivezeme. Plzeň je 

v pohodě a může to být zajímavý zápas, oni ten postup mají asi jistý, kdežto my se o 

něj ještě budeme rvát, nechci říci, že do posledního kola, ale hodně dlouho.“846 

 

V následujícím zápase s první Plzní se druhé Opavě podařil uhrát díky remíze 1:1 

jeden bod. „Vyzdvihnout bych chtěl zejména výkon Lukáše Černína…Na Černínovi 

bylo již před zápasem znát, že je pořádně nažhaven. Měl na starosti 

nejnebezpečnějšího hráče domácích Fořta a téměř nic mu nedovolil. Pochvalu však 

zaslouží celá defenziva, neprosadil se ani druhý útoční Smíšek…Nerozumím tomu, co 

napsali v deníku Sport, že Plzeň měla tři jasné gólové šance a my nic. S tím musím 

nesouhlasit, neboť soupeř měl tak tři střely na branku, ale nic tak vyloženého. My 
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jsme po bráně stříleli taky, nebezpečně vypadala rána Metelky,“847 komentoval zápas 

trenér Karel Jarůšek.   

 

Na přelomu dubna a května se sešla valná hromada Slezského fotbalového klubu, 

která zvolila nového předsedu. Stal se jím Petr Psotka, který byl také při jednáních o 

vstupu nového partnera, švýcarské firmy UB Corporation S. A. Fribourg. Dosavadní 

šéf klubu Miroslav Pouba se stal společně  náměstkem primátora Václavem Klučkou 

místopředsedou. Podnikatelé Miroslav Uvíra a Miroslav Hájek získali členské funkce. 

Funkci předsedy dozorčí rady získal představitel UB Corporation S. A. Fribourg Alexej 

Borovikov. Dalšími členy dozorčí rady byli zvoleni ředitel Slezských pekáren Miroslav 

Kavan a opavský zastupitel Marek Veselý (ODS). Miroslav Pouba získal také funkci 

generální ředitele, sportovně technické záležitosti byly svěřeny Oldřichu Jakubkovi. 

Cílem nového předsednictva stále zůstává postup opavského fotbalu do první ligy, 

v následující sezoně hrát do čtvrtého místa a pokusit se o evropský pohár.848 

 

Dalším krokem v cestě Opavských do první ligy bylo vítězství 4:0 nad SC Xaverov 

Horní Počernice. Trenér Jarůšek však měl své pochyby: „Dostávali jsme se do šancí, 

které byly mnohdy stoprocentní. Nepadly z nich góly, ale mne těší, že jsme si je vůbec 

vytvořili.“ Optimistický byl po tomto zápase obránce Daniel Kutty: „Máme vše ve svých 

rukou. Kdyby navíc Most nevyhrál, náš náskok by se zvýšil na pět bodů. Pak i myslím, 

že stačí vyhrát všechny zápasy doma a postup nás nemine.“ 

 

„Opava: jednou nohou v první lize“, hlásaly titulky novin po dalším vítězném zápase 

Slezského FC Opava s Mladou Boleslaví 0:2. „Boleslav měla převahu. My jsme 

naopak podnikali nebezpečné brejky. Domácí nás však chytali do ofsajdových pastí. 

Musím ale říci, že sudí ten praporek zvedal až příliš úzkostlivě,“849 řekl o průběhu 

asistent trenéra Josef Hron.  

 

Květnový zápas s FK Chomutov proběhl z velké části ve Švancarově režii. Tento 

opavský útočník se stal autorem čtyř z šesti gólů. Soupeř se nezmohl ani na jeden 

gól. „Očekávali jsme těžké utkání. Chtěli jsme dát rychle první gól, to se nám také 

podařilo. Naše hra pak šla nahoru, navíc diváci byli fantastičtí, zápas se určitě 
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povedl,“850 řekl po zápase Zbyněk Pospěch. A opavské fanoušky bylo skutečně slyšet. 

„Opava má výborné fotbalové prostředí, zdejší fanoušci jsou skvělí. Většina našich 

hráčů takovou atmosféru zažila vůbec poprvé a troufnu si říci, že i naposled,“851 chválil 

„opavský kotel“ hostující trenér Džimis Bekakis.  

 

Po remíze Mostu s Chomutovem si mohli opavští fotbalisté zajistit vítězstvím nad 

Neratovicemi postup do první ligy. Opava si však odvezla ze zápasu, kde nepadl 

žádný gól, pouze jeden bod. „Věříme, že doma postup stvrdíme. Možná že někteří se 

už v první lize viděli před zápasem v Neratovicích, ale ať si šáhnou do svědomí, že 

před začátkem jara by tuhle situaci brali všemi deseti. Být tři kola před koncem 

soutěže bodem od první ligy,“852 řekl na adresu zklamaných fanoušků trenér.  

 

Už v této chvíli věděla fotbalová veřejnost, že novinkou pro další sezonu bude 

převzetí opavského béčka z Dukly Hranice. „Příští sezóna bude seznamovací, ale již 

dnes tam působí náš trenér Zdeněk Knapp Hráči, kteří nyní nastupují za Hranice, jsou 

v klubu na hostování. Ti nejlepší mohou poté zůstat. Každopádně tento tým bude hrát 

na jednom z opavských hřišť s cílem působit v nejbližší budoucnosti ve třetí lize. Od 

toho se odvíjí i to naše posílení, chceme 8 až 9 fotbalistů, které doplní kádr, ze 

kterého pak vzejdou soupisky áčka a béčka,“853 odkryl další možné kroky sportovní 

ředitel Oldřich Jakubek. Jedním z hráčů, o kterého Opavští projevili eminentní zájem, 

byl Petr Švancara. 

 

24. května se remízou 0:0 s Kounicemi rozhodlo o opětovné účasti opavského fotbalu 

v první lize. „S Brnem jsme skončili v lize čtvrtí a hráli pohár UEFA. Toho postupu si 

nesmírně cením, už proto, že mi Opavu někteří nedoporučovali kvůli špatném u kádru 

a také zázemí. Nakonec se ale ukázalo, že tomu tak není,“854 usmíval se ostříhaný 

trenér Karel Jarůšek, který slíbil, že jestli chlapy postoupí, ostříhá se. A tak se i stalo. 

„Nám nevyšel konec podzimu, čtyř zápasy jsme vyhráli a přišel pád až na čtvrté místo. 

První zápas na jaře v Olomouci jsem zkazil já. Zlom pak přišel s Jihlavou, kde se nám 
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podařilo otočit nepříznivý výsledek,“855ohlížel se těžkým postupem vzhůru opavský 

brankář Petr Vašek.  

 

Tři góly uštědřil Švancara Pardubicím na jejich půdě. Zápas, hrající se na dobrém 

terénu, skončil 2:4.856 

 

Na středu 4. června přichystal opavský fotbalový klub oslavy na počest skvělého 

postupu do první ligy. Začátek patřil utkání jedenáctky Bolka Polívky proti opavským 

podnikatelům. Poté fanoušky rozezpívala Heidi Janků a následovala poslední 

vystoupení v druhé lize.857 

 

Radost z postupu do I. ligy narušilo zklamání fanoušků z odchodu trenéra Karla 

Jarůška a jeho asistenta Josefa Hrona. „Moje názory a názory vedení nového majitele 

byly zcela odlišné. Bude lepší, když odejdu nyní a ne někdy, třeba po třetím kole, 

proto jsme se na další spolupráci nedomluvili. Neodchází se mi odtud lehce. Dobře se 

mi v Opavě pracovalo, zdejší lidé jako pánové Pouba, Jakubek a Berousek byli 

výborní, a k tomu vynikající fanoušci,“858 vysvětlil důvod svého odchodu v tisku trenér. 

„Vůbec jsem to nečekal, byli jsme s Karlem dohodnuti, že v Opavě zůstaneme. Noví 

majitelé mají ale asi jiné plány, chtějí zde zahraniční trenéry. Já nyní vím, že mne 

čeká dvoutýdenní dovolená a tu si chci užít. O svém dalším angažmá zatím 

nepřemýšlím, ale mohu říci, že v Opavě to byla dobrá sezona, která zůstane navždy 

v mé paměti,“859 uvedl konkrétnější důvod odchodu asistent trenéra. A co na to 

sekretář klubu a tiskový mluvčí Jiří Berousek: „Chtěli jsme Jarůška s Hronem v Opavě 

udržet, bohužel se tak nestalo. Do deseti dnů bychom ale o novém trenérovi měli mít 

jasno.“860 Nejvíce byli zklamáni fanoušci: „ Karel Jarůšek nám slíbil, že bude do Opavy 

jezdit, ale už to nebude ono. Pro Opavu toho udělal strašně moc. Je to výborný trenér 

a člověk, Nyní si musíme přát, aby vedení klubu sehnalo podobného člověka, bude to 
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mít ale hodně těžké. Za všechny opavské fandy: Karle děkujem,“861 vzkázal 

prostřednictvím tisku Pavel Jatzek alias Džeky.  

 

Své poslední vystoupení v druhé lize zvládli Opavští skvěle jak jinak než výhrou 3:1 

nad AC Sparta Praha B. „Chtěli jsme ukázat, že umíme hrát fotbal a že do ligy 

patříme. Hráli jsme pro diváky, byli opět fantastičtí a také pro trenéry je škoda, že 

odchází, ale je to jeho rozhodnutí,“862 řekl útočník Zbyněk Pospěch. Ten považoval 

letošní sezonu za svou nejlepší: „Spokojený jsem, hodně dobré bylo, že přišel Švanci, 

s ním jsem si výborně v útoku rozuměl. Navíc i jako tým jsme byli výborný kolektiv, 

který táhne za jeden provaz a samozřejmě tu byli vynikající trenéři.“863 

 

„V podstatě jsme se domluvili na novém kontraktu s trenérem Tomášem Matějčkem a 

asistentem Josefe Hronem. V úterý by mělo dojí k podpisu smlouvy,“864 sdělil médiím 

v pondělí 23. června předseda představenstva Petr Psotka. Téhož dne také vstoupili 

fotbalisté do letní příprav na novou sezonu, které začali čtyřdenním kondičním 

soustředěním ve Velkých Losinách. V plánu bylo sehrát jedenáct přípravných duelů, 

např. se Zlínem, Vítkovicemi. S Matějčkem přišel do Opavy také Pavel Hapala, oba 

byli bývalí hráči Sparty. Oba měli zkušenosti s Evropským fotbalem. Hapal hrál za 

reprezentaci a také jednu z nejlepších soutěží světa, španělskou premie divizion 

v barvách Tenerife. Matějček prošel pěti pražskými týmy, včetně Sparty a 

Bohemians.865 Co by trenér působil pouze v divizní Kadani, kterou vytáhl ze spodních 

pater tabulek. „Rozhodnutí přišlo během krátké chvíle. Byl to nabídka z první ligy a 

opavské angažmá je pro mne velkou výzvou,“ řekl o prvních kontaktech s Opavou 

Matějček. Dle svých slov chtěl navázat na práci předchozího trenéra. Už měl také 

jistou představu o nových posilách mužstva, jedním z nich měl být Michal Horňák.866 

 

Na konci června se řešilo setrvávání některých hráčů v Opavě. Počítalo se znovu 

s Pavlem Harazimem, kterému končila smlouva. K dohodě mělo dojít také s Janem 

Baránkem a Danielem Kuttym. Aleši Rozsypalovi byla nabídnuta alternativa 
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s opavským béčkem, to odmítl, tudíž odešel. Novými posilami klubu se stali čtyři noví 

fotbalisté z brazilské nejvyšší soutěže: pětadvacetiletý záložník Michel Denis Lima da 

Silva, čtyřiadvacetiletý útočník Vincente de Paolo Neta, o rok mladší obránce Herbert 

Silva de Cruz a Rosemire Pirez.867 

 

Na trénincích v přípravce se začal objevovat také Karel Tichota, který do Opavy 

přešel na roční hostování z Blšan.868 

 

Další posilou opavského týmu se sta Vladimír Bálek, který naposledy oblékal dres 

rezervy pražské Slávie. 869 

 

10. července se potvrdilo, že v Opavě zůstane Petr Švancara. „Jsem rád, že mohu 

v Opavě hrát. I když hodně lidí mi říkalo, že jsem na hlavu. Nyní budu dělat vše pro to, 

abych byl pro Opavu co nejplatnějším hráčem a abych jí co nejvíce pomohl. Opavě to 

dlužím, protože díky ní jsem e ostal zpět na vrchol,“ řekl útočník. Mimo něj získal 

opavský klub také dva hráče sparťanské rezervy – Lukáše Loučku (21) a Filipa Dorta 

(23). 

 

O několik dnů později však se objevily v tisku zprávy, že Švancara už zase není 

opavský. Proč? „Šlo o to, že se mi nelíbily nějaké věci, které se v klubu děly…Myslel 

jsem si, že se to zlepší, bohužel se tak nestalo. Já jsem za Opavu chtěl hrát, ale ta 

situace mě bohužel donutila reagovat jinak. Vypadá to, že důležití lidé z vedení nejsou 

tady a pánové Pouba a Jakubek vlastně nemohou o ničem rozhodovat,“870 řekl 

rozčarovaný hráč, který se tak po třech letech vrátil zpět do Brna.  

 

A jak to viděl skalní opavský fanda Džeky? „Je to hnus. Mluvím za všechny opavské 

fandy. S danou situací nejsme spokojeni. Velké posily zatím nepřišly, snad krom 

Horňáka a Tichoty. Mluvilo s ale o více lidech, no a Švancara odešel…Pan Psotka 

nám slíbil, že vše bude klapat. Přitom pan Jakubek a Pouba jsou super chlapi,“ svěřil 

tisku své pocity.  
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Nakonec tedy vstupoval SFC Opava do nové sezóny v tomto složení: Jiří Krohmer, 

Lukáš Blažek, Rosemir Pires dos Santos, Daniel Kutty, František Metelka, Zbyněk 

Pospěch, Dušan Půda, Vladimír Bálek, Miroslav Sečeň, Lukáš Černín, Michal 

Schreier, Tomáš Kretek, Jakub Štýbar, Michel Denis da Silva, Luboš Loučka, Zdeněk 

Holý, Filip Dort, Jakub Plánička, Ricardo Andrade Alves, David Mikula, Peter 

Murinčák, Lukáš Jiříkovský, Vilém Axmann – vedoucí družstva, Petr Vašek, Pavel 

Harazim, Jan Baránek, Michal Horňák, Karel Tichota, Jiří Bobok.871 

 

Vstup do první ligy dopadl dle očekávání, neboť SFC Opava se muselo hned v prvním 

zápase potýkat s fotbalovým gigantem Spartou Praha. „Výsledek 4:0 je sice jasný, ale 

předvedené hře neodpovídal…I přes tuto vysokou porážku nebyl výkon až zase tak 

špatný,“872 řekl Pavel Hapal. „První poločas byl z naší stany dobrý. Sparta se snad 

nedostala až na tu penaltu do žádné vyložené šance, její tlak byl spíše platonický. 

Pak přišla ta penalta. Faul to určitě byl, ale ne v pokutovém území. I po této brance 

jsme měli šance. Tichota trefil břevno a hrozili jsme z brejku. No a ve druhém plose 

jsme dostali druhý gól,“873 řekl nováček týmu Michal Horňák. 

 

Poprvé se na domácím hřišti ukázal SFC Opava v zápase s FK Jablonec. „V první půli 

jsme lehce ztráceli míče. Opava se dostala do vedení, nám se ale brzy podařilo 

vyrovnat. Postupem času jsme si i my vytvořili nějaké šance, a kdyby se Vodehnal 

trefil, tak jsme mohli i vyhrát, což by bylo pro domácí určitě hodně kruté,“874 hodnotil 

zápas hostující trenér Vlastimil Palička. „Určitě jsme chtěli všichni vyhrát, ale 

rozhodující bylo, že jablonec přežil ten náš úvodní tlak, kdy jsme měli docela dost 

standardek a dost šancí. Ve druhé půli se ale naše hra přesměrovala na pouhé 

nakopávání míčů a ten tlak již tak silný nebyl. Pávě v těchto okamžicích nám hodně 

chyběl Zbyněk Pospěch, který by těch dlouhých míčů dokázal využít. Každopádně 

Jablonce se porazit dá,“875 hodnotil zápas opavský záložník Filip Dort. Zápas skončil 

1:1. 

 

„Začali jsem velice špatně a bojácně. Příliš jsme pouštěli Brno do gólových šancí,“ řekl 

asistent trenéra Pavel Hapal o dalším zápase Opavy s I. FC Brno. A jak hodnotil 
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zápas, který dopadl 2:0, jeden z fanoušků? „Myslím si, že mužstvo na ligu má, ale 

mělo by se vyvarovat kiksů v obraně, kterých bylo za první poločas docela dost. Jinak 

závěr poločasu jsme Brno zatlačili na jejich půlku a měli i šance!!! Největší naše 

slabina je v obraně, kde si Pacanda s Doškem dělali s míčem skoro, co chtěli,“876 řekl 

fanoušek s přezdívkou Marek. 

 

Do zápasu s Teplicemi trenér Matějček opět nepostavil záložníky Baránka a obránce 

Kuttyho. V základní sestavě se neobjevil ani Krohmer, který v posledních zápasech 

výrazně bojoval. Do hry se ale dostala čerstvá posila z ostravského Baníku Martin 

Sviták. „Byl jsem překvapen. Hráli jsme kombinačně pěkný fotbal, šedesát minut jsme 

Teplice k ničemu nepustili. Bylo to šedesát minut rovnocenné partie a možná jsme 

v něčem byli i lepší než domácí,“877 řekl Pavel Hapal. Zápas však nakonec skončil 2:0. 

A jak se na hru díval záložník František Metelka? „Byla to škoda, jeli jsme neprohrát. 

Hráli jsme výborně zezadu a až do šedesáté minuty jsme Teplice nepustili do žádné 

šance. A přesto jsme zápas nezvládli…V útoku nám hodně chybí Zbynďa Pospěch. 

Už čekáme, až se uzdraví. Chybí nám totiž klasický koncový střelec. Proti Příbrami by 

už možná mohl nastoupit, ale bude záležet, jak se bude cítit,“878 řekl.  

 

Na domácí půdě v zápase s FK Marila Příbram se poprvé podařilo Opavě zabodovat 

a nechat doma tři body. V zápase, který skončil 3:2, zářil Filip Dort. „...zápas 

s Příbramí byl důležitý v tom, co bude dál. Na čtvrtečním představenstvu by se celá 

situace řešila,“879 řekl o viklající se trenérské židli šéf klubu Petr Psotka. Nový trenér 

Opavy si nezískal mnoho sympatií ani u opavského kotle. „Matějček ven, Matějčku, 

vypadni,“ takto si fanoušci notovali na zápase s Příbramí. 

 

K největšímu přestupu na domácí fotbalové scéně došlo 31. srpna. Bývalý opavský 

hráč Jan Nezmar přestoupil z Jihlavy do Starého Města.880 

 

Do zápasu s Olomoucí již nenastoupil brazilský zadák Rosemira dos Santos.881 Ten 

odešel do Švýcarska, místo něj do zápasu nastoupil Radek Jašek. „Po výhře nad 
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Příbramí čekali opavští fandové, že i na hřišti Olomouce se žlutomodří pokusí urvat 

nějaké body. Ovšem Hanáci byli jiného mínění a jako hostitele svého soupeře 

z nedalekého Slezska vůbec nešetřili a vyprovodili ho potupnou trojkou, což dle 

průběhu druhého poločasu byl ještě milosrdný výsledek. Čest klubu zachraňovali 

fanoušci, kteří byli opět hodně slyšet,“882 tak hodnotil tisk zápas se Sigmou Olomouc. 

K dosavadním výsledků opavského fotbalu se po tomto zápase vyjádřil také novinář 

Roman Brhel: „Opavské fotbalové mužstvo stále hledá svou tvář, tvář kterou mělo při 

postupu do první ligy. Hráči v klubu se mění jak na běžícím pásu a opavské fotbalové 

srdce sbírá jednu trhlinu za druhou. Trenér Matějček míchá neustále nový a nový 

koktejl s názvem sestava. Zatím vše ale naznačuje, že jako barman by se neuživil. Na 

všechny strany poukazuje, že tým se musí sehrát, avšak sestava na každé utkání je 

jiná. Neměnil pouze obranu, ale tu nakonec rozházeli jiní. Snad jedenáctka proti 

Příbrami byla správná, Opava hrála jako o život. Chytli se i diváci, jenomže uběhl 

týden a Slezany čekala Olomouc. Stovka věrných fandů jela své borce povzbudit, 

odměny v podobě dobrého výsledku se ale nedočkala…“883 

 

Reprezentační přestávku využilo mužstvo k pobytu v Karlových Varech, domova 

trenéra Matějčka. 

 

Z několika avizovaných posil získalo nakonec opavské mužstvo pouze jednu, stal se 

jím exreprezentační brankář Bosny a Hercegoviny Kenan Bečirovič z klubu Bosna 

Visoko. 

 

V září se v tisku objevily poplašné zprávy o tom, že opavský klub se stane pouhou 

farmou pro bratislavské mužstvo. Švýcarská společnost UB Corporation, která byla 

většinovým vlastníkem opavského fotbalového klubu, usilovala o koupi jednoho 

z nejstabilnějších slovenských klubů, Slovanu Bratislava. „Opava nemůže konkurovat 

Spartě nebo Slavii, ale chceme, aby se v lize udržela. Nejlepší hráče z Opavy chceme 

přesunout do Slovan, který by měl být vrcholem naší fotbalové pyramidy,“884 citoval 

deník Slovenský šport koordinátora UB Genadije Perepaděnka. Vedení klubu však 

jeho slova odmítlo. „Slezský FC Opava nemá žádné smluvní ujednání, a to ani 

v podobě dohody se Slovanem Bratislava, na přesuny jakýchkoli fotbalistů formou 
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hostování či přestupů z našeho klubu do bratislavského mužstva. Nejsou přijímány 

kroky, které by vedly k oslabení mužstva. Zdůrazňuji: Slezský fotbalový club Opava 

není a nebude farmou Slovanu Bratislava ani jiného mužstva,“885 řekl předseda 

představenstva SFC Petr Psotka.  

 

Další důležité tři body získal opavský tým na domácí půdě v utkání s TESCOMA Zlín 

(2:0). „My naše mužstvo budujeme za pochodu. Chceme stavět na solidních, 

kvalitních a poctivých fotbalistech. Mužstvo teprve tvoříme a chceme být čím dál lepší, 

proto si hledáme vhodné typy hráčů, kteří by zapadli do našeho týmu. Dnes se ve 

druhé půli potvrdilo, že s příkladným kapitánem, kterým je Honza Baránek, mužstvo 

zabojovalo a vytvořilo kolektiv, tak jak bych si to představoval,“886 řekl trenér Matějček.  

 

Hodně štěstí bylo přáno doma Opavanům v zápase s SK České Budějovice. Přes 

velkou námahu a jednu penaltu, kterou budějovičtí neproměnili, se podařilo domácím 

zvítězit 1:0.887  

 

V zápase s FC Synot Staré město soupeř Opavu vůbec nešetřil. „Prospali jsme 

úvodních dvacet minut, ne že bychom byli horším týmem, ale totálně hráči propadli 

v nasazení. Poté se hra vyrovnala a i my jsme měli nějaké příležitosti, jednu z nich 

měl Petr Faldyna, ve druhém poločase se nám podařil vstřelit gól na hřišti soupeře,“888 

rozebral utkání Pavel Hapal. Prohra 3:1 znamenala pro Opavu opět ztrátu tolik 

potřebných bodů. Opava hrála v sestavě: Vašek – Jašek, Tichota, Sviták – Metelka, 

Loučka (71. Horňák), Pšeničným, Baránek, Dort (51. Kulig) – Zb. Pospěch, Rilke (60. 

Faldyna).  

 

Opavský tým opustil Jiří Krohmer, který přijal hostování v druholigových Drnovicích. 

„Po dohodě s trenérem odchází Krohmer na hostování do Drnovin, neboť pro něj 

nezbylo místo v prvním mužstvu. Stále ale zůstává naším hráčem,“889 řekl Pavel 

Hapal.  
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Zaslouženou remízu vybojoval SFC Opava na domácí půdě z FK Viktoria Žižkov. 

Opavští zaskočili svého soupeře gólem již v páté minutě utkání. Autorem byl Pospěch. 

Výsledek 1:1  a tedy jeden získaný bod považoval trenér Matějček za ztrátu: „Bod je 

málo, nás čeká ještě fůra práce. Takový Zbyněk Pospěch ještě není v té optimální 

formě. Když ten hráč půjde ještě výkonnostně nahoru, tak se to podstatně všechno 

zlepší.“890 

 

10. října se diváci mohli přijít podívat do Městských sadů na charitativní utkání Výběr 

Slezska a Legendy Dynama Kyjev.891 

 

Na hřišti Slavie Praha utržili Opavané ostudnou porážku 4:1. To byl také poslední 

hřebíček do rakve trenérovi. Pouze jedenáct kol vydržel trenér Matějček u kormidla. 

„Mysleli jsme si, že koncepce, kterou pan Matějček připravil, bude dobrá. Na Slavii se 

ale jasně a definitivně ukázaly slabiny v naší defenzivě. Mužstvo má rozhodně na 

víc,“892 řekl předseda představenstva Petr Psotka. Novým trenérem byl jmenován 

trenérův asistent Svatopluk Schäffer, jemuž měl asistovat Jiří Berousek. Hapal zůstal 

na pozici vedoucího mužstva. 

 

20. října byl novým trenérem opavského mužstva jmenován Pavel Hapal.893 

 

Na zápas s FC Viktorií Plzeň nastoupil poprvé v této sezoně opavský obránce Pavel 

Harazim, který se z trenéra Matějčka nedostal ani na lavičku. Zápas přinesl Opavě po 

vítězství 2:0 další důležité tři body. Mužstvo podržel hlavně brankář Vašek. Harazim si 

nového trenéra pochvaloval: „…S Pavlem Hapalem jsem začali nacvičovat obrannou 

fázi s celým mužstvem, protože ty góly, co jsme dostávali, nebyly jenom vinou obrany, 

ale celého týmu. Myslím, že se to bude zlepšovat a naše výkony půjdou nahoru.“894 

 

„V první půli jsme hráli velice dobře odzadu. Naším cílem bylo neinkasovat a tento 

záměr se nám také dařil,“ řekl o zápase Hapal. V druhé půli si to však Opavští již 

nezopakovali a zápas se Slovanem Liberec dopadl 3:1.895 
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Fotbalový klub Opavy reagoval na stížnosti opavských návštěvníků fotbalu ohledně 

vstupného a zlevnilo. Lístek na nově otevřenou tribunu H stál 30 Kč, lístek na tribuně 

G od šesté až po třináctou řadu stál nově 60 Kč. Držitelům ročních permanentek byl 

rozdíl vrácen. „Jedná se o prozatímní řešení. Chceme svým příznivcům vytvořit co 

nejlepší podmínky. K dalším možným změnám cen vstupného může dojít na startu 

jarní části,“896 řekl manažer klubu Jiří Berousek. 

 

Celek Blšan si prohru v dalším zápase nezasloužil, ale Opavští už tolik potřebovali 

vyhrát. A doma se jim to i přes chabý výkon nakonec podařilo s výsledkem 2:1.897 

 

Ve velkém stylu se loučili SFC Opava s fotbalovým podzimem. Na domácí půdě 

předvedli nejlepší podzimní výkon a poslali 1. FC Brno domů se čtyřbrankovým 

výpraskem. „Doma si více věříme. Venku hrajeme na čtyři obránce, doma na tři. 

Možná nám ta hra na tři vzadu lépe sedí,“898 řekl obránce Opavy Karel Tichota. Opava 

skončila na 11. místě tabulky. 

  

Jak hodnotil podzimní část Pavel Hapal? „Kdyby se to bralo podle domácích zápasů, 

tak jsme v poháru UEFA. Jenomže utkání venku, to je naše noční můra. Kdybychom 

je prohráli normálně, ale ne takovými příděly. Naše defenziva byla venku špatná. Na 

ní musíme hodně zapracovat. Domácí duely jsou o něčem jiném. Hráli jsme útočně. 

Proti Brnu jsme dokonce vyhráli o čtyři góly,“899 řekl. 

 

A jak to viděl mluvčí opavských fanoušků Džeky (Pavel Jatzek)? „Co se týče fotbalu, 

tak podzim hodnotím pozitivně. Hodně pomohlo odvolání Matějčka, který fotbalu 

podle mne moc nerozuměl. Doma jsme hráli dobře, možná to chtělo ještě porazit 

Žižkov, kdy nám ublížil rozhodčí, ale to bychom už chtěli moc. Škoda těch zápasů 

venku. Nevím, v čem to je, že se nám nepodařilo u soupeřů dobře zahrát,“900 řekl.  

 

Žáci 
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Na 7. ročníku mezinárodního žákovského fotbalového turnaje Opava Cup 2003 se 

Opavské týmy SFC Opava umístily na pátém a šestém místě.901 

 

Minerva 

Fotbalový oddíl Minerva zvládlo sezonu 2002/2003 s úspěchem. Muži postoupili do 

první A třídy, dorostenci zase okresní přebor a mladší žáci byli nejlepším týmem 

v župní soutěži.902 

 

Gymnastika 
Opavské gymnastky z Gymnastického klubu Sokol Opava úspěšně reprezentoval na 

mezinárodní závody v soutěži Euroteam ve Vídni. Úspěšně absolvovaly jednotlivé 

disciplíny – pódiovou společnou skladbu, za kterou získaly nejvyšší počet bodů ze 

všech zúčastněných týmů, dále akrobacii a přeskoky na trampolíně. Celkově dosáhly 

pod vedením trenérek Ivy Otipkové a Kateřiny Balákové 23,33 bodů a umístily se na 

druhém místě za týmem Sportovní Unie z rakouského Eisenstadtu.903  

 

Hokej  
První letošní utkání odehráli hokejisté opavského HC Slezan na domácím hřišti 4. 

ledna s HC Dukla Jihlava. Zápas devátého a třetího týmu v tabulce I. hokejové ligy 

skončil 1:4 a to  i když hosté inkasovali gól po dvaceti šesti sekundách. Zápas zpestřil 

svým boxerským vystoupením Robert Najdek, který si to rozdal s Hlouchem. Sestavu 

Opavy tvořil Šlupina – Přibyla, Vnenk, Vavrečka, Kramný, Vosátko, Vilášek – Duba, 

Harazim, T. Lhotský – Žůrek, Najdek, Mikšan – Horný, Boháč, Šebesta – Suchánek, 

Sochorek, Zdeněk – Kříž. Téměř po třech měsících nastoupil v tomto zápase 

v základní sestavě Daniel Vilášek, který nehrál z důvodu zranění ruky.904 

 

Vítězstvím nad HC Hvězda Brno 5:2 zůstal opavský celek stále ve hře o vytoužené 

play-off. I sám trenér Josef Doboš byl spokojený: „Na zápas s Hvězdou jsme se 

připravovali cel týden. Věděli jsem, že soupeř bude dobře bránit, to se také potvrdilo. 

Dostali jsem se do dvoubrankového vedení, ale soupeř vstřelil kontaktní branku na 
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2:1. Naštěstí se nám podařilo vstřelit třetí branku, což bylo důležité…Chceme do play-

off, věřím, že po úspěchu na Kladně a dnešní výhře jsme k tomuto cíli vykročili.“905 

 

18. ledna bojovali Opaváci o osmou pozici s HC Senators Žďár nad Sázavou. Čekalo 

se vyrovnané střetnutí, ale HC Slezan soupeře lehce převálcoval. Vítězné tažení si 

domácí tým pokazil až v třetí třetině slabou koncentrací, zápas však vyhrál 6:3.906 

 

Další utkání s Chomutovem proběhlo v nově otevřeném Zimním stadionu v Kravařích. 

„Slušnou formou nás požádal pan Hadamczik, zdali bychom nemohli naše mistrovské 

utkání sehrát v Kravařích v rámci slavnostního otevření tamějšího zimáku. Myslím si, 

že to bude dobrá propagace pro celý opavský hokej a na své si přijdou i diváci. Neboť 

kromě hokeje uvidí i další program. Budou přichystány autobusy, které naše příznivce 

do Kravař odvezou,“907 lákal na další zápas předseda opavského hokeje Mario 

Bubeníček. Dodal také, že opavský hokej zůstane v Opavě.  

 

Opavským fanouškům HC Slezan utkáním s Chomutovem příliš radosti nepřinesl. 

Prohra 3:5 totiž znamenala menší naději na postup do play-off. Na tom malém hřišti 

nás soupeř ze začátku zaskočil tvrdou hrou. Nebyli jme schopni na to reagovat. 

V průběhu času se hra díky přesilovkám vyrovnala, neboť soupeř hrál dosti nečistě. 

Avšak přesilovky jsme hráli vyloženě špatně Ke konci sic mančaft chtěl, ale byla to 

vyloženě křeč. Play-off bylo jednoznačným cílem, když jsme se vzpamatovali za 

trenéra Konečného, ale je vidět, že ta ztráta z kraje sezony se projevila. Stačilo mít 

z první čtvrtiny nějakých šest bodů a mohli jsme hrát v daleko větším klidu. Každý 

zápas, který prohrajeme, nás z těchto bojů vyřazuje. Když se na to podíváme 

realisticky, tak ta šance je nyní minimální,“908 vyjadřoval se k zápasu i k nadějím na 

play-off Dalibor Sochorek, jeden z nejzkušenějších hráčů opavského týmu.  

 

K poslednímu lednovému dni se mohly v hokejových soutěžích měnit dresy. Jak se to 

týkalo opavského týmu? Dalibor Sochorek odešel do druholigové Sarezy. Lukáš 

Vnenk začal hrát po boku Jiřího Dopity na Hané. Odejít měli Pavel Šebesta a Robet 

Najdek, ale vzhledem k výsledkům týmu a jeho umístěni v tabulce je klub nepustil. 
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Daniel Vilášek, Petr Vlášinek a David Kříž hráli formou střídavého startu v Přerově. 

Jiří Žůrek se vrátil do Benátek.909  

 

1. února tým HC Slezan překvapivě překonal HC Vagnerplast Kladno výsledkem 5:3. 

„Začali jsme ustrašeně, ale s postupem času jsme šli heně nahoru. Hráči si byli 

vědomi, že musíme bodovat, každý podal dobrý výkon, a za to bych chtěl klukům 

poděkovat,“910 komentoval zápas trenér Doboš. Opava v této chvíli zaujímala desáté 

místo tabulky.  

 

Po prohře s Chomutovem už naděje na účast Opavy v play-off téměř umírala, výhra 

nad Kladnem a poté 6:2 nad SK Kadaň HC Slezan znovu vrátila do hry. Opavští však 

museli ještě počkat jak dopadne zápolení Písku s Třebíčí. V případě, že by ta 

prohrála, má Opava šanci.911  

 

V zápase s Kadaní se již neobjevil v opavském dresu útoční Lukáš Duba, který přešel 

do Vsetína.912 

 

13. února se odehrál poslední zápas základní části. Původně měl být odehrán ve 

Žďáru, nakonec se ale přesunul do Opavy, žďárští tak přenechali své domácí 

prostředí, tedy svou výhodu Opavě. Posvětil to i ředitel soutěže Stanislav Šampalík. 

Třebíč, která však měla velké naděje na vítězství, proti tomuto rozhodnutí protestovala 

a Šampalík své rozhodnutí změnil. Zápas se tedy odehrál dle platného rozlosování. 

Stalo se však neočekávané. Mužstvo Žďáru na avizované utkání nenastoupilo. „Přijeli 

jsme normálně k utkání, na které přišly i snad tři stovky diváků. Na rozbruslení jsme 

však byli sami. Rozhodčí si mě v době začátku duelu zavolal, oznámil mi, že čekačka 

je dvacet minut a že máme jít do kabin. Po této době zápas ukončil,“ popsal situaci ve 

Žďáru opavský kapitán Pavel Šebesta. „Měli jsme informace o tom, že žďárští 

hokejisté nebudou hrát, mysleli jsme si, ž třeba proti nám pošlou juniorku doplněnou o 

některé borce z áčka, bohužel se tak nestalo, každopádně to byla ostuda hokeje, 

prostě fraška. Bylo mi líto fanoušků, kteří čekali na hokej,“913 dodal.  
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Třináctka letos nebyla pro opavské áčko šťastným číslem. 13. února se rozhodlo, že 

hokejisté nebudou hrát play-off. Sezona pro ně letos skončila. A jak hodnotil letošní 

sezonu poznamenanou mimo jiné také třemi trenérskými výměnami posledně zvolený 

trenér Josef Doboš? „Dokázali jsme zahrát na silnější soupeře, ale bohužel s těm 

slabšími jsme ztráceli, což byl také jeden z důvodu, proč se nám vyřazovací boje 

vzdálily,“ řekl. A to neměl po svém jmenování vůbec jednoduché. Přestože vedl ještě 

juniory a dorost, dokázal se svými svěřenci porazit favority soutěže Kladno a 

Prostějov. Do hry zařadil také juniory, které trénoval. V případě obránce Mojmíra 

Kramného a útočníka Jiřího Zdeňka se mu jeho strategie rozhodně vyplatila, a jenom 

potvrdila správnou strategii klubu. „Do osmičky jsme se sice nedostali, naší prioritou 

však již před sezonou bylo zachránit extraligu dorostu a juniorů. Protože na vlastních 

odchovancích chceme v budoucnu stavět. Naše vize je taková: mít kostru týmu, ke 

které chceme nabalovat mladé hráče,“914 řekl jeho předseda Mario Boubeníček. 

 

Největšími oporami týmu podle slov Doboše byli v letošní sezoně kapitán Pavel 

Šebesta, Robert Najdek, Tomáš Lhotský, Kamil Přibyla, Lubomír Vosátko a brankář 

Roman Šlupina. Nejvíce gólů nastřílel Daniel Boháč, celkem 12, za ním pak 

následovali Šebesta a Najdek, celkem 11. Šebesta měl také nejvíce asistencí. 

Přihrával při 21 gólech. Zároveň také vyhrál kanadské bodování svého celku.915  

 

V dubnu se na trenérskou lavici HC Slezan posadila nová trenérská dvojice Milan 

Chalupa a Josef Doboš. Milan Chalupa docílil ve své hráčské kariéře dvou titulů 

mistra světa z Katovic a Vídně, také se účastnil dvou olympiád, a to v Lake Placidu a 

Sarajevu. Jeho klubová kariéra je spojena hlavně s Duklou Jihlava. Působil však také 

v NHL, vybral si ho pod svá Rudá křídla Detroit. Kariéru zakončil v německém 

Freiburgu. Jako trenér působil v Třebíči, s kterým se mu podařilo postoupit do první 

ligy. Vedl také extraligové týmy Pardubic a Znojma.  

 

V souvislosti s obsazením trenérského postu se mluvilo také o Jiřím Režnarovi, který 

však dal přednost nabídce, která se neodmítá, postu trenéra extraligového Vsetína. 

Mluvilo se také o Kamilu Přecechtělovi, Miloši Holanovi a Antonínu Plánovském. 

„Milan Chalupa patří k uznávaným hokejovým odborníkům. Dokázal toho mnoho jako 

hráč a věřím, že bude tím správným. Navíc je to obránce a naše hra dozadu nebyla 

zrovna nejlepší,“ zdůvodňoval volbu Chalupy manažer Slezanu Opava Oldřich Brada. 

                                                 
914 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 8, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
915 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 8, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
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A co k tomu řekl nový trenér? „Život nás trenérů je kočovný. Nabídka z Opavy byla 

korektní a jednání proběhla velmi rychle. Navíc ten tým znám, vždyť jsme s Třebíčí 

proti němu několikrát hráli. Jeho styl hry se mi zamlouval,“ řekl.916 

 

Během letní přípravky si trenér Chalupa zkoušel dva obránce: Rekena z Trenčína a 

Ručku ze Slavie, který hrál juniorskou extraligu ve Vsetíně. „V hledáčku máme i další 

hráče. Byli jsme se odívat na soustředění dvacítek v kravařích, což nám taky něco 

naznačilo,“917 tajuplně řekl sportovní manažer klubu Oldřich Brada.  

 

HC Slezan vstoupil do poháru prohrou s HC Hamé Zlín 3:0. „Utkání jsme začali velmi 

dobře. Měli jsme několik slibných akcí a střel. Od desáté minuty se začala projevovat 

síla Zlína, a to hlavně v nabruslenosti. Soupeř byl na ledě vlastně od patnáctého 

června. Dostali jsme dosti laciný gól, když puk, který skončil za Šlupinovými zády, byl 

několikrát tečován,“918 řekl k průběhu první části trenér Opavy Milan Chalupa.  

 

„Chceme, aby se opavský fanoušek cítil na hokeji co nejlépe. Během léta jsme proto 

podnikli v tomto směru několik kroků. Zkvalitnilo se osvětlení, nainstalovali jsme novou 

světelnou tabuli. Další změny nastaly se zajištěním občerstvení pro fanoušky. Tato 

služba bude v letošní sezoně rovněž vylepšená…Každý divák dostane k zakoupené 

vstupence zdarma program k utkání, takže doufám, že fanoušci budou spokojeni,“919 

řekl předseda klubu Mário Boubeníček.  

 

Vstup no letošní sezóny vyšel opavském HC Slezan skvěle. V souboji s Mladou 

Boleslaví uhrál skóre 3:2. „Mladou Boleslav dobře znám. Proto jsme tomu podřídili i 

samotnou taktiku. Naším cílem bylo soustředit se na obranu středního pásma a 

vycházet do rychlých brejků, což se tak dařilo. Škoda těch nevyužitých šancí. Dva 

góly jsme dali po takových šťastných momentech, ale takový už je hokej,“920 řekl 

opavský trenér Milan Chalupa. 

 

Zápas s HC Berounští Medvědi už tak dobrý nebyl, skončil 2:1. „Soupeř toho moc 

nepředvedl, ale ani my jsme nehráli dobře…Sudí nás pořád posílal na trestnou. Byli 
                                                 
916 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 16, str. 19. ISSN 1212-
2041. 
917 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 19, str. 23. ISSN 1212-
2041. 
918 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 41, str. VIII. ISSN 1212-
2041. 
919 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 51, str. VIII. ISSN 1212-
2041. 
920 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 52, str. 23. ISSN 1212-
2041 
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jsme zbytečně nedisciplinovaní, a to nás stálo hodně sil,“921 řekl obránce Slezanu 

Lubomír Vosátko. 

 

Poté HC Slezan doma remízoval s nováčkem soutěže HC MORA Olomouc 1:1.922 A 

ani s průměrným HC Písek se nepodařilo Opavě zvítězit, pouze remizovat 3:3.923 

 

Svou reputaci si opavský tým nevylepšil ani v zápase s Kometou Brno, kdy se o 

výsledku utkání v podstatě rozhodlo v prvních dvaceti minutách zápasu, který 

nakonec skončil 4:1. Opava zaujala v tabulce 10. místo. V tomto zápase hrála 

v sestavě: Šlupina – Prokop, Přibyla, Růčka, Ptáček, Vosátko, Vnenk – Suchánek, 

Sochorek, Šebesta – T. Lhotský, Najdek, Mikšan – Komínek, Harazim, Duba.924 

 

Opavským se v poslední době moc nedařilo, proto v Jihlavě jejich výkon příjemně 

překvapil. Po dobrém výkonu 2:3 si odvezli dva tolik potřebné body.925 

 

1 150 diváků se přišlo podívat na zimní stadion na utkání HC Slezan Opava a SK HS 

Třebíč. Dočkali se však pouze již třetí remízy v pořadí. „Museli jsme po druhé části 

zvýšit v kabině hlas a sestavu pozměnit. To se nakonec vyplatilo a my jsme výsledek 

otočili. Bohužel dvě minuty před koncem přišla naše rubá chyba a s ní vyrovnání. 

Tohle se nesmí stávat,“926 komentoval zápas s konečným výsledkem 3:3 asistent 

Doboš. 

 

Další remíza se konala na domácím ledě s HC Havířov Panters. S výsledkem 3:3 

nebyl Chalupa nadšený: „Jsem absolutně nespokojený, protože to není poprvé, kdy 

jsme z jasného náskoku 3:1 pouze remizovali.“927 

 

Drtivou porážkou skončilo utkání s HC Hradec Králové. Výsledek 6:1 znamenal pro 

Opavské 10. místo v tabulce I. hokejové ligy.928 

                                                 
921 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 53, str. VIII. ISSN 1212-
2041 
922 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 54, str. 19. ISSN 1212-
2041. 
923 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 55, str. VIII. ISSN 1212-
2041 
924 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 56, str. 19. ISSN 1212-
2041. 
925 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 58, str. 17. ISSN 1212-
2041. 
926 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 59, str. VIII. ISSN 1212-
2041. 
927 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 61, str. VIII. ISSN 1212-
2041. 
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Již posedmé dotáhl opavský Slezan utkání do prodloužení, ve kterém zvítězil nad HC 

Prostějov 6:5.929 

 

„Naše porážka byla zasloužená. Hráli jsme nedisciplinovaně a herní projev nestál za 

nic. Pochvalu zaslouží akorát brankář Šlupina,“930 řekl o zápase Opavy s HC Kadaň 

manažer Oldřich Brada. Na sérii neúspěchů navázali Opavští ostudnou prohrou 5:1. 

 

Řada neúspěchů nakonec zlámala vaz trenéru HC Slezan. „V případě Milana Chalupy 

jsme mysleli, že dojde k nějakému oživení, bohužel se tak nestalo. Jeho místo zaujme 

Josef Doboš, člověk, který zdejší prostředí dobře zná a navíc má k Opavě vztah,“931 

řekl k nové situaci manažer Oldřich Brada. 

 

S favoritem Mladou Boleslaví odehrál HC Slezan kvalitní utkání, ale na vítězství to 

nestačilo a těsným bodovým rozdílem prohráli 4:3.932 

 

Opavský útočník Kamil Suchánek se v poslední době stal velkou oporou mužstva, 

jeho vzestup však zastavil záludný faul v zápase s HC Berounskými mědvědy, který 

navíc skončil pro Opavu prohrou 0:1.933  

 

Čekání na tolik vytoužené vítězství pokračovalo. Zápas s HC MORA Olomouc 

skončilo 3:2. Slezan opět na začátku vedl o dvě branky, přesto nedokázal zvítězit. 

„Potřebujeme nutně vyhrát, pak se nám určitě podaří udělat nějakou delší sérii. Je mi 

kluků líto, opravdu dřou. Věřím, že uspějeme již ve středu v Písku,“934 doufal trenér 

Doboš. 

 

                                                                                                                                             
928 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 62, str. 19. ISSN 1212-
2041. 
929 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 62, str. VIII. ISSN 1212-
2041. 
930 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 64, str. 19. ISSN 1212-
2041. 
931 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 65, str. VIII. ISSN 1212-
2041. 
932 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 66, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
933 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 67, str. VIII. ISSN 1212-
2041. 
934 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 68, str. 22. ISSN 1212-
2041. 
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S výsledkem 1:1 v zápase s HC Kometa Brno se opavský tým umístil na dvanácté 

příčce celkové tabulky I. hokejové ligy. Už jen jediný bod je dělil ode dna.935 

 

Sláva! Opavský Slezan konečně vyhrál, hlásaly titulky v novinách. 3:1 dopadl zápas 

na domácí půdě s HC Dukla Jihlava.936 

 

Stejně jako s Jihlavou dopadl pro Opavany i zápas s Ústí nad Labem. Premiéru 

v zápase, který pro Opavu dopadl 3:1, si odbyl bývalý extraligový hokejový brankář 

Robert Hamrla. O tom, zda půjde o trvalý pobyt hráče druholigové Sarezy se vedly 

jednání.937 

 

Dalším soupeřem HC Slezanu byl celek z Hradce Králové. Opavané balancující na 

hraně barážových bojů potřebovali po porážce s Havířovem uspět. A to se jim 

nakonec výhrou 3:2 podařilo.938 

 

Deset branek mohli vidět příznivci hokeje na utkání HC Slezan a SK Kadaň. Opaváci 

tentokrát s Hamrlou v brance začali ostře, ale první gól vstřelil soupeř. Nakonec se 

však radovali opavští fanoušci z výsledku 6:4. Po tomto zápase Opava byla na 10. 

místě celkové tabulky.939 

 

V dalším zápase Opavští podlehli HC Hradec Králové 1:2.940 

 

S Berounem si Opava letos neuměla poradil, svědčil o tom i další zápas s výsledkem 

4:2.941 

 

No a v zápase s Chomutovem před Vánoci si také výhru nepřipsali po porážce 1:3.  

 

Hokejistky 
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K prvnímu utkání o postup do republikového finále jely hokejistky HC Slezan do Velké 

Bíteše, kde je čekal celek Brna. Favoritky soutěže si odvezly vítězství s výsledkem 

0:3.  

 

Sestavu na začátku nového roku tvořily Lhotská, Szelongová, Vaňharová, Vlašánková 

ml. Petláková – Plánková, Holešová, Vlašánková st. – Jandíková, Hajduková, 

Holušová – Horová, Pěluchová a Tašková.942   

 

Poté se brankářka Lhotská, obránkyně Vaňharová a útočnice Holešová a Jandíková 

zúčastnily jako členky reprezentačního družstva duelu s Francií v Mariánských 

Lázních, kterým si vyplnila reprezentace přestávku v nejvyšší soutěži.943  

 

19. ledna si vítězstvím 6:3 nad brněnskými Buldogs zajistily opavské hokejistky účast 

ve finálové skupině ženského hokeje, kde se společně s Kladnem, Litvínovem a 

Berounem měly utkat o mistrovský titul.944  

 

V prvním finálovém zápase se opavské hokejistky postavily HC Kladno 2001 a utkání 

skončilo plichtou 5:5.945 Ještě před třetí třetinou vedla Opava o dva góly, pak se 

přestalo dařit. 

 

1. února hostily opavské hokejistky Litvínov, který vstupoval do finálových utkání se 

stejným počtem bodů jako Opava.946 Slezanky však nakonec odešly poraženy 1:4.947 

 

Zvítězit a zůstat stále ještě ve hře o titul, to bylo motto opavských hokejistek, se 

kterým vstupovaly do zápasu s Berounem. „Byli jsme lepší. Od začátku jsme Beroun 

převyšovali, ale nevyužívali jsme šance. Konečně ve třetí třetině jsme se brankově 

utrhli a tím bylo rozhodnuto. Domácí se sice ve třetí třetině trochu zvedly, ale my už 

jsme si vítězství vzít nenechali,“948 řekl trenér opavských hráček Stanislav Plánka po 
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vítězství HC Slezan Opava 0:3. Jediným smutným momentem byla hospitalizace 

Jandíkové, která byla faulována.  

 

Těžký soupeř čekal na Opavanky v podobě hokejistek HC Kladno. „Věděli jsme, že 

nás čeká těžký zápas. Podařilo se nám rychle dostat do vedení, a to bylo důležité. 

Nečekali jsme, že se za stavu 3:0 Kladno ještě chytne. Museli jsme hru stáhnout na 

dvě lajny, aby se holky dostaly do tempa. To se také povedlo a závěr zápasu se už 

dohrával v klidu,“949 líčil dramatický průběh utkání trenér Plánka. S výsledkem 6:3 byl 

velmi spokojen.  

 

Zcela zásadním krokem na cestě za mistrovským titulem bylo vítězství opavských 

děvčat s HC Litvínov, které si vybojovaly na půdě soupeře 23. února. Opava poslední 

dva zápasy s tímto těžkým soupeřem prohrála, o to větší byla radost z vítězství 2:3. „V 

první třetině jsme si vytvořili snad pět gólových šancí. Soupeřky se nemohly pomalu 

dostat ani z pásma. Škoda, že jsme nevstřelili více branek. Druhá třetina příliš 

pohledných akcí nepřinesla, bylo to takové rozhárané…Když se podařilo Litvínovu 

snížit na rozdíl jediné branky, tak mi opravdu zatrnulo. Holky urputně bránily, navíc 

v brance chytala skvěle Lhotská…Naše vítězství bylo zasloužené. Věřím, že v sobotu 

ho potvrdíme a titul bude náš,“950 řekl trenér Stanislav Plánka.  

 

A tak se i stalo. Vítězstvím nad Berounem tým ženského HC Slezan Opava opět 

dosáhl na mistrovský titul. „Je to super, že se nám to podařilo. Potřetí jsme ho získaly 

a všem jsme ukázaly, že hokeji rozumíme a hrát ho umíme. Musím přiznat, že tenhle 

byl pro nás nejtěžší. Soupeřky nás už znají, takže se chce proti nám každý tým 

vytáhnout. I veřejnost od nás čeká úspěchy…Jsme tady dobrá parta, která chce něco 

dokázat, a to se také podařilo. Opět jsme všem ukázaly, že se ta dlouhodobá dřina 

vyplatila,“951 řekla šťastná kapitánka Eva Holešová. „Třikrát v řadě vyhrát titul, to se 

snad ještě nikomu nepodařilo. Určitě to bude mít dobrý vliv i na jednání s dalšími 

potenciálními sponzory…Ženský hokej patří k olympijským sportům. Holky pravidelně 

oblékají reprezentační dres a pro ty, které ne, je to další výzva. Navíc díky svým 
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výkonům jsou pozývány na kvalitně obsazené turnaje do zahraničí, takže motivace je 

tady stále,“952 řekl spokojený Mario Boubeníček, předseda klubu.  

 

Radka Lhotská, Eva Holešová a Iva Jandíková zastupovaly opavský hokej na 

světovém šampionátu skupiny B, který se konal  Lotyšsku, a přivezly bronzové 

medaile. Eva navíc byla autorkou dvou českých gólů.953 

 

Hokejová mládež 

Velkou nadějí opavského hokeje je talent hokejové líhně Lubomír Ondrušek. 

„Hokejové základy jsem dostal doma v Horním Benešově, kde mě nejčastěji trénoval 

můj táta, do Opavy jsem přestoupil v edém třídě…Uděláme vše pro to, abychom letos 

udrželi v Opavě juniorskou extraligu, v budoucnu bychom bych e chtěl prosadit do 

prvního mužstva Slezanu a snad se i hokejem živit. Když bude štěstí. Mrzí mě, že se 

mého úspěchu nedožila moje maminka, která mi s tátou velmi pomáhala,“954 řekl 

nejlépe hodnocený obránce juniorské nejvyšší soutěže a který před lety s dorostem 

Opavy úspěšně absolvoval i finálová kola play-off dorostenecké extraligy.  

 

Opavší vyhrál turnaj 2. tříd v Třinci bez ztráty, stejně se dařilo i jejich o rok mladším 

kolegům.  

 

S desetibodovým náskokem před padajícím Havlíčkovým Brodem skončili v březnu 

opavští hokejoví junioři. Splnili si tak svůj cíl – záchrana v extralize. „Některé duely 

byly pro nás opravdu smůlovaté. Buď jsme dostali gól v samotném závěru, nebo jsme 

nedokázali proměňovat šance. Naše jednička, Petr Waigel, do kterého jsme vkládali 

naděje, se zranil. Jeho nástupci, ať již to byl Doboš nebo Pospíšil, měli kolísavé 

výkony. Vše se ustálilo až příchodem Martina Chylíka, který byl jedním z hlavních 

strůjců naší záchrany. Základem družstva byla bojovnost. Nejvíce vedle již 

zmiňovaných noviců vynikli Bronček, Holuba, Michálek, Zdeněk, Měch a samozřejmě 

Mojmír Kramný,“955 zhodnotil sezónu trenér Miloslav Kukol.  

 

30. března vybojovala hokejová devítka mistrovský titul. „Měli jsme velmi vyrovnané 

pětky, navíc kluci drželi hodně pospolu. Mají před sebou dobrou budoucnost a věřím, 
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že příští rok nebude hrát díky jim dorost pouze o záchranu v extralize,“956 řekl trenér 

Jaroslav Plánovský. „Zlobily jen Vítkovice a Havířov, to byly týmy, které nás dokázaly 

potrápit,“ řekl Plánovského asistent Alpo Pivovarči. Ve finálových bojích nejdříve 

podlehli Přerovu. „Od té doby ale žádné větší zaváhání nepřišlo a my jsme již několik 

kol před koncem věděli, že nám postup do finále neunikne,“ pokračoval asistent. „Titul 

je dílem výborné party a vyrovnaného kádru, zejména pak prvních tří pětek. Důležitá 

byla také motivace, kterou měli hoši ohromnou,“ řekl na závěr. Tým tvořil: Lukáš Trefil, 

Jan Havlíček, Roman Novák, Karel Uryga, Radek Vlašánek, Ivo Kocián, Lukáš 

Raveane, Tomáš Dratva, Michal Bolacký, Michal Tošenovjan, Zbyšek Satora, Tomáš 

Grofek, Tomáš Polok, Štěpán Mikulinec, David Kovalovský, Petr Čermák, Zdeněk 

Čermák, Josef Tichý, Vojtěch Wittek, Bohumil Herman, Jan Plachký, Jiří Kraus, 

Jaromír Sosna, Ondřej Picek, Antonín Pečírka (vedoucí družstva), Petr Wolf, Tomáš 

Grečmal a Martin Pečírka.957  

 

Celek mladších žáků vedený Jiřím Swiechem a Petrem Deseyvem zabodoval na 

neoficiálním mistrovství republiky s mezinárodní účastí v Lomnici nad Popelkou. 

V konkurenci dvaceti špičkových týmů obstál na výbornou a domů se vrátil 

s obrovským pohárem.958  

 

Hokejbal  
V novém ročníku okresního přeboru hokejbalistů se představil nový celek HBC Bufalo 

Kylešovice. Klub v lednu vyhlásil nábor zájemců o hru.959 „Trénujeme každé pondělí 

od půl sedmé na hokejbalovém hřišti v Kylešovicích. Potřebujeme mužstvo doplnit. Na 

každém postu nás tlačí bota. Podmínkou je, aby kluci, kteří chtějí za nás hrát, byli 

starší patnácti let a samozřejmě měli zájem,“960 řekl předseda oddílu Radim 

Badalovský.  

 

SHC TQM Novotný Opava se letos podařilo postoupit mezi šestnáct nejlepších celků 

extraligy. O tak skvělí výkon se postarali pod vedením trenéra Jiřího Christa brankáři 

Petr Badaj a Oldřich Vyvial, obránci Lukáš Pfeiler, Petr Homola, Aleš Matěják, Martin 
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Baletka, Václav Schreiber, Jaromír Hanel, Jakub Kučera a útočníci Lukáš Přibyla, Jan 

Přikryl, Jindřich Římský, Petr Vehovský, Michael Jasník, Michal Pavela a Jiří 

Hendrych.961  

 

Tým Sanitrans Opava zakusila hořkou porážku od Kings Bamd Karviná (3:2). O to 

horší zklamání však přineslo vědomí, že se tím tak rozplynul jejich sen o první lize. 

Celou soutěž přitom Opavští s přehledem vyhráli, doplatili až na vyřazovací boje.962  

 

24. a 25. května se uskutečnil na hokejbalovém hřišti v Kylešovicích již patnáctý 

ročník hokejbalového turnaje Zlatovar Cup 2003. Na diváky čekala přehlídka předních 

týmů okresního přeboru.963 Jako jediné prošlo turnajem bez porážky družstvo HC 001, 

jako druhý se umístil Sympatic B, třetí byl Sanitrans.964 

 

SHC TQM Novotný se podařilo na konci srpna postoupit do finálové skupiny Českého 

poháru.965 

 

Extraligový nováček začal sezónu bezchybně. Vítězstvím nad HBC Slza Třebíč a SK 

Jihlava jasně ukázal, že se sním bude muset počítat.966 

 

13. a 14. prosince vyvrcholily boje turnaje Českého poháru hokejbalistů, do který se 

kvalifikoval i SHC TQM Novotný Opava. Opavané si nakonec po slušném výkonu 

zajistili třetí místo. Nejlepším útočníkem finálového turnaje byl vyhlášen opavský 

Lukáš Přibyla. Opavské mužstvo hrálo v sestavě: Badaj (Vyvial) – Schreiber 

(Prchala), Baletka, Přikryl, Přibyla – Matěják, Korph, Římský, Vehovský – Kučera, 

Hanel, Pavela, Hendrych.967 

 

Chůze 
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Opavští chodci vedeni Jiřím Malysou vstupovali do letošní sezóny s novým názvem 

SK Prestar Opava. Část týmu odjela na zimní soustředění na Štrbské pleso, kde ladila 

formu před halovým mistrovstvím republiky v Jablonci. „Chceme obsadit všechny 

chodecké kategorie, počítáme se startem devíti závodníků. Počítám minimálně s pěti 

medailemi,“968 prozradil své cíle Malysa.  

 

Jiřího Malysu čekalo v srpnu mistrovství světa v Paříži: „Byl snížen A limit na dvacítku 

i padesátku pro mistrovství světa. Takže můj loňský dvacítkový čas stačí. Nyní musím 

potvrdit B limit, což by neměl být žádný problém.“969 

 

Mistrovství republiky absolvoval Jiří Malysa se zdravotními problémy, což ho patrně 

stálo vítězství. Vítězství se podařilo vybojovat atletovi Holušovi a medaile si odvezla 

také ženská členka Malysova týmu – Heberová byla třetí na dvacítce.970  

 

Jiří Malysa splnil stanovený limit na srpnové mistrovství světa svým výsledkem na 

Evropském poháru v ruském Čeboksary. Dvacetikilometrovou trať zvládl za 

1:23,26.971  

 

Na světovém mítinku v Tunisku atakoval Jiří Matysa na třech kilometrech český 

rekord, dvě kola před koncem, kdy mohl dosáhnout na medailové umístění, ho však 

rozhodčí diskvalifikovali. „Ten závod se mi podařilo dobře rozejít. Na mezičasech jsem 

měl český rekord a společně s domácím borce jsem se rval o první místo Rozhodčí 

mne začali kartovat a bylo jasné, že první flek z toho nebude,“972 popsal průběh 

závodu Malysa.  

 

Dva červencové závody přinesly Jiřímu Malysovi další dvě medaile do sbírky. Zlato se 

mu podařilo získat na chodeckých závodech Evropské atletické asociace ve 

švýcarském Luganu. Časem 20:50,74 zvítězil ve čtrnáctičlenné konkurenci. Další 

pětikilometrovou trasu zdolal Malysa ve francouzském Reims. Tady dosáhl ještě 

lepšího času než ve Švýcarsku, ale ten mu vynesl už jen stříbrnou pozici. „S oběma 

výsledky jsem spokojen. Opět se mi na těchto krátkých tratích dařilo. Bral jsem je 
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hlavně k vypilování rychlosti…Má příprava již nyní bude směřovat k mistrovství světa, 

žádné závody už nejsou v plánu,“973 řekl médiím. 

 

Jezdectví  
Dvacátý ročník Memoriálu Josefa Zicháčka proběhl za ideálního počasí 23. března 

v kateřinské hale za účasti jezdců sedmi oddílů a klubů. Nejlepší výkon v hlavní 

soutěži L převedl a loňské vítězství obhájil Jiří Zwinger s Tudorem. Stejný jezdec 

zvítězil také v soutěži ZL s Donou Z Kentaur.974  

 

V tradiční Májové ceně ve skokových soutěžích ve Frenštátě pod Radhoštěm za 

účasti špičkových jezdců všech moravských krajů postoupilo devět dvojic z Opavska 

do druhého rozeskakování.  V něm se umístil kateřinský Karel Lamich s Creditem 

Sano na druhém místě a Jiří Hruška s Calettou Auto Sitta na třetím místě. Čtvrtou 

pozici si vybojoval Jiří Zwinger s Donou Z Kentaur.975 

 

28. – 29. června se již popatnácté uskutečnila Velká cena Opavy v parkurovém 

skákání. Závod, který uspořádal Jezdecký oddíl Kateřinky, byl poslední velkou 

prověrkou před nadcházejícím mistrovstvím republiky. Byla to přehlídka toho 

nejlepšího, co české jezdectví má. Na první příčce se umístil Jiří Papoušek na Barmě 

ze stáje Srnín, druhý byl účastník světového finále a mistr Evropy mladých jezdců 

Aleš Opatrný z Hořovic na koni Crazy Love. Bronzovou medaili získal Petr Doležl na 

koni Rock´n´roll z Mostu. Z opavských jezdců se nejlépe umístil na devátém místě 

David Fialka ze Supreme na koni Kvintet. Karel Lamich na koni Credit Sano byl 

sedmnáctý, Jiří Hruška na koni Paleta Auto Sita byl osmnáctý. „Ve Velké ceně jsme 

od našich jezdců čekli více, ale na druhou stranu se dobře umisťovali v rámcových 

soutěžích. Jiří Zwinger zvítězil v soutěži 120-130 a dorostenec Martin Hruška vyhrál 

soutěž 120,“976 zhodnotil výsledky víkendových závodů trenér Vladimír Hruška. Velmi 

slunečné počasí nesvědčilo startujícím koním, ale diváci museli být podle názoru 
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trenéra spokojeni: „Vždyť v hlavním závodě pomýšlelo na vítězství hned dvacet dvojic, 

což značí fakt, jak je česká špička vyrovnaná.“977 

 

Judo 
Bronz si v šedesátce vybojoval Martin Dehner v karviné na mistrovství 

Moravskoslezského kraje, stejně tak jako junioři Jan a Dušan Vaňkovi.  

 

1. března hostila Opava Slezský pohár mladších a starších žáků. A hned dva Opaváci 

vybojovali zlatou medaili – Michal Bartoš ve váhové kategorii do 55 kg a Luděk Šteyer 

ve váze do 66 kg. Bronz získal v kategorii do 42 kg Lukáš Němčík.978 

 

V březnu přivezl Libor Bartoš z mistrovství Moravskoslezského kraje zlatou medaili. 

Z následujícího juniorského šampionátu slavili úspěch hned tři opavští sportovci. Jan 

Vaněk získal zlato, Pavel Stein a Libor Bartoš bronz.979 

 

Kanoe 
Na přelomu května a června se v Karlových Varech jel evropský šampionát sjezdařů. 

V národním týmu zasáhli do bojů také odchovanci opavské vodácké školy. Juniory 

zastupoval Adam Fuchsík a Petra Slováková. Fuchsík skončil na šestikilometrové trati 

třetí, když za vítězem zaostal pouze o jednu vteřinu. Sedl mu ale také sprint a i v této 

disciplíně skončil třetí. Petra skončila mezi juniory druhá, ve sprintu si dojela také pro 

stříbro. V seniorech si na medaile šáhli jak Kamil Mrůzek tak i Tomáš Slovák, který si 

samostatně vydobyl zlato a pak si to ještě zopakoval s Mrázkem v družstvech.980 

 

Adam Fuchsík a Petra Slováková bodovali na začátku července na světovém 

šampionátu juniorů na divoké vodě na rakouské řece Salzach v Mayrhofen. Adam 

zvítězil na klasické trati (4 km) časem 11:06, zlaté medaile dosáhl i v kategorii Sprint, 

K1 časem 2:43. Petra se vůbec nenechala zahanbit a časem 11:51 zvítězila na 

klasické trati, stejně jako ve Sprintu časem 2:32. Oba pak ještě získali zlato v kategorii 
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hlídek.981 Česká republika byla na tomto šampionátu suverénně nejlepším státem, 

když získala sedm zlatých, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile, o šest medailí se 

zasloužila opavská škola.982  

 

Po tomto skvělém úspěchu v Rakousku čekal ještě Petru Slovákovou o týden později 

evropský šampionát juniorů v německém Hohelimburgu. „Společně s Kateřinou 

Hoškovou a Zuzanou Vybíralovou zajely výborně a nakonec necelé dvě vteřiny 

skončily za Němkami a vybojovaly stříbro,“983 řekl o závodu hlídek trenér Dalibor 

Slovák. Petra se poté účastnila finále v individuálním závodě, kde nakonec skončila 

devátá. „I pes toto deváté místo jsme nadmíru spokojeni. Celá letošní sezona vyšla na 

jedničku. Příští rok se bude Petra věnovat převážně slalomu, neboť sjezdaři žádný 

větší podnik nemají. Naopak slalomáře čeká mistrovství světa a na něm bychom chtěli 

atakovat medailové pozice,“984 řekl Slovák. 

 

V září se opavský Kanoe klub stal pořadatelem Mistrovství České republiky ve 

slalomu a sjezdu mladšího a staršího žactva na divokých vodách. Na divoké vodě 

Moravice se šampionátu účastnili také dorostenci. Pořadatelé museli připravit 850 

jízd, které musely být regulérně změřeny a ohodnoceny. Bylo rozdáno 225 medailí a 

diplomů. Podle očekávání si pro mistrovské tituly dojeli Petra Slováková a Adam 

Fuchsík. Mezi žáky si nejlépe z opavského týmu vedl Jonáš Kašpar (1. místo C2 – 

mladší žáci), Marcel Postřimovský a Daniel Kopťák  (2. místo C2 kombinace, 3. místo 

C2, 3. místo C2 sjezd), Šindler, Kašpar, Dumbrovský – Kopťák, Fiala – Postřimovský 

(3. místo 3 x C2 – starší žáci). „Velice nás však potěšil nástup mladé generace našich 

opavských kanoistů, kdy po loňském neúspěchu na republice žactva výrazně 

promluvili do medailových umístění a postarali se o to, že v úspěšnosti oddílu skončil 

opavský KK na čtvrtém místě z padesáti oddílů,“985 řekl pořadatel a trenér opavských 

kanoistů Dalibor Slovák.  

 

Karate 
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Na květnovém závodě v Krnově oslavil svou premiéru v mužské kategorii šestnáctiletý 

David Hanel z oddílu KUMA DOJO zlatou medailí v kumite. Ostatní opavští závodníci 

však také byli velmi úspěšní. Přivezli si tři zlaté medaile (Tereza Hadamčíková – Kata 

dívek, Jakub Matušík – Kumite žáků, David Hanel – Kumite mužů), dvě stříbrné 

(Martina Sedláková – Kata dívek, Jakub Matušík – Kata žáků) a tři bronzové medaile 

(Matěj Kostruh – Kata žáci, Veronika Jančíková – Kumite dívek 12 – 15 let, Martin Fus 

– Kumite mužů).986 

 

Kulturistika 
Michal Patyk a Apolena Stearová se svými výkony na Mistrovství Moravy a Slezska 

kvalifikovali na republikový šampionát v Orlové. Michalovi se podařilo obsadit 

v kategorii do 75 kg páté místo, Apolena získala v kategorii mladších dorostenek 

mistrovský titul a mezi staršími obsadila čtvrté místo.987 

 

Ve 25. ročníku soutěže Grand Prix Pepa zvítězil 26. října ve Slezském divadle 

v kategorii do 75 kg Alexandr Klier z TJ Sandow Mariánské Lázně. Ve skupině do 80 

kg to byl Jiří Čermák z Fit klubu Ludvík Praha, v kategorii do 90 kg byl nejlepší Polák 

Bohdan Szczotka, který se stal i držitelem zlatého prstenu pro celkového vítěze. 

V kategorii nad 90 kg se stal vítězem Petr Weinlich z klubu Nitrem. Kategorii fitness 

vyhrála Jana Žouželková z Olomouce, v kategorii body fitness byla nejlepší Gabriela 

Kubešová ze Šumperka. „O kvalitě letošního ročníku svědčí fakt, že loňští finalisté se 

letos do finále vůbec probojoval,“988 řekl manažer soutěže Jiří Patyk. „Byl to zřejmě 

nejkvalitnější ročník Grand Prix Pepa,“ 989 dodal ředitel závodu Stanislav Pešat. 

 

Kušisté 
Na Českém poháru kušistů, který proběhl v Opavě, zvítězil v kategorii juniorů Zbyněk 

Kudlička ziskem 575 bodů, čímž vytvořil český juniorský rekord. Mezi muži Dalibor 

Lhotský skončil druhý.990 

 
                                                 
986 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 34, str. 15. ISSN 1212-
2041. 
987 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 12, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
988 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 64, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
989 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 64, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
990 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 9, str. 19. ISSN 1212-
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Dva tituly přivezli opavští kušisté z halového mistrovství České republiky. Zlato získal 

v juniorské kategorii Zbyněk Kudlička a družstvo mužů ve složení: Václav Losert, 

Dalibor Lhotský a Zbyněk Kudlička. O největší překvapení závodu se postaral Dalibor 

Lhotský, který ziskem 1 181 bodů obsadil stříbrnou pozici. Bodovala také Jana 

Slováková v kategorii žen bronzovou medailí za zisk 1 114 bodů.991 

 

Václav Losert získal druhé místo ve střelbě z polní kuše na Májové ceně Ostravy, 

která byla započítávána do Českého poháru. Třetí skončil objev letošní sezony 

Dalibor Lhotský. Ve smíšené soutěži žen a juniorů se umístil na druhém místě Zbyněk 

Kudlička a na čtvrtém Jana Slováková.992  

 

Dušan a Zbyněk Kudličkové se vrátili z mistrovství světa v Národním sportovním 

centru v anglickém Lilleshall ve střelbě z polní kuše ověnčení medailemi. „Týdenní 

šampionát se skládal ze tří závodů. Po celý týden jsme měli náročný program. 

Provázelo nás typické anglické počasí, kdy chvíli pršelo, chvíli nás například pohltila 

mlha,“ popsal šampionát Dušan Kudlička. V závodu CB CUP se nejlépe dařilo 

Zbyňkovi, který si zde nastřílel své osobní maximum, které mu vyneslo druhé místo. 

Ve střelbě družstev už byli opavští závodníci z TJ Polní kuše jistější. „Dalo by se říct, 

že to byl boj s irským nároďákem o bronzovou medaili. Rozhodovaly až závěrečné 

položky a my jsme se nakonec mohli radovat,“ řekl starší Kudlička. Dušan Kudlička se 

neztratil ani v královské disciplíně – vyřazovací závod jednotlivců, kde startoval až ze 

sedmé pozice. Nakonec si ale vybojoval krásnou stříbrnou pozici.993  

 

V silné konkurenci účastníků Evropského poháru v chorvatském Ivanin Gradu získal 

junior Zbyněk Kudlička bronzovou medaili.994 „Zajímavé na celém závodu bylo to, že 

absolutním vítězem se stala žena Branka Pereglin, která své soupeře přestřílel téměř 

o sto bodů,“995 řekl Dušan Kudlička. 

 

Na posledním závodě Českého poháru ve střelbě z polní kuše, kterým vyvrcholila 

sezona, se sjelo v Nových Sedlicích 35 závodníků z celé ČR. Opavách obsadili 

v mužské kategorii druhou (Dušan Kudlička, 810 bodů) a třetí příčku (Václav Losert, 
                                                 
991 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 13, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
992 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 20, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
993 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 37, str. VIII. ISSN 1212-
2041. 
994 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 41, str. VIII. ISSN 1212-
2041. 
995 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 53, str. VIII. ISSN 1212-
2041 
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787 bodů). Mezi juniory obsadil Zbyněk Kudlička první místo (802 bodů). Na základě 

výsledků z halového mistrovství republiky byli opavští střelci Dalibor Lhotský a Zbyněk 

Kudlička nominováni do národního týmu, který reprezentoval ČR na halovém 

Mistrovství Evropy v Belgii.996 

 

Kuželky 
Letošní sezonu zakončili kuželkáři Hagemannu v nejvyšší soutěži mužů čtvrtým 

místem. „Soutěž byla velmi vyrovnaná, vlastně kromě suverénního Náchodu se mohli 

nahoře umístit téměř všichni…Chtěli jsme medaili, nedá se říci, že bychom cítili 

zklamání, ale umístit se do třetího místa bylo v našich silách. I tak čtvrté místo opět 

potvrdilo, že patříme ke špičce. ..Hodně mne mrzí domácí neúspěch se Zábřehem, 

ten nás de facto stál medaili,“ zhodnotil sezonu předseda opavského oddílu a šéf 

kuželek na Moravě Jaromír Hendrych. A jak to vidí v další sezoně? „Ne že bychom 

měli finanční problémy. Oddíl je i pro příští rok dobře zajištěn. Hlavou nám spíše vrtá 

jediná věc, a to je nařízení mezinárodní federace, kdy se má hrát u mužů na 120 hodů 

místo současných 200. Tento návrh se nám hrubě nelíbí a to i ostatním družstvům. 

Pokud by se tak stalo, tak je možné, že někteří se vůbec nepřihlásí. Touto úpravou by 

mužské kuželky ztratily na prestiži. V jiných zemích proti tomu dokonce sepisovaly 

týmy petice. Sám jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne,“ dělal si starosti 

Hendrych.997  

 

Na přelomu srpna a září uspořádal kuželkářský oddíl extraligového celku Hagemann 

Opava v kuželně TJ opava prestižní kuželkářský turnaj Memoriál Karla hradila, který 

byl zároveň Slezským pohárem. Z vítězství se podle očekávání radoval domácí tým 

před KK Šumperk a Poláky z Alfa Vector Podgorně.998 

 

Tělesně postiženým kuželkářům se podařilo získat na celostátním turnaji v kuželně 

opavské Minervy hned několik cenných kovů. V kategorii LP zaslouženě vyhrál 

opavský Theodor Vícha, druhý byl další Opavák Karel Kubinec. Ve skupině TP skončil 

                                                 
996 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 61, str. VIII. ISSN 1212-
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druhý Jan Orálek. V ženské kategorii vyhrála kategorii LP Jaroslava Víchová, 

v kategorii TP byla třetí Hana Bambušková.999 

 

Lyžování 
Ski Klub Opava se stará o malé lyžaře v žákovské, předžákovské kategorii a také o 

tzv. kategorii myšáků. Sezona jim začala 15. prosince minulého roku a končila na 

konci března a byla pro ně velmi úspěšná. Svěřenci Michala Waligora sbírali jedno 

medailové umístění za druhým. Michael Waligora získal např. dvě druhá místa ve 

slalomu a superobřím slalomu na Slovenském republikovém finále.1000   

 

Plavání 
Oddílu dálkového plavání opavského Slezanu se v letošním ročníku Českého poháru 

podařilo uhájit druhé místo za Pardubicemi v konkurenci pětašedesáti oddílů z celé 

republiky. Mezi jednotlivci bodoval se stříbrem v kategorii mladších dorostenců Petr 

Theuer a ve starších David Čech. Bronz získal Petr Wolf mezi muži a Veronika 

Halfarová jako starší žákyně. Halfarová, Čech a Theuer byli také nominováni do 

národního týmu.1001  

 

Sporttour 
Na konci minulého roku se rozhodlo, že 6. ročník Sporttouru se rozšíří o kategorii 

určenou pro méně odvážné nebo méně smělé zájemce. Kategorie bude obsahovat tři 

až sedm individuálních soutěží.1002 

 

Do letošního ročníku Sporttouru se přihlásilo rekordních čtyřiačtyřicet účastníků. První 

disciplína, stolní tenis, jasně ukázala, že nováčci výrazně zasáhnou do sportovních 

zápolení o první příčky. Mezi ženami zaujala první pozici nová účastnice Zuzana 

Hřebíčková před Ritou Heidukovou. Bronz získala již tradiční účastnice Petra 

Sommerová. Mezi muži kraloval favorit soutěže Jaroslav Schwan. Druhý skončil 
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nováček soutěže Jan Hromada a třetí pozici zaujal Miroslav Volný. V této chvíli se 

mohli stále ještě přihlašovat další zájemci u pořadatele soutěže Arnošta Pavelka.1003 

 

Na startu další soutěže seriálu tentokrát věnované běhu na lyžích se sešlo 32 

účastníků.  Poprvé v historii Sporttouru se v závodě kombinoval klasický styl s volnou 

technikou. Vítězem mezi muži se stal Michal Hájek, který dílčí soutěž vyhrál vůbec 

poprvé, druhý byl Luděk Pavelek a třetí pak obhájce vítězství z loňského roku Jan 

Šrajer. Mezi ženami excelovala Iveta Hájková, druhá byla Lucie Hoppová a třetí 

Michaela Pavelková, která ve volné technice startovala až ze sedmé pozice.1004  

 

V rychlobruslení vynikla mezi ženami Lída Krpcová časem 21,52 sec, mezi muži 

Roman Vícha, který časem 15,31 sec vytvořil nový rekord soutěže.1005 

 

Po zimních disciplínách se sportovci vrhli do silových sportů. Disciplíny klikování a 

sedy-lehy se účastnilo v tělocvičně ZŠ Komenského 36 účastníků. První březnový den 

tak výrazně zamíchal s celkovým pořadím. Mezi muži se na čelní pozice dostali Jan 

Šrajer a Vladimír Klapetek. Mezi ženami se do vedení dostala Ludmila Krpcová.1006  

 

Badmintonovým turnajem uzavřeli účastníci Sporttouru 1. čtvrtinu celoročních bojů. 

Z prvenství se moli radovat Tomáš Havrlant a Lucie Hoppová. Tabulku vede Šrajer 

před Klapetkem a Víchou a mezi ženami Hoppová před Hřebíčkovou a Krpcovou.1007 

 

Jarní část Sporttouru zahájili účastníci turnajem v bleskovém šachu. Mezi muži si 

nejlépe vedl nováček Jan Hromada, mezi ženami se z prvního vítězství radovala Věra 

Šimečková.1008 

 

Poslední březnový víkend pokračoval Sporttour netradičně dvěma soutěžemi během 

jediného dne. Soutěžilo se v šipkách a v plavání. Šipkařskému klání kralovali Luděk a 
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Věra Šimečkovi. Boje se účastnilo 44 závodníků. Na stovce volným způsobem 

v opavském bazénu dominoval Vladimír Klapetek a mezi ženami Ludmila Krpcová.1009  

 

V běžeckém krosu na blátivé trati dominoval Jan Chodura, který vyhrál na 

tříkilometrové trati způsobem start – cíl. Mezi ženami zvítězila na dvou okruzích Lucie 

Hoppová.1010 

 

Dvanáctý díl letošního Sporttouru patřil kuželkám. V kuželně Hagemannu se sešlo 

celkem čtyřiačtyřicet zájemců o tuto soutěž. V ženské kategorii kralovala Eliška 

Königová, v mužské Pavel Vašek. V celkové pořadí vedla po této soutěži Lucie 

Hoppová a Jan Šrajer.1011 

 

Ve třináctém dílu Sporttouru se sešlo třiatřicet borců v AB Squash Centru. Název msta 

předznamenal také sportovní disciplínu. Roman Vícha nic neponechal náhodě a 

zvítězil. Mezi ženami získala prvenství Renata Lindovská.1012  

 

Závod v orientačním běhu uzavřel první polovinu seriálu Sporttouru. V lese poblíž 

Jakubčovic si nejlépe vedl mezi muži Luděk Pavelek a mezi ženami Iveta Hájková, 

oba tuto disciplínu vyhráli již po třetí.1013  

 

Úvod druhé části seriálu patřil atletice. Běh na sto metrů a skok do dálky posunuly na 

první místo tabulky Romana Víchu. Nejvíce se však dařilo Marku Graboskému, který 

obsadil čtvrté místo v celkovém pořadí. Mezi ženami obhájila loňské prvenství Ludmila 

Krpcová, ale stále kralovala v tabulce Lucie Hoppová.1014  

 

Dalšími atletickými disciplínami byl vrh koulí a běh na 400 metrů na stadionu ZŠ 

Englišova, kde dominovali Krpcová s Grabovským.1015 
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V devatenáctém díle soutěže ve střelbě ze vzduchové pistole zvítězili Vlasta 

Grabovská a Jan Bauer.1016 

 

Dvacátý díl soutěže se odehrál na fotbalovém hřišti ve Slavkově ve sportovní 

disciplíně ringo. Mezi muži zvítězil Roman Vícha, mezi ženami prémiově Petra 

Sommerová.1017 

 

Obsahem posledního předprázdninového dílu byl cyklistický okruh mezi arboretem, 

Stěbořicemi a Jezdkovicemi. Závodníci vydali ze sebe vše a vytvořili tak nové rekordy. 

Mezi muži zvítězil Pavel Raus, pro kterého to bylo již čtvrté vítězství na 

pětačtyřicetikilometrové trati. V ženské kategorii suverénně zvítězila Lucie Hoppová, 

která předběhla i nejednoho muže. Tabulku před prázdninami vedl Roman Vícha před 

Luďkem Šimečkem a Janem Šrajerem, v kategorii žen Lucie Hoppová před Ludmilou 

Krpcovou a Zuzanou Hřebíčkovou.1018 

 

Po prázdninách se zahajovalo v areálu Sokola Kateřinky beachvolejbalovým 

turnajem. Ze šesti kolektivů si vedli nejlépe zástupci Lída celého seriálu A-tým New 

ROPA ve složení Roman Vích – Pavel Vašek. V ženské kategorii se nejvíce dařilo 

dvojici Zuzana Hřebíčková a Věra Ryplová.1019 

 

V triatlonu v rozsahu desetinového železného muže se na trase mezi Stříbrným 

jezerem a Zalhancem nejlépe dařilo Janu Chodurovi a Lucii Hoppové-Jasoňkové. 

V kolektivu se nejlépe vedlo týmu New Ropa.1020 

 

K tenisovému turnaji v areálu AZ Kylešovice se sešlo 41 účastníků seriálu. Prvenství 

si odnesli Roman Vícha a Lucie Jasoňková-Hoppová, kteří také vedli celkovou 

tabulku.1021v dálkovém běhu si vybojovali prvenství Jan Chodura a Lucie Jasoňková. 

Mezi kolektivy zabodovali opět členi týmu New ROPA.1022 
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Ve velmi nepříznivém počasí proběhl další díl seriálu Sporttouru v Jeseníkách. 

Studený vítr a neustálý déšť způsobil, že doběhlo na padesátikilometrové trase jen 

devět borců. Prvenství vybojoval Jan Chodura a Lucie Jasoňková.1023 

 

Třicítka sportovců přišla relaxovat po svých výkonech v Jeseníkách do areálu PARS 

centra v Oticích na minigolf. Málokomu se však dařilo podle jeho představ. První 

nakonec skončil Vladimír Klapetek a Michaela Pavelková.1024 

 

K předposlednímu dílu individuální části seriálu Sporttouru se sešlo ve Slavkovském 

lesíku 29 závodníků. Čekal je závod na horských kolech. Náročný terén nejlépe 

vyhovoval Lucii Jasoňové-Hoppové a Pavlu Rausovi. Oba obhájili své loňské 

prvenství.1025 

 

Vítězi v poslední disciplíně Sporttouru, která proběhla v okolí střelnice SSK Hradec 

nad Moravicí, se stali Jan Šrajer a Zuzana Hřebíčková. Konečné pořadí Sporttouru 

2003 vypadalo takto: Muži – 1. Roman Vícha (361 bodů), 2. Jan Šrajer (337 bodů), 3. 

místo Michal Špiláček (326 bodů), Ženy – 1. Lucie Jasoňková (378 bodů), 2. Zuzana 

Hřebíčková (343 bodů), 3. Petra Sommerová (304 bodů).1026 

 

V areálu základní školy v Oldřišově se rozhodlo o vítězi družstev. Soutěžilo se 

v nohejbale, sálovém fotbalu a krosové štafetě. Úlohu favorita splnilo mužstvo New 

ROPA se ziskem 108 bodů, druzí skončili členi DDT s 82 body a třetí MASH 4077 se 

77 body.1027 

 

Střelba 
Gabriela Krečmerová ze sportovního klubu Ostroj Opava si vybojovala v březnu na 

mistrovství republiky ve střelbě ze vzduchové pušky zlato nástřelem 391 bodů ze čtyř 

set možných. Její kolegyně Zuzana Ološovcová skončila devátá s 372 body. „Krom 

toho jsme pod hlavičkou Moravskoslezského krajského sdružení získali zlato  
                                                 
1023 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 52, str. 23. ISSN 1212-
2041. 
1024 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 54, str. 19. ISSN 1212-
2041. 
1025 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 58, str. 17. ISSN 1212-
2041. 
1026 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 60, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
1027 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 64, str. 19. ISSN 1212-
2041. 



 267

družstvech, kdy naše dvě děvčata doplnila Kateřina Fučíková z Krnova. Holkám se 

nástřelem 1 142 bodů podařil vytvořit nový český rekord,“ 1028 pochlubil se trenér 

Oldřich Gavenda.  

 

V polovině září se zúčastnili střelci sportovního střeleckého klubu Ostroje Opava 

mistrovství republiky v sportovní střelbě z kulových zbraní. Nejvíce se dařilo Gabriele 

Krečmerové, která získala titul mistryně republiky v malorážce vleže na šedesát ran. 

Ve střelbě ze sportovní malorážky na 3 x 20 ran byla druhá. „Týden před tímto 

mistrovstvím vyrovnala český rekord na závodech Českého poháru nástřelem 594 

bodů,“ řekl trenér Oldřich Gavenda. Opava na tomto turnaji excelovala i v družstvech, 

kde také získala titul.1029 

 

Tanec 
Mirek Spáčil byl nejlepší mezi dvěma sty účastníky mistrovství České republiky ve 

stepu v Dolním Benešově. „Vyhrál jsem s programem nazvaným Saxo. Potěšilo mě to 

a současně se ve mně znovu probudila lítost nad tím, že domácí pořadatelé kulturních 

akcí jako by o mých výkonech nevěděli,“1030 řekl tisku čtyřnásobný mistr republiky, 

vítěz Evropského poháru a účastník finále mistrovství světa ve stepu. 

 

Tenis 
Svěřenci Jiřího Šuláka z opavského tenisového klubu odstartovali letošní účast 

v divizi oblastního přeboru družstev, čtvrté nejvyšší tenisové soutěži v republice, 

v Třinci jako nováčci. Opavský tým tvořili: Ondřej Krejčí, Jan Tobiáš, Jiří Heider, Pavel 

Gapko, David Tichý, Jiří Stříbný, Silvie Bugárová a Pavlína Šerá. Největšími 

konkurenty pro Opavské byly družstva Orlové, Vsetína, Vratimova a Nového 

Jičína.1031 

 

Od května do konce října se konala na kurtech Arako Opava netypická tenisová 

soutěž určená pro všechny závodně hrající tenisty bez rozdílu věku a pohlaví. 

„Smyslem akce bylo vnést mezi závodní hráče města opět více soutěživosti a rivality a 

                                                 
1028 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 11, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
1029 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 54, str. 19. ISSN 1212-
2041. 
1030 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 19, str. 7. ISSN 1212-
2041. 
1031 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 16, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
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také umožnit mladým tenistům utkat se s těmi staršími,“ řekl pořádající Zdeněk 

Komrska a také vítěz finálových bojů. Akce se zúčastnilo dvacet hráčů z oddílů TK 

Opava a Arako Opava.  

 

Volejbal 
Začátek druhé části první ligy zvládli volejbalisté Ostroje Opava lehkým krokem. 

V průběhu hodinového zápasu nedali svému soupeři z Hradce Králové šanci a vyhráli 

3:0. A právě proti svému bývalému klubu nastoupila nová posila opavského volejbalu 

blokař Aleš Holubec. „Já jsem se v Opavě akorát narodil, pak jsme se odstěhovali do 

Vrchlabí. V Hradci jsem byl blokařská jednička. V Opavě je to však o něčem jiném. 

Beru to jako krok výše a udělám vše pro to, abych odehrál co nejvíce utkání. 

V pondělí chodím do školy a trénuji v Opavě. V pátek mám zápas s muži a v sobotu 

hraji za starší dorost Hradce,“1032 popsal situaci nový blokař.  

 

Následné utkání s Benátkami nad Jizerou komentoval trenér Ostroje Lubomír Vašina 

takto: „Čekali jsme, že to bude, co se kvality týče, lepší utkání než s Hradcem Králové. 

Podle výsledku to můžeme také tak hodnotit. Benátky sice přijely jen v sedmi lidech, 

což ostře kontrastovalo s naší plnou soupiskou. Přesto začaly velmi době, riskovaly a 

to se jim vyplácelo. Hráči se po první prohrané sadě museli dostat z psychického 

útlumu, to se jim také podařilo a zbývající sety již měly vzestupnou tendenci.“1033 

Zápas skončil 3:1. 

 

Volejbalisté však válcovali soupeře i na jejich palubovkách. Tak tomu bylo v zápase 

s Dobřichovicemi, které porazili 0:3. 

 

Již šest kol před koncem první ligy volejbalistů si hráči Ostroje Opava zajistili 

vítězstvím nad Starým Městem účast v baráži o extraligu. Trenér Lubomír Vašina však 

nebyl výkonem svých svěřenců nadšen: „Do zápasu jsme nastupovali s vědomím 

toho, že vítězství nám zaručí baráž. Začátek byl velmi dobrý, pak ale hráči svým 

laxním přístupem dovolili soupeři korigovat výsledek. Nebylo to tím, že by Staré Město 

                                                 
1032 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 3, str. 16. ISSN 1212-
2041. 
1033 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 4, str. 16. ISSN 1212-
2041. 
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hrálo tak době. My jsme však svými až místy fatálními chybami dovolili soupeři 

bodovat. Pro kluky to bylo střetnutí těžké zejména po psychické stránce.“1034 

 

Poté Ostroj Opava smetl za padesát sedm minut hráče druhého celku tabulky EGE 

České Budějovice, kteří ač posíleni od dva extraligové hráče prostě neměli šanci. 

„Musím přiznat, že to byl jeden z našich nejlepších výkonů. Za celé utkání jsem si 

nemusel brát snad ani jeden time out,“1035 komentoval hru trenér Vašina.  

 

Po vítězném zápase nad Hradcem Králové se volejbalisté Ostroje Opava začali 

připravovat na baráž. Čekala je tvrdá fyzická příprava.1036  

 

Před těžkým utkáním s pražskými Matikami si Ostroj Opava střihl zápas 

s Dobřichovicemi a drama viděli diváci až ve třetím setu. Zápas Opava vyhrála 3:0. 

 

Nejzkušenějším hráčem Ostroje Opava byl osmatřicetiletý nahrávač slovenského 

původu Peter Goga. Mnohonásobný reprezentant Československa a České republiky 

má za sebou úspěšné působení ve Slavii UK Bratislava, německém Hamburk, 

rakouském Sokolu Vídeň, Olomouci, Brně, VKP Bratislava, odkud si odskočil na 

tříměsíční hostování do Vítkovic, Zlína a Olympu Praha. Sílu opavského Ostroje vidí 

v servisu, který dle jeho názoru by patřil k lepším i v extralize, a v síle celého 

kádru.1037   

 

V zápase se Starým městem byli Opavané poprvé v letošním ročníku lehce poraženi. 

Skóre 3:0 bylo velkým překvapením. „Byl to z naší strany špatný zápas, nevedlo se 

nám v žádných herních činnostech a soupeři jme nekladli žádný odpor. Hráči snad 

byli myšlenkami úplně jinde. Během týdne jsme totiž zakončili blok naší přípravy. 

Odehráli jsme přípravné utkání v polském Radlinu, kde se nám poprvé podařilo 

zvítězit. Kluci to utkání sehráli opravdu výborně. Z Polska jsme se vrátili dost pozdě. 

Takže na hráčích byla vidět ve Starém Městě únava. To nás ale neomlouvá,“1038 

komentoval zápas trenér Lubomír Vašina.  

 
                                                 
1034 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 6, str. 20. ISSN 1212-
2041. 
1035 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 7, str. 16. ISSN 1212-
2041. 
1036 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 8, str. 19. ISSN 1212-
2041. 
1037 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 10, str. 18. ISSN 1212-
2041. 
1038 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 11, str. 18. ISSN 1212-
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V posledním ligovém zápase se Českými Budějovicemi Ostroj Opava jasně exceloval. 

Vítězstvím 3:0 si tak odbyl účinkování v lize a teď už na něj čekala baráž o 

extraligu.1039 

 

Pouze tři zápasy baráže stačily k tomu, aby opavský Ostroj mohl hrát extraligu. 

Poslední vítězství, které k tomu přispěli, získali Opavští v souboji s MFF Praha, kdy 

zvítězili 0:3. Ve třetím setu Pražané na domácí palubovce Opavských zcela 

rezignovali, takže byl dohrán za hlasitého skandování opavských fanoušků. Zápas 

s těžkým soupeřem komentoval trenér Lubomír Vašina takto: „Do utkání jsme 

nastupovali ve stejné sestavě jako v domácích duelech, věděli jsme, že můžeme 

rozhodnout již v první odvetě…Všude se mluvilo, že v Praze jasně vyhrajeme. Začali 

jsme dobře a šli do vedení, to nás také uklidnilo. Hráči věděli, že velké nebezpečí 

hrozí od Kouby, proto se tímto směrem ubírala i naše příprava. Všechny těžké míče 

se hrály na něj. V polovině prvního setu ho trenér stáhl ze hry a to byl podle mě jeden 

z rozhodujících faktorů… Upozorňoval jsem na to, že Matici hráli dva roky extraligu, 

ale sám jsem věřil, že to zvládneme. Již od začátku bylo jasné, že ten tým na to má. 

Vždyť v domácím prostředí jsme až na prohru s Budějkami neprohráli ani jedno 

utkání…I když byl na nás vyvíjen tlak, tak této roční považuji za psychicky klidný. 

V Opavě byla radost pracovat, počínaje výborným kádrem, konče manažerem 

Rabinským, který dokázal splnit vše, co člověk potřeboval.“1040  

 

Během června se podařilo ulovit celku opavského Ostroje velké ryby do své 

volejbalové sítě. Byl jí Martin Demar, čtyřiatřicetiletý blokař s reprezentačními 

zkušenostmi, který se vracel z francouzského angažmá. Dále to byl jednadvacetiletý 

smečař Samuel Šotert ze Žiliny a o rok starší reprezentant Slovenska Tomáš Plichta. 

Mužstvo posílil také pětadvacetiletý blokař Ondřej Michálek, který naposledy působil 

v Chanci Odolena Voda. Na post libera se počítalo s juniorským reprezentantem 

Petrem Dohnalem, kterého Opava vyměnila s ostravským Danzasem za Tomáše 

Krempaského. 

 

Naopak opavský celek opustil David Pravdík, Leoš Jiřele, který odešel do České 

Třebové a Aleš Holubec, který získal angažmá v Odolené Vodě. Odešel také Dušan 

Reiský a do farmářského celku v Kateřinkách také Karel Tesarczyk.  
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Na zářijovém mezinárodním turnaji v polské Bielsko-Biale se volejbalisté opavského 

Ostroje probojovali až do finále, zastavil je až polský tým Sosnowiec. „Konečné druhé 

místo beru jako spěch. Celý turnaj jsme vinou zranění absolvovali pouze v sedmi 

lidech a v závěru o bylo znát. Kluci si sáhli až na dno svých sil,“1041 řekl o průběhu 

trenér Vašina. 

 

V sobotu 4. října poprvé ve své historii vstoupili opavští volejbalisté do boj extraligy. „S 

přípravným obdobím mohu být celkem spokojen. Samozřejmě, že nějaké problémy se 

vyskytly. Hlavně co se týče zranění a nemoci. Kluci ovšem k celému bloku přistoupili 

zodpovědně a poctivě,“1042 řekl trenér Vašina. Hráči nastoupili v této sestavě: Ondřej 

Michálek (blokař), Aleš Paták (univerzál), Milan Klos (blokař), Petr Dohnal (libero), 

Peter Goga (nahrávač), Peter Valaštek (smečař), Michal Palinek (libero), Aleš Jurtík 

(smečař), Samuel Schotert (smečař), Tomáš Plichta (smečař), Martin Demar (blokař), 

Miroslav Kvapil (blokař), Michal Provazník (nahrávač), Luděk Mikloška (smečař), 

Tomáš Pavelek (nahrávač), trenér Lubomír Vašina, asistent a manažer klubu Luboš 

Rabinský, masér Stanislav Fiala.1043 

 

„Sedm set diváků, parádní atmosféra, a hlavně vítězství. Co víc si mohl volejbalový 

nováček opavského Ostroje na úvod extraligy přát. První set přitom ale tak zářivý 

nebyl. Opaváci se naštěstí rozkoukali rychle a v dalších sadách již Příbrami šanci 

nedali,“1044 tak komentoval vstup Ostroje Opava do nové sezony. Zápas s Příbrami 

dopadl 3:1. 

 

Skvělou formu potvrdili opavští i v zápase s VK Kladno. S výsledkem 3:0 byl trenér 

Vašina spokojen.  

 

Skvělá hra, skvělá atmosféra, jen vítězství chybělo. Ta by se dal nazvat průběh utkání 

VK Ostroj Opava s VK České Budějovice, který skončil 1:3.1045 „Diváci museli být 
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určitě spokojeni, ale my se musíme naučit vyhrávat. Hrajeme dobře, ale pak přijde 

koncovka třetího setu a my z ní vyjdeme naprázdno,“1046 řekl smečař Peter Valaštek. 

 

Po Odolené Vodě čekal na Opavu další těžký soupeř Liberec. Opavští odehráli pěkný 

zápas, ale na vítězství jim to nestačilo. I přes výsledek 3:1 věřil trenér, že nastane 

zlom a Opava bude úspěšná i se silnějšími soupeři.1047 

 

V zápase s Českou Třebovou se Opavané už zase našli a smetli svého soupeře 

0:3.1048 

 

Prokletí koncovek se podařilo Ostroji Opava prolomit v zápase s VK Fatra Zlín. „Cítím 

jak to z nás spadlo. Věděli jsme, že musíme vyhrát, a nakonec se nám to podařilo. 

Bylo to hodně napnuté, ale dali jsme do toho všechno a odměnou bylo vítězství,“1049 

řekl blokař Miroslav Kvapil. 

 

Následoval však fiasko s nejslabším týmem tabulky Kladnem 3:0.1050 

 

Drama se šťastným koncem představoval zápas mezi VK Opava a DHL Ostrava 

v posledním listopadovém víkendu. Opavané zvítězili 3:2. „Demar byl zraněný. Proto 

jsme na blok posunuli Patáka a tím se nám zkvalitnil servis. První dva sety vlastně 

Paták rozhodl. Potěšilo mne, že jsme poprvé zvládli úspěšně dvě koncovky 

v řadě,“1051 řekl trenér Vašina. 

 

V boji s jedním z nejlepších celků volejbalové extraligy, Českými Budějovicemi, 

selhala silná zbraň Opaváků, smečaři. Zápas dopadl 3:0 pro domácí Č. 

Budějovice.1052 
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Překvapivého vítězství dosáhli volejbalisté opavského Ostroje na palubovce prvního 

celku extraligy Odoleny Vody, kde zvítězili 2:3. Opava zaujala šesté místo 

v tabulce.1053 

 

V prosinci však byl odvolán z trenérského postu Lubomír Vašina. Důvodem byly 

špatné výsledky opavského mužstva.1054 

 

Po Ostravě a Odolené Vodě dokázal Ostroj Opava porazit v posledním zápase 

letošního roku také dalšího favorita soutěže Duklu Liberec 3:2. Po tomto zápase 

zaujímal šesté místo tabulky.1055 Prozatímní trenér a manažer Lubomír Rabinský byl 

spokojený. 

 

Volejbalistky 

Druholigové volejbalistky Minervy zahájily nový rok velmi příjemně vítězstvím nad 

VŠB Ostrava, čímž si upevnily své vedení v tabulce.1056  

 

Jejich vítězné tažení přerušila až porážka s rezervou extraligového Frýdku-Místku. „V 

rozhodujících pátých setech byly hostující hráčky jistější a důraznější v útoku, a to 

rozhodlo,“1057 řekl k zápasu, který skončil 2:3, trenér Minervy Kutěj.  

 

Svou pouť letošní druhou ligou zakončily volejbalistky opavské Minervy na půdě celku 

Bedřichov výsledkem 3:0.1058  

 

Junioři 

Pouze rok trvalo působení kateřinských juniorů v první volejbalové lize. Zastavilo je 

tým Starého Města výhrou 3:0. „Měli jsme velmi mladý a nevyhraný kádr. Osu týmu 

převážně tvořili hráči kadtky, pro které byla tato sezona tou nejlepší volejbalovou 

školou. Bohužel ani starší hráči neměli herně na tak vysokou soutěž… I přesto vidím 

na tomto ročníku pozitiva, a to v mladých hráčích Pavelka, Maloty, Kania, Honky, 

                                                 
1053 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 78, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
1054 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 78, str. 15. ISSN 1212-
2041. 
1055 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 80, str. 17. ISSN 1212-
2041. 
1056 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 3, str. 16. ISSN 1212-
2041. 
1057 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 6, str. 20. ISSN 1212-
2041. 
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Kupky, Přichnáče a Nešuty, kteří jsou příslibem pro příští sezony,“1059 komentoval 

výsledek trenér týmu Hladký.  

 

Juniorky 

Čtyřiatřiceti zápasy bez porážky v řadě se moly pyšnit juniorky Slezanu Opava 

v letošní sezoně. Díky tomu postoupily do kvalifikace o postup do druhé nejvyšší 

soutěže, která se konala začátkem května v Brně. Tým tvořily Renáta Pleváková, 

Žaneta Pajkertová, Zuzana Jatelová, Pavla Viktorinová, Petra Pecháčková, Veronika 

Měchová, Iva Pasrbková, Michaela Hasalová, Martina Mazurová, Denisa Pavlíčková a 

Tereza Pecháčková, trenér Luboš Pecháček a asistenti trenéra Josef Balák a Radim 

Kukelka.1060  

 

Handicapovaní  
TJ Zrapos 

Družstvo hrající I. ligu kuželek, zakončilo sezonu 2002/2003 na posledním pátém 

místě a spadli do II.ligy.1061 

 

Ostatní 

V únoru se objevily zprávy v místním tisku, že novým spoluvlastníkem opavského 

fotbalu se stanou Švýcaři. Korporace, jejímiž členy byli také ukrajinští podnikatelé, 

měla zájem o odkoupení poloviny akcií klubu. V této chvíli bylo vlastníkem 50% akcií 

město, o druhou polovinu se dělilo několik podnikatelských subjektů, mimo jiné také 

předseda představenstva klubu Miroslav Pouba. „Je škoda, že se nepodařilo najít 

zájemce o kompletní podíl města. Kdybychom prodali všechny naše akcie, mohli jsme 

do budoucna mít o starost méně. Jen doufám, že zástupci SFC našli investora, který 

má v Opavě dlouhodobý záměr, a že se tedy nejedná o spekulativní kapitál,“1062 takto 

komentoval situaci radní Pavel Czudek (SN). „Financovat profesionální basketbal, 

fotbal nebo hokej z peněz daňových poplatníků není dle mého názoru principiálně 
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v přádku a dnešní rozhodnutí zastupitelstva jde tedy určitě správným směrem,“1063 

vyjádřil svůj názor v tisku radní Karel Bureš.  

 

Švýcarskou finanční společnost zastupovala v jednáních firma Rean s Petrem 

Psotkou: „Českou republiku jsme si vybrali proto, že bychom rádi dostali ukrajinské 

hráče sem. Pokud jde o Opavu, svou roli sehrálo, že jsem odtud. Firma měla zájem o 

český klub. Sparta nebo Slavie ale na prodej není. Podařilo se mi je přesvědčit, aby 

investovali do klubu, který má reálné ambice, a navíc podporu města. Podařilo se mi 

je přesvědčit, že by Opava nemusela být špatným místem…Obchodní partner má 

zájem pracovat perspektivně a nevycouvat během pěti až šesti měsíců. Proto by se 

také uzavírala smlouva na pět let. Český management tady asi zůstane, pan Pouba 

udělal kus práce. Má úloha bude dělat ekonomiku a obchod.“1064  

 

V prvním březnovém víkendu byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí mezi 

městem Opava, všemi ostatními akcionáři a společností Rean. Dle této smlouvy by 

švýcarský investor mě odkoupit ne 50 ale 69procentní podíl. „Takhle to chtěl investor. 

Vůbec se ale nemění počet akcií, které prodává město. Změní se pouze poměr akcií, 

které prodávají ostatní akcionáři,“1065 řekl v tisku náměstek primátora Václav Klučka. 

„Společnost má s klubem velké cíle na sportovním poli. Cíl postoupit a pohybovat se 

v horní části tabulky, posléze hrát poháry, z čeho vyplývá i posílení kádru,“1066 

komentoval záměry podnikatel a vlastník podílu klubu Miloslav Pouba.  

 

9. srpna se návštěvníkům otevřel nový fotbalový stadion. Opava hostila Jablonec. Pro 

sobotní utkání byly v provozu obě dlouhé tribuny, krátká měla být hotová až na druhé 

utkání s Příbramí 23. srpna. A jak to viděli fandové fotbalu? „Lístky jsou nehorázně 

drahé (skok ze 40 na 90 Kč je moc)kotel je izolován od zbytku publika na největší 

periferii stadionu a plno lidí se musí dívat přes zbytečně tlusté mříže početných 

oplocení,“1067 řekl v tisku fanoušek Majkl. „Atmosféra se vytratila někam pryč. Myslím 

si, že lidi už na fotbal v takovém počtu, jak se chodívalo kdysi, nepřijdou. Jednak je 
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odradí cena vstupného, a pak taky výkon mužstva,“1068 řekl fanoušek Ronie. „Měli 

bychom se k stanovení cen co nejdříve vrátit. Ukázalo se, že levnější vstupné je 

absolutně vyprodané a lidé nejsou ochotni peníze za posezení ve vyšších patrech 

dávat,“1069 řekl náměstek primátora Václav Klučka. 

 

Radní na jaře odmítli schválit finanční příspěvek ve výši 3 mil. Kč na dostavbu umělé 

slalomové dráhy. „Finanční výbor nedoporučuje zastupitelstvu investici chválit. 

Investiční komise doporučila se touto otázkou zabýt v roce 2004,“1070 komentoval 

rozhodnutí radních vedoucí finanční a rozpočtového odboru Ing. Miroslav Drössler. 

Dostavba mohla přinést podle slov vodáků již pořádání akademického mistrovství 

světa v roce 2004 a 2006 nebo mistrovství Evropy juniorů v roce 2005. 

 

15. a 16. dubna proběhl na hokejbalovém hřišti při Základní škole v Kylešovicích 

turnaj základních a středních škol nesoucí název Hokejbal proti drogám s Richardem 

Králem. Na zápolení žáků se přijel podívat také David Galvas, obránce Dukly Trenčín,  

kapitán opavského Slezanu Pavel Šebesta. V kategorii osmých a devátých tříd zvítězil 

celek z Hradce nad Moravicí, druhou příčku obsadila hokejovka a třetí domácí 

Kylešovice. Mezi výběry šestých a sedmých tříd dominovala hokejovka, mezi 

středními školami obsadila nejvyšší příčku „Husovka“.1071 

 

Okresní fotbalový svaz v Opavě uspořádal začátkem prázdnin fotbalový kemp pro 

mládež. Soustředění proběhlo v areálu sportovního klubu Hradce nad Moravicí. 

„Samozřejmě, že vše bude především postaveno na fotbalu. Chlapci budou rozděleni 

do věkových kategorií, kterým se budou věnovat kvalifikovaní trenéři. Krom toho se 

bude chodit na procházky, a když bude teplé počasí, tak i na koupaliště. Máme 

připravenou i besedu u táboráku, které by měl být přítomen někdo ze známých 

fotbalistů jako např. Alois Grussmann nebo trenér Opavy Karel Jarůšek,“1072 lákal před 

prázdninami potencionální zájemce sekretář okresního fotbalového svazu Antonín 

Tylšar.  
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V květnu schválil zastupitelé další čtyřmilionový příspěvek basketbalovému klubu BK 

Opava, čímž klub opět vytáhli z dalších potíží. Situace byla tak zoufalá, že zástupci 

klubu navrhli radnici, aby si město odkoupilo všechny klubové akce za korunu za kus. 

Podle slov novináře Jana Šindlera byla radnice zahnána do kouta: „Kdyby BK padl, 

padla by možná i hala. Hala těsně před dokončením. Není jednoduché se vykašlat na 

situaci v BK, když společně s klubem může padnout stamilionový projekt. Hrají se 

vynucené tahy. Proto možná proti předčasnému čtyřmilionovému příspěvku BK 

hlasovali jen zastupitelé Vojtěch Turek a Ondřej Veselý a zastupitel Marek Veselý se 

hlasování zdržel. Ostatní se asi příliš báli krizového scénáře.“1073 

 

Basketbalový klub se i poté dostal do špatné finanční situace. Řešilo se, kdo 

převezme nově stavěnou víceúčelovou halu. Město předalo akcionářům klubu 

podmínky za jakých halu převezme. Tak se mělo stát v případě, že ve společnosti BK 

nebudou dluhy spojené se sportovním provozem klubu. Město bylo ochotno převzít 

pouze závazky spojené s výstavbou haly. Primátor nechtěl odpustit společnosti BK za 

převod haly pětimilionový dluh z roku 2001.  

 

V té době také vrcholily přípravy na předání haly, které mělo proběhnout tak, že 

sportovní část klubu, tedy mužstvo BK se přesune do nově založené společnosti West 

consulting (WC). Městu by tak zůstala BK jen jako společnost na správu víceúčelové 

haly. Jedním z šéfů WC měl být podnikatel Jaroslav Dostál.1074 

 

V srpnu nastal další problém pro opavský basketbalový klub BK Opava. Bylo jím 

nedodržení původního termínu výstavby nové víceúčelové haly v Městských sadech, 

hrozilo mu za to vrácení 66 miliónů korun státních dotací. „Přes upozornění nesplnil 

BK Opava závazné ukazatele poskytnuté dotaci a s pravděpodobností blížící se 

jistotě bude muset BK Opava vrátit dotace ve výši 45 a 21 mil. korun a k tomu 

vyměřené penále,“1075 konstatoval Ondřej Veselý (US). Zástupci klubu nechali 

v žádosti termín dokončení červenec, takže měli dát žádost o prodloužení termínu. 

„Basketbalový klub už podniká kroky, aby se termín dostavby dal do souladu 

s obecnými podmínkami dotačního titulu…Kdyby byl i přesto konečný termín 

červenec, tak by to samozřejmě znamenalo vrácení peněz…Je dobře, že se na 

problém přišlo co nejdříve. Musí to být totiž dořešeno, aby zastupitelé věděli o všech 
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rizicích převzetí stavby,“1076 řekl primátor města Zbyněk Stanjura. Předseda 

představenstva BK pan Schreiber jl v pondělí 25. srpna do Prahy se smlouvami, aby 

se věci daly do pořádku. Termín kolaudace měl připadnout na 31. září.  

 

Vedení klubu nakonec dosáhlo v Praze kýženého. „Došlo k posunutí termínu do 

konce listopadu 2003. Nesrovnalost je odstraněna. První týden v září by měla začít 

kolaudace a nepředpokládáme, že by došlo ke komplikacím,“1077 řekl primátor města.  

 

16. září se mělo rozhodnout, za se bude z městské kasy platit několikamilionové 

náklady na provoz nové víceúčelové haly. Konečný verdikt se však odsunul. Vedení 

města si nechalo dopracovat podklady. Basketbalový klub měl podle původních plánů 

provozovat halu pět let. Pětiletý provoz byl podmínkou ministerstva pro místní rozvoj, 

které na halu přispělo 70 miliony korun z vládních dotací. Pak by klub mohl halu 

prodat. Klub však neměl peníze, ze kterých by náklady na provoz a údržbu haly hradil 

a tak se dohodl s městem jak předat halu ještě před uplynutím pětileté lhůty. Město by 

muselo halu odkoupit tak, že převezme všechny akcie BK Opava do svého vlastnictví. 

Z tohoto důvodu byli hráči a celé sportovní zázemí převedeno v létě pod nově 

vzniklou obchodní společnost.1078 

 

Na konci září radní projednávali možnosti postupu v problému provozu víceúčelové 

haly. Zastupitelstvu předložila variantu, která preferovala zájem města získat 

dokončenou stavbu přímo do svého majetku co nejdříve, tedy ještě před uplynutím 

pětileté lhůty. K tomuto záměru by však město potřebovalo 110 milionů korun, které 

nemělo. Město by s muselo vzít úvěr. Pokud by se BK Opava rozhodl, že pomoc 

nepotřebuje, doporučí radní zastupitelstvu jinou variantu a to, že by město získalo 

v klubu majoritu, a tím se nepřímo stalo majitelem haly. „Kdybychom koupili 54 % 

akcií, měli bychom v klubu devadesátiprocentní podíl,“1079 řekl v tisku primátor města 

Stanjura. 

 

Radnice dle nově zpracovaného auditu zjistila, že basketbalový klub má nepořádek 

v účtech. „Přiložená účetní uzávěrka (BK Opava) nepodává věrný a poctivý obraz 

aktiv, závazků, vlastního kapitálu a finanční situace společnosti BK Opava k 31. srpnu 

2003 a výsledek jejího hospodaření z období 1. 1. 2003 do 31. 8. 2003 a není 
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v souladu s platným zákony a účetním předpisy… V účetnictví nebyly proúčtovány 

úroky z přijatých půjček a úroky z prodlení včetně smluvních sankcí vyplývající 

z pozdních úhrad dodavatelských faktur a vrácení přijatých půjček,“1080 byl 

konkrétnější auditor Ondřej Poměn. Dle právního rozboru Jana Hrušky nebyla hala 

stávající akciovou společností ufinancovatelná a pokud nebude podána pomocná 

ruka, hrozí BK konkurz. 

 

Patrně na základě těchto skutečností se zastupitelé nakonec rozhodli, že halu 

nechtějí, odmítli také koupit akcie basketbalového klubu a rozhodli se, že nechají 

věcem volný průběh.1081  

 

Novým vlastníkem haly se v listopadu stala společnost Femont, čímž se snížilo riziko 

konkurzu. „Největším věřitelem byl generální dodavatel. Když se stal vlastníkem, tak 

je nebezpečí pryč. Jediným věřitelem je teď vlastně už jen město,“1082 řekl předseda 

BK Ladislav Schreiber. Klub stále dlužil 5 mil. Kč, které si od města půjčil před dvěma 

lety. Na začátku listopadu radnice nabídla svůj zhruba třetinový podíl v BK Remont na 

valné hromadě.  

 

Nabídku deset korun za akcii město akceptovalo. „Město se nemá angažovat 

v profesionálních sportech, a tak vítám, že se podílu zbavuje. Uvolňuje si tak ruce i 

pro případnou budoucí koupi víceúčelové haly,“1083 řekl Ondřej Veselý (US). 

 

22. května se uskutečnilo na Tyršově stadionu v Opavě krajské kolo sportovních her 

mládeže zvláštních a speciálních škol Moravskoslezského kraje. Dívčí a chlapecká 

tříčlenná družstva závodila ve sprintu na 60 m, skoku do dálky a hodu kriketovým 

míčkem. Dívky v samotném závěru běžely závod na 800 m a chlapci běželi 1 500 m. 

Vítězný putovní pohár obhájilo družstvo chlapců a dívek z Bruntálu, chlapci 

z Opavska byli druzí a dívky z Opavska se umístily na pěkném třetím místě.1084  

 

18. června navštívila Opavu v rámci Pepa Open řada českých celebrit, aby si 

v Městských sadech zahrála tenisový turnaj. Na akci určené především základním a 
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středním školám panovala skvělá atmosféra. Své autogramy museli rozdávat herec 

Josef Dvořák, sportovec Aleš Valenta, herec Josef Alois Náhlovský nebo Martin 

Dejdar.  

 

Opavská horolezkyně Zuzana Kroutilová získala na konci června titul mistryně České 

republiky v extrémní sportech. „Nejhorší pro mě byl asi horský orientační běh, při 

kterém se plnily ještě i další úkoly. Kontroly byly hodně daleko od sebe, takže jsem 

docela zadýchala. Mou nejsilnější a nejoblíbenější disciplínou je naopak horské kolo a 

lezení na skály, kde jsem hodně získala. Jen kdyby skalní oblasti vybrané 

organizátory nebyly tolik vlhké a zablácené,“ řekla k průběhu soutěže šampiónka. A 

co říká o sobě? „Krom učení svých malých třeťáčků vedu dvakrát týdně opavský 

Atlásek, což je dětský oddíl pro začínající horolezčata. Lezením se zabývám už asi 

deset let. A stejně dlouhou dobu i tancuji, momentálně v taneční skupině Takt,“1085 

řekl.  

 

14. listopadu se ve víceúčelové sportovní hale uskutečnilo Mistrovství světa ve free 

flightu. Domácího reprezentanta Romana Vanického nakonec porazil Brazilec 

Fabricio Naschimento. Opavští zástupci neuspěli. Na zápasy se přišlo podívat 3 147 

diváků.1086 

7. prosince získal v hale na pražské Brumlovce Petr Kelner, trénující v opavském 

klubu Bellicus Gym, již druhý titul profesionálního mistra Evropy ve valetudu. „Určitě 

patří k nejlepším českým borcům. Příští rok bychom chtěli domluvit zápasy i na jiných 

kontinentech. V úvahu připadá Japonsko, ale také USA. Petr už není žádný nováček, 

má dost zápasnických zkušeností, takže ani za mořem se není čeho obávat,“1087 řekl 

jeho trenér a trenér české reprezentace Pavel Petrásek. 
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VEŘEJNÝ POŘÁDEK 
 

Události 
Opava je poměrně bezpečným městem a mým záměrem nebylo psát černou kroniku. 

Pokusila jsem se ale vypíchnutím některých událostí přiblížit i druhou tvář města, tu, 

kterou tak neradi občas vidíme.  

 

Státní zastupitelství zprostilo 8. ledna opavského MUDr. Jiřího Tesarčíka a 

spolumajitelku ostravské firmy Intermeta Gabrielu Pavukovou viny. Lékař podle 

obžaloby vypisoval poukazy na léčebné a ortopedické pomůcky na pacienty 

hrabyňského ústavu bez jejich vědomí  souhlasu. Paní Pavuková pak měla tyto 

nevydané pomůcky fakturovat VZP v celkové částce cca 281 tis. Kč. Obvinění tento 

verdikt ve formě zkráceného rozsudku na místě přijali se zadostiučiněním.1088 

 

18. ledna procházely městem Opavy nechvalně proslulé skupinky baníkovských 

fanoušků. Policie nasadila k udržení pořádku několik desítek svých mužů. 

K vážnějším výtržnostem však nakonec nedošlo. I během zápasu, který se hrál na 

tréninkovém hřišti za koupalištěm byl klid. „Dost nás překvapilo, že přijelo asi padesát 

až sedmdesát fanoušků Baníku. Když zjistili, že nehraje áčko, tak se si v páté minutě 

všichni zvedli a odešli za doprovodu policie přes park pryč,“1089 komentoval situaci  

sekretář SFC Opava Jiří Berousek.  

 

Všímaví spoluobčané pomohli dopadnout zloděje. Pětatřicetiletý muž z Kravař se 

pokoušel téhož dne vykrást obchod s cyklistickými potřebami na Nákladní ulici. 

Skupinka lidí, kteří uslyšeli řinčení skla, začala lupiče pronásledovat a zároveň se jim 

podařilo přivolat polici, která ho dopadla u Základní školy Ochranova.1090 

 

22. ledna vynesl Okresní soud v Opavě rozsudek nad bývalými šéfy První slezské 

banky. Byli uznáni vinnými za krach banky. Předseda představenstva Petr Sisák a 

členi představenstva Vladislav Houschka a Peter Pešta čelili obžalobě ze zkreslování 

údajů v hospodářském styku, z porušování pravidel při správě cizího majetku a 
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porušování pravidel závazných hospodářských styků. Jan Kavřík a Jan Rabel, také 

členi představenstva, byli obviněni z porušování pravidel při správě cizího majetku a 

z poškozování věřitele. Obžalovaní vyvázli s podmínkami a finančními tresty. Také 

město Opava svěřilo na začátku bance své finance, jednalo se o 120 mil. korun, po 

čase však svůj vklad snížilo na 33 mil. korun. Poté co v roce 1996 odebrala Česká 

národní banka té opavské licenci zůstalo městu na uzavřeném kontě 15,5 mil. korun a 

33 mil. korun v akciích. Částku z konta odkoupil podnikatel Miloslav Pouba, zbytek se 

už nepodařilo zachránit.1091  

 

25. ledna se na zledovatělé vozovce mezi Velkými a Malými Hošicemi převrátila 

sanitka, která vezla pacienta se srdečním záchvatem do opavské nemocnice. Řidič a 

pacient zemřeli. „Všichni jsme zděšeni. Každá nehoda je špatná, ale tady byl i náš 

člověk. Měl dvacet let praxe,“1092 komentoval situaci primář Zdravotnické záchranné 

služby Milan Ticháček.  

 

28. ledna zavolal neznámý vtipálek z Prahy do liberecké pobočky Komerční banky, že 

v jedné z budova v celé republice bouchne bomba. V Opavě musela bezpečnostní 

služba vyklidit dva objekty na Ostrožné ulici. Budovy pak prohledali policisté s psy. Nic 

se nenašlo.1093 

 

V ten samý den chtěl čtyřicetiletý muž z Velkých Hoštic spáchat sebevraždu skokem 

z mostu poblíž Mostní ulice. Policejní vyjednavač mu tento krok nakonec vymluvil.1094 

 

12. února ve 2:45 zasahovali hasiči při požáru dvou chatek v zahrádkářské osadě u 

Ostroje na Těšínské ulici. Škody byly vyčísleny na 90 tis. Kč.1095 

 

17. února byl nahlášen požár na staveništi stavby basketbalové haly. Začala tam 

hořet propan-butanová láhev. „Po vzniku požáru vynesl obsluhující zaměstnanec 

desetikilogramovou hořící láhev před halu, aniž by si uvědomil akutní hrozící 

                                                 
1091 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 4, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
1092 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 4, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
1093 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 5, str. 5. ISSN 1212-
2041. 
1094 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 5, str. 5. ISSN 1212-
2041. 
1095 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 7, str. 5. ISSN 1212-
2041. 



 283

nebezpečí z možné exploze,“1096 řekl vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru 

v Opavě Miroslav Svoboda. Láhev nechali hasiči vyhořet. Nikdo nebyl zraněn.  

 

18. února nahlásila matka šestatřicetiletého muže z Opavy jeho zmizení. Pátrání po 

něm bylo neúspěšné, proto nechala policie za asistence hasičů otevřít jeho byt. Muže 

našli v obývacím pokoji zastřeleného. Cizí zavinění lékař vyloučil. „Nepamatuju se, že 

by se v posledních letech někdo zastřelil. Nejčastěji sebevrazi volí oběšení,“1097 řekl 

jeden z policistů tisku.  

 

6. března v 9.25 hod. došlo k přepadení budovy Komerční banky na Ostrožné ulici. 

Pachatelem byl osmadvacetiletý lupič z Polska, který ozbrojen maketou pistole 

ohrožoval pokladní. Při útěku s sedmi sty tisíci korunami v igelitové tašce ho zastavila 

bezpečnostní služba banky.1098  

 

8. března naměřili policisté celých 2,17 promile alkoholu v krvi třiačtyřicetiletého řidiče 

Škody 105 z Opavy, který vyjížděl z vedlejší silnice Karlovecké v Opavě a nedal 

přednost jinému vozidlu a srazil se s ním.1099  

 

Teprve až výstřely ze služební zbraně zastavily zloděje auta na Jurečkově ulici. 

Třiašedesátiletý muž nechal stát před domem nastartované auto a klíčky v zapalování 

a odskočil si domů pro věci. Dvojice mladíků toho využila a s autem odjela. 

Odcizeného vozidla si všimla policejní hlídka v Hrabyni a začala dvojici pronásledovat. 

Pachatelům bylo 23 a 25 let.1100  

 

Tři ženy okradly 17. března osmdesátiletého seniora o sedmdesát tisíc korun. Muž 

bydlící na Gorkého ulici otevřel ženám, které chtěly půjčit tužku, poté co je pustil 

dovnitř, začaly mu nabízet prostěradla a deky. Mezitím se jim podařilo najít klíč od 

pokladničky s penězi. „Jedna z pachatelek se postavila do zárubní a roztáhla deku, 
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aby si ji důchodce mohl prohlédnout. Další zatím pokladničku otevřela a odcizil z ní 70 

tisíc korun,“ řekla policejní mluvčí Světlana Illíková novinám.1101  

 

18. března vzala policie do vazby osmadvacetiletého opavského zloděje, který se 

dopustil v Opavě Kateřinkách tří loupežných přepadení. 12. března ohrožoval 

nakupujícího muže před Delvitou v Kateřinkou a požadoval po něm s namířenou 

pistolí finanční hotovost. O dva dny později se mu však podařilo ukrást 1 800 Kč 

v blízké prodejně oděvů. Poté se jeho obětí stala prodavačka v nedaleké Večerce, 

kterou oloupil o 1 500 Kč. „To je dobře, že ho hned chytli. Já jsem v obchodě sama a 

kdo by se mě zastal? Děvčata mě upozorňovala, ať raději nemám v pokladně větší 

hotovost, protože ten lupič chtěl jen „hrubé“ peníze, drobné ne,“ 1102 řekla majitelka 

jednoho z blízkých obchodů. 

 

Policie poslala do vazby dvacetiletého vojáka základní služby, který se v posledním 

březnovém týdnu pokuil znásilnit ve výtahu o třicet starší ženu a o něco později jinou 

ženu poranil a oloupil. První incident se odehrál v Kateřinkách, v ulici Antonína Sovy, 

druhý pak poblíž restaurace Astron. „Snažil se ženě strhnout z ramene kabelku, 

kterou však přepadená pevně držela za ucha. Začali se přetahovat, a když žena stále 

nechtěla kabelku pustit, uhodil ji pěstí do obličeje, až upadla na zem. Pak ji za kabelku 

táhl asi deset metrů po zemi,“1103 tak násilnický čin popsal policejní mluvčí René 

Černohorský.  

 

Již delší dobu sílila nespokojenost obyvatel hřbitova v Opavě-Kateřinkách s jeho 

novými návštěvníky, lidmi bez domova, obývajícími nedaleké vojenské pevnůstky. 

„Hřbitov se nikdy nezamyká, a tak tu chodí, jak chtějí. Několikrát jsem je našel, jak spí 

přímo na hrobě nebo na lavičce. Jednu dobu se zabydleli i na záchodě. Ty jsou už 

v takovém stavu, že když to na mě přijde, raději utíkám domů. Obvykle se ztrácí 

svíčky, párkrát byl zničený i pomník. Bydlím tady nedaleko, a tak jsem se nabízel, že 

bych vchod zamykal. Bylo mi řečeno, že nejsou peníze,“ vyjádřil se k situaci hrobník 

Jiří Rychta. „Poplatky, které vybereme za nájem hrobového místa, stačí asi na 

polovinu toho, co údržba hřbitova opravdu stojí. Kdysi hřbitov nějaký pán zamykal, ale 

za patnáct korun. Dneska už to nikdo za tolik dělat nebude. Platíme za vodu a podle 

potřeby odvážíme i odpadky. A lidé si tam vozí i svůj odpad. Zahrádkáři například i 
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shnilá jablka,“ namítal technický náměstek Technických služeb Opava Aleš 

Žižlavský.1104  

 

26. března pokousal v Herně a baru 7 německý ovčák třiadvacetiletou ženu z Opavy 

na tváři. Podobnou náladou se projevoval i jeho pán, dvaačtyřicetiletý muž, který se 

časně zrána bavil tím, že mířil na hosty restaurace plynovou pistolí.1105  

 

3. dubna se Opava stala na malou chvíli dějištěm divoké automobilové honičky. 

Policisté tu pronásledovali ujíždějící Land Rover, jehož opilý řidič jim nechtěl zastavit. 

Poté co se nakonec podařilo auto zastavit poblíž hasičské zbrojnice směrem na 

Zalhanec, řidič se nechtěl vzdát a utekl do blízké dřevěné boudy. A jelikož se mu 

odtamtud nechtělo, policisté museli použít razantnějších prostředků. Sedmatřicetiletý 

řidič strávil noc na záchytce.1106 

 

8. dubna vynesl Okresní soud v Opavě rozsudek nad Martinem Kubesou, významným 

opavským drogovým dealerem. Odsoudil ho ke čtyřem letům vězení. „Tento muž 

dodával nejméně dvěma desítkám uživatelů drogy pervitin a marihuanu,“ řekl na 

adresu trestné činnosti odsouzeného policejní mluvčí René Černohorský. „Kdykoliv 

byl schopen sehnat jakékoliv množství drogy,“ řekla k případu soudkyně Alice 

Psotková. Policisté nalezli při prohlídce pronajatého bytu odsouzeným na Jaselské 

ulici pět dávek pervitinu a padesát dávek marihuany, zařízení potřebné k výrobě drog 

a osmatřicet tisíc korun.1107 

 

Hasiči oblečeni ve speciálních oblecích přijeli vyzvednout 9. dubna do jedné opavské 

firmy poštou doručený podezřelý balíček. Sekretářka firmy totiž balíček otevřela a 

našla další, podezřele zabalený. Kromě hasičů byla vyslána na místo také policejní 

hlídka a technik kriminální služby. Balíček byl dán do speciálních nádob a převezen 

do Ostravy odkud měl putovat na podrobnou expertizu do Státního ústavu jaderné 

bezpečnosti. Byla provedena evidence všech, kdo přišli do styku s balíčkem. Poplach 
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byl před převozem z Ostravy odvolán. Ukázalo se, že jde o propagační materiály 

nadace Terezy Maxové.1108  

 

10. dubna se z opavské věznice pokusil uprchnout šestkrát soudně trestaný mladík 

převážně za majetkovou trestnou činnost. Cestu úniku si načasoval do doby, kdy si 

odpykával trest prací v braneckém Branu. Netrvalo však ani hodinu a policie 

z velkopolomského obvodního oddělení ho zadržela.1109 

 

V noci na pátek 11. dubna chtěl osmadvacetiletý Opavák patrně nastoupit i s kolem 

do autobusu, poté co do něj zcela opilý narazil na autobusové zastávce. Autobus to 

vydržel.1110 

 

17. dubna se poblíž Kylešovice střílelo. Zhruba tak nazvaly media incident, který se 

stal ve čtvrtek pozdě večer, když chtěla silniční kontrola na Těšínské ulici zastavit 

projíždějícího řidiče auta Škoda 20. Ten se však snažil ujet a poté, co jej policie 

dostihla, také utéci. Zastavil jej až výstřel ze služební zbraně. Dvacetiletý mladík měl 

0,79 promile alkoholu v krvi.1111 

 

23. dubna se podařilo neznámému pachateli vniknout do čtyř chatek v zahrádkářské 

osadě v Opavě-Kylešovicích. „Z jedné chatky odcizil vzduchovou pušku a rozhlasový 

přijímač. Ve dvou dalších neodcizil nic, škoda však vznikla vypáčením dveří,“1112 

potvrdila policejní mluvčí Světlana Illíková. 

 

24. dubna bylo ukončeno pátrání po zmizelém E. K., který byl nezvěstný od 2. dubna. 

Policisté našli tělo zmizelého v odkalovací jímce v areálu bývalé firmy Merkanta. Cizí 

zavinění bylo na místě vyloučeno.1113  

 

Od druhé poloviny června začalo probíhat hlavní líčení proti podnikateli Kamilu 

Kolkovi a jeho podřízenému Vilému Lasákovi. Státní zástupce je obžaloval z trestného 
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1111 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 16, str. 5. ISSN 1212-
2041. 
1112 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 18, č. 1, str. 5. ISSN 1212-
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činu obecného ohrožení, které vzniklo zřícením stropů v ostravském obchodním domě 

Ostravica. „Obviněný Kamil Kolek v době od 1. 2. do 7. 4. 2000 na nám Dr. Edvarda 

Beneše v Moravské Ostravě v domech č. p. 284, 243 a 3099 jako předseda 

představenstva vlastníka nemovitosti Silesia Holding, a.s., a předseda představenstva 

nájemce Módní dům Ostravica – Textilia, a. s., zcela neoprávněně, bez jakéhokoliv 

stavebního povolení příslušného stavebního úřadu, bez projektové dokumentace a 

zevrubné prohlídky objektu realizoval rozsáhlé stavební úpravy, změnu stavby 

spočívající v zásahu do nosné konstrukce třetího a čtvrtého nadzemního podlaží,“ 

psal státní zástupce Vladimír Korta, jak uvedl místní tisk. „Došlo k ohrožení značného 

množství osob nacházejících se v objektu budovy, přičemž jen shodou okolností 

nedošlo ke zřícení celé konstrukce objektu na přilehlou pozemní komunikaci,“ 1114 

uvedl žalobce. 

 

V květnu odhalila policie fantoma opavských zahrádkářských kolonií. Dvaadvacetiletý 

Opavák M. J. vykradl asi třicet chatek či rekreačních domků. Škoda přesáhla sto tisíc 

korun. Do jeho spárů se dostalo jídlo a vše co mělo nějakou hodnotu – peněženka, 

radiomagnetofon, alkohol, rybářské pruty, oblečení atd.1115  

 

19. května srazila jednapadesátiletá řidička z Frýdku-Místku několik lidí na přechodu 

pro chodce na Těšínské ulici, která patří k nejfrekventovanějším v Opavě. Jedna žena 

byla těžce zraněna, dva muži lehce.1116 

 

Dopravní nehoda na jedné z nejfrekventovanější opavské křižovatce u Zimního 

stadionu odpoledne 30. května způsobila totální kolaps. Střetl se tady řidič Škody 

Octavie, který jel na červenou, a motocyklista, který vyjížděl z boční ulice. „Byla to 

hrozná rána. Ten kluk pak letěl několik metrů vzduchem, než spadl. Všude bylo plno 

krve,“ 1117 řekl svědkyně nehody. Dvě ženy se muži s motorkou snažily poskytnout 

první pomoc. 

 

Poslední květnový den se ozývaly v závěru punkového koncertu v klubu Hangár 

výstřely. O vniknutí dovnitř se pokusili údajní neonacisté, vzduchem létaly kusy skla, 

dlažební kostky a kameny. „Neonacionalisté se snažili prokopnout dveře a dostat se 

                                                 
1114 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 18, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
1115 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 20, str. 5. ISSN 1212-
2041. 
1116 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 21, str. 5. ISSN 1212-
2041. 
1117 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 22, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
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dovnitř. Začali vše kolem rozbíjet a házet to dovnitř přes rozbité dveře,“ řekl jeden 

z organizátorů s přezdívkou Bart. Policejní ředitel Zdeněk Mohyla byl už konkrétnější: 

„Byli to mladí lidé převážně z Ostravska, Karvinska a Bruntálska. Odhalování a 

vyšetřování extremismu je velmi náročné, máme problémy s nedostatkem důkazů. Je 

to skupinová trestná činnost. Pachatelé využívají anonymity skupiny, davu. Dělají to 

lidé, kteří vystupují pod různými přezdívkami. V Opavě si říká jinak a v Krnově zase 

jinak. Zatím se nám podařilo zajisti dva pachatele.“1118 

 

20. června se sešli u ostravského okresního soudu opavský podnikatel Kamil Kolek a 

jeho pracovník Vilém Lasák, protože byli obžalováni z trestného činu obecného 

ohrožení. Týkalo se to zřícení stropů v obchodním domě Ostravica, ke kterému mělo 

dojít po stavebních úpravách. Obžalovaní se odvolali na posudek soudního znalce 

Karla Klamerta, který u soudu tvrdil, že by k havárii mohlo dojít i kdyby obžalovaní nic 

neopomenuli. Jeho posudek však vycházel z údajů dodaných obhajobou. Soudce 

tedy pořádal o doplnění posudku. Soud líčení odročil na září.1119 

 

Poslední červnovou neděli se ve Stříbrném jezeře utopil jednatřicetiletý muž. Podle 

svědků plaval ke břehu a asi patnáct metrů od něj se potopil a už nevyplaval na 

povrch. Podle jiného scénáře proběhl nedělní večer v jednom bytě na Ostrožné ulici, 

kde na oslavě narozenin opilý muž s nožem po divoké hádce napadl oslavence a 

pobodal ho. Napadený byl hospitalizován a podrobil se operaci. 1120 

 

23. července se na křižovatce ulic Veleslavínova a Mírová bouralo. Lidé tvrdí, že ta 

křižovatka je prokletá. Problém je asi v tom, že když auto vyjíždí z jednosměrné 

Veleslavínovy ulice, nevidí do křižovatky přes zaparkovaná auta, což byla příčina i 

této nehody. Oba řidiči bouraných aut měli štěstí, nehoda se obešla bez vážných 

zranění.1121 

 

9. srpna zatkla Policie ČR v Opavě devětadvacetiletého Z. K., který měl na svědomí 

dvě ozbrojené loupeže. Stalo se tak krátce po přepadení herny Akvárko na Dolním 

náměstí. Další přepadení uskutečnil zadržený ve červnu, kdy se zbraní v ruce 

                                                 
1118 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 24, str. 3. ISSN 1212-
2041. 
1119 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 28, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
1120 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 30, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
1121 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 37, str. 1. ISSN 1212-
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vyhrožoval v herně U Rytířů na Popské ulici, kdy krupiéru ohrožoval elektrickým 

paralyzérem a požadoval po ní peníze.1122 

 

28. srpna neznámý mladý cyklista nedal přednost na křižovatce ulic Polní a U 

Panského dvora osmadvacetileté cyklistce z Malých Hoštic, narazil do ní, a když žena 

spadla na zem a těžce se zranila, ujel pryč.1123  

 

20. září byla vyslána do budovy opavské restaurace Na Rybníčku policejní zásahová 

jednotka, aby tu zatkla celostátně hledaného muže, který se několik let vyhýba 

nástupu do věznice. Za co byl odsouzen to už noviny nesdělovaly.1124 

 

25. září museli zasahovat hasiči v areálu bývalých škrobáren, kde chytla lepenka na 

střeše. Střechu museli na několika místech rozřezat, aby se dostali k ohni.1125 

 

Dva silně opilí mladíci přepadli a zbili 26. září na chodbě v přízemí domu na 

Zámeckém okruhu v Opavě dvaatřicetiletého muže. Chtěli po něm klíče. Také 

přivolaní policisté měli problém opilé muže zpacifikovat. Poté je převezli na 

záchytku.1126 

 

7. října srazilo auto na křižovatce před Okresním soudem pětapadesátiletého cyklistu 

a ujelo. Muž naštěstí utrpěl jen méně vážná zranění.1127 

 

13. října se zcela opilý mladík rozhodl rozmlátit dveře domu v ulici Na Hliníku a slovně 

napadal tamní obyvatelé.1128 

 

V prosinci se na nechráněném železničním přejezdu v Opavě srazil osobní automobil 

s projíždějícím vlakem. Řidič utrpěl otřes mozku a zlomeninu nohy.1129 

                                                 
1122 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 42, str. 1 ISSN 1212-
2041. 
1123 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 48, str. 5. ISSN 1212-
2041. 
1124 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 55, str. I. ISSN 1212-
2041. 
1125 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 56, str. 5. ISSN 1212-
2041. 
1126 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 56, str. 5. ISSN 1212-
2041. 
1127 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 64, str. 5. ISSN 1212-
2041. 
1128 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 62, str. 5. ISSN 1212-
2041. 
1129 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 80, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
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Policie ČR 
Policie ČR uspořádala v květnu pro sto padesát druháků zajímavé ukázky ze své 

práce v rámci vyvrcholení celoročního projektu Ajaxův zápisník. Policisté navštěvovali 

vybrané školy jednou měsíčně a pokaždé s dětmi probrali jedno téma. Na konci je 

pozvali na návštěvu k sobě. „Do projektu bylo v letošním roce zařazeno šest tříd ze tří 

opavských základních škol…Chceme navázat komunikaci mezi dětmi policisty. Aby se 

neostýchali zeptat, když něco potřebují. Aby z nás neměli strach,“1130 vysvětlila 

policistka Světlana Illíková. „Děti učíme, jak se zachovat v různých krizových 

situacích. Co se jim může stát doma nebo na ulici. Jak se mají chovat na silnici a 

podobně,“1131 řekl policista René Černohorský, který jim např. ukázal, jak se snímají 

otisky prstů. Preventisté jim také ukázali výzbroj a výstroj policisty, základy práce 

kriminálního technika či své počítače. Vyvrcholením pak byl návštěva psovoda 

s lučebním psem Ajaxem.  

 

1. a 2. září uskutečnila Policie ČR dopravněbezpečnostní akci, při které si posvítila na 

řidiče nedodržující dopravní předpisy, hlavně pak omezení rychlosti. Společně 

s pokutou byla řidiči předána také videokazeta nadace Malina Bourá jen blb?, která 

nabízí preventivní rady, jak předcházet krizovým situacím na silnicích.1132 

 

29. září zahájila opavská policie jednu z nejrozsáhlejších dopravně bezpečnostních 

akcí – akci Kryštof. Několik desítek policistů vyjelo na silnice opavského okresu, aby 

tu kontrolovali chování řidičů na silnicích. Důvodem byl nárůst dopravních nehod 

v poslední době. Do této chvíle zahynulo přímo při dopravních nehodách n Opavsku 

dvacet lidí, čest desítek jich byl těžce zraněno. Počet lehce zraněných dosáhl na číslo 

432. A téměř pět set řidičů chytila policie s alkoholem v krvi. 1133 „Vývoj dopravní 

nehodovosti ukazuje, že dosavadní policejní prevence i represe není dostatečně 

účinná. Vyhlášená akce reaguje na tento nepříznivý vývoj tím, že má za cíl ovlivnění 

postojů řidičů. Preventivní aspekt spatřujeme hlavně v dlouhodobé koncentraci 

policejních sil na všech druzích komunikací. Akce bude mimořádná svou délkou i 

                                                 
1130 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 20, str. 5. ISSN 1212-
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1133 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 57, str. II. ISSN 1212-
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nasazením policistů, kteří budou dohlížet na alkohol, rychlost, stav vozidel, způsob 

jízdy a podobně,“1134 řekla mluvčí opavské policie Světlana Illíková. 

 

A jaký byl výsledek? Během pěti dnů, kdy akce probíhala, zjistili policisté na Opavsku 

1 171 dopravních přestupků, za které vybrali více než 380 tis. Kč. „Z uvedeného 

porovnání (s předchozími roky – pozn. Autora) jednoznačně vyplývá pozitivní přínos 

akce Kryštof na dopravně bezpečnostní situaci a ´ušetřených 9 lidských životů´ 

oprávněnost podobných akcí potvrzuje. Je nutno dodat, že obdobně rozsáhlé akce 

jsou v zahraničí běžně organizovány a také přínos těchto akcí je obdobný,“1135 řekl 

Josef Tesařík z ředitelství služby dopravní policie. 

 

Ještě v říjnu následovala akce Kryštof II, která odhalila sedm opilých řidičů za 

volantem.1136 Na Opavsku bylo na třídenní akci nasazeno 114 policistů. Ti kontrolovali 

řidiče tentokrát na neobvyklých místech a jedno vozidlo bylo nasazeno jen na 

sledování dopravy v kritickém úseku hrabyňského kopce. Za 406 přestupků vybrali 

policisté 127 400 Kč.1137 

 

Městská policie 
Rok 2002 byl zkušebním rokem pro kamerový systém v centru města Opavy. V centru 

bylo na konci roku 2001 umístěno pět kamer – Horní náměstí, Dolní náměstí, ulice 

Masařská, pěší zóny Ostrožná a Hrnčířská a náměstí Republiky. V letošním roce jsou 

kamery již v plném provozu a přibyly další dvě a to na Masarykově třídě a na náměstí 

Osvoboditelů. Monitorovací systém je napojen na operační středisko Městské policie 

Opava. 

 

Závod branné všestrannosti O putovní pohár ředitele Městské policie připravila 

Městská policie na 27. května. Trať závodu pro žáky šestých a sedmých tříd byla 

situována do prostoru Městských sadů, zahrádkářské kolonie Zátiší a okolí Stříbrného 

jezera. Žáci plnili úkoly z oblasti zdravovědy, topografie, dopravní výchovy, požární 

ochrany a návykových látek. Dále se bodoval např. hod granátem na cíl, střelba ze 

vzduchovky, překonávání vodní plochy a vysutá hrazda. V kategorii 6. tříd zvítězilo 

                                                 
1134 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 58, str. 3. ISSN 1212-
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družstvo ZŠ Mařádkova, druhé bylo družstvo ZŠ Šrámkova a třetí družstvo Ilji 

Hurníka. V kategoriích 7. tříd zvítězila ZŠ T. G. Masaryka, druhá byla ZŠ E. Beneše, 

třetí ZŠ Ilji Hurníka. Celkovým vítězem se stali žáci ZŠ Šrámkova.1138 (Hláska 

červenec-srpen 7) 

 

29. května připravila Městská policie ve spolupráci se Stanicí mladých turistů a 

přírodovědců na Stříbrném jezeře druhý ročník Opavských primátorek. Závodily 

pětičlenné družstva (tři chlapci a dvě dívky) opavských základních škol ve dvou 

disciplínách na speciálních pramicích. Letošního ročníku se zúčastnilo 11 družstev. 

Celkovým vítězem Opavských primátorek se stalo družstvo ZŠ Šrámkova, druhé bylo 

družstvo ZŠ B. Němcové, a třetí družstvo ZŠ E. Beneše. V odpoledních hodinách 

pokračovala akce se složkami integrovaného záchranného systému. Závody se 

účastnily družstva Armády ČR, Stanice mladých turistů a přírodovědců, Vězeňské 

služby, Městské policie, Slezské nemocnice, Záchranné služby, Okresního soudu, 

Policie ČR, Vodní záchranné služby, Okresního ředitelství PČR a hosté z Ratiboře. 

Mimo slalomu a sprintu na pramicích soutěžila družstva ještě v jízdě na surfu 

zavázaném za pramici. Vítězem závodů se stalo družstvo Okresního soudu, na 

druhém místě družstvo Stanice mladých turistů a přírodovědců, na třetím zástupci 

Policie ČR.  

 

9. června uspořádal tři složky opavského integrovaného systému – městská policie, 

policie ČR, hasiči Dětský den policie. Zhruba osm set dětí ze ZŠ Englišova sledovala 

např. ukázky zadržení nebezpečného pachatele, přehlídku zbraní, psovodů nebo 

práci kriminálního technika.1139 

 

Sportovní klub Městské policie Opava ve spolupráci se Stanicí mladých turistů a 

přírodovědců uspořádal 15. října pro žáky 8. tříd základních škol druhý ročník 

střelecké soutěže SUPER TREFA. 39 chlapců a 26 dívek si přišlo zastřílet na střelnici 

v objektu budovy Stanice mladých turistů a přírodovědců. V kategorii chlapců zvítězil 

Vojta Rubeš (ZŠ B. Němcové), druhý byl Ondřej Janeček (ZŠ Mírová) a třetí místo 

obsadili společně Jan Novák (ZŠ Kylešovice) a Petr Janoš (ZŠ E. Beneše). Mezi 

dívkami si nejlépe vedla Pavla Plánská (ZŠ Ilji Hurníka), stříbrnou pozici obsadila 

Markéta Bergerová (ZŠ Otická) a bronzovou Ivana Pospěchová (ZŠ Englišova). 

                                                 
1138 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, červenec-srpen, str. 7. 
1139 Moravskoslezský Deník. III/134, str. 1 
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V kategorii družstev si nejlépe vedla ZŠ Englišova, po ní ZŠ Mírová a ZŠ 

Mařádkova.1140  

 

                                                 
1140 Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, listopad, str. 2. 
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CIVILNÍ OCHRANA 
Davy lidí se přišly podívat 2. a 3. května na Den otevřených dveří stanice Hasičského 

záchranného sboru v Opavě. „Účast i nás hodně zaskočila. Za dopoledne tu bylo 

takových pět stovek lidí, zejména ze základních a mateřských škol,“ komentovala 

návštěvnost Petra Magerová. Hasiči se pochlubili svým technickým parkem, vysvětlili 

dětem jak vyprošťují zraněné lidi z havarovaného vozidla atd.. Starší děti se mohli 

podívat i do operačního střediska.1141  

 

Od počátku tohoto roku funguje v Opavě vodní záchranná služba. „Chceme zajistit 

bezpečnost účastníků vodáckých akcí. Proto budeme na určitých místech hlídkovat a 

v případě nebezpečí zasáhneme. Každá hlídka je vybavena raftem a házecími 

záchrannými pytlíky,“1142 řekl předseda vodní záchranné služby Opava Michal Horák. 

Kontakt na službu byl uveden také v rámci integrovaného záchranného systému.  

 

13. června si vyzkoušeli hasiči záchranný výjezd k hořícímu objektu v rámci 

hasičského cvičení. Zachraňovaným objektem byl hotel Koruna.1143 

 

K poslednímu květnovému dni vyjeli hasiči kde stejnému počtu požáru jako v minulém 

roce, vyjeli 123krát. Loni vyjeli hasiči ze stanic v Opavě, Hlučíně a Vítkově k 498 

případům, letos se počet výjezdů snížil na 426. Klesl např. počet úniků nebezpečných 

látek, počet planých poplachů i počet zraněných lidí. Mírně narostl počet usmrcených  

či počet asistencí u dopravních nehod.1144 

 

Opavská vojenská posádka uspořádala 24. června Den otevřených dveří 

v Dukelských kasárnách v Opavě. Vojáci ukázali veřejnosti většinu své techniky 

včetně obrněných vozů, jeřábů, požárních vozidel, bojových vozidel pěchoty a tanků. 

Největší skupinu návštěvníků tvořily děti ze základní a středních škol.1145 

 

Letošní rok byl z hlediska počtu požárů mnohem horší než ten loňský. Zatímco loni za 

prvních jedenáct měsíců hořelo 242krát, letos to bylo 280krát. Loni oheň způsobil 
                                                 
1141 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 18, č. 1, str. 5. ISSN 1212-
2041. 
1142 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 19, str. 3. ISSN 1212-
2041. 
1143 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 25, str. II. ISSN 1212-
2041. 
1144 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 26, str. 5. ISSN 1212-
2041. 
1145 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 30, str. 2. ISSN 1212-
2041. 
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škodu za 4,492 milionu Kč, letos škody přesáhly 11 milionů Kč. V loňském roce nikdo 

nezemřel, letos byly dvě oběti požáru. Pouze počet zraněných letos klesl oproti 

loňským 16 na 11. Stoupl také počet výjezdů k dopravním nehodám z loňských 194 

na letošních 290. Narostl i počet likvidací úniků nebezpečných chemikálií z 25 na 

letošních 39.1146 

 
V letošním roce nejčastěji hořelo v srpnu (41x), nejklidnější byl únor (12x). Srpen byl 

nejhorší i co se týče dopravních nehod (40x), živelních pohrom (49x) i celkových 

výjezdů (1 428x).  

 

Nejvíce práce měli hasiči o sobotách, kdy vyjeli celkem 226krát. Nejklidnější byly 

neděle (177 výjezdů). Nejvíce požárů bylo v pondělí a v sobotu (po 51), nejméně 

v pátek (30). 

 

Nejčastěji hořelo mezi třetí a čtvrtou hodinou, nejvíce dopravních nehod se stalo po 

čtvrté hodině a nejvíce živelních pohrom po osmé večer. Nejvíce planých poplachů 

pak připadlo na sedmou hodinu ráno. 

 

Z 1 428 výjezdů připadlo na Opavu 584. Z toho bylo 114 požárů, které způsobily 

škody za 2 289 600 Kč. Jeden člověk nepřežil a devět jich bylo při požárech zraněno. 

 

Nejčastěji hořely volné skládky (64), odpadky (40), dopravní prostředky a pracovní 

stroje (34). V lese hořelo 26krát, na poli 12krát, v rodinných domcích 22krát a 21krát 

v bytových domech. 

 

Hasiči 4krát zachraňovali osoby ve vodě, 15krát z výtahu. V osmnácti případech 

chytali zvířata a 169krát likvidovali nebezpečný hmyz.1147  

                                                 
1146 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 81, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
1147 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, 20. 1., str. 5. ISSN 1212-2041. 



 296 

POČASÍ 
 

Leden  

V měsíci lednu napadlo 16,3 mm srážek. Průměrná teplota se pohybovala kolem -

1,7˚C, maxima 7,1˚C dosáhla 28. ledna. Nejnižší teplota -23,8˚C byla naměřena 1. 

ledna. Celkem 11 dnů byla souvislá sněhová pokrývka.1148 

 

8. ledna zkomplikovalo husté sněžení, silný vítr a mráz dopravu nejen v Opavě. 

Situace nebyla dobrá nejen na silnicích, ale velké zpoždění měly také vlaky. „Ráno 

jsem čekala na vlak od Ostravy. Měl hodinu a čtvrt zpoždění. Je to šílené. Zimu mám 

sice ráda, ale to už je trochu moc,“1149 stěžovala si cestující z Opavy.  

 

Únor 

Podle měření klimatologické stanice v Opavě-Oticích napadlo v únoru 1,0 mm srážek. 

19 dnů byla Opava pokryta sněhem. Průměrná teplota v únoru byla spočítána na -

3,6˚C. Nejvýše se rtuť teploměru vyšplhala 25. února na 9,6˚C a klesla 18. února na -

17,4˚C.1150 

 

Únorové mrazy bez sněhové pokrývky způsobily problémy zahrádkářům a pěstitelům. 

„Už teď víme, že holomrazy způsobily namrznutí vinné révy a růží. Co poškodily ještě, 

to se pozná až u řezu. Mohly by ale přinést zahrádkářům také úlevu v tom, že ubude 

přemnožených škůdců. Hlavně slimáků,“1151 řekl v novinách jednatel Českého 

zahrádkářského svazu v Borové Erich Duxa.  

 

Březen 

                                                 
1148 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě, Ostrava, 2012. 
1149 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 2, str. 4. ISSN 1212-
2041. 
1150 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě, Ostrava, 2012. 
1151 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 8, str. 3. ISSN 1212-
2041. 
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V březnu napadalo 14,4 mm srážek. Průměrná teplota šla velmi mírně nahoru na 3˚C. 

Nejchladněji bylo 5. března, kdy teplota klesla až na -9,3˚C. 27. března už naměřila 

klimatologická stanice v Oticích neuvěřitelných 19,4˚C.1152 

 

Duben 
Silný vítr, sníh a teploty pod bodem mrazu přinesl první dubnový víkend. „Vyjeli jsme 

už v sobotu v noci, kdy začalo sněžit. Máme omezený počet mechanismů, protože 

řada z nich je upravena už na letní provoz,“ řekl dispečer Správy a údržby silnic 

Moravskoslezského kraje, střediska Opava, Libor Blažek. „V dubnu jsou náhlé změny 

počasí obvyklé. Narcisy a tulipány teď pod sněhem klesly k zemi, ale jak vyjde slunce, 

tak se  zase vzpamatují. Zatím nejvíc odnesly letošní zimu růže a spousta jich omrzla. 

Pokud vím, ani vinná réva v našem regionu moc poškozená není,“ řekl člen Českého 

svazu zahrádkářů v Kravařích Petr Arbter.1153  

 

Duben byl ještě bohatší na srážky, spadlo jich 23 mm. 1. dubna ještě klesla rtuť 

teploměru až na -5˚C, 30. dubna se zase vyhoupla až na neuvěřitelných 27,1˚C. 

V průměru se však teploty držely na 7,7˚C.1154 

 

Květen 
Květen přinesl dvě jarní bouřky. Množství srážek bylo rekordních – 57,1 mm. 17. 

května naměřila klimatologická stanice v Opavě-Oticích nejnižší teplotu v měsíci – 

pouhých 0,4˚C. 25. května však teploty dosáhly 28,6˚C. Průměrné teploty se 

pohybovaly kolem 15,2˚C.1155 

 

Červen 
Na začátku června trápily Opaváky velké vedra. V důsledku toho se např. zkrátily 

vyučovací hodiny v ZŠ Englišova na 30 min. „Děti na prvním stupni končí v jedenáct 

hodin, na druhém ve dvanáct. Když se to žáci dozvěděli, propukli v jásot,“1156 řekla 

                                                 
1152 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě, Ostrava, 2012. 
1153 Moravskoslezský Deník, Opavský a Hlučínský Region. 2003, roč. III/83, str. 1. 
1154 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě, Ostrava, 2012. 
1155 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě, Ostrava, 2012. 
1156 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 25, str. I. ISSN 1212-
2041. 
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zástupkyně ředitele Eva Ticháčková. Do ulic vyjely také kropící vozy Technických 

služeb Opava. „Kropíme celé město. Všechno co máme, je venku. A  jezdíme na dvě 

směny. Snažíme se abychom byli minimálně čtyřikrát za den v centru města. Na 

sídliště se dostaneme asi dvakrát a alespoň jednou do okrajový částí,“ řekl ředitel TS 

Aleš Žižlavský.  

 

V tomto měsíci navštívilo městské koupaliště 28 169 lidí. „Zaznamenali jsme 29 

slunečných dnů, takže průměrná návštěvnost činila 971 lidí,“ řekl vedoucí městských 

lázní a koupaliště Stanislav Chovanec. 

 

Suché počasí drželo v pohotovosti také hasiče. Poslední červnový víkend např. 

museli hasit požár na Vančurově ulici, kde hořela dřevěná bouda, kde přespávali 

bezdomovci. V okolních vesnicích hořela tráva např. v Hlubočci.1157 

 

Tepoty se v průměru pohybovaly kolem 18,8˚C. Ta nejvyšší 32˚C byla naměřena 11. 

června, nejnižší 5,6˚C 18. června. Napadlo celkem 17,6 mm srážek.1158 

 

Červenec 
V červenec měl podle pracovníku městského koupaliště jen 17 slunečných dnů a 

zaplavat si přišlo 17 676 návštěvníků. Rekordní návštěvnost zaznamenali v neděli 27. 

července, kdy na městské koupaliště přišlo 3 066 návštěvníků.  

 

V červenci napadlo rekordních 71,2 mm srážek a čtyři dny byly bouřkové. Teplotní 

průměr dosáhl 18,9˚C. Nejníže na 7,1˚C rtuť teploměru sestoupila 15. července, 

nejvýše dosáhla na 32,9˚C 21. července.1159 

 

Srpen 
„Ledovce tají ve Švýcarsku ve výšce čtyř tisíc metr. Zemědělci bědující nad mizernou 

úrodou, ryby lapající po vzduchu v přehřáté vodě rybníků, lidé omdlévající dusnem a 

                                                 
1157 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 30, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
1158 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě, Ostrava, 2012. 
1159 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě, Ostrava, 2012. 
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horkem v ulicích města. A opavské koupaliště praská ve švech,“1160 tak komentoval 

horké počasí na začátku srpna tisk. 

 

Velké škody napáchala vichřice, která se prohnala Opavskem v noci na čtvrtek 14. 

srpna. Hasiči museli vyjíždět např. do Brumovice, Vlaštoviček, Suchých Lazců, 

Hrabině či Děhylova. Nejvíce si však patrně zařádila v Opavě, kde spadl strom a 

datový kabel, na kterém byl závislý provoz několika velkých firem. Hasičům se však 

podařilo strom bez problémů odstranit. V Opavě-Jaktaři shořel krátce před osmou 

večer dřevěný sloup elektrického vedení.1161 Došlo také k výpadku elektrického proudu 

v několika čtvrtích. „Jeden strom  spadl přímo u koupaliště na místo, kde hlídám kola. 

Za chvíli se půjdou lidé koupat, takže ten strom musíme odstranit přednostně,“1162 řekl 

technický náměstek Technických služeb Opava Martin Girášek. Na městském 

hřbitově pobořil vítr zídku a padající strom poškodil vchod do obřadní síně, Dvořákovy 

sady přišly o dva strom, na Hřibově ulici spadl strom přímo na garáž atd. atd. „Během 

těchto dvou dnů jsem se museli v celém kraji vyrovnat s téměř 450 poruchami a 

výpadky. Z toho zhruba třetina se týkala Opavska,“1163 řekl tiskový mluvčí SME Pavel 

Nováček. 

 

A úmorná vedra pokračovala dál. „Toto pondělí byl takové dusno, že nám pacienti 

kolabovali i v čekárně nebo v ordinaci. Jedna paní si po příchodu do ordinace sedla 

rovnou na zem, protože se bála, že omdlí,“1164 řekla zdravotní sestra Šárka 

Vojvodíková ze zubní ortodontie na opavské poliklinice k situaci 18. srpna.  

 

Sezóna na opavském koupališti skončila 31. srpna. Během tohoto měsíce jej 

navštívilo 30 900 lidí. Celkově tu zavítalo během 83 provozních dnů 82 258 

návštěvníků.1165 

 

V srpnu napršelo 50,8 mm srážek a čtyři dny byly bouřkové. Teplotní průměr 19,6˚C 

byl nejvyšší v tomto roce. Nejníže na 6,2˚C rtuť teploměru sestoupila 28. srpna, 

nejvýše dosáhla na 35,3˚C 13. srpna.1166 

                                                 
1160 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 41, str. I. ISSN 1212-
2041. 
1161 Moravskoslezský Deník. III/190, str. 1 
1162 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 43, str. VIII ISSN 1212-
2041. 
1163 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 44, str. 1 ISSN 1212-
2041. 
1164 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 45, str. I ISSN 1212-
2041. 
1165 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 49, str. II. ISSN 1212-
2041. 
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Září 
V tento první podzimní měsíc klesaly jednotky všech naměřených údajů. Za září 

napršelo už jen 28,2 mm srážek, průměrné teploty se pohybovaly jen na 13,6˚C. 

Nejvyšší teplota dosahovala 22. září ještě horkých 29,7˚C, nejnižší však klesla 26. 

září již na -0,1˚C.1167 

 

Říjen 
Říjen už byl s průměrnou teplotou 6,2˚C citelně chladnější. Ještě druhý říjnový den 

byla naměřena teplota 20,7˚C, 28. října ale došlo k jejímu poklesu až na -7˚C. Za 

měsíc napršelo celkově 60,4 mm srážek.1168 

 

Listopad 
Letos začal sv. Martin nenaděloval. Celková sněhová pokrývka se neobjevila ani 

v jednom listopadovém dni. Průměrně se teploty pohybovaly nad nulou, tedy na 

6,4˚C. 1. listopadu byla naměřena nejvyšší 18,3˚C, 13. listopadu nejnižší teplota -6˚C. 

Napršelo ještě 36 mm srážek.1169 

 

Prosinec 
Průměrná teplota v prosinci se tedy pohybovala v minusových hodnotách a to na  

1,3˚C. 2. prosince dosáhla hladina rtuti na teploměru nejvyšší teploty 13,1˚C. Nejnižší 

teplota byla naměřena na první svátek vánoční. Mrazy dosáhly hodnoty -13,3˚C. 

Pouze čtyři prosincové dny se Opava schovávala pod sněhovou pokrývkou. Sněhové 

mraky nasypaly v té době maximálně 14 cm nového sněhu.1170 

 

13. prosince se Opavskem prohnala silná vichřice. Hasiči museli likvidovat následky 

v Hlučíně, Opavě, Březové, Šilheřovicích, Skřipově, Vlaštovičkách i na Vítkovsku.1171 

                                                                                                                                             
1166 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě, Ostrava, 2012. 
1167 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě, Ostrava, 2012 
1168 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě, Ostrava, 2012 
1169 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě, Ostrava, 2012. 
1170 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického 
ústavu v Ostravě, Ostrava, 2012. 
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PRAMENY 
 

- Výroční zprávy jednotlivých organizací a podniků 

- Regionální tisk (Opavský a hlučínský Deník a Region) 

- Zpravodaj Hláska 

- Internetové zpravodajské servery  

- Údaje Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Ostrava 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                             
1171 Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2003, roč. 12, č. 78, str. 1. ISSN 1212-
2041. 
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