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Úvod 
 
Opava si v roce 2004 připomněla 780 let historie města velkými oslavami.  
 
Slezské divadlo si připomnělo 200 let od položení základního kamene budovy, Slezské 
zemské muzeum zase 100 let od svého založení. 
 
Po 136 letech začala v Opavě fungovat pouze profesionální armáda. 
 
Město podepsalo smlouvu s firmou Kareta na rekonstrukci Dolního náměstí. 
 
Bylo dokončeno stěhování odborů Magistrátu města Opavy. 
 
Budova bývalého Okresního úřadu přešla do vlastnictví Slezské univerzity.  
 
Osmnáctiletý student Mendelova gymnázia David Čech se stal nejmladším a zároveň 
nejrychlejším Čechem, kterému se podařilo přeplavat kanál La Manche.  
 
To a mnohem více se dozvíte na následujících stranách.  
 
Přeji příjemné čtení. 
 
 
 
Monika Štěpánková 
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Události roku 2004 v České republice 
Leden  

Od 1. ledna stoupla výše důchodů o 2,5 procenta, v průměru o 144 Kč měsíčně. Vzrostla ale 

jen procentní část penze. Minimální mzda vzrostla ze 6 200 Kč na 6 700 Kč. 

 

4. ledna po dlouhé nemoci zemřela herečka Helena Růžičková. 

 

28. ledna schválil senát vyslání více než stovky profesionálních vojáků do Afghánistánu pro 

operaci Trvalá svoboda. Sněmovna souhlasila 25. února. Šlo o první nasazení českých 

vojáků v přímé bojové operaci od konce druhé světové války. 

 

29. ledna byla schválena novela trestního zákona, která zpřísňovala tresty pachatelům 

domácího násilí. Účinnosti nabyla 1. června. 

 

Míra nezaměstnanosti v lednu vzrostla na rekordních 10,8 procent. Práci si hledalo 569 474 

osob. 

 

Únor 

Přehlasováním Senátu přijala sněmovna novelu, která zavádí čtyři nové významné dny, 

včetně 8. března, a nové pojmenování 8. května. Účinnosti nabyla 5. března. 

 

16. února podlehl leukémii ve věku nedožitých čtyřiašedesáti let známý herec a moderátor 

Miloslav Šimek. 

 

20. února v nedožitých 79 letech zemřel publicista Jiří Ruml. 

 

27. února skončilo po 62 letech české vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky. 

 

Březen 

4. března upozornil Václav Klaus při své první prezidentské návštěvě Bruselu představitele 

EU na prohlubující se nesoulad mezi náročnými aktivitami EU a jejich finančním krytím.  

 

12. března zemřel v nedožitých 80 letech filmový režisér Karel Kachyňa. 

 

18. března se generální tajemník NATO Jaap De Hoop Scheffer zúčastnil v Praze 

slavnostního shromáždění při příležitosti pátého výročí vstupu ČR do aliance. 
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23. března rozhodla vláda o privatizaci Sokolovské uhelné. Společnost Sokolovská těžební 

za 50procentní státní podíl zaplatí 2,6 miliardy Kč. Jako nového majitele 46procentního 

podílu ve společnosti OKD vybrala skupinu Karbon. 

 

27. března získali Ceny Thálie exprezident Václav Havel za dlouholetý přínos divadlu, Otakar 

Brousek za celoživotní práci, Petr Kostka, Barbora Hrzánová, Jiří Korn a další. 

 

- Poslední  vojáci nastoupili na základní vojenskou službu před profesionalizací armády. 

 

Duben 

5. dubna bylo ve Vyškově otevřeno specializované pracoviště pro výcvik chemiků a 

profesionálních vojáků proti účinkům zbraní hromadného ničení ze všech členských zemí 

NATO. 

 

7. dubna poukázala Evropská komise ve zprávě o ČR na problémy české ekonomiky. 

Doporučila řadu opatření, zejména udržitelně snižovat schodek veřejných financí. Vybídla k 

reformě zdravotnického a důchodového systému. 

 

13. dubna podal premiér Špidla návrh na odvolání ministryně zdravotnictví Marie Součkové 

(ČSSD). 

 

14. dubna byl do čela resortu zdravotnictví jmenován poslanec ČSSD Jozef Kubinyi. 

 

- Jako první český prezident zahájil Václav Klaus jedenáctidenní státní návštěvu Číny. 

 

22. dubna sněmovna přehlasovala prezidentovo veto a znovu schválila nový zákon o DPH. 

Předloha snižovala základní sazbu DPH z 22 na 19 procent. Účinnosti nabyla 1. května. 

 

28. dubna schválila vláda prodej státního podílu v petrochemické skupině Unipetrol polské 

společnosti PKN Orlen. Firma za holding nabídla 13,05 miliardy Kč.  

 

Květen 

1. května se Česká republika stala spolu s dalšími devíti zeměmi členem Evropské unie, 

která se tak rozšířila z 15 na 25 států. 

 

5. května se českým zástupcem v Evropské komisi (EK) stal Pavel Telička.  
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11. května se českým zástupcem u Evropského soudního dvoru stal bývalý soudce 

Ústavního soudu Jiří Malenovský.  

 

12. května schválila vláda takzvaný konvergenční program postupného snižování schodků 

veřejných rozpočtů a konsolidace fiskální politiky do roku 2007. Schodek by měl v roce 2008 

klesnout pod tři procenta hrubého domácího produktu. 

 

25.-26. května navštívil na závěr svého prezidentského období Prahu slovenský prezident 

Rudolf Schuster. 

 

26. května jmenoval prezident Klaus Stanislava Balíka ústavním soudcem. Čtyři místa v 

patnáctičlenném ÚS zůstala stále neobsazena. 

 

Červen 

9. června schválila vláda desetiletý pronájem 14 švédských stíhaček Jas-39 Gripen za téměř 

dvacet miliard Kč. 

 

11.-12. června se historicky prvních voleb do Evropského parlamentu zúčastnilo 28,32 

procenta voličů. Zvítězila ODS a získala devět mandátů, druhá KSČM šest mandátů, tři 

mandáty dostala SNK- ED a po dvou mandátech získali KDU-ČSL, ČSSD a Nezávislí. 

 

12. června rezignoval ministr spravedlnosti Karel Čermák kvůli rozhodnutí vlády vzít 

soudcům od příštího roku 13. a 14. platy. 

 

16. června jmenoval prezident dvanáctou ústavní soudkyni Michaelu Židlickou. 

 

30. června ukončil Svaz nuceně nasazených po 14 letech existence svou činnost. 

 

Červenec 

1. července podal premiér Špidla demisi a prezident Klaus ji přijal. 

 

- Sněmovna schválila hospodaření vlády se státním rozpočtem za loňský rok. Schodek 

109,1 miliardy Kč byl nejvyšším deficitem v historii země. 

 

12. července směřovala do Prahy první zahraniční cesta nového slovenského prezidenta 

Ivana Gašparoviče.  
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13. července zahynul při potápění na Korsice zpěvák Karel Zich (55). 

 

26. července se úřadující předseda ČSSD Stanislav Gross stal novým premiérem a 

prezident Klaus ho pověřil sestavením nové vlády.  

 

Srpen 

4. srpna složila slib do rukou prezidenta Klause nová koaliční vláda ČSSD, KDU-ČSL a US-

DEU premiéra Stanislava Grosse.  

 

16. srpna zahynul při automobilové nehodě trenér hokejové reprezentace Ivan Hlinka (54). 

 

20. srpna rozvířila Mladá fronta Dnes úplatkářskou kauzu poslance Zdeňka Kořistky (US-

DEU), který tvrdil, že mu muž pověřený ODS nabídl 10 milionů Kč, když nepodpoří vládu.  

 

22. srpna zemřel ekonom a reformátor 60. let Ota Šik (84). 

 

24. srpna sněmovna vyslovila důvěru koaliční Grossově vládě.  

 

25. srpna navštívil Česko rakouský prezident Heinz Fischer. 

 

Září 

7.-12. září proběhlo v Brně Mistrovství světa v rádiovém orientačním běhu. 

  

17.-19. září zasedal v Praze Mezinárodní výbor pro demokracii na Kubě, vzniklý z iniciativy 

exprezidenta Václava Havla. Jednal o podpoře demokratické opozice na Kubě. 

 

21. září schválila vláda návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 83,6 miliardy Kč. 

Návrh počítal se zvýšením platů policistů, na platy učitelům byly přidány dvě miliardy Kč. 

 

24. září přijala sněmovna v senátním znění nový školský zákon reformující maturity. 

Matematika zůstane nepovinným maturitním předmětem. Účinnosti nabyl 1. ledna 2005. 

 

Říjen 

1. října začal platit nový zákon o zaměstnanosti, který pro občany nad 50 let prodlužuje 

pobírání podpory v nezaměstnanosti na devět měsíců až rok. Zvyšuje podporu a umožňuje i 

přivýdělek. 
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4. října zopakoval německý kancléř Gerhard Schröder v Praze, že berlínská vláda nepodpoří 

žaloby sudetských Němců u soudu ve Štrasburku.  

 

6. října schválila vláda odchod Boeingu z Aera.  

 

7. října se ČR stala členem Asijsko-evropského dialogu (ASEM), v němž spolupracují 

Evropská unie, Sdružení států jihovýchodní Asie (ASEAN), Čína, Japonsko a Jižní Korea. 

 

29. října podepsali nejvyšší představitelé a ministři zahraničí 25 členských zemí EU, včetně 

České republiky, v Římě ústavní smlouvu EU.  

 

Listopad 

1. listopadu začala platit novela trestního řádu, která do právního systému zavádí takzvaný 

eurozatykač. Čeští občané tak budou moci být vydáváni k trestnímu stíhání do jiných států 

EU. 

 

4. listopadu schválil senát branný zákon, který po téměř 140 letech zrušil povinnou 

vojenskou službu v českých zemích a umožnil vytvoření profesionální armády. Sněmovna jej 

schválila 24. září.  

 

5.- 6. listopadu skončily volby do krajských zastupitelstev jasným vítězstvím ODS před 

KSČM a ČSSD.  

 

12.-13. listopadu se druhého kola senátních voleb zúčastnilo jen 18,41 procenta voličů. 

Celkově zvítězila ODS ziskem 18 mandátů ve 27 obvodech. 

 

19. listopadu podepsala elektrárenská společnost ČEZ s bulharskou vládou smlouvu o koupi 

tří distribučních společností. Za 67 procent akcií měla zaplatit 281,5 milionu eur (asi 8,9 

miliardy Kč). Podle firmy to je největší česká investice v zahraničí. 

 

Prosinec 

1. prosince rozhodla vláda, že nabídne 51,1 procenta v Českém Telecomu nejdřív 

investorovi, v případě nízkých nabídek prodá akcie na kapitálových trzích. 
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5. prosince si ODS na svém kongresu znovu zvolila za předsedu Mirka Topolánka a začala 

se připravovat na převzetí vlády po příštích parlamentních volbách. Prvním místopředsedou 

byl zvolen Petr Nečas.1  

 

                                                 
1 http://zpravy.ihned.cz/c1-15421360-nejdulezitejsi-udalosti-v-ceske-republice-v-roce-2004, 
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004  
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Události roku 2004 ve světě 
Leden 

1. ledna Irsko převzalo od Itálie půlroční předsednictví EU. 

 

4. ledna proběhly v Gruzii předčasné prezidentské volby, zvítězil opoziční předák Michail 

Saakašvili, 25. ledna se stal prezidentem.  

 

6. ledna se Írán a Egypt dohodly na plném obnovení diplomatických vztahů po téměř 

čtvrtstoletém přerušení.  

 

6.-10. ledna navštívila americká delegace severokorejský jaderný komplex Jongbjon, KLDR 

tak splnila slib, že návštěvu umožní.  

 

16. ledna byl v Mnichově zatčen údajný velitel nacistických masakrů ve slovenských obcích 

Ostrý Grúň a Klak Ladislav Nižňanský.  

 

26. ledna rozhodlo Japonsko vyslat vojáky do Iráku; poprvé od konce druhé světové války šli 

japonští vojáci do válečné zóny.  

 

Únor 

1. února byla založena sociální síť Facebook. 

 

- Na Haiti vypuklo povstání proti prezidentu Jeanu- Bertrandovi Aristidovi; Aristide 29. 

února rezignoval. 

 

6. února bylo zabito při výbuchu v moskevském metru nejméně 39 lidí. Podle policie 

spáchala útok sebevražedná atentátnice z Čečenska. 

 

10. února byl ve Francii schválen zákaz nošení náboženských symbolů ve školách.  

 

16. února zahájily Indie a Pákistán historické mírové rozhovory, 20. června se dohodly na 

obnovení moratoria na jaderné zkoušky a 8. září po téměř 60 letech otevřely svá území pro 

vzájemné návštěvy turistů.  

 

19. února bylo oznámeno, že inspektoři OSN našli v Íránu utajované zařízení na výrobu 

obohaceného uranu.  
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24. února odvolal ruský prezident Vladimír Putin vládu Michaila Kasjanova a jmenoval 

úřadujícím premiérem Viktora Christěnka.  

 

Březen 

7. března vyhrála Konzervativní strana Nová demokracie předsedy Kostase Karamanlise 

parlamentní volby v Řecku. 

 

11. března byl spáchán dosud největší teroristický útok ve Španělsku – 191 mrtvých při 

útoku na vlaky v Madridu. Útok provedli maročtí islámští radikálové spojovaní s Al-Káidou. 

 

14. března se stal Vladimír Putin vítězem ruských prezidentských voleb.  

 

19. března Indie provedla test nové rakety Prithví schopné nést jaderné hlavice a schopné 

zasáhnout pákistánskou metropoli.  

 

29. března se NATO rozšířilo o sedm států z východu Evropy: Litvu, Lotyšsko, Estonsko, 

Bulharsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko.  

 

Duben 

14. dubna vyhrál parlamentní volby v JAR Africký národní kongres. 

 

15. dubna zvítězila v parlamentních volbách v Jižní Koreji provládní liberální strana Uri.  

 

17. dubna byl zvolen v druhém kole slovenským prezidentem Ivan Gašparovič.  

 

24. dubna odmítli kyperští Řekové v referendu sjednocení Kypru; Turkové byli pro 

sjednocení. 

 

25. dubna vyhrál prezidentské volby v Rakousku sociální demokrat Heinz Fischer. 

 

Květen  

1. května vstoupilo do EU deset zemí: ČR, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, 

Polsko, Slovensko, Slovinsko, Kyperská republika (evropská legislativa se vztahuje jen na 

řeckou část ostrova Kypr).  
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2. května odmítli členové izraelské strany Likud v referendu plán premiéra Ariela Šarona 

vyklidit všechny židovské osady v Gaze. 

 

9. května zahynul čečenský prezident Achmat Kadyrov při explozi bomby v Grozném.  

 

10. května zvítězil v předčasných parlamentních volbách v Indii nečekaně Indický národní 

kongres (I) Sonii Gándhíové.  

 

23. května byl německým prezidentem zvolen Horst Köhler (CDU).  

 

Červen 

10.-13. června vyhrála ve volbách do Evropského parlamentu pravicová frakce Evropská 

lidová strana/Evropští demokraté (EPP/ED). 

 

17.-18. června přijal Summit EU v Bruselu evropskou ústavu. 

 

21. června dosáhla SpaceShipOne jako první soukromá kosmická loď hranic vesmíru. 

 

27. června zvítězil v litevských prezidentských volbách bývalý prezident Valdas Adamkus. 

 

28. června se Irák stal suverénním státem. 

 

Červenec 

4. července byl rakouský prezident Thomas Klestil s akutními plicními problémy 

hospitalizován ve vídeňské nemocnici. O dva dny později Klestil zemřel. 

 

20. července zvolil Evropský parlament svým předsedou španělského socialistu Josepa 

Borrella. 

 

23. července znovu spojil most v bosenském Mostaru chorvatskou a muslimskou část města. 

 

30. července přijala Rada bezpečnosti OSN rezoluci vyzývající Súdán, aby urychleně zasáhl 

proti násilí muslimských milicí vůči černošskému obyvatelstvu v provincii Dárfúr.  

 

Srpen 

13. srpna začaly v Aténách letní olympijské hry. 
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16. srpna oznámil americký prezident Bush, že během deseti let americká armáda stáhne 

zhruba 70 tisíc svých vojáků ze základen v Evropě a Asii. 

 

29. srpna se vítězem předčasných prezidentských voleb v jihoruském Čečensku stal 

dosavadní ministr vnitra Alu Alchanov. 

 

Září 

1. září obsadili teroristé školu v jihoruském Beslanu a drželi v ní asi 1000 rukojmích, 

převážně dětí. Po dvoudenním vyjednávání 3. září na školu zaútočily speciální jednotky, 

které školu osvobodily. Během útoku zahynulo více než 300 osob. 

 

14. září se shodli premiéři Německa a Polska, že otázka vzájemného odškodnění z období 

druhé světové války je již vyřízena. 

 

16. září dorazil na pobřeží USA hurikán Ivan. 

 

29. září schválil maďarský parlament Ference Gyurcsánye do funkce předsedy vlády.  

 

Říjen 

4. října byla udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu americkým vědcům Richardu 

Axelovi a Lindě B. Buckové za výzkum čichových receptorů. 

 

5. října byla Nobelova cena za fyziku udělena americkým vědcům Davidu J. Grossovi, H. 

Davidu Politzerovi a Franku Wilczekovi. 

 

6. října doporučila Evropská komise členským státům, aby zahájily s Tureckem rozhovory o 

jeho přistoupení k Evropské unii.  

 

- Nobelova cena za chemii byla udělena Aaronu Ciechanoverovi, Avramu Hershkovi (oba 

Izrael) a Irwinu Roseovi (USA) za objev degradace proteinů za přítomnosti ubikvitinu. 

 

7. října poprvé americký prezident Bush jasně přiznal, že Irák neměl v době útoku zbraně 

hromadného ničení. 

 

- Nobelova cena za literaturu byla udělena rakouské spisovatelce Elfriede Jelinekové. 

 

8. října byla Nobelova cena míru udělena Keňance Wangari Maathaiové. 
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9. října proběhlo v Afghánistánu první kolo prezidentských voleb, které s více než 

padesátiprocentní podporou vyhrál prezident Hamíd Karzaí a obhájil tak svou pozici. 

 

17. října uspěl běloruský prezident Alexandr Lukašenko v referendu, ve kterém voliči 

rozhodovali o tom, zda se bude moci ucházet o třetí mandát v řadě.  

 

22. října Ruská Duma (dolní komora parlamentu) schválila ratifikaci Kjótského protokolu o 

omezení emisí skleníkových plynů. 

 

26. října schválil izraelský parlament Šaronův plán na stažení všech sil a osadníků z Gazy a 

části západního břehu Jordánu. 

. 

Listopad 

2. listopadu zvítězil v amerických prezidentských volbách dosavadní prezident George W. 

Bush, když porazil s náskokem demokratického kandidáta Johna Kerryho. 

 

11. listopadu zemřel v pařížské nemocnici šéf palestinské samosprávy Jásir Arafat. Do čela 

Organizace pro osvobození Palestiny byl zvolen dosavadní generální tajemník Mahmúd 

Abbás.  

 

15. listopadu rezignoval na pozici ministra zahraničí USA Colin Powell. Jeho nástupkyní byla 

jmenována Condoleezza Riceová. 

 

Prosinec 

3. prosince dostala nová slovinská vláda premiéra Janeze Janši důvěru parlamentu. 

 

26. prosince zasáhlo jihovýchodní Asii zemětřesení o síle 8,9 stupně Richterovy škály, které 

následně vyvolalo ničivé vlny tsunami. Miliony lidí se ocitly bez přístřeší, nejméně 70 000 lidí 

katastrofu nepřežilo. 

 

28. prosince se vítězem ukrajinských prezidentských voleb stal opoziční předák Viktor 

Juščenko.2  

                                                 
2 http://zpravy.ihned.cz/c1-15421160-nejdulezitejsi-udalosti-ve-svete-v-roce-2004   
http://cs.wikipedia.org/wiki/2004  
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Veřejný život 
Obyvatelstvo 

K 31.12.2004 mělo trvalý pobyt v Opavě 59 843 obyvatel, z toho bylo 31 283 žen. Zajímavé 

jsou také počty obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích. Do skupiny lidí ve věku 0-14 let 

patřilo 8 802 obyvatel Opavy, do skupiny 15-59 pak 39 588 obyvatel, věková skupina 60-64 

byla zastoupena 3 400 obyvateli a ta poslední 65+ pak 8 053 obyvateli.3  

 

Na první miminko v novém roce se v opavské porodnici čekalo až do 3. ledna, kdy na svět 

přišla Karolínka Cesneková. Její maminka Kateřina si užívala prostředí nového pavilonu. „Je 

to sto a jedna. Moc se mi to tady líbilo. Celou dobu před porodem se mi věnovala porodní 

asistentka a pro uvolnění bolestí jsem si mohla zacvičit s rehabilitačním balonem. U porodu 

voněla aromatická lampa a hrála hudba. Bylo to velmi uklidňující,“ podělila se v tisku o své 

zážitky čerstvá maminka.4 

 

Šedesát let v manželství, tedy diamantovou svatbu letos oslavili manželé Helena a Karel 

Rozsypalovi z Opavy. „Nejdřív jsme museli zajít na německý úřad do Pusté Polomi, bylo to 

za války, pak následoval obřad v kostele ve Velké Polomi. Nevěsta měla dlouhé bílé šaty a 

závoj a moc jí to slušelo,“ řekl novinářům pan Karel. Oba se shodli na receptu na dlouholeté 

manželství: „Na rozvod jsme nikdy nepomýšleli. A taky jsme nikdy nešli rozhádaní na lůžko. 

Vždycky jsme se usmířili.“5 

 

Události 

1. ledna byl jmenován šéfem opavské činohry za odstupujícího Václava Klemense Zdeněk 

Černín.6 

 

Letošní Tříkrálová sbírka probíhala 2.–11. ledna. Do pokladniček Charity Opava přispěli 

nejen obyvatelé opavského děkanátu, ale i někteří z obcí děkanátu hlučínského. Vybralo se 

celkem 881 672,50 Kč. Podle dohody bylo 65 % z vybrané částky vráceno zpět Charitě 

Opava, která je použila na podporu Chráněného a podporovaného bydlení pro duševně 

                                                 
3 http://www.opava-city.cz/assets/zx/podnikani/Ostatn__statistick___daje_za_m_sto_Opavu_1.doc 14.2.2014 
4 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, č. 
2, str. 1. ISSN 1212-2041. 
5 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, č. 
32, str. 2. ISSN 1212-2041. 
6 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, č. 
48, str. 15. ISSN 1212-2041. 
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nemocné, Rehabilitačních dílen pro duševně nemocné a mentálně postižené a Linky 

důvěry.7  

 

Čtyři stovky mladých mužů nastoupily na začátku ledna k povinné vojenské službě. O tomto 

nástupu se hovořilo jako o předposledním řádném k dosud ještě neprofesionální armádě. 

„Pro tyto povolance ještě neplatí žádná změna a jejich výcvik bude stejný jako u všech 

předchozích. Ale ten další nástup už by mohl být v jiném režimu,“8 řekl v tisku velitel 

opavského Výcvikového střediska logistiky Vladimír Jadrný.  

 

Od 15. ledna zahájilo oddělení výkonu rozhodnutí (tzv. exekuční oddělení) Okresního soudu 

v Opavě činnost na nové adrese a to na ulici Tyršova č. 14.9 

 

V únoru pokračovala jednání týkající se obsazení budovy bývalého Okresního úřadu 

v Opavě. Zájem o tyto prostory projevila Slezská univerzita podporovaná městem, ostravské 

finanční ředitelství, pod něhož spadá i opavský finanční úřad, a krajské celní ředitelství, které 

hledalo nové umístění pro opavský celní úřad. Úřad pro zastupování státu ve věci majetku 

požádal město, aby se tento spor řešil na regionální úrovni. Ředitel opavského finančního 

úřadu prosazoval oddálené řešení, protože stát, který budovu vlastní, se jí možná nebude 

chtít tak brzy zbavit. Zástupci celního úřadu byli nakloněni větším ústupkům a jednali 

s městem i o jiných variantách. A jak na věc pohlížel primátor města Zbyněk Stanjura: „Pro 

město by bylo výborné, kdyby se finanční úřad přestěhoval na Bezručovo náměstí a 

magistrát získal současnou budovu finančního úřadu. Ale nemůžeme myslet jen na zájmy 

magistrátu.“10 Nakonec budovu získala Slezská univerzita.11 

 

Krásných padesát let činnosti oslavil letos v únoru Dům dětí a mládeže. Od 2. do 6. února 

probíhaly v budově na Jaselské ulici Dny otevřených dveří. „Každý den se od 15 do 20 hodin 

může kdokoliv přijít podívat na naši činnost. Nahlédnout, co dělají děti v jednotlivých 

kroužcích, prohlédnout si budovu v Jaselské ulici i každou učebnu,“12 zvala v tisku ředitelka 

Jaroslava Poláková. Otevřena veřejnosti byla i Stanice mladých turistů a přírodovědců 

                                                 
7 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., březen, str. 3. 
MK ČR E 12483. 
8 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, č. 
3, str. II. ISSN 1212-2041. 
9 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, č. 
4, str. 2. ISSN 1212-2041. 
10 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 12, str. 2. ISSN 1212-2041. 
11 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 91, str. 2. ISSN 1212-2041. 
12 REGION OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, č. 9, str. II. 
ISSN 1212-2041. 
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v Husově ulici. Akce vyvrcholila 8. února ve Slezském divadle koncertem a představeními 

zájmových uměleckých kolektivů a sportovců domu dětí. K tomuto datu nabízela příspěvková 

organizace Moravskoslezského kraje více než stovku zájmových útvarů, které navštěvovalo 

každoročně na 1 600 dětí, mladých lidí i dospělých. Dětem se věnovalo devět stálých 

pedagogických pracovníků a dvaapadesát externích vedoucích.  

 

V únoru si mohli rodiče vybrat z nabídky příměstských táborů. Loutkové divadlo uspořádalo 

Jarní tábor v lesnatém prostředí Oderských vrchů v Rekreačním středisku Zálesí v Budišově 

nad Budišovkou. Stanice mladých turistů a přírodovědců připravila pro děti zábavné 

odpoledne v Minizoo, prohlídku jízdárny a projížďku na koních, veselé tělocvičení v areálu 

stanice nebo lezení na cvičné horolezecké stěně, to vše pod názvem „Kokosy na sněhu“. 

Areka organizovala pro děti od 6 do 15 let jarní tábor na Bystřičce.13 

 

Již popáté zavlála na budově opavské radnice tibetská vlajka. „Vyvěšení vlajky považujeme 

za projev základní solidarity,“14 komentoval rozhodnutí opavské městské rady primátor 

Zbyněk Stanjura.  

 

V březnu byl do opavské psychiatrické léčebny přemístěn takzvaný spartakiádní vrah Jiří 

Straka. Ten v osmdesátých letech znásilnil šest žen a tři z nich zavraždil.15  

 

30. března narukovalo do Výcvikového střediska logistiky v Opavě cca 240 branců. Tento 

nástup byl poslední, koncem roku odešli tito mladí vojáci do civilu. „Podle reformních 

dokumentů schválených vládou naše výcvikové středisko v Opavě v roce 2005 skončí a 

bude přesunuto do Vyškova. Znamená to mimo jiné, že civilní zaměstnanci přijdou o práci. 

Odborníci a specialisté, pokud by měli zájem, by se zřejmě mohli přesunout do Vyškova. 

Ovšem všichni mají rodiny v Opavě,“ řekl na přelomu března a dubna náčelník štábu 

Výcvikového střediska logistiky Radim Řehulka. „Objekty i celý areál jsou v relativně dobrém 

stavu. Jeden z původních záměrů zněl, že jej bude využívat vojenský útvar z Hlučína. Ale 

tento záměr padl. Proslýchají se různé věci, třeba že má o areál zájem Slezská univerzita. 

Ale to je opravdu jen šeptanda. Vedení střediska skutečně v těchto chvílích neví, co 

s areálem bude po roce 2005. Je to státní majetek a stát rozhodne, jak s ním naloží,“16 dále 

řekl Řehulka v tisku. Početně menší a nyní plně profesionální prapor elektronického boje, 

                                                 
13 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., únor, str. 5. 
MK ČR E 12483. 
14 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 18, str. 1. ISSN 1212-2041. 
15 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 91, str. 2. ISSN 1212-2041. 
16 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 28, str. 3. ISSN 1212-2041. 
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působící v Jaselských kasárnách pod velením Josefa Havlíka, by měl v Opavě zůstat. Město 

by tak opustilo 120 profesionálních vojáků a 90 občanských pracovníků z logistického 

střediska. Na Jaselské by poté zůstalo 200 vojáků. Primátor města Opavy byl pro zachování 

posádky ve městě. „Existence posádky je po naše město prestižní záležitost. Existence 

posádky vytváří i dobrou pozici pro řešení případných krizových situací, jakou byly například 

povodně v roce 1997,“17 zdůvodnil svůj názor primátor. 

 

Poslední březnový den zvalo město na Opavský velikonoční jarmark, který nabízel nejen 

kulturní povyražení ale i prodej tradičních výrobků. Kulturní program, trvající do 8. dubna, 

vznikal ve spolupráci s Domem dětí a mládeže, a proto také nabízel především folklorní a 

dechovou hudbu. K poslechu zahrála např. Slezská kapela, Dechový orchestr Opava, 

Kobeřanka nebo Pěvecké sdružení slezských učitelek. Hudební vystoupení byla doplněna 

povídáním o zvycích a tradicích.18  

 

Velikonoce si však připomnělo více opavských organizací. Výstavu na toto jarní téma 

připravili v Mateřské škole na Mnišské ulici či v Rehabilitačních dílnách Charity Opava, kde si 

mohli návštěvníci rukodělné výrobky také zakoupit. Dům dětí a mládeže lákal na Cestu 

kolem světa v rámci programu Pohádkový domeček. Děti se tu mohly seznámit 

s Velikonočními ostrovy. Ve velikonoční dílně si každý mohl vyrobit svou kraslici a přitom se 

zúčastnit velikonočního turnaje „Člověče nezlob se“.19 

 

22. dubna si město Opava připomnělo již 59. výročí osvobození města Opavy ve II. světové 

válce. Za účasti členů Československé obce legionářské, Českého svazu bojovníků za 

svobodu, Konfederace politických vězňů, Matice slezské, armády a dalších se uskutečnila 

pietní akce na náměstí Osvoboditelů u památníku osvobození a poté na Městském hřbitově 

u pomníku rudoarmějců.20  

 

Fanoušci mistrovství světa v hokeji mohli přijít společně fandit a to rovnou na Horní náměstí 

v rámci akce „Češi do toho!“. 28. dubna tu byla připravena velkoplošná projekce zápasu 

                                                 
17 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 28, str. 3. ISSN 1212-2041. 
18 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., duben, str. 12. 
MK ČR E 12483. 
19 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., duben, str. 8–
9. MK ČR E 12483. 
20 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 32, str. 3. ISSN 1212-2041. 



                                                                                          

 20

České republiky a Německa. A nejen to, diváci si mohli zahrát v tipovacích soutěžích, 

občerstvit se nebo si poslechnout Elvis Presley Revival.21  

 

V dubnu byl expřednosta opavského okresního úřadu Antonín Šrom odsouzen pěti a půl lety 

vězení za pokus o podvod. Také dostal pětiletý zákaz vykonávat funkci zakladatele, ředitele 

a člena správních a dozorčích rad obecně prospěšných společností.22 

 

1. května vešla v platnost nová obecně závazná vyhláška o oceněních a poctách 

Statutárního města Opavy. Nově byly definovány podmínky, za jakých je možné dostat Cenu 

Statutárního města Opavy, Medaili Statutárního města Opavy, Čestné občanství, Cenu 

primátora města Opavy či Cenu Petra Bezruče. Medaile města Opavy, jako druhé nejvyšší 

ocenění, byla vyrobena ve slovenské Kremnici v počtu 20 kusů podle návrhu akademického 

sochaře Zdeňka Kolářského. 

 

„Tak přísaháme!“ zaznělo v Hrabyni 7. května naposledy. V proslovech bylo několikrát 

připomenuto, že se jedná po několika staletích o poslední přísahu, vojáky základní vojenské 

služby poté nahradí profesionálové. Přítomen byl např. náčelník generálního štábu Pavel 

Štefka, náčelník štábu opavského Výcvikového střediska logistiky Radim Řehulka či opavský 

primátor Zbyněk Stanjura. Po složení přísahy čekal většinu z dvou set nováčků šestitýdenní 

odborný kurz, na konci června se pak rozjeli k určeným útvarům. Civil je čekal v prosinci 

letošního roku.23  

 

14. května byl zahájen provoz opavského městského koupaliště. Na návštěvníky čekalo 

několik novinek. „Vodu v obou bazénech lze vyhřát až na pětadvacet stupňů. Takže i když 

venku ještě nebudou parna, plavání nebude jen pro ty nejotužilejší,“24 řekl v tisku provozně 

technický náměstek Technických služeb Martin Girášek. Dalším vstřícným krokem byly 

bezplatné jízdy na tobogánech. Bazének pro nejmenší prošel rekonstrukcí a u vstupu do 

koupaliště se objevily nové turnikety pouštějící návštěvníky po jednom. Vstupné do areálu se 

zvýšilo na 35 Kč. Od 16 hodiny platilo snížené vstupné za 20 Kč. Děti do 6 let měly vstup 

zdarma. 

 

                                                 
21 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 34, str. 1. ISSN 1212-2041. 
22 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 91, str. 2. ISSN 1212-2041. 
23 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 38, str. 1. ISSN 1212-2041. 
24 REGION OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, č. 41, str. I. 
ISSN 1212-2041. 
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Letošním vítězem soutěže sborů dobrovolných hasičů Statutárního města Opavy se stalo 

družstvo Podvihova. Klání proběhlo 16. května na fotbalovém hřišti v Opavě-Kylešovicích a 

účastnily se ho hasičské jednotky z Kylešovic, Kateřinek, Suchých Lazců, Podvihova, 

Komárovských Chaloupek, Komárova, Vlaštoviček, Zlatník, Milostovic, Vávrovic, Držkovic, 

Palhance a Malých Hoštic. Soutěžilo se v jediné disciplíně – požárním útoku s vodou.25 

 

Zvýšení daně z pěti na devatenáct procent se dotklo i stravování v opavských restauracích. 

V květnu se cena menu v restauraci Astron zvedla z 55 na 60 Kč, v El Pasu na Krnovské 

ulici ze 49 na 55 Kč. Cena v restauraci U Hrocha zůstala na 49 Kč. „Chodívaly jsme dřív více 

do El Pasa, protože tamní prostředí se nám víc líbilo, ale teď obědváme U Hrocha. Je to 

levnější, dávají tam více zeleniny a výběr ze tří jídel je fajn. Konkurence tady zafungovala 

skvěle a dobře se z toho má zákazník. Tak to má být,“26 řekla v tisku jedna ze stravujících se. 

V centru města byly ceny menu vyšší. U Krbu stálo menu 60 Kč, U Přemka pak v průměru 

58 Kč. Jídelna Zelený jelen na Dolním náměstí měla ve své nabídce jídla za 47 až 55 Kč.  

 

Opavský bohemista, pedagog a překladatel Libor Martinek převzal na mezinárodním 

Světovém dni poezie ocenění za překlady polské poezie. „Ve srovnání s mými kolegy, kteří 

se soustředili na překlady polské literární klasiky, která však byla do češtiny již dříve 

znamenitě přetlumočena, soustřeďuji se na současnou polskou poezii, neboť mnozí autoři 

nám nebyli překládání z politických důvodů – například disidenti nebo emigranti – nebo 

z různých příčin debutovali až po roce 1990. V Polsku existuje množství výborných básníků, 

kteří si překlad zaslouží,“27 řekl o své práci Martinek. Oceněný však získával uznání již dříve. 

V roce 1997 se stal laureátem XXVI. Varšavského básnického podzimu za překlady a 

popularizaci polské poezie v zahraničí a na XXVI. Mezinárodním básnickém listopadu 

v Poznani v roce 2003 získal hlavní cenu za překlady polské poezie. 

 

Téměř osmihodinový program nabídlo tradiční setkání partnerských měst Opavy a Ratiboře, 

tentokráte na české straně hranice. 20. května se na Horním náměstí od 14 hodin postupně 

představily ve třech časových blocích hudební a taneční seskupení Kulturní společnosti 

země Ratibořské (Fracja, Efekt I, Efekt II, Raciborzanie atd.) a Ratibořského centra kultury 

(tetraedr, Klub společenských tanců, Strzecha), odpoledne pak završila hudební produkce 

                                                 
25 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červen, str. 4. 
MK ČR E 12483. 
26 REGION OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, č. 39, str. 
II. ISSN 1212-2041. 
27 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 38, str. 7. ISSN 1212-2041. 
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známé jazzové skupiny Grupa bez nazwy. Městu Opava a Ratiboř se podařilo získat na tuto 

akci peníze z fondů Evropské unie.28  

 

21. a 22. května se na sídlišti Kateřinky-Západ uskutečnila velká akce pro děti – Bambiriáda. 

Akce, jenž představuje sdružení a organizace pracující s dětmi, vstoupila již do svého 6. 

ročníku. Hlavním organizátorem se stal Elim Opava. První den se postaraly o program 

jednotlivé organizace, které nabízejí volnočasové aktivity dětem jako např. Dům dětí a 

mládeže, Charita. Připravily pro děti u Centra Elim v Kateřinkách soutěže a hry. Sobota 

patřila ukázkám agility a výcviku psů a také hasičům, kteří předvedli něco ze své profese. Se 

vstupenkami, které byly k dispozici na základních školách, měli účastníci také volný vstup do 

Slezského zemského muzea, do Památníku II. světové války v Hrabyni či do Arboreta 

v Novém Dvoře.29 

 

V květnu pokračoval vleklý soudní spor města Opavy o třicet milionů korun za prodej 

vodárenských akcií. V roce 1999 měla společnost Alcatraz za provizi zprostředkovat městu 

co nejvýhodnější nabídku na odkup 170 tisíc vodárenských akcií. Město si však tento postup 

rozmyslelo a samo prodalo celý balík akcií přímo anglické firmě Anglian Water International. 

Společnost Alcatraz poté žalovala město Opava za ušlý zisk.30  

 

26. května se přišli Opavané rozloučit na Městský hřbitov se známým historikem a 

archivářem PhDr. Josefem Gebauerem. Ač rodák z Prahy působil už od roku 1972 v Opavě, 

se kterou se úzce sžil. Jako pracovník Zemského archivu v Opavě zpřístupnil badatelské 

veřejnosti desítky archivních fondů, zpracoval stovky úředních rešerší. Byl autorem či 

spoluautorem mnoha populárně laděných publikací, studií a článků. Patří k nim např. kniha 

„Náměstí a ulice města Opavy, Historický místopis“, „Válečné dějiny Opavska“ či „Purkmistři 

města Opavy“. V tisku publikoval seriály věnované opavským firmám, podnikatelům a dalším 

významným osobnostem. „V tomto směru zůstává po zesnulém citelná rána, kterou nebude 

tak lehce zacelit. Neboť ne každému je dáno, aby dokázal spojit odbornou erudici, znalost 

pramenů, se schopností sdělovat zjištěná fakta čtivě a pro všechny přístupnou formou,“31 

napsal o zesnulém PhDr. Karel Müller, ředitel Zemského archivu v Opavě.  

 

                                                 
28 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 40, str. 7. ISSN 1212-2041. 
29 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 40, str. 2. ISSN 1212-2041. 
30 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 91, str. 2. ISSN 1212-2041. 
31 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červenec-
srpen, str. 7. MK ČR E 12483. 
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V rámci uzavření vícestranné konsensuální dohody institucí opavského regionu změnilo sídlo 

Celního úřadu Opava k 1. červnu svou adresu. Od tohoto data ho mohli občané najít 

v budově č. 13 na Kolářské ulici. Činnost referátu celního řízení a INTRASTATu vykonávali 

celní úředníci v budově č. 37 na ulici Těšínská (areál TQM Opava, a.s.), kde byl také 

vymezen celní prostor Celního úřadu Opava.32 

 

4. až 6. června proběhl ve víceúčelové hale poprvé Opavský veletrh. Prodejní a předváděcí 

akce nabídla návštěvníkům výrobky a služby pro dům, byt, dílnu i zahradu. Nabídku doplnily 

také expozice prodejců aut, regionálních výrobců a institucí. Prezentovalo se zde i opavské 

Městské informační centrum. Pestrý sortiment doplňoval bohatý doprovodný program, který 

probíhal jak v hale tak i ve venkovních prostorách. Součástí bylo např. vystoupení Železného 

Zekona, modní přehlídky, barmanské show, atrakce, soutěže a aktivity pro děti na dětském 

dopravním hřišti, trampolíně či obřím hradu z kostek.33 

 

7. června se v prostorách kunínského zámku oženil primátor Zbyněk Stanjura se svou 

přítelkyní Hanou Malurovou.34  

 

Již 120 let existuje v Opavě-Kylešovicích tamní hasičský sbor. Ve své době byl prvním 

českým sborem dobrovolných hasičů ve Slezsku. Oslavy tohoto kulatého jubilea zahájil sbor 

v pátek 11. června propagačním námětovým cvičením. Další den byla na programu soutěž 

mladých hasičů v areálu školy U Hřiště. Neděle znamenala slavnostní tečku za oslavami. 

Začalo se v 9 hodin dopoledne průvodem historických zástav, který začínal u budovy požární 

zbrojnice a končil v kostele sv. Jana Křtitele, kde proběhla slavnostní mše. Její součástí bylo 

svěcení nové zástavy Sboru dobrovolných hasičů z Kylešovic. Poté hasiči položili kytice a 

věnce u pomníku Rudolfa Gudricha, zakladatele spolkové činnosti dobrovolného hasičstva 

ve Slezsku. Následovala valná hromada sboru a odpoledne pak lidová veselice v areálu 

restaurace Penzion na Hlavní ulici, kde byla pro tento den instalována výstavka historické i 

současné požární techniky.35 

 

30. června ukončila v plném rozsahu svou činnost Okresní organizace Svazu nuceně 

nasazených v Opavě. „Ukončili jsme totiž svůj hlavní úkol, tedy vyplacení finančního 

                                                 
32 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červen, str. 6. 
MK ČR E 12483. 
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34 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 91, str. 2. ISSN 1212-2041. 
35 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., leden, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
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odškodnění občanům nuceně nasazeným za druhé světové války,“36 řekla v tisku 

předsedkyně opavského okresního výboru Věra Alešová. Jednalo se o lidi, kteří byli nuceně 

nasazeni v průmyslu a zemědělství v Německu před rokem 1938. 

 

Od 26. června do 26. září trvala ve výstavních prostorách pražského Centra pro 

středoevropskou architekturu výstava prací mladých avantgardních studií, která stojí mimo 

oficiální proud architektury. Cílem bylo vyprovokovat diskusi mezi těmito studii, architekty i 

veřejností. Mezi vystavené práce byla zařazena i práce opavského Atelieru 38. „Vytvořili 

jsme dva metry vysoký trojúhelníkový hranol. Jeho boky tvoří výstavní panely z OSB desek, 

podlaha a strop je z čirého skla. Panely se v rozích nedotýkají, lze jimi tedy z rohu nahlížet 

dovnitř, do procesu tvorby, do vnitřního světa vztahu architekta, investora. Uvnitř jsou 

dřevěné kostky – symboly myšlenek, nástrojů, prostředků – volně rozsypány po podlaze,“37 

řekl o díle v tisku jeden z členů Atelieru 38 architekt Tomáš Bindr. Na vnějších stěnách 

hranolu byly umístěny fotografie realizovaných staveb a studií. Jejich dílo se tak dostalo i do 

zemí, které se celého projektu pod názvem Young Blood účastnily – Slovensko, Maďarsko, 

Rakousko, Slovinsko a Polsko. 

 

Předposlední červnový víkend otevřeli vodáci z opavského Kanoe klubu vodní slalomovou 

dráhu, kde přichystali závody ve vodním slalomu pro neregistrované sportovce. 

Nejrychlejším dospělým vodákem se stal Jiří Lubojacký. Mezi dětmi dojel s nejlepším časem 

Petr Binčík. „Tohle byl první ročník a ten příští bychom už rádi udělali na novém kanále,“38 

řekl Martin Rousek z Kanoe klubu.  

 

V polovině tohoto roku nabídl tisk občanům informace týkající se budoucnosti budovy 

Komerční banky na Ostrožné ulici. Banka budovu chtěla prodat. Zájem projevilo město 

Opava, jedním z důvodu koupě byla totiž myšlenka na zřízení městského muzea. Muselo by 

však zaplatit 25–30 mil. Kč. „Objekt prošel totální rekonstrukcí. A stačí vybourat dvě příčky a 

máme k dispozici dokonalé prostory,“ řekl tisku náměstek primátora Pavel Mališ (ODS). Ne 

všichni zastupitelé byly zastánci zřízení muzea. „Nevadí mi záměr koupit budovu, ale zřídit 

muzeum. Máme zřídit městskou instituci s provozem několika milionů korun? Rušíme školy, 
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hádáme se o pár tisíc pro sociální organizace a teď uděláme muzeum?,“39 řekl tisku 

zastupitel Rudolf Chamráth.  

 

Tolik očekávané prázdniny začaly a v Opavě na to byli připraveni. AREKA ZO ČSOP zvala 

v červenci na letní tábor na Vidnavě a v srpnu pak na Bystřičce. Výpravy za dobrodružstvím 

v duchu křesťanských zásad v Údolí černého čápa přichystalo občanské sdružení Klub 

Pathfinder. Také Výtvarné centrum Odysea vyjelo s dětmi na necelých čtrnáct dní mimo 

hranice Opavy. Na pobytu v Račím údolí u Javorníka nabízelo výtvarné hry, divadlo, sport a 

turistiku. Stanice mladých turistů a přírodovědců lákala na dva zajímavé příměstské tábory. 

Na „Zázvorovém táboře“ mohly děti během osmi dnů vyjíždět z Opavy na kole, poznávat 

pěkná místa regionu a přitom se naučit správně fotografovat. Na táboře s názvem 

Prázdninové hrátky – týden bude krátký mohli malí výletníci navštívit jízdárnu v Kateřinkách, 

zasoutěžit si na koupališti v Hradci nad Moravicí, naučit se ovládat raft na rybníku Přerovec 

nebo navštívit naučnou stezku Hvozdnice ve Slavkovském lese. Závěr patřil výletu do okolí 

zámku v Raduni. Dům dětí a mládeže nabízel ve svých prostorách technicko-sportovní 

tábory.40  

 

Na Mezinárodním mistrovství českého klubu německého ovčáka, který proběhl 4. července 

v Suchdolu nad Odrou, zvítězil opavský kynolog Zdeněk Klapetek se svým Butar Galánem, 

pětiletým německým ovčákem.41   

 

13. července proběhla v Opavě konference, která měla vést k větší ochraně lidí ve městech 

při fotbalových zápasech. Měla to být reakce na události před a během fotbalového zápasu 

Opavy a Baníku Ostrava 15. května tohoto roku, kdy fanoušci napadali občany a způsobili 

nemalé škody na majetku. „Nemůžeme napravovat to, co se stalo, tím že se odsoudí pár 

výtržníků, kteří dostanou nucené práce. A příští rok pak zase vše opakovat…Pro mě je 

nepřijatelné investovat miliony do fotbalového stadionu a pak mít kvůli fotbalovému zápasu 

uzavřené město. Přece nemůže žít zbytek města ve strachu,“42 řekl novinářům primátor 

města Zbyněk Stanjura. Diskutovat se mělo ve čtyřech tématických okruzích: o možnostech 

měst a obcí ovlivnit předcházení negativním jevům souvisejících s diváckým násilím při 

konání fotbalových utkání, o možnostech fotbalových klubů, o úloze bezpečnostních složek 

v tomto problému či o změnách disciplinárního řádu Českomoravského fotbalového svazu při 
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postihu klubů za jevy narušující průběh utkání.43 Jednání se nakonec účastnili zástupci osmi 

fotbalových klubů, policie, soudci i politici. Českomoravský fotbalový svaz však žádného ze 

svých zástupců neposlal. Diskutující navrhli vytvoření pracovní skupiny, která by měla 

upřesnit konkrétní návrhy a nápady a jak je uvést do praxe. Hovořilo se např. o legislativních 

změnách, o vytvoření databáze chuligánů, odpovědnosti klubů za své fanoušky či o 

zpřísnění podmínek pro pořadatelskou službu.44 

 

Také letos navštívilo Rádio Čas se svou Pravou českou poutí Opavu. Ilona Czáková, Jarda 

Hypochondr, František Nedvěd, tak to byla zvučná jména showbussinesu, která se objevila 

na programu akce v polovině prázdnin. Návštěvníci se sjížděli ke Globusu, kde vše probíhalo 

na přilehlém parkovišti.45  

 

Od roku 1974 se datuje historie Týdne divů, velké opavské recesistické akce. V baseballu, 

volejbalu, fotbalu, ale i skákání do dálky s batohem, pití piva ve stoje na hlavě či mariáši 

soutěží sedm klanů. Vše pak vrcholí Plesem Ugandy. 46 Vítězem letošního ročníku se stal 

tým S.CL.Erotic, který tak obhájil loňské vítězství. Nicméně tým Ugandy přiletěl letos podpořit 

v „pláničkovském“ kostýmu až z daleké Minnesoty jeden ze zakladatelů celé akce, Dalibor 

Fronček.47 

 

Nakladatelství Libri Praha vydalo knihu Rudolfa Žáčka, ředitele Slezského ústavu Slezského 

zemského muzea v Opavě, Dějiny Slezska v datech. Na 400 stranách autor zachytil důležité 

události celého historického území od konce devátého století do současnosti a územní a 

správní vývoj Slezska, s jeho majiteli a s dalšími potřebnými informacemi o státech i 

správním členění celého Slezska. Součástí obsahu je také přehled bibliografie, rejstřík 

osobností i místních a zeměpisných jmen.48 

 

V průběhu letních měsíců probíhal v souvislosti s rekonstrukcí Dolního náměstí 

archeologický výzkum. Byla nalezena nejen keramika ale např. také zvířecí kosti či kosterní 

pozůstatky dítěte i dospělých jedinců. „V okolí kostela bývalo obvykle pohřebiště, takže 
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nálezy koster nejsou zase až tak překvapující,“ řekl v tisku vedoucí opavského odboru 

archeologie Národního památkového ústavu Michal Zezula. Kromě těchto nálezů však 

archeologové objevili také středověkou součást dřevěné cesty. „Masivnost konstrukce 

signalizuje, že skutečně mohlo jít o cestu, která pochází pravděpodobně z druhé poloviny 13. 

století. Cesta je tvořená kulatinou, na které jsou kolmo položené dřevěné fošny. Určení dřeva 

zatím nebylo provedeno, a tak se jenom domníváme, že může jít o jedli a dub,“49 řekl Zezula. 

Zajímavým byl i nález téměř třiceti hracích kostek. „Hrací kostky samy o sobě nejsou ničím 

výjimečným, protože karban byl ve středověku hodně rozšířený. Nacházené jsou běžně, ale 

ne v takovém počtu, a právě tím je náš nález dost neobvyklý. Usuzujeme, že patřily 

řemeslníkovi, který je vyráběl a na tržišti prodával, nalezeny byl totiž i jejich polotovary,“50 řekl 

Zezula.  

 

Již po dvacáté vyrazil na svou trasu Pony Express – přeprava pošty v sedlech koní. Jeho 

cesta začala 16. srpna v německém Harenu. V Opavě se pošťáci na koních zastavili 22. 

srpna na Horním náměstí. V odpoledních hodinách tu byl otevřen speciální poštovní úřad a 

atmosféru dotvářela country kapela Wee West Band. Na 17. hodinu pak byl naplánován 

průjezd jezdců a předávka pošty.51  

 

40. let trvání si letos připomněla Základní organizace chovatelů v Opavě-Kylešovicích. 

Součástí oslav se stala 28. a 29. srpna soutěžní výstava králíků, drůbeže a holubů 

v Chovatelském areálu v Kylešovicích. „Hlavní cenou v tombole bude prase o váze sto deseti 

kilogramů. Připravena je i dětská tombola, kde vyhrává každý los. Zajištěna je také projížďka 

na koni, kolo štěstí a stánky s občerstvením,“52 zval v tisku jednatel Zdeněk Gebauer.  

 

Tentýž víkend uspořádal Okresní myslivecký spolek Opava již třicátý ročník Memoriálu 

Richarda Knolla. O nejlepšího ohaře se zadáním titulu Vítěz ČR 2004 a dalších titulů se 

soutěžilo v honitbách mysliveckých sdružení Bolatice-Křeménky, Bohuslavice a Bělá. „Na 

Opavsku se tato vrcholná kynologická akce pořádá podruhé. Poprvé to bylo v roce 1992. 

Za své si ji letos vzali nejen členové Okresního mysliveckého spolku (OMS) a kynologické 
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komise, ale i jednotlivá myslivecká sdružení,“53 řekl v tisku předseda OMS a ředitel 

organizačního výboru Jaromír Kašing.  

 

Pěvecký sbor Mendelova gymnázia Luscinia slavil úspěchy v zahraničí. „Při příležitosti 

vstupu ČR do EU jsme byli společně se soubory z Moravy a z Čech pozváni do 

Lucemburska. Vedle vystoupení v divadle a na náměstí v Lucembursku, jsme zde také 

pokřtili své čtvrté CD Africké hudby,“54 popsala manažerka sboru Eliška Slovíková. Křest byl 

spojen s vernisáží opavské rodačky Ivy Mrázkové. Sbor se také dostal do přímého přenosu 

televize RTL. Poté pokračovali sboristé ve své cestě po Evropě, aby dvakrát zazpívali 

v Paříži a jednou v Norimberku. 

 

V září rezignoval náměstek primátora Václav Klučka na post v představenstvu fotbalového 

klubu SFC Opava s tím, že odmítl tolerovat praktiky, které klub prováděl.55  

 

K 1. září nastoupil v čele Charity Opava nový ředitel, stal se jím Jan Hanuš, který tak 

nahradil v dlouholetém působení RNDr. Annu Ekslerovou. „Přebírám fungující organizaci, 

kterou nečekají zásadní změny, ale spíše ty dlouhodobé, o kterých většina zaměstnanců ví, 

a které se týkají kvality a efektivity práce. Chci, aby současná střediska byla zachována, a 

usiluji především o to, aby se stále zkvalitňovala práce. Vlastně budu pokračovat v těch 

změnách, které zahájila paní ředitelka Ekslerová,“56 řekl pro Hlásku nový ředitel.  

 

4. a 5. září oslavil Spolek chovatelů drobného zvířectva v Opavě se sídlem v Kateřinkách 

výstavou králíků, holubů a drůbeže v chovatelském areálu na náměstí sv. Trojice v Opavě již 

80 let svého trvání. Pokračovatelem spolku je nyní Základní organizace I. Výstava ukázala 

nejlepší chovatelské výsledky, nové druhy a metody chovů.57 

 

10. a 11. září si v Opavě připomněli 800. výročí působení řádu německých rytířů v českých 

zemích, neboť tento řád patřil k nejstarším řádovým komendám u nás a v Opavě působil již 

před rokem 1200. V současnosti založil řád Střední varhanickou školu v Opavě a opravil 

budovu konventu na Rybím trhu a areál kláštera na Beethovenově ulici. Oslavy začaly 

v minoritském klášteře vernisáží výstavy Léčit a pomáhat, pro veřejnost přístupnou od 12. 
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září. Poté následovalo mezinárodní sympozium o rytířských řádech v českých zemích a 

večerní bohoslužba v Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie, během které byl vysvěcen a 

předán nový zvon. Následující den se zahajovalo děkovnou mší v konkatedrále a v šest 

hodin odpoledne byl program zakončen v minoritském klášteře slavnostním oratoriem. 

Zájemci si mohli během tohoto víkendu zakoupit v „minoritu“ pamětní medaile a mince či si 

nechat na opavském poštovním úřadě orazítkovat korespondenci symbolem řádu a výročí.58 

 

„Po úspěchu výuky bezpečného inline bruslení v posledním srpnovém týdnu, jíž se na 

asfaltové ploše v areálu Mendelova gymnázia za vedení dvou zkušených lektorů zúčastnily 

na dvě desítky spokojených zájemců, jsme se rozhodli udělat něco i pro širší sportovní 

veřejnost města,“59 řekl redaktoru měsíčníku Hláska Mgr. Jiří Reichert, jeden z iniciátorů 

myšlenky vzniku Univerzitního sportovního klubu Slezské univerzity. Výsledkem byl 1. ročník 

závodu na inline bruslích s názvem Slezská brusle, který připadl na 18. září. Trať byla 

zasazena do centra města. Z Horního náměstí, které bylo rovněž cílem, závodníci směřovali 

přes ulici Hrnčířskou, Masarykovu, sady Svobody, Beethovenovu a Matiční ulici na Rybí trh. 

Startu předcházela instruktáž ze základu inline bruslení a závod pro děti do 10 let s názvem 

Slezská bruslička, jehož vítězkou se stala Lucie Černohorská. Hlavní závod byl rozdělen do 

čtyř věkových kategorií. Mezi soutěžícími do 15 let zvítězil David Böhm a do 20 let Tomáš 

Böhm. V kategorii nad 20 let zvítězil Daniel Hájek a v kategorii žen Zuzana Volfová. 

 

Město jako člen Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska uspořádalo v letošním 

roce druhý ročník Dnů evropského dědictví, kdy se po celé republice otevírají památky, aby 

seznámili veřejnost se svou historií. V týdnu, kdy zmíněná akce probíhá, si Opava vybrala 

sobotu 18. a neděli 19. září. Veřejnosti byla zpřístupněna Konkatedrála Nanebevzetí Panny 

Marie, kostel sv. Ducha, kostel sv. Jana Křtitele, Památka padlých – kostel sv. Hedviky, 

kostel sv. Petra a Pavla, kostel sv. Vojtěcha, kaple Povýšení sv. Kříže, kaple sv. Kříže – 

Švédská kaple, Městský dům kultury Petra Bezruče a Obchodní dům Breda. V každé 

památce čekal na návštěvníka průvodce. Výkladu se ujaly studenti Vyšší odborné školy a 

hotelové školy. V budově bývalé obchodní a živnostenské komory a v kapli Povýšení sv. 

Kříže zahráli k poslechu posluchači Církevní střední varhanické školy.60 

 

9. až 20. září se město Opava připojilo k celostátní akci Den bez aut 2004. Pořádání akce se 

v Opavě ujala Areka a Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže. Ve spolupráci s městskou a 
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státní policií, záchranným systémem a opavským Českým červeným křížem připravili 

pořadatelé např. výstavu informačních panelů ve městě či hlídky dětských zastupitelů a 

městských strážníků pro monitorování parkování aut na území města. 22. září mohli využít 

obyvatelé i návštěvníci města jízdu městskou hromadnou dopravou zdarma nebo se 

zúčastnit na Horním náměstí téhož dne happeningu.61  

 

O možnostech realizace konkrétních projektů mezi Opavou a městy v severovýchodní Anglii 

bylo setkání zástupců regionu North East a primátora města Opavy 23. září na opavské 

radnici. Jednalo se o problémech např. v oblasti životního prostředí, dopravy a násilí na 

stadionech. Výsledkem by pak měly být návrhy, s jejichž realizací se počítalo v roce 2005. 

Koordinaci spolupráce zajišťoval odbor prezentace a zahraničních vztahů města.62 

 

Koncem září se 11. oddíl vodních skautů přístavu Poseidon Opava poprvé zúčastnil 

celostátního závodu pramic „Napříč Prahou – Přes tři jezy 2004. „Posádku vždy tvořili čtyři 

hoši a jeden dospělý kormidelník. Trasa vedla od Střeleckého ostrova na Štvanici, což je 6,5 

kilometru. Všichni tak měli jedinečnou možnost plout historickým středem Prahy,“63 řekl pro 

Hlásku kapitán vodních skautů Dalibor Zeman. V kategorii od 12 let v konkurenci 22 lodí 

dojeli opavští v druhé půli závodního pelotonu.  

 

V říjnovém vydání opavského měsíčníku Hláska informoval Ing. Martin Dostál z odboru 

hlavního architekta a územního plánu opavského magistrátu o úspěšném ukončení projektu 

„Mapový fond Euroregionu Silesia“, který byl spolufinancován Evropskou unii. Jeho cílem 

bylo soustředit informace o veřejně dostupných mapových podkladech z území Euroregionu 

Silesia a o provozovaných geografických informačních systémech (GIS) ve veřejné správě 

na jeho území.64 

 

První říjnový víkend otevřelo své nákupní prostory na Těšínské ulici Tesco. Při té příležitosti 

zazpívali finalisté SuperStar Šárka Vaňková a Tomáš Savka. Přijelo se podívat několik tisíc 

lidí.65 Den před otevřením Tesca byl opavskému stacionáři Mraveneček předán finanční dar 

v hodnotě 50 tis. Kč. Rozhodla o tom anketa, kterou Tesco vyhlásilo od 1. do 20. září. 

Občané tak měli možnost vybrat neziskového partnera nového hypermarketu. Zvítězil právě 
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projekt Charity Opava – stacionář Mraveneček. „Finanční dar použijeme na splácení 

leasingu dopravního automobilu, kterým cestují naše děti,“66 řekla v tisku Jana Montágová 

z Charity.  

 

5. a 6. října uspořádal Slezský ústav Slezského zemského muzea v Opavě mezinárodní 

vědeckou konferenci „Migrace – tolerance – integrace“. 

 

Krásných dvacet let své činnosti oslavil 10. října turistický oddíl Kamarádi dálek Opava, ve 

zkratce KADAO. Kromě stanových táborů pořádá oddíl cyklistické, pěší a vodácké 

prázdninové putování. Jeho členskou základnu tvoří 38 dětí ve věku od 7 do 15 let a studenti 

od 15 do 26 let.67 

 

12. října navštívil Opavu velvyslanec Jihoafrické republiky v Praze J. E. dr. Noel Noa Lehoko. 

Svůj pobyt zahájil setkáním s představiteli Slezské univerzity a přednáškou pro studenty a 

pedagogy na téma Deset let demokracie v Jihoafrické republice. Po prohlídce historického 

centra města byl velvyslanec přijat představiteli města Opavy. Na setkání bylo diskutována 

možnost spolupráce opavské univerzity s některou z jihoafrických univerzit. Po slavnostním 

obědě navštívil host Městský dopravní podnik a na závěr si prohlédl zámek v Hradci nad 

Moravicí.68 

 

14. října převzal primátor města Opavy Ing. Zbyněk Stanjura na půdě Slezské univerzity 

z rukou rektora prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc. významné ocenění. „Stříbrná medaile je 

poděkováním primátorovi za jeho přínos vzájemným kontaktům představitelů SU a opavské 

samosprávy a konkrétní pomoc při řešení optimalizace dislokace univerzitních budov ve 

městě,“69 řekl prof. Ing. František Němec, PhD., který oceněného představil přítomným.  

 

V letošním roce vyhovělo Ministerstvo zahraničních věcí ČR nabídce Euroregionu Silesia na 

uspořádání jubilejního 10. zasedání Česko-polské mezivládní komise. Zástupci polských a 

českých ministerstev, příhraničních krajů a euroregionů se sešli 21. a 22. října v nových 

prostorách Slezské univerzity. V závěrečném protokolu komise konstatovala velmi dobrou 

spolupráci euroregionů při realizaci programů EU zaměřených na podporu přeshraniční 
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spolupráce a doporučila aktivní zapojení zástupců euroregionů do práce všech pracovních 

skupin komise.70 

 

22. října složilo u hrabyňského památníku 165 vojáků a vojákyň, nových profesionálů 

Výcvikového střediska logistiky v Opavě, přísahu.71 V říjnu přebývalo v Opavě 165 vojáků 

náhradní služby, z toho 61 žen. Patřili tu absolventi středních vojenských škol, vojáci 

náhradní vojenské služby a vojákyně z povolání. Kromě těchto vojáků tu byla ještě skupinka 

vojáků základní služby a vojáci z povolání a občanští zaměstnanci Armády ČR, kteří tu 

absolvují odborné kurzy. Vojákyně byly ubytovány odděleně od mužů. První tři týdny musely 

trávit v kasárnách, poté už měly normální režim, tedy pracovní dobu do půl čtvrté, poté 

osobní volno a vycházky. „Nemají ovšem žádná privilegia, nic jim neodpustíme. Přihlížet 

však musíme k tomu, že jejich požadavky, například na hygienické potřeby, jsou od mužů 

odlišné. Protože nemáme v areálu kasáren obchod, je jim umožněno podle jejich požadavků 

i po dobu oněch tří týdnů nakoupit venku,“72 řekl o pobytu žen v kasárnách velitel střediska 

podplukovník Atila Kádár. „Víme jasně, že k 31. prosinci 2005 výcvikové středisko končí. Teď 

plníme, co máme: výcvik budoucích vojenských profesionálů,“ řekl k budoucím plánům velitel 

posádky podplukovník Kádar.  

 

28. října si Opavané připomněly u pamětní desky Tomáše G. Masaryka, umístěné na budově 

Slezské univerzity, 86. výročí vzniku samostatného československého státu. 

 

Na shromáždění zástupců oblasti Matice slezské 12. listopadu v Matičním domě byl na další 

období opět zvolen předsedou PhDr. Artur Sommer.73 

 

17. listopadu si Opava přiměla krátkou pietní vzpomínkou u Památníku obětí totalitních 

režimů v parku na náměstí Slezského odboje Den boje za svobodu a demokracii. 

 

Unikátní historický parní válec Aveling – Porter z roku 1912, nejstarší a nejmenší v České 

republice byl opět přivezen do Opavy. Původně stál na prostranství před opavským 

střediskem Správy silnic v Kylešovicích, ale poté byl zapůjčen společnosti Železniční výtopna 

Jaroměř k renovaci. „Bohužel se náš záměr nezdařil. Pracovníci muzea nám slíbili, že válec 

zrenovují a vystaví v muzeu v Jaroměři. Měl být také prezentován na různých příležitostech, 
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například na Dni páry, a pak jsme si vymínili, že ponese tabulku s nápisem: Zapůjčen 

Správou a údržbou silnic Opava. Nakonec bohužel z dohody sešlo, protože zástupci této 

společnosti nesehnali na renovaci peníze,“74 řekl v tisku vedoucí provozu opavského 

střediska Správy silnic Karel Sýkora. Stroj byl tedy dopraven zpět do Opavy. Na zimu byl 

schován pod přístřešek a na jaře ho čekala konzervace a nový nátěr. A jen tak pro informaci: 

„v době, kdy tento stroj ještě upravoval konečnou vrstvu na silnici, byl valčíř, který ho 

obsluhoval, nejdůležitější osobou na silnici. Na stavbu chodil v bílých rukavicích a shora 

kontroloval, kam mají ostatní cestáři ještě přihodit štěrk. Zatímco ostatní už byli dávno doma, 

on teprve upravoval povrch a jen na něm záleželo, v jaké kvalitě budoucí silnice bude.“75 

 

11. listopadu si Opava připomněla Den veteránů. Vzpomínka na oběti válek proběhla na 

městském hřbitově u památníku obětí 1. světové války. Kytice na pietní místo položili pplk. 

Ing. Attila Kádár, velitel opavské vojenské posádky, Ing. Václav Klučka, náměstek 

opavského primátora, zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé 

obce legionářské.76 

 

30. listopadu navštívili Slezskou univerzitu a opavskou radnici velvyslanci Polska a Litvy, 

Andrej Krawczyk a Romualdas Kozyrovičius. Oba měli přednášku v univerzitní aule na téma 

litevsko-polsko-českých vztahů a regionální spolupráce v Polsku v historii a dnes. Na radnici 

probírali hosté s primátorem města řadu společenských témat. Velmi diskutovanou byla 

otázka školného či potřeba intenzivnějšího mezinárodního partnerství ve školství. Hovořilo se 

také o Evropské ústavě nebo o udržitelnosti společné zemědělské politiky. Poté velvyslanci 

odjeli na zámek v Hradci nad Moravicí.77 

 

5. prosince začaly poprvé v novodobé historii Opavy vánoční trhy na Dolním náměstí. 

Sdružení Rytíři a Lapkové z Vítku bylo vybráno městem, aby zařídilo celý průběh akce. Trhy 

se probíhaly v dřevěných domečcích umístěných po obou delších stranách náměstí. Vše 

zahájila Mikulášská nadílka a slavnostní rozsvícení vánočního stromečku. Na nadílku se sjeli 

Mikulášové a jejich společníci, kteří byli svědky otevření nebe a pekla a následným soutěžím 

pro děti, jako bylo skákání na obláčky, navážení dříví pod kotel atd. Trhy doprovázel i další 

kulturní program, který začal 17. prosince v duchu lidových Vánoc s živým Betlémem či 
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recesistickým závodem ve sprintu na lyžích. Program vyvrcholil návštěvou kouzelnické školy 

v Bradavicích a velkým vánočním desetibojem a byl ukončen 23. prosince.78  

 

7. prosince navštívili Opavu představitelé polského sejmu. Setkání 18 polských poslanců 

inicioval Ing. Andrzej Markowiak, poslanec a místopředseda Euroregionu Silesia. Nejdříve se 

setkali s vedením města Opavy v zastoupení primátora a jeho náměstka Jana Mrázka. 

Probírala se otázka politických systémů obou států, financování obcí, obecní rozpočty ale i 

otázky celostátního charakteru jako daňový systém v ČR, systém získávání oprávnění 

k podnikání a situace v zemědělství. Poté navštívili poslanci také Slezské divadlo, kde zhlédli 

polskou národní operu Halka od Stanislava Moniuszka.79 

 

Rada města doporučila otevřít veřejné záchodky pro všechny občany zdarma. Poplatek byl 

zrušen od 12. prosince.80 „Podstatné je to, aby záchodky byly volně přístupně, i když to bude 

město stát víc. Je to samozřejmost, kterou by mělo město poskytovat,“81 řekl v tisku 

náměstek primátora Pavel Mališ. Město prostřednictvím technických služeb provozuje dva 

veřejné záchodky – jeden za Slezankou, jeden na Krnovské ulici. 

 

18. prosince začalo hořet v obchodním domě Breda. Shořela část prvního patra, ostatní 

patra byla poškozena kouřem a sazemi. Vyšetřování potvrdilo, že požár nebyl založen 

úmyslně, na vině byla patrně špatná elektroinstalace. Byla způsobena škoda cca 15 milionů 

Kč.  

 

V prosinci byl propuštěn z opavské psychiatrické léčebny spartakiádní vrah Jiří Straka. „Do 

naší léčebny se bude od ledna příštího roku vracet pouze na určenou kontrolu vždy jednou 

za tři týdny nebo podle aktuální potřeby. V jeho zájmu je, aby termíny dodržoval, protože je 

budeme pečlivě sledovat. Bezdůvodnou absenci bychom museli ihned hlásit,“82 řekl tisku 

ředitel opavské léčebny Ivan Drábek.  

 

22. prosince opustil opavská kasárna poslední voják základní vojenské služby. Po 136 letech 

začala v Opavě fungovat pouze profesionální armáda. 20. prosince měli vojáci slavnostní 

nástup, na kterém jim byly rozdány pamětní listy. V těchto dnech se také rozhodlo o tom, že 
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v Opavě skončí Výcviková základna logistiky, která se měla přesunout do Vyškova. Prapor 

elektronického boje působící v Jaselských kasárnách zatím v Opavě zůstane. A co 

s prázdnými budovami? „Jedná se o státní majetek a před samosprávou mají přednost 

všechny státní organizace. Nejdříve dostane nabídku resort obrany. Teprve kdyby všichni 

odmítli, tak by to dostalo město,“83 řekl v tisku primátor. A které budovy nakonec budou 

obývat vojáci – ty na Jaselské nebo Dukelské ulici? To má rozhodnout až budoucnost. 

Opavská radnice však dle tisku prosazovala variantu: vojáci v Dukelských kasárnách, státu 

kasárna na Jaselské ulici. 

 

Oslavy 780 let města Opavy 

Letošní oslavy 780 let města Opavy se odrazily v mnoha dílčích akcích v průběhu roku. 

Vyvrcholením však byl více než týden nabitý akcemi. 3. až 11. září se mohli obyvatelé a 

návštěvníci Opavy seznámit s Opavou historickou, filmovou, divadelní, výtvarnou, literární, 

sportovní či např. hudební. 

 

3. září – Opava bezpečná  

V tento den se veřejnosti představovaly zábavnou formou státní i nestátní organizace 

působící v Opavě. Od 10 hodin se ve víceúčelové hale představil společnou ukázkou např. 

integrovaný záchranný systém.  

 

V městských sadech si mohli přijít na své milovníci pejsků při podívané na precizní práci 

policejních kynologů se zadržováním pachatelů. Svou techniku přivezli ukázat nejen hasiči, 

ale i armáda, státní policie či zdravotnická záchranná služba. Na záchranáře přišla řada při 

ukázce záchrany tonoucího. Vrcholem pak byla ukázka zásahu hasičů a záchranné služby 

při dopravní nehodě, u které začalo hořet auto.84 

 

3. – 4. září – Opava historická 

Horní náměstí, Rybí trh a prostranství za Slezankou ožilo středověkým městečkem. 

Středověcí prodavači, kováři, dráteníci, hudebníci, kartářka či kat. Ty všechny jste mohli 

v tomto a následujícím dni právě v centru města potkat. Krámky, palisáda z dřevěných kůlu 

jako improvizovaná hradba, podium se špalkem pro kata. I tak vypadalo Horní náměstí 

s Rybím trhem v těchto dnech. Od šesti hodin odpoledne to tu vše ožilo. Děti se mohly 

nechat natáhnout na skřipec či zkusit trefit terč střelbou z luku. Rodiče si mohli koupit krásný 

keramický hrneček, ozdobu, nechat si věštit či si koupit pamětní minci. Mezi dřevěnými 

                                                 
83 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 90, str. 2. ISSN 1212-2041. 
84 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 72, str. 5. ISSN 1212-2041. 



                                                                                          

 36

stánky byl jeden věnován i Městskému informačnímu centru, které tu prodávalo propagační 

předměty města Opavy, nabízelo informační letáky či pamětní medaili k oslavám města.  

 

Ve 20. hodin začalo hlasité bubnování a za hlavním vyvolávačem se začali řadit do pestrého 

průvodu rytíři, středověcí měšťané, jezdci na koních, hudebníci a dokonce i velbloud. Průvod 

vyrazil z Horního náměstí a obešel centrum města, aby se vrátil opět před Hlásku. Do 

průvodu osvětleného loučemi se zapojovali i občané a návštěvníci města. Večer pak na 

podiu uprostřed náměstí předvedli své umění ohňoví muži a exotické tanečnice. Lidé si 

k poutavé podívané mohli koupit pivo i medovinu. A jak to vše viděl jeden z novinářů? 

„Stovky zlatých dukátů létaly vzduchem. Jednotný krok prušácké gardy a sevřeného oddílu 

mušketýrů, volný krok dvouhrbého velblouda a jeho doprovodné arabské výpravy. A nakonec 

vstoupil na náměstí král. Král železný a zlatý, který od primátora Zbyňka Stanjury převzal 

klíče od městské brány a s nimi vládu nad Opavou. Alespoň po dobu středověkých her a 

slavností. Je sobota odpoledne a v Opavě oficiálně začaly týdenní oslavy 780 let udělení 

městských práv. Už v pátek se davy Opavanů sešly na menší noční průvod středověkých 

zbrojnošů a ohňový večer. Desítky loučí ozářily prostranství před Slezským divadlem a lidé 

pak sledovali temné keltské tance, žongléry s ohnivými holemi a hůlkami nebo drobný výjev 

ze souboje španělských šlechticů,“85 psal jeden z nich.   

 

Následující den byl historický program nabitý dobrodružstvím. Od 10 do 13 hodin se 

proměnil travnatý prostor za Slezankou v kolbiště. Začala rytířská zápolení pro děti. Před 

patnáctou hodinou se opět na Horním náměstí začal srocovat dav, složený z postav 

připomínajících historické události z dějin města Opavy. Ten se pak dal do pochodu 

v barevném a veselém průvodu z Horního na Dolní náměstí a Masarykovou třídou, přes sady 

Svobody a Ostrožnou ulicí zpět na Horní náměstí. Král Přemysl Otakar II. se svou družinou 

byl poté slavnostně uvítán a předal současnému primátorovi Zbyňku Stanjurovi již zmiňovaný 

klíč od bran města. Ten společně se svými hosty, starostou partnerského města Roth 

(Německo), Ratiboře (Polsko) a Liptovského Mikuláše (Slovensko) shlížel z malého podia 

v prostoru za Slezankou na nefalšovaný rytířský turnaj. Na Horním náměstí i Rybím trhu 

stále žilo historické městečko. 

 

Večer se pak sešli zvaní hosté – diplomaté, krajští a opavští politici, primátoři partnerských 

měst na plese ve Slezském divadle. Hlediště bylo zakryto speciálně k tomu vyrobenou 

podlahou, čímž se vytvořil působivý prostor k tancům a veselí v historicky významné a 
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krásné budově. Při té příležitosti byla předána první nová ocenění města Opavy – Medaile 

Statutárního města Opavy a Ceny Statutárního města Opavy.  

 

Medailí byli oceněni tito:  

- Ing. Andrzej Markowiak, bývalý primátor Ratiboře, dnes poslanec Sejmu PR – za 

rozvoj česko-polských vztahů;  

- prof. RNDr. Martin Černohorský, CSC., první rektor Slezské univerzity;  

- Dr. Ing. Milan Píka, syn Heliodora Píky – za rozhodující přínos při budování pamětní 

síně vojákům, kteří bojovali za svobodnou a demokratickou republiku proti totalitním 

režimům;  

- Mons. Josef Veselý, opavský děkan – za dlouholetou službu v opavské farnosti;  

- Milan Palisa – za celoživotní aktivní působení ve sportovním životě města;  

- Miloš Zbavitel – za dlouholeté významné působení ve Slezském divadle;  

- PhDr. Josef Gebauer in memoriam – za celoživotní činnost v oblasti archivnictví a 

popularizace historie města Opavy;  

- Dr. Vladimír Neuwirth in memoriam – za celoživotní přínos při rozvoji křesťanských 

aktivit v evropském měřítku a za založení Cyrilometodějské knihovny v Opavě. 

 

Cenu získali tito: 

- RNDr. Anna Ekslerová, ředitelka Charity Opava – za dlouholetou charitativní činnost 

ve městě; 

- Karel Kostera – za dlouholetou aktivní činnost v oblasti hudební kultury; 

- Mgr. Libor Martinek, Ph.D. – za významné česko-polské aktivity v oblasti literatury; 

- David Čech, student Mendelova gymnázia – za mimořádný sportovní čin – překonání 

kanálu La Manche v novém českém rekordu v srpnu tohoto roku. 

 

Mimo tato dvě významná ocenění byli na slavnostním večeru předány také Ocenění za 

rozvoj zahraničních vztahů města Opavy MUDr. Alexandru Slafkovskému, primátorovi města 

Liptovský Mikuláš a Richardu Erdmannovi, primátoru města Roth a Cena Petra Bezruče 

klavíristovi Lukáši Vondráčkovi.86  

 

5. září – Den partnerských měst 

Slavnostní zahájení tohoto dne proběhlo dopoledne za účasti hlavních představitelů 

německého Rothu, polské Ratiboře a slovenského Liptovského Mikuláše. Od 10 hodin se 

postupně začaly na podiu na Horním náměstí představovat umělecké soubory jednotlivých 
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měst, mimo jiné opavské Pěvecké sdružení slezský učitelek, polský Farní sbor fary sv. 

apoštolů Matouše a Matěje, německý sbor Gesangsgruppe Ratibors či slovenský Komorný 

súbor okresného učitelského zpěvokolu Tatran. V 18 hodin se představil na náměstí 

mládežnický orchestr Art kolegium Nikolaje a závěr patřil ve 20 hodin německé jazzové 

skupině The 100 Club, která navodila na Horním náměstí pohodovou večerní atmosféru. 

Návštěvníci si mohli koupit k poslechu občerstvení a posedět v party stanech na lavičkách. 

Partnerské soubory včetně mužského sboru z Dravogradu vystupovaly během dne i ve 

Sněmovním sále minoritského kláštera, kde mimo jiné vystoupila v 16.30 i německá 

houslistka Sarah Deborah Struntz.  

 

Od 13 hodin připravila škola Faktum v sadech Svobody zábavnou jazykovou stezku pro 

všechny, kdo si chtěli vyzkoušet své jazykové schopnosti nebo se naučit pár nových slovíček 

na dané téma.87 

 

K vyzkoušení byla také jídla zahraničních kuchyní nabízena např. v hotelu Koruna, 

v restauraci U Klapetků, Astronu, Contactu, v restauraci U Přemka nebo např.  U tiskárny.  

 

6. září – Opava filmová 

Dějištěm Opavy filmové byla obě opavská kina i refektář Domu umění, kde se celý den 

promítaly filmy ze světové kinematografie a dokumenty tématicky spojené s oslavami. 

V Elektře byl věnován prostor tématu Město v hlavní roli. Promítal se francouzsko-španělský 

film Erasmus a spol., Felliniho Amarcord či kultovní německý film Nebe nad Berlínem. V Míru 

se promítaly filmové dokumenty. Představil se tu snímek „Opava olympijská“, zobrazující 

letošní olympiádu, která proběhla v rámci festivalu Další břehy, či dokument „Katastrofická 

povodeň“ manželů Jany a Josefa Kravarových z Opavy, kteří v něm zachytili ničivé řádění 

velké vody v roce 1997 v Opavě. Snímek získal stříbrnou plaketu v soutěži Tokyo Video 

festival. Ve 20 hodin pokřtili Kravarovi v kině Mír svůj nový snímek o Opavě nazvaný Opava 

v proměnách času, umístěný stylově v dětské zavinovačce. V refektáři Domu umění se 

promítaly od 17 do 20 hodin snímky o opavské kultuře posledních let, dokumentující 

především akce a hosty festivalů Další břehy, Bezručovy Opavy, studentské majálesy i různé 

netradiční výtvarné a divadelní projekty. Patřily k nim tituly Živé obrazy, Hosté festivalu Další 

břehy, Hosté festivalu Bezručova Opava, Studentský Majáles, Divadlo na trati aneb za 

Chuchelnou Evropa.  
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V prostorách Knihovny Petra Bezruče se téhož dne otevřela výstava na téma Opava 

podnikatelská. Opava byla již od středověku křižovatkou obchodních cest a budova knihovny 

již několik desítek let slouží také jako sídlo obchodní komory, proto tedy toto téma a místo. 

Prezentovaly se tu nejrůznější opavské firmy a podniky. Mimo jiné také Slezská univerzita, 

která tak demonstrovala spolu s dalšími třemi školami zájem o spolupráci s podnikatelskou 

sférou zaměřením výzkumu na spojení s praxí. „Co však tomuto úsilí chybí, je jakýsi 

spojovací článek, který by naše vědce a pedagogy orientoval na taková témata aplikovaného 

výzkumu, jejichž řešení si dnešní rozvoj podnikání v regionu prioritně vyžaduje,“ řekl při 

slavnostním zahájení kvestor Slezské univerzity Jaroslav Kania. Představitelé opavské 

Hospodářské komory mimo jiné uvedli, že na Opavsku bylo vydáno 33 tis. živnostenských 

listů, ale aktivních je z toho pouze 12 tisíc. A také, že 103 členů Hospodářské komory 

reprezentuje 58 % obratu podnikatelských subjektů na Opavsku a 14,4 % zaměstnanců 

v této sféře.88 

 

Výstava trvala do 11. září. Svými výrobky se mohly firmy prezentovat i v rámci historického 

jarmarku. Autosalony mohly prezentovat prodávané vozy na přehlídce 4. a 5. září na náměstí 

Osvoboditelů. 

 

7. září – Opava divadelní 

Nejen město ale i Slezské divadlo letos slavilo. A nepřipomínalo si jen tak nějaké výročí. 

Celých 200 let uteklo od položení základního kamene jeho budovy, proto i tato instituce se 

výrazným způsobem zapojila do letošních oslav. 7. září byly uvedeny na jeho prknech tři 

české díla, které výrazně zasáhla do divadelních dějin. V 10.00 hod. představilo operu 

Prodaná nevěsta v režii Jany Andělové-Pletichové, v 14.00 hod. drama bratří Mrštíků Maryša 

v režii Zdeňka Černína a na 19.00 hodinu bylo připraveno první opavské uvedení inscenace 

Její pastorkyňa. Po ukončení představení divadlo zvalo na venkovní světelnou laserovou 

show za doprovodu hudby houslistky Vanessy Mae. Opavskou divadelní scénu však tvoří 

také např. Loutkové divadlo. To připravilo představení loutkového souboru Sněženky pod 

názvem Vyšetřování Ikarova pádu, které bylo uvedeno opavskému publiku poprvé v rámci 

letošního programu festivalu Další břehy. Večer byl pak věnován Pravdivé zprávě o zkáze 

Titaniku. Loutkáři vyšli také do ulic a na Horním náměstí se představili v odpoledních 

hodinách Kocourkovskými povídačkami. K programu se také přidalo Divadlo Radost Tomáše 
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Koliandra, které zvalo do prostor Domu umění na autorské představení Máje Karla Hynka 

Máchy.89   

 

8. září – Opava výtvarná 

Především pro děti z mateřských a žáky ze základních škol byla určena dopolední akce ve 

Dvořákových sadech, sadech Svobody a na Horním náměstí. Dle svého uvážení, 

momentální nálady a inspirace mohly křídami vyzdobit tamní chodníky a cesty. Od půl jedné 

do tří hodin odpoledne se pak soustředilo dění na Ostrožnou ulici, kde se vytvořily soutěžní 

týmy, které zdobily připravené chaloupky z lepenky věnované společně s barvami Modelem 

Obaly. Jedním ze soutěžních týmů bylo i družstvo magistrátních úředníků, které bylo 

odměněno za svůj výkon společnou fotkou s primátorem města.  

 

Ve čtyři hodiny odpoledne se sešli na Horním náměstí všichni obdivovatelé krásných žen a 

hlavně módy. Své modely tu předvedli místní módní návrháři. 

 

Odpoledne se na sluncem zalitém travnatém prostranství před Základní uměleckou školou 

na Solné ulici a Domem umění představili se svými pracemi studenti výtvarného oboru. 

Nádherně ztvárnili pomocí papírů a dalších materiálů jednotlivé znamení zvěrokruhu, které 

pak jako oživlé sochy předvedly procházejícím. Dům umění byl po celou dobu otevřen, aby 

nalákal na výstavu výsledků projektu Speciální základní školy na Havlíčkově ulici a 

partnerských škol v Lublinu a finském městě Vaasa. V přilehlé zahradě se prezentovala 

opavská výtvarná skupina X z Plenéru X04. Součástí programu byly také vernisáže dvou 

výstav – fotografií Dany Kyndrové pod názvem Žena mezi vdechnutím a vydechnutím a 

vybraných děl sochařského sympozia „Opava 2004 – Nová místa“ spojená s anketou pro 

občany.  

 

Sochařské sympozium bylo zahájeno na konci minulého roku a jeho cílem bylo obohatit a 

dotvořit městský prostor. Zástupci města Opavy pozvali několik vybraných sochařů, aby si 

prohlédli jeho prostory a zkusili svými díly jeho vzhled obohatit. Nebyli limitováni tématem, 

materiálem ani penězi, ale museli své výtvory citlivě zasadit do prostoru města. Bylo vybráno 

pět sochařů, z nichž si každý mohl vybrat svého žáka nebo spřízněného kolegu. A tak se 

výběr ustálil na těchto jménech: Jan Ambrůz, Kurt Gebauer, Josef Jankovič, Ivana Junková, 

Lenka Klodová, Prius Kotrba, Tomáš Medek, Šárka Mikesková, Zdeněk Ruffer a Aleš 

Veselý. Pracovní skupina jmenovaná městem vybrala devět výsledných prací: „Světlo“ a 

„Štěrbina - Stěna“ Jana Ambrůze, „Ptáci“ Kurta Gebauera, „Na hranici“ a „Pokus o stretnutie 
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II.“ Josefa Jankoviče, „Volutu“ a „Zrcadlo Denisy Ujhelyiové“ od Zdeňka Ruffera a „Otáčivý 

bábel“ od Aleše Veselého.90  

 

Projekt Dany Kyndrové „Žena mezi vdechnutím a vydechnutím“ představoval forografie 

z třicetileté tvorby autorky, která se věnuje po celou svou kariéru výhradně černobílé 

humanistické fotografii. Snímky byly na výstavě řazeny tak, aby vytvořily jakýsi životní příběh 

obsahující dospívání, mateřství, rodinu, zábavu, práci, erotiku, víru i stáří. V Opavě se 

projekt prezentoval poprvé v takovém rozsahu.91  

 

9. září – Opava poetická 

Už několik dnů před Opavou poetickou si mohli občané a návštěvníci Opavy na výlepních 

plochách města číst básnické texty. Nezvyklé a neočekávané? To rozhodně ano, tím také 

chtěl projekt „Opava City – Poezie v otevřeném prostoru“ být. „Našim záměrem je vtáhnout 

poezii do městského prostoru, aby se setkávala s lidmi, kteří by si ji sami nevyhledali. 

Inspirováni podobnými aktivitami ve světě i doma umístíme poezii mladých opavských tvůrců 

do městských autobusů a trolejbusů na místa, která běžně slouží reklamě,“ přiblížil průběh 

akce spoluautor projektu Martin Klimeš.  

 

Poezie však nebyla jen v podobě čtecí, právě 9. září se v odpoledních hodinách pohybovali 

v prostředcích hromadné dopravy sami autoři básní, aby svou tvorbu osobně představili 

všem těm, kteří zrovna v tu chvíli s nimi sdíleli prostor autobusu nebo trolejbusu.  

 

Odpoledne byl připraven v Matičním domě literární pořad „Obraz opavského Slezska v české 

literatuře“.  

 

Od páté hodiny odpolední se v atriu Domu umění představovali jednotliví autoři projektu 

Poezie v otevřené prostoru.  

 

Ve stejné době se ve Studiu Petra Bezruče na Ostrožné ulici věnovali přítomní tvorbě 

současných mladých opavských autorů a recitátorů.  
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Večer se pak zaplnilo kino Mír až do posledního sedadla, neboť na jeviště vystoupil Jarek 

Nohavica. Koncert s názvem Tobě Opavo měl skvělou atmosféru, nezapomnělo se ani na 

„…..deset zastávek do Kateřinek…“ – známou píseň o Opavě.92 

 

10. září – Opava sportovní 

Celý tento den dostali příležitost studenti základních a středních škol zasoutěžit si v různých 

sportovních kláních na různých místech v Opavě. Začínalo se v devět hodin na sportovištích 

jednotlivých škol (např. ZŠ Šrámkova, ZŠ Mařádkova, ZŠ Otická, SPŠ strojní), ale i na 

Tyršově stadionu, stadionu SFC Opava či Minerva Opava, v okolí Stříbrného jezera či v sále 

minoritského kláštera. Soutěžilo se v atletice, basketbalu, florbalu, fotbalu, plavání, stolním 

tenise, volejbale, vybíjené, orientačním pochodu, na řadu přišly i šachy. Také opavská 

veřejnost mohla po celý den navštěvovat volně přístupné sportoviště, jakým byla např. 

kuželna a hřiště na beachvolejbal na Kolofíkově nábřeží, Jezdecký areál v Kateřinkách či 

vybraná fitness centra.  

 

Od půl třetí odpoledne si mohli přijít sportovní fanoušci na Horní náměstí pro podpis za 

známými osobnostmi sportovního světa či se podívat na umění opavského René Golema 

Richtera.  

 

Ve čtyři hodiny odpoledne přišlo na řadu v tělocvičně ZŠ Mařádkova exhibiční utkání Milana 

Orlowského a Jindřicha Panského v pingpongu, o hodinu později pak exhibiční vystoupení 

Aqua-Fitness Academy na městském koupališti.  

 

Vyvrcholením Opavy sportovní pak byl Galavečer opavského sportu ve víceúčelové hale. 

Ukázky gymnastiky, bojových umění, kulturistiky, exhibiční zápasy v basketbale, volejbale či 

malé kopané zahájil úvodním slovem primátor města a vystoupení opavských mažoretek. 

Nejvyšší představitel města si poté dopřál simultánku s šachovým mistrem.93  

 

11. září – Opava hudební 

Závěr oslav 780. výročí města Opavy patřil hudbě, která jistě má své důležité místo 

v kulturním životě Opavanů. Program nabídl různé hudební žánry, trochu toho i tam toho. 

Dopoledne se na Horním náměstí představil dechový soubor ZUŠ V. Kálika, mažoretkové 

skupina AMA a ZUŠ a dechový orchestr ZUŠ Český Krumlov. Odpoledne zahrál k poslechu 
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např. Akordeonový orchestr Rytmus pod vedením Jarmily Pruskové či akordeonový orchestr 

Popcorn ZUŠ Opava pod vedením Hany Noskové.  

 

Po páté hodině odpoledne se ve Slezském divadle křtilo CD Arnošta Rychlého, opavského 

pedagoga, sbormistra a skladatele, jenž několik svých skladeb zkomponoval na verše Petra 

Bezruče. Ukázky z jeho díla předvedl pěvecký sbor Domino. Následovalo vystoupení 

tanečního oddělení ZUŠ Český Krumlov. A Opavský studentský orchestr vše završil výběrem 

z díla Vivaldiho.  

 

V Domě umění zaujala svým vystoupením zpěvačka a cembalistka Zuzana Lapčíková a 

skladatel a klavírista Emil Viklický.  

 

Večer patřil skupině Olympic, která zaplnila víceúčelovou halu do posledního místa. Mezitím 

se rozjela hudební show na břehu Stříbrného jezera, kde začal program o půl deváté 

vystoupením ostravské kapely Kuličky štěstí a pokračoval s Laurou a jejími tygry.  

 

Hudební show byla přerušena konečnou tečkou za více než týdenními oslavami, slavnostním 

ohňostrojem. Poté začal bavit ty, kterým se nechtělo domů, DJ Ian Blond.94 

 

Doprovodné akce 

Mezi akce, které velmi obohatily program oslav města, jistě patřila výstava „Vzestupy a pády 

Horního náměstí – předválečná a poválečná podoba náměstí na fotografiích a plánech“ ve 

výstavní budově Slezského zemského muzea, trvající od 2. září do 2. října, či cyklus pěti 

přednášek ve Slezské univerzitě na téma Opava v proměnách staletí.95  

 

4. září byla odhalena pamětní deska obětem 1. a 2. světové války v Malých Hošticích.96 

 

Nezvyklou akcí bylo celostátní setkání jezdců na „lehokolech“ s účastí polských vyznavačů 

této záliby ježdění na kole vleže. Akce trvala od 10. do 12. září. Druhý den po příjezdu se 

„lehokolisté“ shromáždili na horním konci Ostrožné ulice, aby vystavili veřejnosti své 

přenášedla.97  
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Město se u příležitosti oslav odělo do pestrého hávu. Na všech pěti příjezdech do Opavy stáli 

velcí slamění panáci s logy oslav, na místech bývalých historických bran – Hradecké, 

Jaktařské a Ratibořské vyrostly brány slaměné. Symboliku oslav připomínaly speciálně 

upravené květinové záhony na různých místech města. Na budově Hlásky byl umístěn 

banner s logem města a znakem oslav.  

  

Jako vzpomínku na oslavy si mohli návštěvníci zakoupit v Městském informačním centru 

pohlednice historických opavských budov, bronzovou pamětní medaili, nesoucí logo oslav, 

trička s programem a logem oslav, originální hedvábné šátky a kravaty, keramické svícny a 

korbely, vyrobené v Charitě Opava. Krásným dárkem se určitě stala nová fotografická kniha 

„Opava“ dokumentující nejen současné město Opavu ale i blízké okolí.98 Autorem fotografií 

byl Petr Sikula, knihu zpracovala firma Montanex.  
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Samospráva 
Milí Opavané, 

stojíme na prahu jubilejního roku 2004. Společně oslavíme 780 let městských práv našeho 

města, 200 let od položení základního kamene Slezského divadla a 100 let od založení 

Slezského zemského muzea. 

 

Celý rok si budeme hrdě připomínat naši bohatou historii, významné rodáky, události, zvyky 

a obyčeje. Věřím, že se nám všem podaří navázat na naše předchůdce a předky, věřím, že 

21. století bude pro Opavu stoletím úspěšným.  

 

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

je a bude. Přeji Vám mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě.  

 

Ing. Zbyněk Stanjura, primátor99 

 

Ekonomické ukazatele města Opavy za rok 2004 

Celkové příjmy města1) 1 024 907 1 419 535 1 541 459 1 185 470 1 061 111 

Příjmy z daní celkem1) 443 055 575 782 627439 653 555 640 661 

Daň z příjmu právnických osob1) 104 550 114 096 123 519 135 887 139 210 

Daň z příjmu fyzických osob ze    

závislé činnosti 
90 957 109 329 118 547 126 344 126 991 

Daň z příjmu fyzických osob 

z podnikání 
57 037 53 274 55 016 51 914 35 072 

Daň z přidané hodnoty 162 511 171 902 181 997 213 303 224 724 

Výdaje města celkem1) 1 064 736 1 403 677 1 368 242 1 085 806 1 271 873 

Investiční výdaje2) 243 930 267 459 262 369 173 484 350 884 

1) Sníženo o daň z příjmu právnických osob.100 

 

Z jednání Zastupitelstva a Rady Statutárního města Opavy 

ZMO 16. prosince 2003 

Zastupitelé schválili na svém posledním zasedání v loňském roce rozpočet města na rok 

2004. Město mohlo v tomto roce hospodařit s částkou 924 877 milionů Kč.  
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Největší část peněz získalo město z daní (463,615 mil. Kč), příjmem správních, místních a 

dalších poplatků (24,930 mil. Kč) a poplatků za svoz a likvidaci komunálních odpadů (22 mil. 

Kč). V kolonce nedaňových příjmů bylo počítáno s 42,759 mil. Kč (vlastní činnost, pronájem 

majetku, úroky atd.). Prodejem nemovitého majetku plánovalo město získat 90,3 mil. Kč. 

Druhou nejvyšší část příjmů tvořily přijaté dotace – 280,497 mil. Kč (dotace na sociální 

dávky, dotace na školství, dotace na stání správu atd.). Zbylou část příjmů tvořily např. 

převody přebytků hospodaření z minulých let (18,612 mil. Kč), od kterých byly odečteny 

splátky úvěrů a půjček (17,836 mil. Kč).  

 

Schválený příjem byl takto rozdělen do výdajů: 

Odbory MMO a ostatní  Částka v mil. Kč 

Odbor finanční a rozpočtový 34,010 

Odbor školství, kultury a tělovýchovy  71,811 

Odbor sociálních věcí 193,560 

Odbor majetku města 32,062 

Odbor výstavby 0,095 

Odbor územního plánování, architektury a rozvoje města 7,383 

Odbor vnitřních věcí 3,396 

Odbor investic 100,000 

Městská policie 23,128 

Odbor prezentace a zahraničních vztahů města 6,748 

Odbor životního prostředí 39,110 

Odbor státní sociální podpory 1,481 

Odbor dopravy 0,970 

Odbor informatiky 18,390 

Odbor právní a organizační 0,300 

Kancelář tajemníka 142,057 

Podniky a organizace 234,693 

Městské části 15,683 

 

V oblasti investic bylo zastupitelstvem schváleno pro tento rok 100 mil. Kč. V souladu 

s příslušným usnesením ZMO byl schválen zásobník investičních akcí ve výši 163 mil. Kč ve 

městě Opava a 9,4 mil. Kč v městských částech.  

 

K nejvýznamnějším investicím patřila úprava Dolního náměstí, přilehlých komunikací a 

vnitrobloků v celkové výši 31,250 mil. Kč. Dokončení pěší zóny Ostrožná před Komerční 

bankou a prostoru před kostelem sv. Václava na Pekařské ulici. Z dopravních staveb 
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k nejdůležitějším patřila rekonstrukce Rybářské ulice z rozpočtu Moravskoslezského kraje 

s podílem města ve výši 20 mil. Kč. V Kateřinkách se počítalo s rozšířením parkovacích míst, 

na které bylo v první etapě vyhrazeno 8 mil. Kč. V Kylešovicích se počítalo s provedením 

dešťové kanalizace na ulici Joži Davida a na Městském hřbitově s rekonstrukcí chodníků.101 

 

RMO 13. ledna 

Rada města schválila upravený návrh Obecně závazné vyhlášky o stanovení spádových 

obvodů základních škol ve Statutárním městě Opavě pro předložení zastupitelstvu města. 

Navázalo se tak na optimalizaci sítě ZŠ a MŠ v Opavě, která byla schválena zastupitelstvem 

v roce 2003.102 

 

RMO 27. ledna 

Na dalším zasedání Rady města bylo schváleno přistoupení města Krnova do společnosti 

koordinátor ODIS, s.r.o. a tím zvýšení základního kapitálu spol. KODIS o vklad města Krnova 

ve výši 38 tis. Kč.  

 

Schválilo se také přidělení veřejné zakázky na personální audit firmě NEWTON Solutions, 

a.s.za 2 mil. Kč, pořízení chybějícího vybavení sportovní haly, grantové okruhy v sociální 

oblasti a zásady pro poskytování grantů či zadání programu sociálně patologických jevů a 

zásady pro poskytování finančních prostředků formou dotace na projekty prevence 

kriminality a protidrogovou prevenci.  

 

Na této radě přidělovali politici také finance. Ruce zvedli pro příspěvek Svazu nuceně 

nasazených OV Opava na činnost v tomto roce ve výši 2 tis. Kč, pro 10 tis. Kč na činnost a 

zpracování archivu Okresní jednotce Československé obce legionářské Opava a pro stejnou 

částku také Českému svazu bojovníků za svobodu OV Opava na činnost a rovněž 

zpracování archivu. 80 tis. Kč schválili radní ZO Neslyšících Opava na nájemné v roce 2004 

pro předložení zastupitelstvu.  

 

Rozhodnutím radních byla také zřízena komise RMO pro informační systémy s účinností od 

1.2.2004. Předsedou byl zvolen Ing. Daniel Benna, členy pak Ing. Magdaléna Chmelařová, 

Daniel Žídek (člen ZMO), Pavel Zapletal (odbor informatiky MMO) a Ing. Zdenka Galgonková 

(vedoucí odboru informatiky MMO). 

 

                                                 
101 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., leden, str. 3. 
MK ČR E 12483. 
102 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., únor, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
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ZMO 3. února 

Zastupitelé odsouhlasili úpravu schváleného rozpočtu města na rok 2004 z důvodu změny 

finančního vztahu státního a městského rozpočtu, dále příspěvek na nově zřízenou bytovou 

jednotku ve výši 50 tis. Kč třinácti žadatelům o dotaci na zkolaudované bytové jednotky.  

 

Zelenou dostali také žádosti o dotace předložené SMO do „Programu regenerace 

panelových sídlišť 2004“ vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na projekty 

„Opava/sídliště Milady Horákové“, „Opava/sídliště Kateřinky-západ“, „Opava/sídliště ul. 

Krnovská“.  

 

Byla také schválena Zřizovací listina příspěvkové organizace Knihovna Petra Bezruče 

v Opavě a Dohoda o ukončení Smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi městem a Okresní 

knihovnou Petra Bezruče ze dne 20. dubna 1997, dále také upravená Obecně závazná 

vyhláška o stanovení spádových obvodů základních škol ve Statutárním městě Opavě.103  

 

Jednota Orel získala kladným rozhodnutím zastupitelů finanční podporu 200 tis. Kč na 

zpracování projektu na vybudování kabin na sportovišti v Jaktaři. Od svého brněnského 

ústředí se jim podařilo pro tyto účely již získat 1,5 mil. Kč. Dobudování sportovního zařízení 

umožní podle Orlů využití i pro širokou veřejnost k volnočasovým aktivitám.104  

 

Toto zastupitelstvo také svěřilo zastupitelstvům městských částí pravomoc rozhodovat 

v rámci svého schváleného rozpočtu do doby schválení nového Statutu města o poskytování 

účelových dotací a příspěvků občanských 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. Zároveň zmocnilo starosty 

městských částí k podpisu příslušných smluv s podmínkou, že znění smluv bude 

odsouhlaseno a evidováno dle platných vnitřních pravidel Magistrátu města Opavy pro 

zpracovávání smluv.105 

 

RMO 10. února 

                                                 
103 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., březen, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
104 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 12, str. 2. ISSN 1212-2041. 
105 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., březen, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
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Radní souhlasili s vyhlášením konkurzního řízení na obsazení funkce ředitelů ZŠ Opava, 

Mařádkova 15, ZŠ Opava, Otická 18 a Školní jídelny Opava.106  

 

Únorová rada také schválila smlouvu na nákup nových počítačových sestav na obměnu 

zastaralých přístrojů za 2,6 mil. Kč.  

 

Bylo schváleno výběrové řízení na firmu, která vyhotoví nový územní plán či projektovou 

dokumentaci, podle které by měla být napojena kotelna na Hany Kvapilové 13 na kotelnu na 

náměstí sv. Hedviky.107  

 

RMO 24. února 

Bylo schváleno logo oslav 780. výročí města Opavy, které navrhla firma All design graphics, 

s.r.o. z Frýdku. Logo se skládalo z nápisu 780. let města Opavy, z prvků opavského znaku a 

čísla 780.  

 

Kladně se rozhodlo ve prospěch vydání nové reprezentativní fotografické knihy o Opavsku 

vydavatelstvím MONTANEX, a.s. Publikace vyšla v září, ve formátu A4 naležato, v černém 

obalu. Představovala fotografie Petra Sikuly, které zachycovaly nejen Opavu, ale také její 

blízké i vzdálenější okolí.  

 

Radní také schválili ukončení nájmu výpovědí všem nájemcům nebytových prostor v objektu 

Kolářská 13.  

 

Vzali na vědomí požadavek občanů města na projednání „Záležitosti zrušení ZŠ Praskova a 

ZŠ Komenského“, doručeného na magistrát 2. února 2004 a doporučili zastupitelstvu města 

tento požadavek projednat na jeho dalším zasedání.  

 

Radní byli seznámeni se zprávou o činnosti Městské policie Opava v letech 1999-2002 a 

s obsahem a závěry ratingové analýzy za rok 2003. Obojí vzali na vědomí.  

 

Odvolali člena školské komise při RMO Davida Slavatu a jmenovali za něj Mgr. Dušana 

Vaňka s účinností od 25.2.2004. Doporučili zastupitelstvu města odvolat člena kontrolního 

výboru při ZMO MUDr. Václava Vlčka a jmenovali místo něj Terezu Bílkovou.108 

                                                 
106 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., březen, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
107 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 14, str. 2. ISSN 1212-2041. 
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ZMO březen 

Zastupitelé schválili nový systém městských poct a ocenění v podobě vyhlášky. „Městu chybí 

systém oceňování a my chceme úspěchy Opavanů zveřejňovat. Máme sice institut čestného 

občanství, ale pod ním už není nic,“ řekl v tisku primátor Zbyněk Stanjura. Vyhláška tak jasně 

definuje tyto nová ocenění: Čestné občanství (nejvyšší ocenění), Medaile Statutárního města 

Opavy (ocenění za mimořádné celoživotní či dlouhodobé zásluhy o rozvoj města či za 

mimořádný čin v nejrůznějších oblastech činnosti), Cena Statutárního města Opavy (ocenění 

za mimořádné zásluhy), Cena primátora Statutárního města Opavy (ocenění v soutěži O 

cenu primátora), Cena Petra Bezruče (přínos v oblasti kultury), Ocenění za rozvoj 

zahraničních vztahů jako nejvyšší ocenění v oblasti zahraničních vztahů a evropské 

integrace města. U jednotlivých ocenění se počítalo také s finanční odměnou. S prvním 

udělováním některých z ocenění se počítalo na oslavy 780. výročí města Opavy v září. 

V této chvíli má Opava dva čestné občany a to veterána II. světové války z Gruzie Iraklia 

Kandareliho a bývalého prezidenta Václava Havla.109 

 

Zastupitelé udělovali sportovní granty. V celkem sto třiceti žádostech žádali sportovní kluby, 

jednoty či jedinci o více než 3,5 mil. Kč na akce a více než 9,5 mil. Kč na provozy klubů. 

Rozdělilo se 400 tis. Kč. Nejvíce požadovala Opavská škola bojových umění (290 tis. Kč) na 

účast v extralize a Přátelé orientačního běhu (300 tis. Kč) na uspořádání Grand Prix Silesia 

2004. Pouze druhému oddílu se podařilo získat 20 tis. Kč. Nejvíce získal Jezdecký klub 

Opava-Kateřinky na pořádání Velké ceny Opava (40 tis. Kč) a TJ Sokol Opava na pořádání 

54. ročníku Velké ceny v hodu oštěpem (22 tis. Kč). Dále atleti získali příspěvek např. na 

závody ve skocích do výšky (15 tis. Kč). Dvaceti tisíci přispěli zastupitelé na pořádání akce 

Grand Prix Pepa. Na provoz klubů dostal jednoznačně nejvyšší částku Slezan Opava 

(208 600 Kč), dále pak TJ Sokol Opava (více než 160 tis. Kč) a Slavia Minerva (117 tisíc Kč). 

HC Slezan Opava, který původně požadoval 1,5 mil. Kč, nakonec získal příspěvek ve výši 56 

tis. Kč. Basketbalový ICEC požadoval 300 tis. Kč a dostal cca 50 tis. Kč. Naopak SDH 

Opava-Palhanec požadoval 10 tis. Kč, ale dostal 14 tis. Kč či TJ Sport Opava, který předložil 

požadavek na 24 tis. Kč a získal 74 600 Kč.110 Toto rozdělení peněz však politici nakonec 

                                                                                                                                                         
108 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., duben, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
109 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 22, str. 2. ISSN 1212-2041. 
110 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 26, str. 1. ISSN 1212-2041. 
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přehodnotili a změnili ho tak, že snížili cenu všech dotací o jednu desetinu. Přebytek pak 

rozdělili mezi ty, na které se nedostalo.111 

 

ZMO 6. dubna  

Zastupitelé se sešli na žádost rodičů, kteří protestovali proti rušení mateřské školy na 

Komenského ulici. „Chceme, aby alespoň jedna škola v centru města byla zachována. 

Nechceme, aby děti musely docházet na tréninky přes tolik křižovatek. Nechceme, aby 

v jedné třídě bylo plno dětí,“ řekl v tisku jeden z rodičů Jaroslav Kašlík. 

 

RMO 27. dubna  

Radní rozhodli např. v otázce hrobek významných opavských osobností. Schválili žádost o 

bezúplatný převod hrobky rodiny Migliarina na hřbitově v Opavě-Kateřinkách a hrobu Phil.et. 

Med. Dr. Ernsta Boecka na Městském hřbitově na město Opava.  

 

Souhlasili také s rozšířením plánu investic na rok 2004 o tyto akce: parkování na ul. Jasná 

v Kylešovicích v nákladu 3,2 mil. Kč, přemístění a renovace sochy „Ceres“ za 220 tis. Kč, 

rekonstrukce budovy č. 4 v areálu Vajdových kasáren pro potřeby Městské policie za 11 mil. 

Kč, rozšíření ulice Polomské v obci Podvihov za 3 mil. Kč, provozní parkoviště před budovou 

č. 32 na Masarykově třídě za 35 tis. Kč, parkování na ul. Haškova – I. etapa – za 330 tis. Kč, 

úprava sjezdu k lávce přes řeku Opava z ulice Ostravské v Komárově za 155 tis. Kč.  

 

Dostalo se pomoci Stanici mladých turistů a přírodovědců v podobě 30 tisíc Kč na péči o 

handicapovaná zvířata či Klubu vojenské historie 40 tisíci Kč na projekt „Dobová ukázka 

obrany čs. opevnění z roku 1938“.  

 

Naopak nebyla schválena finanční podpora pro akci Setkání příznivců a majitelů lehokol a 

agentuře Vision Production na akci Galavečer profesionálního boxu o interkontinentální titul 

MBA a mezinárodní titul mistra Čech Lukáše Konečného.  

 

Tato rada také odvolala všechny členy bytové komise s účinností od 27.4.112 

 

RMO 4. května  

Radní se na svém 26. zasedání rozhodli podpořit finanční dotací Klub přátel tělesně 

postižených dětí Opava částkou 20 tis. Kč na zajištění ozdravně socializačního pobytu u 

                                                 
111 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 28, str. 1. ISSN 1212-2041. 
112 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červen, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
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moře pro těžce tělesně postižené děti a mládež z opavského regionu, Sdružení 

dobrovolných hasičů Opava-Kylešovice částkou 30 tis. Kč, kterou chtělo sdružení použít na 

vytištění sborníku k 120. výročí vzniku. 

 

Nebyla schválena finanční podpora SK Prestar Opava ve výši 25 tis. Kč na dopravu a 

ubytování družstva žen při účasti v poháru mistrů evropských zemí v chůzi v italském 

Cunelu, stejně jako podpora Jiřího Malysy, který žádal o 25 tis. Kč na vysokohorskou 

přípravu na olympijské hry v Athénách 2004. Se svou žádostí neuspěl ani Komorní sbor 

Slezské univerzity, který žádal o podporu financování jeho pobytu v Manzianě a Římě.113 

 

ZMO 18. května  

Opavské zastupitelstvo schválilo závěrečný účet města Opavy za rok 2003, který skončil 

s přebytkem ve výši 186 565,83 tis. Kč. Vyjma těchto peněz disponovalo město ještě 

s částkou 32 598,44 tis. Kč v tzv. fondu rezerv a rozvoje. Tento kladný finanční výsledek 

vznikl v důsledku nedočerpání plánovaných výdajů a překročení vlastních příjmů. Přebytek 

byl ve většině použit na navýšení rozpočtu města na rok 2004 a použit na investiční výdaje.  

 

Byla schválena však také nová Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů.  

 

Svaz kulturistiky a fitness ČR byl úspěšný se svou žádostí o 300 tis. Kč na MS ve fitness a 

kulturistice juniorů a juniorek do 21 let a v kulturistice masters, ZO ČSOP AREKA – středisko 

environmentální výchovy s žádostí o 70 tis. Kč na rozvoj střediska a úhradu mzdy Mgr. M. 

Kováče. Českému červenému kříži bylo přiklepnuto 100 tis. Kč na provoz „Denního 

stacionáře“ pro seniory, Římskokatolické farnosti Nanebevzetí Panny Marie celých 500 tis. 

Kč na postupnou celkovou obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie. HC Slezan Opava 

mohl rekonstruovat střechu tělocvičny – malé lední plochy na Zimním stadionu díky 

příspěvku města ve výši 231 755 Kč a sbor Domino fungující pod hlavičkou Domu dětí a 

mládeže mohl vyjet díky 250 tis. Kč na festival Europa Cantat 2004 do Francie.  

 

Bez podpory zůstal HC Slezan Opava, který žádal město o 2 mil. Kč na činnost mládeže pro 

hokejovou sezónu 2004-2005.114  

 

                                                 
113 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červen, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
114 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červen, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
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RMO 25. května  

Radní schválili rozšíření plánu investic na tento rok. Do rozpočtu byly zařazeny stavební 

úpravy interiéru salonku VIP ve Slezském divadle v celkovém nákladu 1 mil. Kč a přemístění 

řadiče SSZ křižovatky Olbrichova – Hradecká za 0,6 mil. Kč.  

 

Přidělovaly se také finance. Dům dětí a mládeže dostal 10 tis. Kč pro kroužek radioamatérů 

na vydávání QSL lístků a Sdružení sportovních tříd při ZŠ Englišova ve výši 10 tis. Kč na 5. 

ročník Velké ceny Opavy v atletice.  

 

Některým však jejich žádost o dotace nebyla schválena. Patřila k nim Základní škola 

Stěbořice, která žádala o přispění 24 tis. Kč na účast svého Dětského pěveckého sboru na 

celostátní přehlídce v Českém Krumlově. Nedostalo se také na sdružení Ochrana 

nenarozeného dítěte, které chtělo přispět na projekt Poradna pro ženy a dívky dotací 50 tis. 

Kč.115 

 

ZMO červen 

Při rozdělování finančních dotací na červnovém zastupitelstvu nakonec dopadlo vše jinak. 

Domov sv. Zdislavy, který měl dostat 60 tis. Kč, si polepšil nakonec o celých 90 tis. Kč. Touto 

částkou navrhla podpořit domov zastupitelka Eva Dratvová (nez. za KDU-ČSL): „Zařízení 

domova sv. Zdislavy dostávalo vždy sto padesát až sto sedmdesát tisíc korun a teď se 

rozhoduje o částce šedesát tisíc korun. Toto zařízení je jediné široko daleko i za hranicemi 

okresu. Stará se o dvacet starých lidí s individuálním přístupem, neplýtvá prostředky, plýtvá 

snad jen láskou k lidem.“116 Podobně tomu bylo i u přidělování peněz gymnaziálnímu 

souboru Luscinia, pro který bylo nakonec schváleno 120 tisíc Kč na dotočení hudební 

nahrávky a soutěž v Německu.  

 

Dostalo se také na projekty prevence kriminality a protidrogovou prevenci. Elim tak získal na 

projekt „Pomoc obětem domácího násilí“ dotaci ve výši 178 tis. Kč, Speciálním školám při 

zdravotnických zařízeních bylo přiklepnuto 40 tis. Kč na projekt „Měníme se jako příroda“ a 

Krizovému a kontaktnímu centru Pod slunečníkem dokonce 200 tis. Kč na projekt „Terénní 

programy zaměřené na kontaktování skryté populace uživatelů drog“.117 Druhý projekt centra 

s názvem Práce s rodinnými příslušníky uživatelů drog však již podpořen nebyl stejně jako 

                                                 
115 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červenec-
srpen, str. 2. MK ČR E 12483. 
116 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 52, str. 1. ISSN 1212-2041. 
117 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., září, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
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projekt občanského sdružení Arrows na práci zaměřenou na aktivní využívání volného času 

dětí a mládeže se zřetelem na rizikové skupiny.118 

 

RMO 29. června  

Radní na svém zasedání navrhli na udělení Ceny Petra Bezruče mladého a uznávaného 

opavského klavíristu Lukáše Vondráčka. 

¨ 

Mimo to se opět schvalovaly finanční dotace. Mezi těmi, pro které většina radních zvedla 

svou ruku, byl např. FC ROMA Opava s požadavkem na 15 tis. Kč na zajištění fotbalové 

sezony či Slezská nemocnice s požadavkem na 15 tis. Kč na dopravu účastníků kongresu 

Dny nukleární medicíny. Byly však i takoví, kterým se souhlasu nedostalo. Šlo většinou o 

projekty vyžadující velkou finanční podporu jako byly např. projekty stacionáře Mraveneček 

Charity Opava s žádostí o 1 952 tis. Kč, Občanská poradna s žádostí o 300 tis. Kč nebo 

Středisko vzájemné pomoci žádající 180 tis. Kč. 

 

RMO 4. července  

Radní se rozhodli pomoci v kauze víceúčelové haly a schválili zálohu ve výši 33 mil. Kč na 

její koupi pro společnost HALA OPAVA, a.s.119 

 

RMO 26. července  

Na mimořádném zasedání radních byl schválen materiál, týkající se personálních změn na 

Magistrátu města Opavy. Návrh představoval realizaci prvního kroku závěrů personálního 

auditu, který probíhal na úřadě od února do května roku 2004. Doporučoval zrušení 25 

funkčních míst s účinností od 1.12.2004, sloučení, zrušení, popř. zařazení pod jiný odbor 

některých oddělení na MMO, čímž se ušetřilo 11 funkčních míst vedoucích oddělení. Dále 

bylo auditory doporučeno zřídit na odboru sociálních věcí samostatné oddělení sociální a 

právní ochrany dětí a vytvořit dvě nové funkční místa – pracovník pro styk s veřejností na 

sekretariátě primátora a právník na odboru právním a organizačním.120 

 

RMO 24. srpna  

Radní schválili první etapu otevření hřišť a sportovišť u šesti základních škol v období od 1. 

září do 15. listopadu 2004 včetně sobot a nedělí. Tímto byly školám přiděleny účelové 

                                                 
118 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., září, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
119 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červenec-
srpen, str. 2. MK ČR E 12483. 
120 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., září, str. 2. 
MK ČR E 12483. 



                                                                                          

 55

dotace na zmíněné období. Zároveň byla schválena druhá etapa otevření hřišť pro rok 2005 

včetně prázdninového a víkendového provozu.  

 

V této radě se také přidělovaly finanční dotace. Klub přátel tělesně postižených dětí Opava 

získal 50 tis. Kč na vytvoření optimalizační studie – Centrum pro vzdělávání a volný čas 

tělesně hendikepované mládeže v Opavě, Slezská nemocnice v Opavě 20 tis. Kč na 

mezinárodní seminář patologů, Klub bechtěreviků 10 460 Kč na alternativní péči pro těžce 

zdravotně postižené občany s Bechtěrevovou nemocí či Základní organizace neslyšících 

Opava 4 tis. Kč na soutěž v bowlingu.  

 

Dotace pro dva žadatele o finance na tlakovou kanalizaci v Opavě – Kylešovicích ve výši 60 

tis. Kč či pro Sdružení přátel gymnázia ve výši 40 tis. Kč na vytvoření e-learningového studia 

a konferenci studentů v Alexandrii nebyla schválena pro předložení zastupitelstvu.121 

 

RMO září 

První zářijová rada schválila finanční dotaci pro HC Slezan Opava ve výši 700 tis. Kč pro 

předložení zastupitelstvu. 600 tis. Kč bylo určeno na činnost klubu, 100 tis. Kč na úhradu 

závazků vzniklých z provozu Zimního stadionu v předchozích letech vůči Technickým 

službám Opava. (Zastupitelé poté však schválili pro HC Slezan finanční dotaci ve výši 1 mil. 

Kč – z toho 900 tis. Kč na činnost klubu, 100 tis. Kč na úhradu závazků vzniklých z provozu 

Zimního stadionu v Opavě). Naopak nebylo schváleno prominutí úroků společnosti HALA 

OPAVA, a.s. z poskytnuté půjčky v celkové výši 976 250 Kč pro předložení zastupitelstvu, 

kteří na svém zasedání v září k tomuto bodu nepřijali usnesení. Radní také souhlasili se 

„Zásadami pro umisťování žadatelů do Domova – Penzionu pro důchodce Opava“ a 

s pořadníkem žadatelů o místa v uvedeném domově.122 

 

ZMO 21. září 

Zastupitelé nepřijali usnesení k bodu se zprávou o stavu zahrádkářských osad ve městě 

Opavě s radními neschválenou žádostí o finanční dotaci zahrádkářů na úpravu cest uvnitř 

zahrádkářských osad Za vodárnou ve výši 190 tis. Kč.  

 

Na zářijovém zasedání rozhodli zastupitelé také o prodeji dvou domu Na Pastvisku 12 a 14 

s byty speciálně upravenými pro hendikepované. Ti mají o tyto byty velký zájem a 

                                                 
121 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., říjen, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
122 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., říjen, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
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s prodejem nesouhlasili. Dle sdělení zastupitelů však zákony neumožňují, aby takto už 

jednou přidělené byty přidělovali podle vlastní libovůle dalším zájemcům.123 

 

RMO 5. října  

Radní schválili na svém zasedání např. finanční dotaci Okresnímu výboru KD a SD ČR 

Opava ve výši 6 tis. Kč na doplňkovou pečovatelskou činnost a další dotaci do výše 12 tis. 

Kč, která měla být uvolněna po doložení dokladů o uvolnění dotace z Ministerstva práce a 

sociálních věcí ČR.  

 

Naopak neschválili např. finanční dotaci Společenství vlastníků jednotek domu v Opavě ve 

výši 60 tis. Kč na opravu fasády domu Otická 5 nebo 45 tis. Kč na činnost klubů důchodců 

města Opavy.124  

 

RMO 23. listopadu  

Radní města Opavy schválili jmenování ředitelů školských příspěvkových organizací 

zřizovaných městem na základě výsledků konkurzních řízení. Ředitelem ZŠ Šrámkova byl 

jmenován Mgr. J. Štellar a ředitelem ZŠ E. Beneše Mgr. P. Dominik s účinností od 1.1.2005. 

Na základě sloučení škol ke dni 31.12.2004 byla schválena odvolání Mgr. J. Horáka, ředitele 

ZŠ Šrámkova, Mgr. P. Hejdukovou, ředitelku ZŠ Praskova, Mgr. P. Dominika, ředitele ZŠ E. 

Beneše a p. S. Solného, ředitele ZŠ Komenského.  

 

Zařízení KLOKÁNEK si zvednutím rukou radních polepšil o 40 tis. Kč na vybavení pokojů 

v nových bytech.125  

 

ZMO 9. prosince  

Rozpočet na další rok prošel zvednutím ruky třiadvaceti zastupitelů. Výsledek tedy vzešel 

z těsného rozdílu hlasů. Balíček s téměř 900 miliony korun, přesněji s 892,083 mil. Kč, i letos 

vyvolal slovní přestřelky a dohadování. Nejvíce se diskutovalo při projednávání rozpočtu 

v zastupitelstvu o potřebě nových soch ve městě Opavě. „Je to můj osobní názor, ale Opava 

je historické město a takové sochy se do ní nehodí,“ řekl zastupitel Ondřej Veselý. Jednalo 

se konkrétně o trojici soch, jejichž návrhy vzešly z letošního sochařského sympozia, které se 

konalo v Opavě a o kterém se hovoří v kapitole Kultura. Mezi návrhy patřili obří ptáci na 

Ptačím vrchu, světelné sloupy u Konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie a motiv setkání lidí 

                                                 
123 MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, IV/231, str. 11. ISSN 
1213-5577. 
124 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., listopad, str. 
2. MK ČR E 12483. 
125 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2005, roč. 10., leden, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
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u minoritského kláštera. Na jejich instalaci bylo v rozpočtu města počítáno s 3,9 miliony Kč. 

Podle primátora Zbyňka Stanjura se stala významným rysem nového rozpočtu snaha snížit 

provozní výdaje. „Tento trend musí pokračovat. Ať už v oblasti počtu pracovníků či režijních 

nákladů. Jen to nám umožní investovat do rozvoje města,“ řekl tisku.  

 

Mimo rozpočet byl schválen také záměr přijetí cizích zdrojů. Šlo o přijetí úvěrového rámce ve 

výši 300 mil. Kč na investice a případné splacení stávajících závazků. Úvěr měl být čerpán 

takto: 150 mil. Kč v roce 2005, 100 mil. Kč v roce 2006 a 50 mil. Kč, s celkovou dobou 

splácení 10 let. Počátek splátek byl naplánován na 1. čtvrtletí roku 2007.  

 

Peníze se však také rozdávaly. Díky Programu regenerace Městské památkové zóny a 

finanční podpoře města Opavy, schválené tímto zastupitelstvem, mohly být restaurovány 

sochy na kostele sv. Ducha či fasáda Rotemberského domu v Opavě č.p. 34. 

 

Bylo také schváleno pořízení nového územního plánu města Opavy v souladu s ust. § 17 

odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění.  

 

Některé žádosti však nebyly vyslyšeny. SFC Opava, a.s. nebyla schválena dotace ve výši 2 

mil. Kč na činnost klubu v kalendářním roce 2004, záměr finanční dotace klubu 

v rozpočtovém roce 2005, prominutí závazku ve výši 20 mil. Kč včetně úroků vyplývajícího 

ze smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci na činnost klubu. Dále také finanční 

příspěvek Českému zahrádkářskému svazu Opava ve výši 190 tis. Kč na vybudování cest 

uvnitř zahrádkářské osad Za vodárnou či finanční dotaci Náboženské obci Církve 

československé husitské v Opavě ve výši 100 tis. Kč na opravy budovy na ul. Olbrichova 

21.126 

 

Byly schváleny také grantové okruhy na rok 2005. V oblasti sportu bylo plánováno rozdělit 2 

mil. Kč v těchto okruzích: Podpora pravidelné sportovní činnosti zaměřené pro děti a mládež, 

Podpora jednorázových sportovních akcí, Reprezentace města a propagace města v rámci 

ČR, Reprezentace města a propagace města nad rámec ČR. V oblasti kultury čekalo na 

žadatelé 1,7 mil. Kč v okruzích Soustavná kulturní činnost mládeže vč. reprezentace města a 

Podpora kulturní akcí a v oblasti sociální pak 500 tis. Kč v okruzích Podpora sociálních 

                                                 
126 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2005, roč. 10., leden, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
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služeb v oblasti péče o rodinu a děti a Podpora sociálních služeb pro seniory a zdravotně 

postižené děti a dospělé.127 

 

MMO 

S účinností od 1. ledna 2004 byla Radou města jmenována na post vedoucí odboru 

prezentace a zahraničních vztahů MMO Mgr. Jana Mrkvičková. Je absolventkou Fakulty 

multimediálních komunikací obor Marketingové a sociální komunikace na Univerzitě Tomáše 

Bati ve Zlíně. Po ukončení studia pracovala jako marketingový specialista společnosti Elefant 

Vítkov, a.s. Má ráda literaturu, sport a cestování.128 

 

Novým vedoucím kanceláře tajemníka se od 16. února stal Ing. Bohumil Ševčík, narozený 

v roce 1947, absolvent VUT Brno. V roce 2003 byl zaměstnán v OSRAMU. Rád sporuje, 

cestuje a věnuje se chalupaření.129 

 

V průběhu května začalo velké stěhování odborů Magistrátu města Opavy z budov v centru 

města do areálu bývalého vojenského gymnázia na Krnovské ulici. Cílem bylo, aby úředníci 

sídlili ve dvou lokalitách. Mezi prvními se stěhovali městští policisté z budovy na Kolářské 13, 

kterou v červnu obsadil Celní úřad Opava, aby obsadili samostatnou budovu v areálu a to její 

první patro a polovinu patra druhého.  

Na začátku června se nacházely pracoviště Magistrátu města Opavy v deseti objektech: 

Horním náměstí 67 

- odbor finanční a rozpočtový,  

- odbor informatiky, 

- odbor prezentace a zahraničních vztahů – oddělení Městského informačního centra a 

informačních služeb,  

Horní náměstí 69 

- odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel a oddělení spisové služby,  

- odbor prezentace a zahraničních vztahů – oddělení Městského informačního centra a 

informačních služeb,  

- odbor hlavního architekta a územního plánu,  

- odbor právní a organizační,  

- vedení města,  

- tajemník a sekretariát kanceláře tajemníka,  

                                                 
127 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 10., leden, str. 7. 
MK ČR E 12483. 
128 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., únor, str. 6. 
MK ČR E 12483. 
129 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., březen, str. 3. 
MK ČR E 12483. 
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- odbor výstavby,  

- stavební archiv,  

- pokladna, 

- Euroregion Silesia, 

Horní náměstí 47 

- odbor majetku města – bytové oddělení, 

- Kancelář tajemníka – oddělení hospodářské správy, 

- Kancelář tajemníka – oddělení veřejných zakázek, 

- odbor prezentace a zahraničních vztahů, 

- Kancelář tajemníka – oddělení personální a mzdové, 

- odbor informatiky, 

Horní náměstí 48 

- odbor majetku města, 

- odbor vnitřních věcí – exekuční oddělení, 

Mezi trhy 2 

- odbor životního prostředí, 

- odbor investic, 

Krnovská 69 

- Městská policie Opava, 

Krnovská 71 

- odbor dopravy,  

- odbor vnitřních věcí – oddělení evidence obyvatel a občanských průkazů, oddělení 

cestovních dokladů a oddělení občanství a matrik, 

Bezručova náměstí 14 

- Kancelář tajemníka – oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení, 

- odbor vnitřních věcí – oddělení přestupků, 

- odbor živnostenský, 

- odbor sociálních věcí, část oddělení péče o nezaměstnané občany, sociální prevence 

a civilní služby, 

- odbor kontroly a interního auditu,  

- odbor školství a kultury, 

Březinova 6 

- odbor sociálních věcí – část oddělení péče o nezaměstnané občany, sociální 

prevence a civilní služby, 

- odbor sociálních věcí – oddělení péče o občany těžce zdravotně postižené a staré 

občany, 
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- odbor sociálních věcí – oddělení péče o rodinu a děti.130 

 

15. června byly sloučeny na Magistrátu města Opavy dva odbory – odbor majetku města a 

odbor investic. Vedoucím nového odboru majetku města a investic se stal Ing. Lumír 

Šebrle.131  

 

12. července byl do funkce vedoucího kanceláře tajemníka MMO jmenován Ing. Pavel 

Konečný, absolvent VŠE v Praze, fakulty národohospodářské. Narodil se v roce 1956 

v Šumperku, ale už 23 let působí v Opavě. Pracoval ve vedoucích funkcích finančních 

institucí, poté také na opavském okresním úřadě a následně v Ostravě. Má rád historické 

motocykly a práci s fotoaparátem a kamerou.132 

 

Do konce července se přestěhoval odbor kontroly a oddělení přestupků do budovy na 

Krnovskou 69. Poté se s dalšími přesuny čekalo, neboť se budovy opravovaly a také se 

čekalo na vládní schválení převodu všech budov do vlastnictví města. „Chceme ještě řešit 

vjezd ze zadu kasárenského areálu, aby byl úřad obsluhovatelný z obou stran. Zároveň 

řešíme i přestupní místo,“133 řekl v tisku ke změnám primátor Zbyněk Stanjura. 

 

1. září nastoupil do funkce interního auditora Ing. Václav Seidler. Nahradil tak Ing. Lumíra 

Richtára.  

 

14. prosince zrušili radní města svým rozhodnutím jedno funkční místo na oddělení daní a 

poplatků s účinností od 15. ledna 2005 a jedno funkční místo na oddělení účetnictví 

s účinností od 1. 4. 2005. A stanovili s účinností od 1. 4. 2005 celkový počet zaměstnanců 

MMO na 268.134  

 

29. prosince vzali radní na vědomí změnu organizační struktury MMO, spočívající v převodu 

působnosti nad odborem prezentace a zahraničních vztahů města z tajemníka MMO na 

primátora SMO s účinností od 1. 1. 2005.135 

                                                 
130 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červen, str. 7. 
MK ČR E 12483. 
131 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červenec-
srpen, str. 2. MK ČR E 12483. 
132 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., září, str. 7. 
MK ČR E 12483. 
133 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 46, str. 2. ISSN 1212-2041. 
134 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 10., leden, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
135 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 10., leden, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
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Městské informační centrum 

V letošním roce dostaly novou tvář a také novou adresu internetové stránky opavského 

Městského informačního centra. Na www.infocentrum.opava.cz byly k dispozici nejen 

informace o informačním centru, jeho službách, o zboží, které nabízí, o kulturních a 

sportovních akcích, ale také praktické a zajímavé údaje o Opavě. Novým se stal odkaz 

Opavsko obsahující základní údaje o všech obcích v regionu včetně turistických atraktivit či 

informací o ubytovacích možnostech.136  

 

Městské informační centrum nabízelo své služby ve všední dny od 8 do 18 hodin a o 

sobotách od 8 do 11 hodin. Kromě podávání informací o městě, o jeho službách, památkách 

atd. nabízelo také prodej suvenýrů s motivem Opavy, letos také suvenýrů s logem oslav, 

knih, letáčků a brožur o Opavě. Poskytuje kopírovací služby či prodej vstupenek na fotbalová 

utkání SFC Opava a další akce.137 

                                                 
136 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., říjen, str. 2. 
MK ČR E 12483. 
137 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., listopad, str. 
2. MK ČR E 12483. 
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Politický život 
21. dubna navštívili Opavu v rámci svého výjezdního zasedání členové Výboru pro sociální 

politiku a zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Byli přijati vedením města, 

prohlédli si některá sociální a zdravotnická zařízení. Další den strávili v Ostravě, poté 

navštívili Hrabyň a komárovský IVAX Pharmaceuticals.138   

 

30. dubna uspořádala opavská organizace US-DEU od 14.30 hod. na Horním náměstí akci 

„Vítání Evropy“ s ochutnávkou národních jídel a jídel členských státu EU.139  

 

Volby do Evropského parlamentu 

V Opavě přišlo 11. a 12. června k urnám 25,5 % voličů. Nejvíce, 29 % hlasů, získala ODS. 

Opavští nejvíce podpořili z kandidátů této strany Jaroslava Kaluse, ředitele Slezského 

zemského muzea (441 přednostních hlasů). Strana s druhým nejvyšším počtem hlasů 

v Opavě byla KSČM – 19,1 %. Více než 12 % získali Evropští demokraté. KDU-ČSL získala 

11,17 %, ČSSD 10,18 % a Nezávislí 7,68 % hlasů. Do parlamentu se počtem volebním hlasů 

nedostali Zelení a Unie svobody.140 K volebním urnám přišlo celkem 12 497 voličů.141 

 

„Úspěch Evropských demokratů je dán tím, že ODS není ideální liberální stranou a US, 

protože je ve vládě, zklamala. Unie také nepřesvědčila, že přináší něco nového. Struktura 

volebních výsledků na Opavsku odpovídá celorepublikovému dění: odklon od vládních stran, 

přesun levice od ČSSD ke KSČM,“142 řekl v tisku šéf opavských Evropských demokratů 

Lumír Uvíra.  

 

„Není to žádné překvapení. I v jiných evropských zemích dostaly vládní strany na 

zadek…Vláda musela udělat jak populární, tak i nepopulární kroky, které souvisely se 

vstupem do Evropské Unie. Chybou bylo, že to neuměla ve svém volebním programu říci,“143 

řekl v tisku k volebnímu výsledku Václav Klučka (ČSSD). 

 

                                                 
138 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 32, str. 1. ISSN 1212-2041. 
139 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 34, str. 2. ISSN 1212-2041. 
140 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 48, str. 1. ISSN 1212-2041. 
141 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červenec-
srpen, str. 1. MK ČR E 12483. 
142 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 50, str. 3. ISSN 1212-2041. 
143 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 50, str. 3. ISSN 1212-2041. 
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„Jak hodnotím volby? Tam možná stačí udělat křížek. Vliv měla volební účast. Naše volební 

třída nepřišla, přišli spíše starší lidé a ty my neumíme oslovit,“144 řekl v tisku Ondřej Veselý 

(US). 

 

Krajské volby 

S čím vstupovali někteří lídři politických stran do krajských voleb 5. a 6. listopadu? 

 

ČSSD – Václav Klučka, náměstek primátora města Opavy 

- podpora bezodkladných řešení katastrofální dopravní situace v Opavě a nejbližším 

okolí. S tím souvisí budování obchvatů (v Opavě nejdříve spojky S1) a následně i 

řešení Vítkovska a Hlučínska; 

- podpora zachování dostupnosti zdravotní péče pro každého, což není jen otázka typu 

těchto zařízení; 

- přibližování kraje k městům a obcím, aby kraj nebyl nadřízeným orgánem, ale 

pomocníkem měst, kterým stát přidal práci, ale ne finanční prostředky. 

 

Evropští demokraté – Pavlína Němcová, jednatelka volnočasového centra Elim 

- dobrá infrastruktura v kraji je nutností – včetně obchvatů větších měst (i Opavy) – což 

má spojitost s příchodem nových investorů a zlepšení pracovních možností v kraji;  

- podpora organizací, které zajišťují vzdělávání, volný čas dětí a mládeže, prevenci 

kriminality; 

- osobní zodpovědnost politika a to mimo jiné prostřednictvím politiky v přímém 

přenosu – zveřejňování průběhu jednání nejen zastupitelstva, ale i rady. 

 

ODS – Zbyněk Stanjura, primátor města Opavy 

- důležitá je dopravní infrastruktura. A to jak dálnice D47, tak rychlostní komunikace, 

jakou je i I/11 a I/57 (Krnov – Opava – Ostrava, součástí jsou i obchvaty); 

- podpora školství a vzdělávání – např. podpora vícejazyčných gymnázií a středních 

škol, stipendia a programy pro nadané žáky, i podpora celoživotního vzdělávání a to i 

finanční.  

- Podpora svobodného podnikatelského prostředí, více využívat zákonodárnou 

iniciativu – např. snížení daňové zátěže občanů i firem, podpora podnikatelů formou 

půjček na zajímavé projekty či pro začínající podnikatele. 
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Sdružení nezávislých kandidátů – Jan Mrázek, krajský zastupitel a náměstek primátora 

města Opavy 

- zlepšení dopravní obslužnosti; 

- zvýšení kvality života v kraji; 

- vytvoření lepších podmínek pro vzdělávání; 

- kvalitnější síť zdravotnických zařízení.145 

 

Jednoznačným vítězem listopadových krajských voleb se stala ODS. V Opavě se účastnilo 

13 553 voličů, tedy 23,68%. Procentuálně dopadly jednotlivé politické strany takto: ODS – 

41,99 %, KSČM – 17,46 %, ČSSD – 15,72 %, KDU-ČSL – 11,04 %, SNK – 5,6 %, Evropští 

demokraté – 2,39 %, US-DEU – 1,42 %, ZEL – 1,23 %. Opavské barvy tedy začali v kraji 

hájit Zbyněk Stanjura (ODS) a Dušan Jaroš (KSČM).146 

 

„Chtěli jsme si polepšit a mysleli jsme na 25 mandátů. Těch 29 jsme ale nečekali. Je to asi 

souběh několika důvodů. Zhodnocení čtyř let naší práce na kraji, osobnost hejtmana 

Tošenovského, který měl ze všech lídrů v kraji největší důvěru, a v menší míře sehrála roli i 

centrální (celostátní) politika,“147 komentoval výsledky v tisku Zbyněk Stanjura.  
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Zdravotnictví   
Záchranná služba 

Od 1. ledna tvořila Opavská zdravotnická záchranná služba spolu se záchrannými službami 

v Bruntále, Frýdku-Místku, Karviné a Novém Jičíně součást nového Územního střediska 

záchranné služby Moravskoslezského kraje. O sloučení rozhodlo zastupitelstvo kraje 25. září 

loňského roku.  

 

Nově vytvořená jednotná příspěvková organizace disponovala zhruba 800 zaměstnanci, 180 

sanitními vozy a jedním vrtulníkem.  

 

Opavská zdravotnická záchranná služba, sídlící v areálu Slezské nemocnice, měla 170 

zaměstnanců a 42 sanitních vozidel.  

 

„Sloučení do Územního střediska záchranné služby moravskoslezského kraje je pouze 

koncepčně systémové opatření, které se pacientů nijak nedotkne. Naši zaměstnanci budou 

poskytovat zdravotní péči jak v oblasti přednemocniční neodkladné péče, tak i v lékařské 

službě první pomoci v nezměněném rozsahu,“148 vysvětlil situaci v tisku ředitel Miroslav 

Janečka.  

 

Slezská zemská nemocnice 

V průběhu února a března panovala mezi lékaři opavské nemocnice nejistota a obavy 

z budoucnosti. Kraj, který nemocnici spravuje, hledal jinou, vhodnější formu provozování a 

existence svých nemocničních zařízení. Svěřit je do rukou privátních firem nechtěl. „Může jít 

o akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným či různé formy holdingového 

uspořádání. Jisté je, že zdravotnická zařízení se musejí začít chovat ekonomicky. Pokud by 

vše zůstalo při starém, prohluboval by se jejich propad,“ řekl v tisku hejtman 

Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský. Opavští lékaři na to reagovali v tisku různě. 

„Přiznám se, že nemám úplně přesné informace. Ale domnívám se, že kdyby nebylo 

ohroženo poskytování lékařské péče na té úrovni jaká je nyní, a nehrozilo privatizování jen 

lukrativních provozů nemocnice, nemusela by tato změna být negativní. Možná by to 

znamenalo i pružnější rozhodování, než když o každé investici opavské nemocnice rozhodují 

krajští zastupitelé z Ostravy,“ řekl Jiří Hájek, primář centrálních operačních sálů a JIP. „Ano, 

mluví se o tom, ale jestli to bude lepší nebo ne, nedokážu posoudit. Záleží na konkrétních 

                                                 
148 Moravskoslezský Deník. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, IV/08, str. 11. ISSN 1213-
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odděleních. Spíš se na to dívám s obavami,“149 řekla primářka kožního oddělení Eva 

Jašková.  

 

V březnu podal ředitel Slezské nemocnice Marian Staňo krajskému úřadu demisi. 

„Bezprostřední hospodářský výsledek za loňský rok byl špatný. Ztráta zhruba sto deseti 

milionů korun je určitě jedním z důvodů, proč pan ředitel rezignoval,“150 řekl v tisku primátor 

Zbyněk Stanjura 

 

21. dubna navštívilo během svého výjezdního zasedání jedenáct poslanců, členů výboru pro 

sociální politiku a zdravotnictví Parlamentu ČR, Slezskou nemocnici a psychiatrickou 

léčebnu v Opavě. Milan Cvek, pověřený vedením nemocnice, ji představil jako zařízení s 25 

primariáty, 605 lůžky s cca 1 180 zaměstnanci a velkými dluhy. V nemocnici si poslanci 

prohlédli nové chirurgické sály a dětský pavilon, v psychiatrické léčebně oddělení pro léčbu 

toxikomanů, gamblerů i gerontopsychiatrické oddělení pro staré duševně nemocné 

pacienty.151 

 

27. dubna převzalo novorozenecké oddělení opavské nemocnice certifikát Nemocnice 

přátelská dětem, který uděluje Mezinárodní výbor dětského fondu UNICEF. „Na jeho získání 

celé naše oddělení usilovně pracovalo zhruba pět let. O rozhodnutí komise, že nám bude 

udělen, jsme se dozvěděli loni v červnu a dnes nám byl oficiálně předán,“152 uvedla v tisku 

vedoucí lékařka novorozeneckého oddělení Soňa Krejčí.  

 

Od 1. července se bývalý primář radiodiagnostického oddělení Milan Cvek zhostil funkce 

ředitele opavské nemocnice. U výběrového řízení se představovali dva kandidáti. MUDr. 

Cveka se krajští radní ptali na zhodnocení ekonomického stavu nemocnice a na nástin 

řešení nedostatků. A jaké si nový ředitel vytýčil cíle? „Především zachování celého spektra 

dosavadní činnosti a opatření, která by v určitém horizontu směřovaly k vyrovnanému 

hospodaření. Rozdělil bych je zhruba do tří skupin. První zahrnuje strukturální reorganizaci, 

které by měl předcházet personální audit. Druhá spočívá ve zvýšení příjmů a vyžaduje 

zintenzivnění počtu lékařských výkonů, například navýšení počtu operací. Pomůže nám i 

nový přístroj pro magnetickou rezonanci, na jehož koupi jsme dostali povolení…Úspory 
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v nákladech, kterých můžeme docílit snížením počtu stávajících pracovníků a lepším 

využitím zbylých. Šetřit lze také při spotřebách na jednotlivých odděleních,“153 řekl v tisku. 

 

Společnost pro zdravé rodičovství Aperio udělila opavské porodnici za úroveň a služby 

v tomto roce čtyři hvězdičky z možných pěti. A to na základě informací posbíraných ve všech 

109 českých porodnicích. „Rodiček se vždy ptáme na jejich pocity a z opovědí zjišťujeme, že 

se jim u nás líbí. Pevně věřím, že se jejich názory v budoucnu nezmění, a když tak 

k lepšímu. Na současném hodnocení se výrazně promítl osobní přístup zdravotnického 

personálu k rodičkám i prostředí, odpovídající našemu století. Nechceme usnout na 

vavřínech už proto, že stále je co zlepšovat a rozhodně bychom v příštím hodnocení uvítali i 

pátou hvězdičku,“154 řekl v tisku primář porodnice Petr Herman. Porodnice má k dispozici 

čtyři moderně vybavené porodní boxy, jsou tu i speciální postele pro nejvhodnější polohu 

rodičky. Před porodem mohou rodičky relaxovat na nafukovacích míčích nebo vacích, 

žebřinách nebo v hydromasážní vaně.  

 

Lepší podmínky měli od letošního roku pacienti porodnického a infekčního oddělení díky 

existenci nadstandardních pokojů. „V průběhu prvního pololetí příštího roku chceme 

zpřístupnit nadstandardní pokoje také na ortopedickém, dětském a interním oddělení. 

Místnosti budou vybaveny televizorem, obrazy, rádiem, ledničkou, rychlovarnou konvicí 

s nádobím a pohodlným dřevěným lůžkem s barevným povlečením a polohovacím 

zařízením. Pokud to umožní technický stav objektů, budou u pokojů i samostatná sociální 

zařízení. Kromě nadstandardního vybavení mohou pacienti počítat i s nadstandardním 

postojem personálu,“155 uvedl v tisku další plány nemocnice náměstek ředitele Tomáš 

Bartoš. Pobyt v takovém pokoji přijde na částku v rozmezí 350 až 500 Kč na den.   

 

Od 1. září začaly ve Slezské nemocnici platit rozšířené návštěvní hodiny. Každý den tak 

mohli příbuzní či známí pozdravit své blízké v době od 14 do 18 hodin. Bylo možné si 

domluvit s vedením jednotlivých oddělení také individuální návštěvní dobu.156 

 

V letošním roce nemocnice připravovala změnu ve vjezdu do svého areálu, která bude platit 

od ledna 2005. Vstup do nemocničního areálu byl vybaven závorami a počítačovými 

terminály, které budou vydávat řidičům doklady s časovými údaji o datu a hodině příjezdu. 
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Řidiči budou moci v areálu pobýt půl hodiny, poté musí zaplatit u pokladny 20 Kč parkovné a 

20 Kč za každou započatou hodinu parkování. Dosud vpouštěli auta do areálu pracovníci 

strážní služby.157  

 

Psychiatrická léčebna 

U příležitosti 115. výročí svého otevření uspořádala psychiatrická léčebna v Opavě společně 

s Psychiatrickou společností Jana Evangelisty Purkyně v první polovině května dvoudenní 

celostátní konferenci o komplexní terapii psychóz. Do Opavy se sjeli nejen psychiatři a 

psychologové, ale také členové rodičovských a občanských sdružení a svépomocných 

organizací.158 „Zdůrazňujeme komplexní přístupy, což znamená, že s biologickou léčbou se 

souběžně rozvíjí také psychoterapie a tzv. sociálně psychiatrická síť s tréninkem sociálních 

dovedností a vytvářením životního prostředí,“159 řekl v tisku primář Petr Taraba. Opavská 

léčebna totiž už od roku 1962 rozvíjí tzv. Opavský systém komplexní péče pro pacienty 

s psychotickou poruchou.  

 

Na programu byly nejen přednášky a referáty, ale také workshopy. 
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č. 40, str. 2. ISSN 1212-2041. 
159 MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, IV/113, str. 12. ISSN 
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Sociální zabezpečení  
Azylový dům 

Azylový dům Armády spásy na Nákladní ulici disponoval v letošním roce devíti pokoji po 

dvou, třech a čtyřech lůžkách. Klienti tu mohli bydlet se smlouvou na dobu určitou a 

v případě potřeby žádat o prodloužení pobytu. „Nájemné s celodenní stravou klienti hradí 

podle svých příjmů a zůstává jim kapesné ve výši pěti až osmi set korun. Na financování 

provozu se výrazně podílí město a přispívá i okres a stát. Státní dotaci jsme však letos 

nedostali pro matky s dětmi, a to se negativně projevilo na personálních úsporách 

v zařízení,“ řekl v tisku ředitel Antonín Plachý. 

 

Noclehárna poskytovala 15 lůžek a 4 přistýlky za 15 Kč na den, v případě, že ani tuto částku 

přespávající neměl, mohl si ji v zařízení odpracovat, případně mu mohla být odečtena ze 

sociálních dávek.  

 

V Denním centru mohli občané bez domova trávit čas od 9 do 11 hodin a odpoledne od 13 

do 15 hodin. Od 14.30 do 15 hodin se nabízela potřebným polévka, která se díky sponzorství 

firmy Abel rozdávala zdarma. Denně o tuto službu projevovalo zájem dvacet bezdomovců.160 

 

Domov dětí 

Děti tu byly umístěny v šesti rodinných skupinách, které plní funkci bytů. Jsou vybaveny 

obývacím pokojem, ložnicí, kuchyní a sociálním zařízením. Nad chodem každé „domácnosti“ 

dohlíží teta – vychovatelka. Dětí plní každodenní práce od stlaní postelí, přípravy snídaně, 

mytí nádobí, úklidu až po dohled starších na mladší. Na konci roku obývalo tyto jednotky 

celkem deset dětí různého věku i pohlaví.  

 

„Snažíme se vyloučit z výchovy tak zvanou skleníkovou atmosféru, která by se dětem ve 

zletilosti mohla vymstít. Pokud bychom za ně všechno dělali a vyřizovali, vychovali bychom 

z nich nepraktické dospělé lidi bez schopností samostatného myšlení a jednání. Naše děti 

musejí vyrůstat samostatně jako všechny ostatní. U některých dosahujeme slušných 

výsledků. Jeden chlapec studuje na střední škole a jeden dokonce na Slezské univerzitě,“161 

řekla v tisku sociální pracovnice Dana Klímová.  
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Domov spolupracoval s organizátory dvou Domů na půl cesty, kde mohou odejít děti z 

Opavska, které dosáhli zletilosti a nemají kam jít.  

 

Ředitelem byl Jiří Paikert. 

 

Elim  

Na začátku byla tříměsíční práce švédské dobrovolnice Jonny-Karin Bekken v opavském 

Centru Elim. Následovala návštěva skupiny švédských děvčat v Opavě. A pak přišla nabídka 

pro skupinu mladých lidí z Elimu strávit deset dní ve Švédsku. „Hlavním cílem bylo poznat 

životní styl a také způsob, jakým tráví volný čas mladí ve Švédsku,“ řekla v tisku vedoucí 

centra i celé výpravy Pavlína Němcová. Akci podporovala Česká národní agentura 

Mládež.162 

 

Od 1. září nabízel Elim bezplatnou konzultaci s právníkem pro oběti domácího násilí.163 

V září také rozšířil provozní dobu své psychologické poradny. „Pokusíme se poradit 

s jakýmkoliv problémem, specializujeme se na problematiku domácího násilí a vztahovou 

problematiku děti – rodiče. Máme rovněž k dispozici akutní krizové ubytování pro ženy,“164 

avizovala v tisku vedoucí centra Pavlína Němcová. 

 

25. listopadu uspořádal Elim ve svém centru konferenční setkání pro odbornou i širokou 

veřejnost na téma Domácí násilí, situace a výhled v opavském regionu. Pozvání byli mimo 

jiné zástupci Bílého kruhu bezpečí či městského ředitelství Policie ČR v Ostravě.165 

 

Od 1. prosince přešel pod Elim Club Legal. Nízkoprahové zařízení provozovalo město 

Opava, k danému datu se však zrušil post sociálního pracovníka a s ním i celá agenda 

klubu.166  

 

Charita Opava 

RNDr. Anna Ekslerová, ředitelka opavské Charity, stála u jejího zrodu. K 31. srpnu svoji 

činnost v opavské Charitě ukončila, novým ředitelem se stal Jan Hanuš. „Po třinácti letech už 

je třeba nový přístup, jiný způsob vedení, prostě změna. V Charitě Opava zatím vyrostla řada 
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č. 70, str. 2. ISSN 1212-2041. 
164 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 74, str. 14. ISSN 1212-2041. 
165 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 86, str. 3. ISSN 1212-2041. 
166 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 87, str. 5. ISSN 1212-2041. 



                                                                                          

 71

kvalitních a schopných pracovníků, kteří potřebují rozvíjet sebe i charitní služby. Takže jsem 

požádala o uvolnění z funkce. Zůstanu ale i nadále v Charitě, ovšem jinde – budu pracovat 

na jiných úkolech v rámci ostravsko-opavské diecézní charity,“ 167 řekla čtenářům Cesty paní 

Ekslerová. A co na to nový pan ředitel? „Moc se na práci, která je přede mnou, těším a beru 

ji jako výzvu. Přebírám fungující organizaci, kterou nečekají zásadní změny, ale spíše ty, 

které se budou týkat kvality a efektivity práce. Ale to jsou změny, které jsou nastartovány 

dlouhodoběji a většina zaměstnanců o nich ví. Chci, aby současná střediska byla zachována 

a usiluji o to, aby se stále zkvalitňovala práce. Vlastně budu pokračovat v těch změnách, 

které zahájila paní ředitelka Ekslerová,“ předeslal ke své nové funkci Jan Hanuš.  

 

V tomto roce zaměstnávala Charita včetně zaměstnaných klientů chráněných dílen celkem 

182 zaměstnanců a evidovala 1094 dobrovolníků.168 

 

Charitní ošetřovatelsko-pečovatelská služba letos uskutečnila 6 654 návštěv a 12 579 

výkonů.169  

 
V Rehabilitačních dílnách pro duševně nemocné a mentálně postižené byl zřízen klub 

„Pohoda“, ve kterém byl nabízen program pro mentálně postižené tvořený hrami, 

vycházkami, výtvarnou činností a podobě. Pro duševně nemocné se přijala psycholožka, 

která tam pro ně byla k dispozici jednou týdně.170  

 

Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách poskytoval v roce 2004 

služby celkem 18 uživatelům. V domě je 15 samostatných bytů. Počet obyvatel domu se 

měnil podle toho, zda v bytě bydlel jednotlivec či manželský pár. Během roku dva uživatelé 

ukončili pobyt v domě a začali využívat služby jiného zařízení. Ke změnám došlo také ve 

vedení domu. Dosavadní vedoucí domu Jan Hanuš se stal ředitelem Charity Opava a na 

jeho místo nastoupila jeho dlouhodobá zástupkyně Petra Hrbáčová.171 

 

Od začátku roku vyhledalo chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné 14 

zájemců. Jednalo se o žádosti dlouhodobého charakteru. Zařízení však bylo obsazeno, proto 

byli zájemci odkázáni na jiné organizace. Od března 2004 nabízel projekt také výukové a 
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odpolední aktivity v motivačním a sebepoznávacím klubu Setkávárna. Chráněné bydlení 

využívalo 5 klientů, podporované bydlení 14.172 

 

Mraveneček, denní stacionář pro děti s kombinovanými vadami, letos poskytl služby 10 

uživatelům.173 

 

V Chráněné dílně sv. Josefa se také v letošním roce prováděla ruční výroba textilních 

doplňků, tkaných koberců, oděvů, keramických předmětů, malba na hedvábí, výroba ručního 

papíru, montáže drobných kovových a jiných součástek. Vyráběly se tu také dřevěné 

výrobky.174 

 

V listopadu byl dokončen projekt na vytvoření odloučeného masérského pracoviště se 

zrakově postiženým masérem s odbornou kvalifikací a to díky prostředkům Nadačního fondu 

Českého rozhlasu a Nadace Divoké husy.175 

 

V Chráněné technické dílně ve Velkých Hošticích, která funguje od roku 2002, bylo letos 

zaměstnáno 19 lidí a zpracováno 134 tun odpadu.176 

 

Pomoc na lince důvěry vyhledalo letos 5 859 volajících.177 

 

Středisko vzájemné pomoci se letos přidalo k humanitárním sbírkám obětem zemětřesení v 

Iránu, obětem povodní na Slovensku, obětem teroristického útoku v Beslanu, obětem 

vichřice na Slovensku, obětem postiženým tsunami v Jihovýchodní Asii. Vybralo se celkem 

105 243 Kč.178 

 

Občanské poradně, sídlící na Kylešovské ulici, se letos podařilo zkvalitnit své služby 

návštěvami doma u imobilních klientů a vyjednáváním a zastupováním sociálně nezdatných. 

Pomoc poskytli 778 klientům.179 

 

Bohužel měli napilno také v terapeutické komunitě Domov Agapé, patřící pod Charitu Opava 

a sídlící v Suchých Lazcích. 52 rodičů nebo zákonných zástupců se na komunitu letos 
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obrátilo s žádostí o umístění dítěte pod vlivem drog. Věkový průměr u 22 přijatých chlapců a 

dívek byl pouhých 13,5 let.180 

 

K rozvoji společného díla přispělo svou prací 144 aktivních a cca 950 příležitostných 

dobrovolníků. Pro rozšíření charitních služeb pro seniory na Opavsku byla přijata 

koordinátora, které se podařilo získat 32 dobrovolníků z 18 okolních vesnic.181  

 

V roce 2004 proběhlo v budovách patřících Charitě několik úprav. Byly přestavěny kanceláře 

na ředitelství Charity, rekonstruována prodejna Krámku u Josífka, prostory ve Velkých 

Hošticích, provedeny drobné úpravy ve stolařské dílně v Chráněných dílnách, úpravy v 

budově na Kylešovské ulici a oprava střechy budovy skladu v areálu Domu sv. Josefa.  

 

Bylo vybudováno nové masérské pracoviště na Kylešovské ulici a otevřena nová 

terapeutická místnost a oprava fasády v Domově Agapé.182 

 

Charita Opava letos hospodařila s 40 387 562 Kč příjmů. Výdaje činily 34 287 563 Kč.183 
 

Kafira 

Pracovníci sdružení, které se věnuje zrakově postiženým lidem, vyjeli v listopadu společně 

se svými kolegy z Ostravy a Nového Jičína za pracovními zkušenostmi do Irska. „Od 

projektu očekávám nové podněty, které nám pomohou zlepšit vzdělávací a poradenské 

služby pro lidi s těžkou vadou zraku v našem kraji,“184 uvedla pracovnice Kafiry Lenka 

Schindlerová.  

 

Marianum 

Ústav sociální péče pro mládež s mentálním postižením Marianum, pečující o 221 klientů ve 

věku od 10 do 73 let, procházel na konci tohoto roku značnými změnami. Ty souvisely 

především s tím, že klienti stárnou. Ve věku 18 let pobývalo v Marianu pouze devět klientů, 

do 26 let jich bylo 48, nejvíce jich však zahrnovalo věkovou skupinu starších 26. „Po formální 

stránce bude nutno změnit název. Zmizí přívlastek pro mládež, pravděpodobně budeme 

pouze ústav sociální péče,“ řekl v tisku ředitel ústavu Antonín Janýška.  
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Toto se promítlo i do změny skladby, rozsahu a struktury činnosti. Povinnou školní docházku 

absolvovalo pouze sedm klientů, proto se z bývalých učeben staly místnosti pro rehabilitaci a 

muzikoterapii. A v záměru byla také přeměna bývalé kotelny na školící středisko pro klienty, 

kde by se mohli učit společenskému chování a obsluze návštěv.  

 

Zřizovatelem zařízení je Moravskoslezský kraj.185 

 

Ostatní  

Od počátku letošního roku byl zrušen pro veřejnost výdej obědů v penzionu pro důchodce 

v Kateřinkách. „Od prvního ledna se všechny obědy pro sociální zařízení vaří u nás. Mám 

kapacitu 350 jídel a tu nesmíme překročit. Přednostně vaříme pro klienty obou penzionů a 

také zásobujeme Domov důchodců na Rybářské ulici. Chápu roztrpčení našich bývalých 

strávníků a je mi to osobně líto,“186 uvedla v tisku Zdeňka Turková, pověřená vedením 

penzionu. 

 

Od ledna letošního roku převzala správu nad azylovým domem pro matky s dětmi Armáda 

spásy, která již podobná zařízení provozuje v Krnově, Ostravě a Havířově. Zařízení pomáhá 

ženám v krizových životních situacích, ženám sociálně méně přizpůsobivým či citově 

nevyzrálým. Provoz a práci s klienty zajišťovalo šest pracovníků. Ubytování bylo 

poskytováno na jeden rok s tím, že pokud si jiné ubytování klientka do té doby nenajde, bude 

se její případ řešit individuálně. Do domova docházel také lékař či dětská zdravotní sestra – 

dobrovolnice.187 

 

V květnu odvolal Krajský úřad v Ostravě ředitelku Kojeneckého ústavu v Opavě Zdeňku 

Osadníkovou. Podle vyjádření náměstka hejtmana Jiřího Carbola bylo pochybení 

v neoprávněném, tedy bez souhlasu orgánů sociálněprávní ochrany, vydávání svěřených 

dětí na víkendy do rodin.188 

 

Od tohoto roku došlo se z jednotlivých zařízení Okresního ústavu sociálních služeb staly 

samostatné příspěvkové organizace, jejichž zřizovatelem se stal Moravskoslezský kraj. Tato 

změna se např. týkala Domova důchodců Opava, který nově vznikl sloučením domova 
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důchodců na Rybářské ulici s domovem důchodců na Rooseveltově ulici. Současně došlo k 

úpravě kapacity lůžek – na Rybářské ulici na 149 a v domově na Rooseveltově ulici na 51.189 

 

Velký problém s lidmi bez přístřeší řešili na vlakovém nádraží Opava východ. Někteří z nich 

tu často přespávali. Vedení železniční stanice muselo tedy přistoupit k razantním opatřením. 

Mimo jiné uzavřelo vestibul v době od půlnoci do půl druhé v noci. „Dokud je otevřena 

restaurace, bývá tady bezdomovců jako much, když zavře, začnou si hledat způsoby, jak 

zůstat. Oblíbenou fintou je, že si jeden půjčí klíč od WC a záchod nechá odemčený. Do 

místnůstky se okamžitě nastěhují jeho kolegové a na noc se v ní zabydlí. Když se nám je 

konečně podaří z vestibulu vystrnadit, nabourávají se nám do odstavených vagonů,“190 řekl 

v tisku náčelník stanice Jiří Váleček. 
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Investice 
 

Komunikace 

Technické služby Opava v letošním roce s plánovanými investičními akcemi pospíchaly, 

protože od května měla platit nová sazba DPH. Rozpočet 29,8 mil. Kč byl přichystán na 

opravy komunikací Boženy Němcové, Jurečkova, Strossmayerova, Jasmínová, 8. května a 

Sladkého. S 13,2 mil. Kč se počítalo na opravu živičného povrchu ulic Palackého, Na Horní 

hrázi, Stará silnice, Rybova, Vávrovická, Držkovická a Edvarda Beneše. Na úpravu chodníků 

na ulicích Sluneční – Liliova, Ruská, Wolkerova, Olomoucká, Strossmayerova, Hobzíkova, 

Komenského, Haškova, Dobrovského, Chelčického, Jánská, Šafaříkova, Tyršova, U 

Panského dvora, U Švédské kaple, Vaníčkova, Palackého a Opavská v Malých Hošticích 

bylo technickým službám přisypáno 25 mil. Kč.191 

 

Dolní náměstí 

Na začátku února podepsalo město smlouvu s firmou Kareta na rekonstrukci Dolního 

náměstí. Ta byla vyčíslena na 23 mil. Kč.192 Náměstí čekalo předláždění, vybudování nové 

fontány, nové osvětlení, lavičky, nová výsadba.  

 

V červnu byla rekonstrukce Dolního náměstí pozastavena z důvodu odvolání firmy Sates 

Morava, která nevyhrála výběrové řízení. Se svou první námitkou firma u Úřadu pro 

hospodářskou soutěž neuspěla, proto podala žádost o rozklad.193 

 

V polovině roku byla městu Opava na rekonstrukci Dolního náměstí schválena dotace z 

„Regionálního programu podpory rozvoje severozápadních Čech a Moravskoslezského 

regionu“ ve výši 14 mil. Kč.194  

 

Ostrožná ulice 

Na jaře se začalo s výkopovými pracemi v závěru Ostrožné ulice před budovou Komerční 

banky. Na místo parkoviště tu vznikalo zákoutí s fontánou. „Fontána bude kruhová o vnitřním 

průměru tři metry. Její skleněný povrch bude ve stejné úrovni jako okolní dlažba ze žulových 

desek kombinovaná mozaikou a žulovými kostkami. Pouze po jejích okrajích bude zvýšená 

                                                 
191 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 12, str. 2. ISSN 1212-2041. 
192 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 14, str. 2. ISSN 1212-2041. 
193 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 91, str. 2. ISSN 1212-2041. 
194 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červenec-
srpen, str. 2. MK ČR E 12483. 
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obruba. Z této prosklené plochy bude tryskat voda. Celkové náklady na stavbu jsou 3,9 

milionu korun,“195 řekla v tisku zástupkyně vedoucího odboru investic opavského magistrátu 

Jana Onderková.  

 

Během výkopu narazili archeologové na zbytky kamenného zdiva. „Narazili jsme zde na část 

parkánové kamenné zídky široké 1,4 metru, která byla zasazena do středověkého příkopu. A 

základové zdivo druhé branské věže Hradecké brány,“196 uvedl v tisku pracovník Národního 

památkového ústavu, územního pracoviště Ostrava, Marek Kiecoň.  

 

Celkové náklady na úpravu tohoto prostoru nakonec dosáhly 4,3 mil. Kč. Akci provedla firma 

Kareta, s.r.o. 

 

Rybářská ulice 

30. července zbourala stavební firma Strabag most přes vodní náhon na ulici Mařádkově 

v rámci rekonstrukce Rybářské ulice. O tři dny později byl zbourán i most na Jaselské ulici a 

tento úsek byl označen značkou slepá ulice.197 

 

Budova České spořitelny 

V srpnu se pomalu chýlila ke konci rekonstrukce střechy budovy České spořitelny v Opavě. 

Rekonstrukci prováděla firma Richarda Mlýnka z Opavy. V útrobách střechy se při opravách 

našel jeden z osmi původních chrličů a pod krytinou i nějaké tiskoviny z roku 1934 a také 

denní tisk z 12. května 1978.198 

 

Nové byty 

V červnu byly obnoveny práce v lokalitě ulice Žižkova na projektu výstavby 66 bytových 

jednotek – nadstandardních velkometrážních bytů. Zájemci o nové bydlení se mohli hlásit 

v realitních kancelářích FINREPO. Se zahájením prací se počítá v lednu 2005, s předáním 

hotových bytů pak v dubnu 2006.199  

 

 

                                                 
195 REGION OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, č. 29, str. 
I. ISSN 1212-2041 
196 MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK.. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, IV/99, str. 1. ISSN 
1213-5577 
197 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 62, str. 1. ISSN 1212-2041. 
198 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 64, str. 2. ISSN 1212-2041. 
199 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červenec-
srpen, str. 3. MK ČR E 12483. 



                                                                                          

 78

Doprava 
Autobusy 

Od Nového roku se v důsledku zvýšení cen nafty zdražilo také jízdné. „Naposledy se jízdné 

měnilo před čtyřmi lety. Od roku 2000 jsme ceny drželi na stejné úrovni, ale letos už to 

nebylo únosné. Cestující, kteří našimi autobusy jezdí pravidelně na stejném úseku, mohou 

využít našich slev a zakoupit si čipovou kartu. Pak mají jízdné o pět procent levnější a 

každou desátou jízdu mají zdarma,“200 vysvětloval v tisku Lubomír Cabadaj, ředitel divize 

osobní dopravy akciové společnosti TQM.  

 

Srovnání jízdného na železnici a v autobusech TQM z Opavy v Kč201 

Směr Vlak  

– obyčejné jízdné 

Vlak  

– zákaznické jízdné 

Bus  

– loňské jízdné 

Bus  

– nové jízdné 

Kravaře 16 11 11 12 

Hradec nad 

Moravicí 

16 11 11 12 

Dolní Benešov 28 20 20 22 

Hlučín 34 24 23 25 

Vítkov - - 28 30 

 

Na začátku tohoto roku dojednali zástupci města Opavy se zástupci Českých drah, že dráhy 

uvolní část svého pozemku s krajní kolejí pro autobusovou dopravu. Vyřeší se tak problém 

nevyhovujícího stavu současných autobusových zastávek u nádraží Opava východ. Zmatek, 

nepřehlednost, neexistence krytých zastávek, to byly důvody ke změně. „Studie nového 

terminálu se měla spustit už koncem roku. Radní ale potřebovali ještě jistotu, že nám 

pozemky nikdo nevypoví. Byl nutný ještě souhlas drah. Teď všechna potřebná stanoviska 

máme,“202 řekl vedoucí odboru hlavního architekta Magistrátu města Opavy Zdeněk Bendík. 

„V získaném prostoru by se dalo uvažovat o čtyřech či pěti odjezdových stanovištích a 

problém s nastupováním by byl vyřešen. Podmínky by pak byly podstatně lepší,“203 řekl 

médiím svůj pohled ředitel osobní dopravy TQM Lubomír Cabadaj.  

 

Vlaky 

                                                 
200 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 4, str. 2. ISSN 1212-2041. 
201 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 4, str. 2. ISSN 1212-2041. 
202 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 14, str. 1. ISSN 1212-2041. 
203 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 14, str. 1. ISSN 1212-2041. 
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Na červnovém zasedání rady města schválili radní první část úprav propojujících městkou, 

autobusovou a vlakovou dopravu u nádraží Opava východ. „Máme představu, že zřídíme 

řádná nástupiště, nástupní ostrůvky, přístřešky pro cestující…Máme vymyšleno, že jedno 

nástupiště by bylo spojeno s vlakovým. Jeho součástí by byl přístřešek,“ řekl v tisku Pavel 

Mališ.  

 

Od 13. června byla zařazena železniční doprava mezi Opavou a Krnovem a MHD v Krnově 

do integrovaného systému Moravskoslezského kraje ODIS.204 

 

Městská hromadná doprava 

Od 1. února zdražilo jízdné v opavské městské hromadné dopravě. Základní plné jízdné 

placené v hotovosti stálo 8 Kč, zlevněné pak 5 Kč. Jízdné přes elektronickou peněženku 

přišlo na 6 a 3 Kč. Novinkou se stal tzv. přestupní tarif, kde za druhou jízdu započatou do 30 

minut od první jízdy zaplatil cestující jen 3 Kč nebo 1,5 Kč.205 

 

Během letních měsíců došlo k několika změnám v jízdním řádu městské hromadné dopravy, 

které měly vliv i na provoz po ukončení prázdnin. Linka 202 byla od 1. července zrušena a 

linka 204 začala jezdit od 1. září na nové trase: Bílovecká – Východní nádraží – Divadlo – 

Nemocnice – Psychiatrická léčebna – Hypernova a zpět.206  

 

V souvislosti s rekonstrukcí Dolního náměstí byly od 26. července do konce prázdnin 

zrušeny všechny trolejbusové linky a trasy autobusů byly pozměněny. Tak například místo 

trolejbusových linek 201-209 jezdila jedna linka X1 a to z Bílovecké na Praskovu, odtud ke 

Globusu, pak přes Komenského do Kateřinek a zpět na Praskovu a Bíloveckou a to 

v desetiminutových intervalech. Druhou část Opavy obsluhovala linka X2 ve 

dvacetiminutových intervalech na trase Městský hřbitov – Nemocnice – Divadlo – Pekařská – 

Kasárenská – Jaktař.207 Městská hromadná doprava na Dolním náměstí byla obnovena 

v posledním srpnovém týdnu. Do 6. září autobusy a trolejbusy náměstím pouze projížděly, 

poté nastal již plný provoz. 

 

V polovině roku začal Městský dopravní podnik Opava zkoušet v prostředcích městské 

hromadné dopravy zvukové zařízení, ohlašující jednotlivé zastávky. „Jedná se o zvukové 

                                                 
204 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červenec-
srpen, str. 3. MK ČR E 12483. 
205 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 8, str. 1. ISSN 1212-2041. 
206 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 54, str. 2. ISSN 1212-2041. 
207 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 58, str. 2. ISSN 1212-2041. 
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hlášení ve všech městských trolejbusech i autobusech. Systém akustických hlášení 

technicky navazuje na elektronické odbavovací zařízení, čipové karty, které v Opavě již 

funguje,“ řekl v tisku ředitel společnosti EM Test ČR Radek Orság. „Snažíme se zvyšovat 

úroveň našich služeb a zatraktivnit městskou hromadnou dopravu v Opavě všem jejím 

obyvatelům a návštěvníkům. Tento systém umožní lepší orientaci v naší dopravě hlavně 

lidem se zrakovým postižením, na které se v minulém období trochu zapomínalo,“208 

vysvětloval médiím ředitel Městského dopravního podniku v Opavě Hynek Woitek.  

 

11. listopadu uskutečnili studenti Pardubické univerzity pod dozorem zkušených pověřených 

pracovníků průzkum kvality služeb MDPO, a.s. Dělo se tak pomocí dotazníků či osobním 

dotazováním přímo v terénu a na zastávkách MHD. Otázky se týkaly celkové spokojenosti se 

službami MHD, spokojenosti s jeho jednotlivými službami jako např. vedením linek, nabídkou 

a návazností spojů, přesností spojů či ochotou řidičů. Z celkového počtu 684 dotazovaných 

bylo 87,13 % zcela nebo spíše spokojeno. Menší spokojenost vyjádřili oslovení pouze při 

hodnocení návaznost spojů a ochoty personálu.209 

 

K 12. prosinci došlo ke změnám v jízdním řádu MHD Opava. Byla zrušena zastávka 

Vančurova, pro linku 215 byla zřízena nová zastávka Prokopa Holého ve směru Liliová. Byl 

omezen provoz linky 207 z důvodu malé vytíženosti a upraveny odjezdové časy po 20 hod. 

na všech linkách. Na lince 219 ubyla zastávka Kateřinky a byl zastaven její provoz mezi 

obcemi Otice a Slavkov. K dílčím změnám došlo i na zastávkách 211, 212, 214, 215, 216, 

217, 218, 220 a 221. Stalo se tak na žádost starostů obcí, městských částí a významných 

firem.210 

 

Zároveň se také síť ODIS rozšířila o další linky na území města Opavy. Jednalo se o linky 

252 (Opava – Třebom), 253 (Opava – Kobeřice), 254 (Opava – Bělá), 255 (Opava – Bělá), 

257 (Opava – Kravaře), 258 (Opava – Dolní Benešov). Pro oblast Opava byl vydán nový 

knižní jízdní řád za prodejní cenu 30 Kč.211 

 

Komunikace 

Rekonstrukce povrchu Ratibořské ulice 

                                                 
208 MORAVSKOSELZSKÝ DENÍK. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, IV/154, str. 1. ISSN 
1213-5577. 
209 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 10., leden, str. 6. 
MK ČR E 12483. 
210 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., prosinec, str. 
4. MK ČR E 12483. 
211 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 10., leden, str. 7. 
MK ČR E 12483. 
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V prosinci loňského roku se změnilo vodorovné značení na Ratibořské ulici. Doprava byla za 

účelem zpomalení omezena ze čtyř do dvou pruhů. Důvodů bylo podle vedení města 

dostatek. Tato komunikace vedoucí z Opavy směrem na Hlučín i na blízké Polsko je druhou 

nejzatíženější státní cestou. Denně jí projede v průměru 18 500 vozidel, přejde přes ní 

zhruba 2 500 lidí. Podle měření pouze 34 % vozidel dodržuje povolenou rychlost 50 km za 

hodinu. Tato změna však vzbudila velkou nevoli mezi občany Opavy.212  

 

Někteří podnikatelé, jako např. majitel prodejny a opravny zahradní techniky Oldřich Plašil, a 

řidiči městské hromadné dopravy si stěžovali na novou úpravu ulice Ratibořské. K projednání 

této stížnosti se sešli na opavském magistrátu zástupci krajského úřadu, města Opavy, 

Policie ČR včetně projektanta. „Z hlediska podaných námitek odbor dopravy krajského úřadu 

dospěl k závěru, že žádost města Opavy o úpravu silnice I/46 posoudil v mezích platné 

právní úpravy, zejména zákona o provozu na pozemních komunikacích. Není tu znám důvod 

pro revizi provedených opatření a podané námitky nejsou oprávněné…“, řekl vedoucí 

oddělení silničního hospodářství ostravského krajského úřadu Libor Částka.   

 

Nová úprava Ratibořské ulice nevyhovovala ani hasičům. „O jízdě jsme pořídili videozáznam 

a vyhodnotili jsme ji. Závěr je takový, že k zásahu můžeme projet poměrně plynule, nicméně 

pouze středem, po šrafovaných pruzích. Při průjezdu křižovatkami nám však mohou při 

hustším provozu dělat problémy betonové bloky. Hned 14. ledna jsme o výsledku zkoušky 

písemně informovali primátora i náměstka Pavla Mališe a oba dopisy jsme podali přímo na 

podatelnu opavského magistrátu. Dodnes nikdo na náš dopis nereagoval,“213 řekl k věci 

ředitel opavských hasičů Břetislav Janošek.  

 

Vysvětlit své postoje se opavští radní snažili na setkání s veřejností 4. března. Bylo zde 

oznámeno ze strany města, že se bude pokračovat v dalších úpravách Ratibořské ulice. 

Budou opět nainstalován semafory na křižovatce Vrchní – Ratibořská a betonové bloky u 

přechodů pro chodce nahradí pevné ostrůvky. „K Ratibořské jsme dostávali různé podněty. 

Napřed že je neprůjezdná díky semaforům. Po jejich odstranění se začaly ozývat telefonáty, 

že chodci nemohou Ratibořskou projít. Ozvali se také ředitelé okolních základních škol,“ 

bránil stanovisko města náměstek primátora Pavel Mališ. Podle projektanta Huberta Řehulky 

z ostravské firmy SHB, která projekt na úpravu Ratibořské zpracovávala, je cílem 

vyvýšených ostrůvků uprostřed komunikace zabezpečit bezpečnost chodce s kočárkem. „K 

největšímu počtu kolizí s chodci dochází, když přechod vede před dva jízdní pruhy, vedoucí 

                                                 
212 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., leden, str. 1. 
MK ČR E 12483. 
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jedním směrem V odborných kruzích je to považováno za zvěrstvo a my jsme se ho snažili 

z Ratibořské odstranit,“ řekl. Na stížnosti hasičů reagoval náměstek primátora Václav Klučka: 

„Každý řidič musí vyhodnotit situaci tak, aby rychle dojel a provoz je v každém čase jiný. 

Vždycky lze nějak auta objet. Vyjádření hasičů považuji za nešťastné.“ Řehulka to vysvětlil 

takto: „Byla to jen změna dopravního značení, proto se k projektu hasiči nevyjadřovali. 

Kdybychom kopli do vozovky, už by se to posuzovalo podle stavebního zákona. K objetí 

jiného vozidla je požadován průjezd 5,5 metrů a to je splněno.“214 

 

Rekonstrukce Rybářské ulice 

Na jaře začala rekonstrukce Rybářské ulice. Stavební práce by měly trvat do 31. října 2005. 

Snaha o odlehčení dopravy v centru města přijde na zhruba 92 mil. Kč, většinovým 

investorem je moravskoslezský kraj. Zbytek hradí město Opava. Mělo by se tak ulehčit 

Krnovské ulici. „Cílem celkové rekonstrukce silnice je její zkapacitnění a dosažení 

maximálního uživatelského komfortu. Nově vybudovanými konstrukčními vrstvami a 

položením nového asfaltobetonového krytu dojde k odstranění otřesů a vibrací působených 

průjezdem automobilů po stávající nevyhovující silnici,“215 řekl v tisku obchodně-investiční 

náměstek Správy silnic Moravskoslezského kraje Jan Lukšo. 

 

Názory občanů v tisku byly různé. „Na Krnovské je to hrůza a děs. Spousta prachu. Nedá se 

téměř větrat. O přecházení přes ulici ani nemluvím. Věřím, že po postavení obchvatu to bude 

lepší. Lidé s Rybářské budou asi nešťastní. My to známe. Myslím si však, že lepší varianta 

obchvatu by neměla vést přes město, ale někde mimo, například přes Sádrovnu,“ řekl 

obuvník Miroslav Chlumecký. Zcela jasno měl pan Bohuslav Vehovský: „Bude randál na 

Krnovské i tady. Nic to nevyřeší, akorát vyhodili zbytečně spoustu peněz. Kolik bude jenom 

stát ten nový most. Přitom tu silnici mohli vést za Stříbrným jezerem. Tam se mohli napojit 

přímo na Krnov a nemuseli tady kácet desítky stromů.“216 

 

Protesty vůči rekonstrukci Rybářské měly i svou oficiální tvář. V roce 2002 byla sepsána 

petice na protest proti chystané stavbě se zhruba osmi stovkami podpisů. Do sporu se poté 

zapojila opavská pobočka ekologického sdružení Vita, která se stala prostředníkem pro 

vyjednávání mezi opavským magistrátem a petenty a která napomohla ke zklidnění situace. 

                                                 
214 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 20, str. 2. ISSN 1212-2041. 
215 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 34, str. 3. ISSN 1212-2041. 
216 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 34, str. 3. ISSN 1212-2041. 
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„Velká část nepříjemností byla způsobena tím, že došlo k informačnímu šumu. Lidé proti 

některým věcem protestovali dříve, než si věci ověřili,“217 řekl zástupce Vity Petr Durčák.  

 

V rámci rekonstrukce se také pokácel pás stromů, který lemoval ulici. „Nových stromů bude 

méně, než kolik se jich vykácelo. Takže další mladé stromy, které by pokácené měly 

nahradit, budeme sadit i na jiných pozemcích města. Nové stromy na Rybářské se budou 

sadit podél náhonu a vysadí se jich tam pětadvacet,“218 řekla k situaci vedoucí odboru 

životního prostředí opavského magistrátu Marie Vavrečková.  

 

Konference o dopravě 

Na čtvrtek 29. dubna uspořádalo Sdružení I/11 v aule Slezské univerzity Konferenci o 

dopravě. Účastnili se nejen nejvyšší představitelé Moravskoslezského kraje a města Opavy, 

ale také např. generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR či zástupce ministerstva 

dopravy. Tématem tohoto setkání bylo vybudování a rekonstrukce komunikace I/II a I/57 

Ostrava – Opava – Krnov – Bartultovice, respektive upozornit zástupce státu na nedostatek 

financí pro investice do státních komunikací v našem regionu pro léta 2005 až 2007 a žádat 

o jejich navýšení tak, aby nebyla zpožděna výstavba obchvatu Opavy. Budování obchvatu je 

totiž záležitostí státu, protože se jedná o budoucí státní komunikaci. „Průjezd Opavou je 

hodnocen nezávislými odborníky jako největší dopravní závada na státních komunikacích 

v našem kraji,“ vysvětloval náměstek primátora města Opavy Pavel Mališ.“ 

 

Mezi komunikace, které patří do oblasti financování státu, se řadí první část severního 

obchvatu mezi Globusem a Kauflandem, tzv. Spojka S1 a na ni navazující střední okruh 

Vrchní – Rolnická – prodloužená Rolnická do Jaktaře na novou kruhovou křižovatku. 

Zástupci sdružení žádají stát o zahájení stavby v závěru roku 2005, ti jej však plánují až na 

závěr roku 2006.219 

 

Chceme, aby v roce 2010 byla komunikace v takovém stavu, abychom po ní mohli jezdit…Z 

pohledu kraje musíme budovat propojení tak, že kdybychom měli dálnici a z dálnice se 

nikam nedostaneme, tak nesplní roli ekonomického stimulu,“220 řekl na setkání náměstek 

hejtmana Zdislav Wantula. Reagoval tak na situaci, kdy ve Státním fondu infrastruktury 

nejsou takové peníze, jaké by sdružení potřebovalo. 

                                                 
217 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 34, str. 3. ISSN 1212-2041. 
218 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 34, str. 3. ISSN 1212-2041. 
219 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červen, str. 1 
a 3. MK ČR E 12483. 
220 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 36, str. 2. ISSN 1212-2041. 
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Parkování 

Od 1. února začaly platit nové parkovací karty na území města Opavy. Cena rezidentní 

parkovací karty byla 400 Kč/rok za 1. rezidentní kartu a to na konkrétní SPZ; 2 000 Kč/rok za 

2. a každou další rezidentní kartu na konkrétní SPZ. Cena abonentní parkovací karty činila 

6 000 Kč/rok za 1. abonentní kartu na konkrétní SPZ; 10 000 Kč/rok za 2. a každou další 

abonentní kartu – přenosnou.221 

 

                                                 
221 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., únor, str. 3. 
MK ČR E 12483. 
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Civilní ochrana 
13. srpna proběhl v Opavě Den bezpečnosti. Akce, která se koná již několik let v mnoha 

zemích Evropy, nabídla bohatý program. „Veřejnost má možnost seznámit se s prací hasičů, 

s technickými prostředky požární ochrany i s novinkami ve vybavení hasičských stanic. 

K dispozici budou profesionální hasiči, kteří podají zájemcům informace, o které projeví 

zájem,“ řekl k akci v areálu opavské hasičské stanice ředitel územního odboru Hasičského 

záchranného sboru v Opavě Břetislav Janošek. Součástí byla také ukázka výškové techniky 

a záchrany osob z výšky na Horním náměstí téhož dne v 15 hodin, jejíž vyvrcholením bylo 

slaňování profesionálu z věže Hlásky.222  

 

V roce 2004 přestal dle statistik růst počtu požárů, začal však narůstat počet nehod a 

živelních pohrom. „Velký vliv na to mělo počasí. Pokud je delší dobu sucho, okamžitě to 

poznáme na počtu požárů,“ řekl vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru v Opavě 

Miroslav Svoboda.  

 

Opavští hasiči letos vyjeli 1 464krát na průměrnou vzdálenost k události 7,18 kilometrů. 

Jednotka byla na místě nehody v průměru 72,52 minut s 4,23 hasiči. V 257 případech se 

jednalo o požár. Nejčastěji hořelo v srpnu (46krát), nejméně v únoru a v červnu (2x12krát). 

Nejvíce „hořlavým“ dnem byla sobota (50krát), nejméně pak neděle (24krát). Nejvíce 

ohroženými časy byla doba mezi 14 a 15. hodinou, nejméně mezi 2. a 4. hodinou ranní.  

 

Hasiči spotřebovali při letošních požárech celkem 2 363 835 litrů vody a cca 500 kg ostatních 

hasících látek.  

 

Při požárech zemřeli dva lidé a devatenáct jich bylo zraněno (z toho pět hasičů). 

 

Celkově byla vyčíslena škoda při požárech na 26,692 mil. Kč. a uchráněné hodnoty na 

43,051 mil. Kč (nebyla tam však započtena škoda vzniklá při požáru Bredy, ta byla 

odhadována na 15 mil. Kč). 

 

K dopravním nehodám vyjeli opavští hasiči 333krát (o 9 výjezdů více než loni), k živelným 

pohromám 77krát (o 26 výjezdů více než loni), k únikům chemických látek 52krát, 

                                                 
222 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 64, str. 5. ISSN 1212-2041. 
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k technickým haváriím 639krát, k radiačním haváriím 0krát a na základě planého poplachu 

106krát. Celkem tedy 1464krát.223 

 

K poslednímu dni loňského roku bylo na Opavsku registrováno 129 sborů dobrovolných 

hasičů s 8 059 členy. Ve městě Opavě fungují sbory dobrovolných hasičů Opava-Kateřinky, 

Opava-Kylešovice a Opava-město. „Úloha dobrovolných hasičů je nezastupitelná. Tito lidé 

jsou nenahraditelní. Nemáme síly ani prostředky všechno zvládnout sami,“224 řekl v tisku 

ředitel Hasičského záchranného sboru v Opavě Břetislav Janošek.  

 

 

                                                 
223 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2005, roč. 14, 
č. 3, str. 11. ISSN 1212-2041. 
224 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2005, roč. 14, 
č. 7, str. 2. ISSN 1212-2041. 
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Školství 
26. března u příležitosti Dne učitelů převzalo z rukou primátora města Opavy Zbyňka 

Stanjury celkem 34 pedagogů ocenění za vynikající, tvořivou a obětavou práci. Jednalo se o 

tyto pedagogy: Mgr. Jiřina Beierová – ZŠ Opava-Kylešovice; Mgr. Šárka Bociánová – ZŠ 

Opava – Krnovská; Jarmila Breuerová – MŠ Opava, Riegrova; Mgr. Ivana Bublíková – ZŠ 

Opava, Vrchní; Jana Dostálová – MŠ Opava, Vaníčková; Lydie Dubová – MŠ Opava, 

Šrámkova; Mgr. Hana Farská – ZŠ Opava, E. Beneše; Hedvika Fričová – MŠ Opava, 

Havlíčkova; Mgr. Zdeňka Gélová, ZŠ Opava, Šrámkova; Mgr. Karla Havlicová – ZŠ Opava, 

Otická; Mgr. Ivetta Hlaváčková – ZŠ Opava, Komenského; Mgr. Marcela Hulvová – ZŠ 

Opava, B. Němcová; Ludmila Knoppová – ředitelka MŠ Opava, Havlíčkova; Mgr. Václav 

Kondrla – ZŠ Opava-Kylešovice; Mgr. Alena Königová – ZŠ Opava, Šrámkova; Mgr. Marta 

Kovářová – zástupkyně ředitele ZŠ Opava, Mařádkova; Mgr. Jiří Kupčík – zástupce ředitelky 

ZŠ Opava, Mírová; Naděžda Lesáková – ředitelka MŠ Opava, Pekařská; Alena Lucká – 

ředitelka MŠ Opava, 17. listopadu; Libuše Martínková – ZŠ Opava, Otická; Ludmila 

Matušková – MŠ Opava, Olomoucká; Ing. Ivo Minks – ZŠ Opava, Vrchní; Marie Müllerová – 

ZŠ Opava, Englišova; Mgr. Zdeňka Ondrášková – ředitelka ZŠ Opava, Vrchní; Iva Otipková 

– MŠ Srdíčko Opava, Krnovská; Mgr. Zdeňka Plšková – zástupkyně ředitele ZŠ Opava, E. 

Beneše; Mgr. Marek Rosa – ZŠ Opava, Mírová; František Sedláček – ZŠ I. Hurníka Opava, 

Ochranova; Stanislav Slaný – ředitel ZŠ Opava, Komenského; Helena Sonnková – MŠ 

Opava, Jateční; Miluše Stalmachová – Školní družina ZŠ I. Hurníka Opava, Ochranova; Mgr. 

Hana Štellarová – ZŠ Opava, Englišova; Ludmila Václavíková – MŠ Opava, Mnišská; Mgr. 

Daniela Vopalecká – ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova.225 

  

16. prosince 2003 schválilo zastupitelstvo několik důležitých změn v oblasti školství. Na 

základě provedené analýzy stavu předškolního a základního školství v působnosti 

Statutárního města Opavy bylo navrženo a schváleno: 

1. zrušení provozu ZŠ Komenského a ZŠ Praskova (z důvodu nejnižšího počtu žáků, 

umístění na frekventovaných komunikacích); 

 

2. sloučení ZŠ Opava, Komenského se ZŠ Opava, E. Beneše k 1. lednu 2005 (uvolnění 

budovy na ul. Komenského k 31. srpnu 2005); 

 

3. sloučení ZŠ Opava, Praskova se ZŠ Opava, Šrámkova k 1. lednu 2005 (uvolnění budovy 

na ul. Praskova k 31. srpnu 2005); 

                                                 
225 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., duben, str. 10. 
MK ČR E 12483. 
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4. sloučení ZŠ Opava, Krnovská se ZŠ Opava, Mařádkova k 1. září 2004 (důvodem je nízká 

naplněnost tříd u ZŠ Krnovská), jednalo se o provizorní řešení, jehož záměrem bylo 

uchování budovy ZŠ na Krnovské ulici z důvodu výstavby bytů v přilehlé oblasti; 

 

5. postupné omezení provozu ZŠ Opava, Mírová, od 1. září 2004 již škola omezila přijímání 

prvňáčků pouze do jedné 1. třídy (důvodem byla nevyhovující budova, chybějící tělocvična); 

 

6. postupné omezení provozu ZŠ Opava, Vrchní, od 1. září 2004 již škola omezila přijímání 

nových žáčků na jednu třídu; 

 

7. postupné omezení provozu ZŠ Opava – Kylešovice (důvodem bylo zrušení provozu 

v budově na Hlavní ul., nevyhovující poloha budovy v blízkosti frekventované ulice); 

 

8. sloučení MŠ Opava, Havlíčkova a MŠ Opava – Milostovice k 1. lednu 2004 (důvodem byl 

velmi nízký počet dětí v MŠ Milostovice); 

9. sloučení MŠ Opava, Havlíčkova a MŠ Opava – Vlaštovičky k 1. lednu 2004 (důvodem bylo 

zjednodušení organizační struktury ZŠ Mařádkova a soustředění elokovaných pracovišť 

z městských částí Opavy k jedné příspěvkové organizaci (k MŠ Havlíčkova); 

 

10. zrušení MŠ Opava, Čajkovského k 1. srpnu 2004 (důvodem byl nízký počet 

docházejících dětí a nevyhovující stav budovy); 

 

11. sloučení MŠ Opava, Komenského a MŠ Opava, Jateční k 1. srpnu 2004 (důvodem bylo 

umístění MŠ Komenského v nevhodné lokalitě – nevyhovující ovzduší a počet dětí byl v této 

školce velmi nízký); 

 

12. začlenění MŠ Opava, Vrchní do ZŠ Opava, Vrchní k 1. srpnu 2004; 

 

13. začlenění MŠ Opava-Vávrovice do ZŠ Opava-Vávrovice k 1. září 2004; 

 

14. k 1. září 2004 byla v městských částech s neúplnou ZŠ zřízena jedna školská 

příspěvková organizace tvořená dvěma součástmi – základní školou a mateřskou školou. 

Týkalo se to MŠ Opava-Komárov, MŠ Opava-Vávrovice a MŠ Opava-Malé Hoštice; 
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15. k 1. červenci 2004 došlo ke sloučení všech školních jídelen v jednu příspěvkovou 

organizaci včetně školní jídelny, která byla součástí ZŠ Opava, Šrámkova. K 1. září 2004 

byla zrušena Školní jídelna Olomoucká a E. Beneše.226  

 

„Ke slučování školských zařízení v Opavě dochází na základě optimalizačních změn 

v opavském školství, které byly navrženy radou města a v prosinci loňského roku schváleny 

zastupitelstvem. Důvodem je nedostatek dětí pro cílové kapacity jednotlivých škol. Současné 

změny jsou zatím dostačující a s dalším slučováním už Statutární město Opava v dohledné 

době nepočítá,“227 řekla v říjnu v tisku vedoucí odboru školství opavského magistrátu 

Miroslava Konečná.  

 

Mateřské školy 

Zápisy do mateřských škol se uskutečnily 11. a 12. března.  

 

Ve školním roce 2004/2005 navštěvovalo 1 855 dětí osmnáct opavských mateřských škol 

zřízených městem.  

 

Speciální mateřská škola Elišky Krásnohorské letos oslavila své třicátiny benefičním 

koncertem. V hudebním a pohybovém programu se 26. února představili bývalí žáci školky, 

Komorní soubor Luscinia nebo například Pěvecký sbor Kulhavá noha.228  

 

Základní školy 

Zápisy do prvních tříd pro školní rok 2004 – 2005 letos proběhly 6. a 7. února. Neuskutečnily 

se již v základních školách Komenského, Mírová a Praskova. Ve Speciální základní škole 

pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči na Havlíčkově ulici proběhl zápis 9. 

února.229  

 

Nové žáčky lákaly základní školy mimo jiné na nadstandardní nabídku. Patřila k ní 

především rozšířená výuka zaměřená na různé vzdělávací oblasti. Základní škola na Otické 

se zaměřuje již tradičně na rozšířenou výuku matematiky a přírodovědných předmětů. 

V základní škole Ilji Hurníka je tradicí hudební výchova a možnost docházky do tamních 

pěveckých sborů, z nichž Domino je známé i v zahraničí. Speciální výukový program pro 

                                                 
226 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., leden, str. 4. 
MK ČR E 12483. 
227 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 81, str. 14. ISSN 1212-2041. 
228 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 16, str. 2. ISSN 1212-2041. 
229 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 10, str. 1. ISSN 1212-2041. 
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žáky s vývojovými poruchami učení je zaveden na Základní škole na Mírové ulici. Sportu se 

věnují základní školy na ulici Mařádkova a Englišova. Rozsáhlejší výukový program cizích 

jazyků funguje již mnoho let na Základní škole na ulici Edvarda Beneše. Nejvíce škol pak 

nabízelo rozšířené vzdělávání v oblasti informatiky a výpočetní techniky. Bylo tomu tak např. 

na Základní škole na ulici Boženy Němcové, na ulici Krnovská, Riegrova či v Opavě-

Kylešovicích.230 

 

Ve školním roce 2004/2005 navštěvovalo 6 205 žáků sedmnáct opavských základních škol.  

 

Církevní základní škola sv. Ludmily  

1. září otevřela Církevní základní škola sv. Ludmily novou pobočku v Opavě-Jaktaři na 

Slavkovské ulici č. 2. Začala s první třídou a plánuje každý rok přidávat další jednu třídu, aby 

se tak naplnil celý první stupeň. Po ukončení prvního stupně pak budou moci žáci přejít na 

Církevní základní školu do Hradce nad Moravicí nebo na gymnázium či školu s jiným 

zaměřením. Škola nabízela kromě kvalitního vzdělání rodinnou atmosféru a individuální 

přístup.231 

 

ZŠ Boženy Němcové  

Základní škola Boženy Němcové adoptovala v roce 2003 v rámci projektu Adopce na dálku 

čtrnáctiletého Inda Mahanteshe Chowhana z Nandikety. Dětskému dni letos předcházel 

velký sběr papíru. Část z výtěžku věnovaly děti na další rok jeho studia. „Peníze postačí na 

pokrytí celého roku školní docházky, a ještě zbylo na dárek pro Mathese,“ vysvětlila v tisku 

ředitelka školy Ivana Lexová. „Také si začali dopisovat v angličtině. Jako první psali dopis do 

Indie osmáci,“232 dodala.  

 

V letošním roce se podařilo škole otevřít první 6. třídu s rozšířenou výukou informatiky a 

výpočetní techniky.233 

 

ZŠ Edvarda Beneše  

Letos si škola připomněla třicet let od svého otevření. Oslava proběhla v rámci Dne 

otevřených dveří 20. dubna, kdy se rodiče mohli přijít podívat i do výuky. Odpoledne pak byla 

naplánována slavnostní schůze v jídelně školy. K výročí vyšel také almanach.234  

                                                 
230 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., duben, str. 9-
10. MK ČR E 12483. 
231 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červen, str. 5. 
MK ČR E 12483. 
232 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 12, str. 3. ISSN 1212-2041. 
233 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2003/2004. Opava 2004 
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ZŠ Komenského 

Opavská hokejová škola na Komenského ulici dosáhla velkého úspěchu. Na prvním ročníku 

turnaje sedmých tříd Severomoravská energetika Street hockey 2004 vybojovali opavští žáci 

v ostravské ČEZ aréně třetí místo. Hráli ve složení Robin Slanina, Jakub Chřibek, Jan 

Kostovský, Vojtěch Žídek, Pavel Baďura a David Rybář. Tým připravoval Karel Frýdl.235 

 

ZŠ Šrámkova 

Žáci 7.A ze ZŠ Šrámkova v Opavě-Kateřinkách zvítězili v celostátní protidrogové soutěži, 

v literární části, s názvem Hledáme blanické rytíře. Vítěznou práci tvořil scénář příběhu o 

dvou kamarádkách, které se odcizily proto, že jedna z nich začala užívat drogy. Autorce 

Anetě Ďurjakové pomohli její spolužáci dokončit celé dílo a doplnit ho fotografiemi. 

Blanickým rytířem se pro opavské žáky stala vedoucí volnočasového centra Elim Pavlína 

Němcová. Samotní autoři se ještě s drogami ve svém životě nesetkali.236 

 

ZUŠ V. Kálika  

Škola slavila v letošním roce osmdesátiny. Na 5. dubna připravili její pracovníci řadu 

koncertů. Akci zahájili varhanním a pěveckým koncertem v Městském domě kultury Petra 

Bezruče. Dále pak studenti koncertovali na Horním náměstí či v prostorách školy.  

 

Na škole se vyučovaly tři základní umělecké obory – hudební, taneční a literárně dramatický, 

které pod vedením padesáti odborných pedagogů každým rokem navštěvuje více než 

dvanáct set žáků. Kromě sólové hry na hudební nástroje se tu vyučovala rovněž hra 

komorní, souborová a orchestrální. Mezi absolventy školy patřili např. Iva Bittová, sourozenci 

Čechovi, Hana Kotková, Jan Pěruška či Lukáš Vondráček.  

 

Ředitelem školy byl Vladimír Šemora.237 

 

Pololetní kurzovné na začátku roku stálo v individuální hudební výuce 1 050 Kč, kolektivní 

výuka v hudebních oborech 450 Kč, v tanečních oborech 800 Kč a v literárně-dramatickém 

oboru 850 Kč. Za přípravku zaplatili rodiče pololetně 450 Kč.238 

                                                                                                                                                         
234 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 28, str. 2. ISSN 1212-2041. 
235 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 32, str. 19. ISSN 1212-2041. 
236 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 89, str. 3. ISSN 1212-2041. 
237 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 28, str. 7. ISSN 1212-2041. 
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Pěvecký sbor Jeřabinka při ZUŠ V. Kálika si letos přivezl z Mezinárodního festivalu dětských 

mládežnických pěveckých sborů v polských Glubčicích cenu Grand Prix pro nejlepší dětský 

sbor, která byla letos udělena poprvé. Vítězství bylo podmíněno nejen nejlepším výkonem 

ale také vítězstvím sboru na mezinárodních soutěžích a festivalech v minulých letech, což se 

Jeřabince podařilo v Neerpeltu v Belgii, kde na Mezinárodním sborovém festivalu získala 

první místo, a také na festivalu Tamperský slavík ve Finsku, kde také získala vysoké 

ocenění.239 

 

Ostatní 

4. února obdržel primátor města Opavy Zbyněk Stanjura petici rodičů, kteří nesouhlasí 

s rušením škol v Opavě. „Z materiálu jasně nevyplývá, oč tito lidé vlastně usilují. To však 

neznamená, že bychom se jejich názory odmítli zabývat, a s iniciátory se chci sejít k ujasnění 

problému,“ řekl poté primátor. Náměstek primátora Jan Mrázek, pod kterého školství spadá, 

dodal: „Z původních osmnácti základních škol zůstává patnáct a zájem o nastolení záchrany 

máme společný. Důkazem je například sloučení základních škol Krnovská a Mařádkova, 

další základní školy se sloučí od 1. ledna příštího roku. Hlavní problém je v tom, že dětí stále 

ubývá a ministerstvo školství zvyšuje normativy.“240 

 

Opavští zastupitelé žádost rodičů o zachování škol na Komenského a Praskově ulici znovu 

projednávali na březnovém zastupitelstvu. „Chceme zachovat Základní školu Praskova, aby 

do ní mohly být přesunuty hokejové třídy…Chceme, aby alespoň jedna škola v centru města 

byla zachována. Nechceme, aby děti musely docházet na tréninky přes tolik křižovatek. 

Nechceme, aby v jedné třídě bylo plno dětí,“ řekl ke stížnosti jeden s rodičů Jaroslav Kašlík. 

A dodal: „Rušením škol se ušetří zhruba čtyři miliony korun, což je jen půl procenta 

městského rozpočtu. Nelíbí se mi, že chtějí šetřit na dětech…Komenského už 

nezachráníme, ale Praskovu zachránit chceme.“ Primátor města však na věc nezměnil 

názor: „Neobjevila se žádná nová skutečnost, abychom zastupitelstvu doporučili změnit 

usnesení z konce loňského roku…Do některých škol u nebyly vypsány zápisy do prvních 

tříd, jsou vypsány konkurzy na místa ředitelů.“241 

 

                                                                                                                                                         
238 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 30, str. 3. ISSN 1212-2041. 
239 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 36, str. 7. ISSN 1212-2041. 
240 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 14, str. 2. ISSN 1212-2041. 
241 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 18, str. 3. ISSN 1212-2041. 
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6. dubna přišli rodiče žáků, kterým měla být zrušena škola, nahlas říci do Minoritského sálu 

své NE opavským zastupitelům. Atmosféra byla napjatá. Politici nakonec rozhodovali mezi 

dvěma variantami a to úplné zrušení základní školy na Vrchní ulici nebo na Praskově ulici. 

Nakonec se rozhodlo tak, že žáci ZŠ Praskova se budou stěhovat do škol v kateřinském 

sídlišti a školka na Komenského ulici do školky v blízkosti zrušeného autobusového 

nádraží.242 

 

Střední školy 

Církevní střední varhanická škola v Opavě 

Škola uspořádala od 19. do 21. dubna kurz gregoriánského chorálu, který vedl Georg 

Baumhof z Německa.243  

 

Hotelová škola Opava 

Od akademického roku 2003/04 škola získala akreditaci k výuce bakalářského studijního 

programu Gastronomie, hotelnictví a turismus se studijním oborem Hotelnictví. Výuka je 

realizována ve spolupráci s Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné v budově Vyšší 

odborné školy.  

 

Díky finanční dotaci získané v tomto roce mohla škola začít s vybudováním nové 

multimediální učebny.244 

 

Masarykova střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště 

Školu navštívil 5. listopadu ministr zemědělství ČR Ing. Jaroslav Palas. Diskuse s ministrem 

byla na programu mimořádného zasedání představenstva a dozorčí rady Okresní agrární 

komory Opava, Ostrava, za přítomnosti zástupců podniků zemědělské prvovýroby, 

zpracovatelských podniků, zemědělského školství, zemědělského intervenčního fondu, 

hospodářské komory či některých starostů obcí. Hovořilo se např. o současném postavení 

zemědělských podniků, dotačních titulech v zemědělství po vstupu do EU, údržbě a obnově 

venkovského prostoru.245 

 

Obchodní akademie 

                                                 
242 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 30, str. 1. ISSN 1212-2041. 
243 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 30, str. 7. ISSN 1212-2041. 
244 http://www.sshsopava.cz/skola/historie.aspx 14.2.2014 
245 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., prosinec, str. 
15. MK ČR E 12483. 
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Ve školním roce 2004/2005 navštěvovalo školu 479 studentů, Obchodní akademii pro 

zrakově postiženou mládež 33 studentů.  

 

V říjnu začala škola tříletý projekt spolupráce škol z pěti zemí (Rakousko, Polsko, 

Lucembursko, Německo a ČR) nazvaný SOKRATES – COMENIUS. Práce vedl lucemburský 

koordinátor. Součástí projektu bylo např. natočení rozhovorů se studenty 4. ročníku na téma 

vysněná práce. Následně byl vytvořen snímek, zachycující studenty v posledním roce střední 

školy.246  

 

Studenti Obchodní akademie v Opavě uspořádali před Vánoci sbírku pro děti z Dětského 

domova v Radkově. „Hračky jsem začali po škole a u známých sbírat už v listopadu. Jsme 

překvapeni, kolik se toho sesbíralo. Se sladkostmi nám dost pomohli sponzoři,“247 řekl v tisku 

mluvčí fiktivní studentské firmy New horizont Ondra Tomeček.  

 

Slezské gymnázium 

Od roku 2003 funguje Slezské gymnázium pod vedením Ing. Milady Pazderníkové. V tomto 

roce škola získala status Univerzitního gymnázia Slezské univerzity Opava, s níž navázala 

úzkou spolupráci a bylo založeno Slezské jazykové centrum při Slezském gymnáziu, které 

nabízí nejrůznější jazykové kurzy žákům i opavské veřejnosti.248  První společnou akcí se 

stal Evropský den jazyků, který proběhl 23. září. Ústav cizích jazyků Slezské univerzity 

uspořádal pro gymnazisty, především studenty angličtiny a němčiny, zajímavé aktivity jako 

sledování cizojazyčných filmů nebo besedu s vysokoškolskými pedagogy o reáliích anglicky 

a německy mluvících zemí, o možnostech studia cizích jazyků na opavské univerzitě i 

v cizině, o zážitcích zahraničních pedagogů z působení u nás atd. Studenti ruštiny měli 

možnost poznat ruské tradice a zvyky nebo mohli zhlédnout filmové dokumenty či přepisy děl 

klasické ruské literatury. Podobný program měli také studenti francouzštiny.249 

 

V roce 2004 se na školu hlásilo 137 uchazečů a bylo jich přijato 108, z toho 3 na odvolání. 

Školním rokem 2003/2004 prošlo 378 řádných studentů, z toho na konci 42 prospělo 

s vyznamenáním, 327 prospělo a 7 neprospělo. Průměrný prospěch činil 2,22. Ve školním 

roce 2004/2005 navštěvovalo školu 384 studentů.250 

 

                                                 
246 Výroční zpráva o činnosti školy 2004/2005. Opava 2005 
247 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 89, str. 3. ISSN 1212-2041. 
248 http://www.slezgymopava.cz/o-skole/ 14.2.2014 
249 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., říjen, str. 14. 
MK ČR E 12483. 
250 Slezské gymnázium Opava, Výroční zpráva 2005-2006.  
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Gymnázium spolu s agenturou Karla Kostery uspořádalo v březnu monstrózní akci. Pozvalo 

do víceúčelové haly své kolegy a spolužáky z ostatních opavských středních škol a učilišť na 

koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava. Halu naplnilo 2600 žáků, kteří tak měli šanci 

zaposlouchat se do tónů Dvořákova Karnevalu či Novosvětské nebo si připomenout 

Smetanovu Mou vlast.251 

 

Soukromá střední podnikatelská škola  

Škola nabízela žákům tyto obory: Podnikatel se zaměřením na řízení firem, Podnikatel 

ekonom, Personální řízení, Podnikání v oboru.  

 

Vývojem prošla škola k výuce studijních oborů 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. Jedná se o studium denní formy pro žáky 

základních škol, večerní a dálkové a denní nástavbové studium pro absolventy učilišť.  

 

Od roku 2004 má škola schválen nový studijní obor, Ekonomické lyceum, pro absolventy 

základních škol – denní studium.252 

 

Střední průmyslová škola stavební 

Na jaře tohoto roku se podařilo uskutečnit rekonstrukci fasády podle návrhu architekta 

Frantze Kachlera.253 

 

Střední uměleckoprůmyslová škola 

Studentka Střední uměleckoprůmyslové školy v Opavě Kateřina Kubánková zvítězila se svou 

prací v soutěži o nejlepší grafický návrh na stírací losy společnosti Sazka. S konkurencí 191 

návrhů se úspěšně poprala tím svým pod názvem Mozaika. „Hned od počátku mi bylo jasné, 

že musím vytvořit barevné plochy k setření, a z prvenství mám pochopitelně radost,“ řekla 

Kateřina o svých kresbách, které zachycují např. žábu rozkreslenou v barevné mozaice. 

Odměnou ji byl finanční dar ve výši dvacet tisíc korun a stáž v tiskárně OGT v kanadském 

Montrealu.254 

 

Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy 

                                                 
251 MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, IV/77, str. 11. ISSN 
1213-5577. 
252 http://www.podnikatelskaskola.cz/o-skole/ 14.2.2014 
253 http://www.spsopava.cz/index.php?optom_content&task=view&id=22&Itemid=34 (22.7.2014) 
254 MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, VI/108, str. 12. ISSN 
1213-5577. 
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Letošní Informa proběhla 23. listopadu a přilákala rekordní počet účastníků. Zúčastnilo se 

celkem pětačtyřicet středních škol a odborných učilišť. „Zájem představit se vycházejícím 

žákům základních škol, jejich rodičům i pedagogům projevila nejen středoškolská zařízení 

z celého Opavska a Moravskoslezského kraje, ale také odjinud. Třeba z Brna, Kroměříže či 

Olomouce,“255 řekl v tisku ředitel pořádající Integrované střední školy – Centra odborné 

přípravy v Opavě Jaromír Burda. Cílem akce je umožnit dětem a rodičům, aby získali na 

jednom místě maximum informací o dané škole či učilišti. „Úvodem se každá třída nebo 

skupina může prohlédnout celý náš areál včetně učeben, tělocvičny a všeho zařízení. Pak 

následuje návštěva prezentace jednotlivých účastníků,“256 řekl vrchní mistr pořádající školy 

Jaroslav Kočí.  

 

Střední odborné učiliště stavební a Učiliště  

V polovině září se družstvo žáků Středního odborného učiliště stavebního a Učiliště z Opavy 

zúčastnilo mezinárodního finále 8. ročníku soutěže učňů stavebních oborů. Jednalo se o 

doprovodnou akci u příležitosti 15. mezinárodního stavebného veletrhu FOR ARCH 2004 

v Pražském veletržním areálu. Žáci 3. ročníku – Antonín Blokša a Aleš Černý se probojovali 

do finále vítězstvím v oboru zedník-obkladač z krajského kola soutěže, které proběhlo 

v minulém roce v Ostravě. Nakonec obsadili krásné druhé místo.257 

 

Slezská univerzita 

Letos se přihlásilo ke studiu na Slezské univerzitě celkem 5 540 studentů, zapsaných však 

bylo nakonec 1 512.258 Z toho na Filozoficko-přírodovědecké fakultě bylo zapsáno 776 

nových studentů, na Obchodně podnikatelské fakultě 715 a na Univerzitě a Matematickém 

ústavu 21 nových studentů.259 

  

Výsledky absolvování studia v tomto roce na opavské univerzitě raději uvádím pro 

přehlednost v tabulce.260  

 

Skupiny oborů Absolventi ve stud. programu Celkem 

absolventi bak. mag. mag. 

navazující 

dokt. 

                                                 
255 MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, IV/273, str. 14. ISSN 
1213-5577. 
256 MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, IV/273, str. 14. ISSN 
1213-5577. 
257 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 78, str. 15. ISSN 1212-2041. 
258 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 27. 
259 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 27. 
260 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 31. 
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přírodní vědy a nauky 27 18 15 2 62 

společenské vědy, nauky a služby 126 35 7 1 169 

ekonomie 55 300 39 - 394 

pedagogika, učitelství a sociální péče - 53 - - 53 

nauky o kultuře a umění 39 - 4 - 43 

Celkem  247 406 65 3 721 

 

K novým studijním oborům přibylo tříleté prezenční studium Sociální patologie a prevence, 

navazující magisterské studium oboru Manažerská informatika, doktorský studijní program 

Podnikové ekonomiky a managementu (prezenční a kombinovaná forma studia).261 

 

V rámci projektu „Podpora infrastruktury univerzity třetího věku“ byla vybudována v Opavě 

moderně vybavená počítačová učebna s 10 místy pro seniory, účastnících se kurzů v rámci 

Univerzity třetího věku.262 

 

Na OPF v Karviné byl vybudován komplex multimediálních víceúčelových učeben.263  

 

Na Matematickém ústavu bylo v roce 2004 ukončeno řešení výzkumného záměru „Globální 

analýza“. Na Obchodně podnikatelské fakultě SU bylo ukončeno řešení výzkumného záměru 

s názvem „Výzkum podmínek malého a středního podnikání“.264  

 

V tomto roce bylo publikováno 6 samostatných studentských prací v mezinárodních 

časopisech, 6 prací bylo publikováno ve formě preprintů. 1 studentská práce uspěla v 

mezinárodní soutěži SVOČ v matematických oborech a informatice.265  

 

Namátkový výběr z nejdůležitějších akcí Filozoficko-přírodovědecké fakulty:266 

Pořádající 

ústav 

Název akce Termín konání 

Ústav fyziky RAGtime No. 6 - A Workshop on Black Holes and 

Neutron Stars, Opava, ÚF FPF SU v Opavě 

16.– 18.9.2004 

Ústav fyziky Cyklus přednášek „O moderní fyzice“ pro studenty 

středních škol, ÚF FPF, Opava 

8.1.2004 

22.1.2004 

                                                 
261 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 34. 
262 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 37. 
263 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 37. 
264 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 46. 
265 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 51. 
266 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 68-70. 
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5.2.2004 

26.2.2004 

Ústav fyziky Fyzikální seminář – cyklus přednášek pro studenty a 

širokou veřejnost, ÚF FPF, Opava 

Zpravidla 1x 

měsíčně, v roce 

2004 celkem 10 

seminářů 

Ústav 

bohemistiky 

a 

knihovnictví 

Kniha v 21. století. ÚBK FPF SU, Opava 11.2.2004 

Ústav 

veřejné 

správy a 

regionální 

politiky 

Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských 

standardů – Regiony a integrační procesy po vstupu 

do Evropské unie. ÚVSRP FPF SU, Opava, Instytut 

Politologii a Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu 

Opolskiego w Opolu 

26.–27.11.2004 

Ústav 

historie a 

muzeologie 

Veřejná prezentace publikace Dějiny Českého 

Slezska I - II pro odbornou i širší veřejnost. SU 

Opava 

30.3.2004 

Institut tvůrčí 

fotografie 

Jeden svět. Mezinárodní festival dokumentárních 

filmů. Hlavní organizátor, dramaturg a lektor opavské 

části Mgr. Jiří Siostrzonek, spoluorganizátor ITF FPF 

SU 

14.– 22.4.2004 

Ústav cizích 

jazyků  

Deutsch im europäischen Kontext - metodický 

seminář k výuce německého jazyka na středních a 

základních školách, SU Opava 

9.1.2004 

Ústav cizích 

jazyků 

Brána jazyků otevřená… na cestě k evropské 

multikulturní společnosti - seminář pro studenty a 

pedagogy Slezského gymnázia v Opavě v rámci 

aktivit zaměřených na veřejnost u příležitosti 

Evropského dne jazyků, SU Opava  

23.9.2004  

Ústav 

bohemistiky 

a 

knihovnictví 

Žena v české a slovenské literatuře. 

ÚBK ve spolupráci s Katedrou slovenského jazyka a 

literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Matěje 

Bela v Banské Bystrici a s Obcí spisovatelů, Opava 

14.–15.9.2004 

Ústav 

bohemistiky 

Česká a polská poezie po roce 1989. 

ÚBK FPF SU ve spolupráci s Instytutem Filologii 

10.–11.11.2004 
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a 

knihovnictví 

Polskiej Uniwersytetu Opolskiego a s Obcí 

spisovatelů, Opava 

Ústav cizích 

jazyků 

Der Ton macht die Musik – Zvuková stránka jazyka. 

Metodicko-didaktický seminář pro učitele německého 

jazyka pořádaný spolu s nakladatelstvím Max 

Hueber Verlag, SU Opava 

16.11.2004 

 

Namátkový výběr z nejdůležitějších akcí Obchodně podnikatelské fakulty:267 

SU OPF Národní konference „Průmyslová krajina 2004“ 23.3.2004 

Ústav malého a 

středního podnikání 

Mezinárodní konference „Malé a střední podniky na 

prahu do Evropské unie“ 

7.–8.6.2004 

Katedra financí Mezinárodní vědecká konference „Perspektivy 

bankovnictví po roce 2000 ve světě a v ČR“ 

20.-

21.10.2004 

Katedra financí Setkání kateder financí 10.–

11.6.2004  

 

Namátkový výběr z nejdůležitějších akcí Matematického ústavu:268 

Matematický ústav v 

Opavě 

42th International Symposium on Functional 

Equations 

20.–

27.6.2004 

Matematický ústav v 

Opavě 

8th Czech-Slovak Workshop on Discrete 

Dynamical Systems 

18.–

25.9.2004 

 

Některé významné události ze života univerzity: 

Univerzita získala na začátku tohoto roku do svého knižního fondu dar v podobě stovky 

nových odborných publikací prostřednictvím Velvyslanectví Polska v Praze. „Nakonec se 

podařilo pořídit celkem pěkný výběr, a to zvláště z oboru historie, ekonomických věd, ale i 

pedagogiky a umění, zkrátka ovšem tentokrát přišli matematikové a fyzikové, protože 

nabídka pro ně nebyla prakticky žádná,“ řekl rektor Zdeněk Jirásek. Nákup byl pořízen 

v hodnotě jednoho tisíce amerických dolarů.269 

 

10. února – Vědecká rada SU schválila návrhy na udělení čestné vědecké hodnosti doctor 

honoris causa prof. RNDr. Martinu Černohorskému, CSc., a prof. PhDr. Milanu Jelínkovi, 

CSc. 

 
                                                 
267 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 77. 
268 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 82. 
269 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 4, str. 14. ISSN 1212-2041. 
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24. února – prezident ČR Václav Klaus jmenoval na Pražském hradě prof. PhDr. Zdeňka 

Jiráska, CSc., rektorem SU pro druhé volební období. 

 

1. března – rektor Slezské univerzity prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., předal jmenovací 

dekret děkanovi Filozoficko-přírodovědecké fakulty prof. RNDr. Zdeňku Stuchlíkovi, CSc. 

Dále rektor jmenoval nové prorektory – doc. RNDr. Františka Kolibu, CSc., prorektorem pro 

vědu a zahraniční styky, prof. Ing. Františka Němce, PhD., prorektorem pro rozvoj, a doc. 

PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., prorektorem pro studijní a sociální záležitosti.270 

 

9. března převzal rektor Slezské univerzity Zdeněk Jirásek za přítomnosti arch. Eduarda 

Jarosche a ing. Věry Matyášové ze Slezských staveb Opava certifikát za vítězství v kategorii 

správních a průmyslových objektů soutěže Fasáda Moravskoslezského kraje. „Fasáda nás 

ani tak nepotrápila, jako spíš střecha, kde jsme kvůli tvaru a umístění oken dlouho bojovali 

s památkáři,“271 přiznal v tisku arch. Jarosch. Ředitel společnosti Intoza, která soutěž 

vyhlásila, byl výsledkem potěšen: „Posuzovat fasády není jednoduché, ale v případ budovy 

Slezské univerzity šlo o práci radostnou. Výsledné dílo je totiž skloubením všech hodnotících 

kritérií, která sledují jak roli architektů a realizačních firem, tak investorů.“ Porota se na svém 

verdiktu v této kategorii jednoznačně shodla.272 

 

8. dubna přednášel v aule rektorátu Slezské univerzity generální konzul Ruské federace 

v České republice Viktor Sibilev. Připravil si téma vnitropolitického dění a zahraniční politiky 

Ruska.273 

 

7. května – Posluchač pátého ročníku odborné historie na Ústavu historie a muzeologie 

Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU Josef Tejkl převzal za svou práci na téma ohlasu 

protektorátního tisku na spojenecké akce ve střední a východní Evropě a konference 

spojenců v letech 1944-45 Cenu ministra obrany ČR.274 

 

12. května – rektor prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., podepsal smlouvu o spolupráci mezi 

SU a Hornoslezskou vyšší školou obchodní v Katovicích.275 

 

                                                 
270 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 86-87. 
271 MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, IV/59, str. 12. ISSN 
1213-5577. 
272 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., duben, str. 15. 
MK ČR E 12483. 
273 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 28, str. 7. ISSN 1212-2041. 
274 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 86-87. 
275 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 86-87. 
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14. – 22. května – Komorní sbor Slezské univerzity vystoupil na prestižním mezinárodním 

festivalu Sbory pro Evropu v Římě. Poté navštívil město Manzianu, s kterým navázal 

kontakty již minulý rok. „Zde nám byla předána zlatá pamětní plaketa pro komorní sbor EU a 

plaketa pro primátora města Opavy. Jako projev díků jsme zazpívali skladby českých autorů. 

Také jsme vystoupili v kostele sv. Jana Křtitele. Všechna naše vystoupení byla přijata 

s nadšením. Pořadatelé festivalu, odborná veřejnost i početné publikum nešetřili chválou za 

interpretaci skladeb, počínaje gregoriánským chorálem přes renesanční polyfonii, naši i 

světovou klasickou sborovou tvorbu, černošské spirituály až po české lidové písně,“276 

uvedla v tisku studentka Slezské univerzity Martina Brázdová. 

 

26. až 30. května uspořádal Ústav informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské 

univerzity v Opavě v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí česko-slovenský seminář 

věnovaný kognitivní vědě pod názvem Kognice a umělý život. „Podle přihlášených 

vystoupení rozdělili organizátoři průběh jednání do devíti sekcí zaměřených na problematiku 

simulace, evoluce, multiagentových systémů, filozofické otázky vztahu přírodních a 

sociálních věd, formální teorii, psychologii, neuronové sítě, paměť a učení a robotiku.277  

 

27. – 28. května – rektor SU prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., se zúčastnil třetího 

mezinárodního sympozia v Turecku, pořádaného Ekonomickosprávní fakultou Çanakkale 

Onsekiz Mart University a Obchodně podnikatelskou fakultou SU v Karviné.278 

 

20. – 27. června – „Každoročně pořádaná akce přebírá letos štafetu od předcházejících 

evropských pořadatelů v Maďarsku, Polsku a Dánsku,“279 řekl v tisku o 42. mezinárodním 

sympoziu funkcionalistických rovnic Jaroslav Smítal, ředitel Matematického ústavu Slezské 

univerzity, který se stal pořadatelem této významné akce. 20. června se v hotelu Belaria 

v Hradci nad Moravicí očekávalo téměř sedm desítek vědců z jedenácti zemí. Konferenci, 

která trvala do 27. června, předsedal profesor Aczél z univerzity Waterloo z kanadského 

Ontaria. Pro účastníky bylo připraveno např. představení Smetanovy Prodané nevěsty ve 

Slezském divadle či výlet do Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm. 

 

Děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty Zdeněk Stuchlík vystavoval své fotografie ze svých 

pracovních cest po Evropě ve Vilniusu. Jeho dílo totiž zaujalo rektora Litevské univerzity práv 

                                                 
276 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 44, str. 14. ISSN 1212-2041. 
277 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 42, str. 15. ISSN 1212-2041. 
278 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 86-87. 
279 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 48, str. 8. ISSN 1212-2041. 
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Alvydase Pumputise při jeho návštěvě Opavy v polovině března tohoto roku. S vernisáží se 

pojilo vztyčení vlajky Evropské unie nad Litvou. Výstavu zhlédl i bývalý prezident Litvy, 

předseda tamní poslanecké sněmovny, prozatímní prezident či ministr zahraničních věcí 

litevské vlády.280 

 

Do 23. července mohli odevzdávat zájemci přihlášky do druhého kola přijímacího řízení. 

Letos se v nabídce studijních oborů objevila úplná novinka – obor Sociální patologie a 

prevence. Jedná se o tříleté bakalářské studium v prevenční formě a v akademickém roce 

2004/2005 k němu nastoupilo prvních 35 posluchačů. „Vedle nezbytných teoretických 

poznatků chceme posluchače vybavit cennými zkušenostmi ze stáží v institucích, které se 

problematikou sociální patologie a prevence zabývají. Praxi proto naši studenti absolvují 

třeba v Dětském domově na Rybím trhu nebo v krizovém a kontaktním centru Pod 

slunečníkem na Hradecké ulici,“281 uvedl vedoucí Ústavu pedagogických a psychologických 

věd opavské fakulty Slezské univerzity doc. PhDr. Bohumil Koukola, CSc. Absolventi tohoto 

oboru by se mohli uplatnit ve školských a zdravotnických zařízeních, v institucích Vězeňské 

služby ČR, v resortu práce a sociálních věcí, ve střediscích pro osoby propuštěné z výkonu 

trestu, v protidrogových centrech nebo ve vzdělávacích a sociálních zařízeních.  

 

28. srpna skončil šestidenní pobyt posluchačů oboru Aplikovaná matematika pro řešení 

krizových situací v lokalitě Včelí les na břehu Slezské Harty. S opavskými vodními skauty tu 

absolvovali kurz přežití. Studenti se naučili např. vázat uzly, zajišťovat si základní obživu, 

budovat vázané stavby, upravovat jídlo, překonávat vodní plochu veslováním. „Jídlo uvařené 

v páře v zemi chutnalo, ale ani já jsem při svém věku a zkušenostech přesně nevěděl, jak se 

připravuje vajíčko natvrdo bez vody,“282 řekl v závěru kurzu garant studia oboru Jaromír 

Sýkora z Matematického ústavu.  

 

16. – 18. září – Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU uspořádal 6. mezinárodní 

odborné setkání astrofyziků RAGtime.283 

 

Novinkou bylo znovuotevření bakalářského prezenčního studia italštiny v kombinaci 

s angličtinou či němčinou pro akademický rok 2004-2005. Přijímací zkoušky byly 

naplánovány na konec srpna a začátek září. „K úspěchu při akreditačním řízení vedlo 

                                                 
280 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 46, str. 8. ISSN 1212-2041. 
281 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červen, str. 4. 
MK ČR E 12483. 
282 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 72, str. 15. ISSN 1212-2041. 
283 Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2004. Opava, květen 2005, str. 86-87. 
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především zúročení všech našich dosavadních zkušeností. Vždyť v Opavě jsme 

jednooborovou italštinu vyučovali již od roku 1995 a jen o tři roky později se začalo s její 

výukou v kombinaci buď s angličtinou, či němčinou,“ 284 objasnila vedoucí oddělení italistiky a 

latiny Ústavu cizích jazyků FPF PhDr. Eva Klímová, Ph.D. Tehdy však šlo o studium čtyřleté. 

 

V říjnu oslavila Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě patnáct let 

svého trvání. Původně vznikla a nějaký čas také fungovala pod hlavičkou Masarykovy 

univerzity v Brně. „Od té doby se ovšem mnohé podstatně změnilo. Předně se vznikem 

Slezské univerzity v roce 1991 fakulta stala, nyní už jako filozoficko-přírodovědecká, její 

organickou součástí. A myslím, že si město svou současnost bez ní – bez jejích studentů a 

pedagogů – nedokáže ani představit,“ řekl v tisku děkan fakulty Zdeněk Stuchlík. „Spektrum 

studijních programů se stále rozšiřuje. Nyní je představují fyzika a aplikovaná fyzika, 

informatika, sociální politika a sociální práce, historické vědy, informační studia a knihovnictví 

filologie a teorie a dějiny literatury, učitelství pro střední školy, filmové, televizní a fotografické 

umění a nová média a konečně teprve nedávno akreditovaný studijní program specializace 

v pedagogice, v jehož rámci otevíráme nový studijní obor sociální patologie,“285 vysvětlil blíže 

v tisku děkan.  

 

Na konci září uspořádali pedagogové Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké 

fakulty Slezské univerzity u příležitosti Evropského dne jazyků půldenní seminář pro studenty 

Slezského gymnázia nazvaný Brána jazyků. Cílem bylo zvýšení povědomí o nutnosti znát 

minimálně dva světové jazyky. Letos byli přizváni k účasti také anglisté.286 

 

2. listopadu – Při setkání představitelů SU a jejích součástí s reprezentanty samosprávy 

Krnova předal rektor prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., městu Krnovu Stříbrnou medaili SU 

udělenou u příležitosti pěti let existence Vzdělávacího centra SU.287 

 

 15. listopadu v předvečer Dne boje za svobodu a demokracii se na univerzitní půdě hovořilo 

na diskusním fóru o aktuálním odkazu 17. listopadu, ale také o perspektivách dalšího rozvoje 

vysokého školství. S účastníky diskutovali rektor Zdeněk Jirásek, prorektoři Rudolf Žáček a 

František Němec, předseda Akademického senátu Jindřich Vaněk a předseda senátní 

studentské komory Jakub Chvátal. Hovořilo se o dynamickém rozvoji této opavské instituce, 

                                                 
284 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červenec-
srpen, str. 6. MK ČR E 12483. 
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o kreditním systému, o problematice budování celouniverzitní knihovny či o perspektivách 

rozšiřování nabídky studijních oborů.288  

 

26. a 27. listopadu uspořádali pracovníci Ústavu veřejné správy a regionální politiky 

konferenci Opavské a opolské Slezsko ve směru evropských standardů. Tématem setkání 

v prostředí rektorátní auly Na Rybníčku se staly regiony a integrační procesy po vstupu do 

EU. „Tématické vymezení našeho pracovního setkání dokumentuje, jak naplňujeme 

představu, která byla formulována na počátku roku. Tehdy jsme spolu s opolským kolegou, 

profesorem Lisem, zhodnotili výsledky dosavadních pěti konferencí a shodli se na tom, že do 

popředí pozornosti by se nyní měly dostat malé obce, konkrétně pak sociální a ekonomické 

aspekty jejich existence,“289 řekl v tisku vedoucí ústavu Dušan Janák. Hlavní garanti přizvali 

ke spolupráci kolegy z Institutu Politologii a Institutu Filozofii a Socjologii Uniwersytetu 

Opolskiego. Zahájení konference se zúčastnil také generální konzul v Ostravě Andrej 

Kaczorowski. Rektor Slezské univerzity Zdeněk Jirásek hovořil ve svém referátu o 

problémech evropské integrace z hlediska historického i současného chápání, více 

filozoficky téma pojal ředitel Ústavu filozofie a sociologie Opolské univerzity Bartolomiej 

Kozera. Konference probíhala ve dvou sekcích. Ta první se zabývala pohraničními regiony a 

obcemi po vstupu České republiky a Polska do Evropské unie. Druhá sociálně-ekonomickou 

dimenzí současných integračních procesů v česko-polském pohraničí.  

 

30. listopadu navštívili Slezskou univerzitu v Opavě velvyslanci Polska a Litvy v ČR, Andrej 

Krawczyk a Romualdas Kozyrovičius. Na setkání s rektorem Zdeňkem Jiráskem se zajímali 

o možnosti dalšího rozvoje zahraniční spolupráce, problematiku školného i formy studia. 

Poté se sešli se studenty a pedagogy v univerzitní aule.290 

 

„Pro celý informatický svět bylo velkým překvapení, že slovo robot vzniklo v českém 

prostředí. Musel jsem dlouze vysvětlovat, že Čapek dal své knize cíleně anglický název. A 

ani u nás všichni nevědí, že pojmenování robot vzniklo vlastně v hlavě Josefa Čapka. Jeho 

bratr Karel totiž zprvu vážně uvažoval o slově labor,“291 řekl v tisku vedoucí Ústavu 

informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity Josef Keleman. Ten 

přednášel na 9. světové konferenci o umělém životě v Bostonu o historii slova a 
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č. 90, str. 5. ISSN 1212-2041. 
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významových proměnách pojmu robot. Velký zájem účastníků konference o toto téma vyústil 

ve spolupráci autora příspěvku s prestižním americkým nakladatelstvím MIT Press.  

 

V prosinci navštívil Slezskou univerzitu významný ruský odborník na nelineární parciální 

diferenciální rovnice Alexandr Vinogradov, který už dvanáct let působí na univerzitě 

v italském Palermu a v Opavě spolupracuje s matematikem Michalem Marvanem. Cílem jeho 

pobytu v Opavě bylo rozpracování projektu mezinárodní školy mladých matematický talentů. 

„Takové školy pořádám v Rusku a Itálii a zdá se, že by místem jejich konání mohla být také 

Opava. Vždyť někteří italští studenti přijíždějí právě ke kolegovi Marvanovi, aby se u něj při 

zkoumání parciální diferenciálních rovnic učili využívat počítače,“292 řekl v tisku.  

 

V závěru roku získala Slezská univerzita do svého vlastnictví od vlády objekt bývalého 

Okresního úřadu na Bezručově náměstí. „Nový objekt jsme v souvislosti s rozvojem 

stávajících studijních programů a pro tvorbu nových skutečně už nutně potřebovali. Studentů 

máme stále víc, a zvažujeme proto i vznik další fakulty,“293 řekl kvestor Jaroslav Kania. 

V objektu sídlily některé odbory Magistrátu města Opavy či Okresní státní zastupitelství.  

 

Univerzitní objekty  

V roce 2004 byla dokončena rekonstrukce objektu Na Rybníčku 1 s vynaložením 5 251 tis. 

Kč. Celkové náklady dosáhly částky 131 622 777,86 Kč. V původně nevyužitých prostorách 

1. podlaží této budovy byly vybudovány kanceláře za 1 220 tis. Kč. 

 

Dokončila se také např. oprava a rekonstrukce venkovní kanalizace v areálu Hradecká. Celá 

akce stála 448 283,30 Kč.294 

 

Novým členem Správní rady za odstoupivšího místopředsedu PhDr. Jaromíra Kaluse byl 

ministryní školství, mládeže a tělovýchovy jmenován Ing. Eduard Janota, náměstek ministra 

financí. Místopředsedou Správní rady Slezské univerzity byl zvolen Ing. Zbyněk Stanjura. 

Správní rada také schválila nabytí nemovitosti z majetku České republiky. Šlo o bezúplatný 

převod domu čp. 885 obč. vyb. (Bezručovo nám. 14 v Opavě) na pozemku p.č. 523. Zároveň 

byl schválen převod nemovitostí do vlastnictví Města Opavy. Jejich výčet je přesně uveden 

ve výroční zprávě Slezské univerzity o její činnosti za rok 2004.295 
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Akce Asociace studentů a přátel Slezské univerzity 

březen – VII. reprezentační univerzitní ples. 

 

duben – studenti vydali 5. svazek almanachu svých literárních a výtvarných děl Artemisia. 

 

7. – 12. května – 10. ročník studentské oslavy jara (Majáles). 

 

říjen – 5. ročník festivalu alternativní tvorby „Pohyb-zvuk-prostor“.  

 

15. – 16. listopadu – festival „Jazz and Hot Dance“. 

 

16. listopadu – studenti Obchodně podnikatelské fakulty se k výročí Velké říjnové 

socialistické revoluce sešli v lampiónovém průvodu. 

 

6. prosince – Ochotnický kroužek Ústavu fyziky (OKUF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty 

SU uspořádal premiéru své prvotiny Tarzan.296 
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Životní prostředí  
Městská zeleň 

Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy se letos soustředil v rámci správy 

městské zeleně především na udržovací práce. „Další výsadba se v rámci plánovaných 

investičních akcí města týká především nového stromořadí, které bude součástí výzdoby 

Dolního náměstí. Pro potřeby městské zeleně budeme letos hlavně udržovat výsadby 

z minulých let, které pro svůj další úspěšný rozvoj potřebují intenzivní hnojení a zalévání 

nejméně po dobu pěti let,“297 řekla vedoucí odboru Marie Vavrečková. Odbor také vytipoval 

deset stromů, které by měly spadat mezi chráněné dřeviny. Do evidence se však dostal 

pouze jeden na Mostní ulici, stojící na zahradě Petra Dybowitze. U ostatních narazili úředníci 

na problém s vlastnickými vztahy.  

 

Městský útulek 

Město vypovědělo nevýhodnou smlouvu okolním obcím o umisťování odchycených psů do 

městského útulku. V nově uzavřené smlouvě byly již přesně stanoveny smluvní ceny za 

pobyt psů v útulku.298 

 

Komunální odpad 

Od 1. ledna tohoto roku začalo platit dle městské vyhlášky č. 11/2003 nové pravidlo ve 

splatnosti místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu. Tento poplatek se platil jednorázově a byl 

splatný do konce května daného roku. Pro rok 2004 zůstala jeho výše stejná jako v minulém 

roce, tedy 384 Kč za dospělou osobu a 200 Kč za děti do 12 let. Nově vyhláška ustanovuje, 

že občané, kteří jsou na dlouhodobém pobytu v zahradničí, jsou od poplatků za komunální 

odpad osvobozeni.299 

 

V tomto roce mohli občané Opavy dle údajů z června odkládat roztříděný odpad do 339 

zelených kontejnerů na sklo, 321 žlutých kontejnerů na plasty a 202 modrých kontejnerů na 

papír. Fungovaly tři sběrné dvory a to v Kateřinkách na Hálkově ulici, v Kylešovicích na 

Bílovecké a v Jaktaři na ulici Přemyslovců. Obsah kontejnerů kromě skla se dále kontroloval 

na třídící lince, poté byl slisován a odvezen na další zpracování – PET lahve do Plané nad 

Lužnicí, smíšený plast např. do Ostravy, sklo do Frýdku-Místku a papír na Palhanec nebo do 
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Žimrovic. „Jen provoz sběrných míst přijde na pět milionů ročně a provádění separace si 

vyžádá dalších pět a půl milionu korun,“300 řekl v tisku pracovník odboru životního prostředí 

opavského magistrátu Pavel Zdrálek.  

 

Úklid města 

Na přelomu října a listopadu Opavané cídili, vymetali a vyhrabávali své zahrady a zahrádky. 

Na předem zvolená místa byly přistaveny kontejnery na suché listí, větve, trávu, plevel, 

shrabky kamení, zeminu a jiný ne nebezpečný materiál.301 

 

Den Země 

Již posedmé se v Opavě slavil Den Země. Hlavní pořadatelé Statutární město Opava, 

Stanice mladých turistů a přírodovědců, Masarykova střední zemědělská škola a Školní 

statek v Opavě a další připravili bohatý program, který začal již v lednu. V tomto zimním 

měsíci bylo na programu dokrmování ptáčků a čištění budek v parcích a lesích města Opavy, 

pokračovalo se vyvěšováním nových krmítek a budek.  

 

V únoru bylo vyhlášeno celkem pět soutěží: Ulice budoucnosti, korespondenční soutěž 

„Opava za padesát let – v roce 2054“, výtvarná soutěž „Kde si budeme hrát aneb hřiště 

budoucnosti“, Recyklák roku a Baterkiáda 2004.  

 

Poté proběhlo mnoho dalších akcí jako sraz dětí a jejich domácích mazlíčků na Stanici 

mladých turistů a přírodovědců (6. 4.), setkání žáků opavských základních a středních škol 

s představiteli města Opavy na Dětském a studentském slyšení (7. 4.), Den otevřených dveří 

v minizoo Stanice mladých turistů a přírodovědců (18. 4.), procházka pro studenty Naučnou 

stezkou Hvozdnice s odborným výkladem RNDr. Kubačky (19. 4.), zvelebení další části 

Obory v Přírodním parku Moravice studenty Střední podnikatelské školy v Opavě (21. 4.). 

K rozhodně oblíbeným a hojně navštíveným patřil již tradiční Den mláďat (22. – 24. 4.), na 

kterém si rodiče a děti  mohli prohlédnout v areálu školního statku kuřátka, káčátka i 

housata, mladé králíky, selátka, kůzlátka i telátka. Byla připravena i smyslová stezka, 

přírodovědný kvíz a vyhodnocení soutěže Recyklák roku. Děti si mohly zasoutěžit nebo 

pobýt v pravém indiánském teepee. Den Země poté pokračoval týdnem pro městské lesy a 

parky, kdy se uskutečnilo např. čištění břehů řeky Opavy (26. – 30. 4.). 
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K doprovodným akcím se řadila exkurze v třídírně odpadů Technických služeb Opava a na 

skládce nebezpečného odpadu v Chlebičově.302  

 

Lesní zvěř 

Na Opavsku byli letos v počtu lesní zvěře nejvíce zastoupeni bažanti, koroptve, zajíci, srnčí a 

černá zvěř, ojediněle ještě daňci a jeleni. Region má, na rozdíl od některých v republice, 

pořád ještě dost zajíců.303 „Do listopadu bylo na dvaačtyřiceti honitbách pod dozorem 

Magistrátu města Opavy odloveno 460 srnců, 239 srn a 194 srnčat. Černé zvěře bylo 

odloveno celkem 645 kusů,“304 informoval v prosinci v tisku jednatel Okresního mysliveckého 

spolku Opava Jan Jílek. Dále bylo uloveno 338 divokých kachen, 104 zajíců a 84 bažantů. 

Organizace evidovala v prosinci 1 641 členů. 

 

Protipovodňová opatření 

Letos na jaře sestavilo Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zemědělství tým 

specialistů na povodňovou ochranu. Jeho úkolem bylo zkoumat zadržování vody jinými 

metodami než stavbou přehrady. Situaci zkoumala i olomoucká univerzita. „Podle mě 

k zatopení nedojde. Ministerstvo zemědělství, které návrh původně podporovalo, si zadalo 

expertizy zvenčí a teď začíná couvat. Pokud jde o ochranu proti povodním, existuje levnější 

řešení – suché poldry,“305 řekl v prosincovém tisku ministr pro životní prostředí. Podobný 

názor zastával i opavský zastupitel Ondřej Veselý (US). „Optimálním řešením 

protipovodňových opatření by mohla být kombinace malé přehrady a poldrů, zkapacitnění 

koryta a další dílčí opatření,“306 řekl v tisku. Opavští zastupitelé podporují variantu výstavby 

velké přehrady v Nových Heřminovech, ale diskuzi o dalších návrzích se nebrání. 
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Zaměstnanost  
K 2. lednu 2004 činila míra nezaměstnanosti v Opavě 11,56 %. O práci ze ucházelo 3 646 

občanů, ekonomicky aktivních bylo 31 533.307 Na konci ledna však nezaměstnanost stoupla 

na 12,34 %. Míra nezaměstnanosti byla v tomto období nejvyšší od roku 1990. Úřad práce 

na konci ledna nabízel 367 volných pracovních míst, velká poptávka trvala u strojařských 

dělnických profesí, u elektromechaniků, zámečníků, pomocných dělníků, v gastronomii a 

v bezpečnostních službách. Zájem o dělnické a technické profese projevila např. 

tchajwanská firma LITTE-ON.308  

 

Ke konci února bylo registrováno na opavském Úřadu práce 7 715 uchazečů o práci a míra 

nezaměstnanosti činila 12,04 %. Dle slov zástupkyně ředitele ÚP Jarmily Mateřankové 

nezaměstnanost v tomto zimním měsíci zůstala stejná oproti dvěma minulým letům, kdy 

spíše klesala. Úřad práce se však stále snažil být nápomocný. „…Zájem zaměstnavatelů o 

zřizování pracovních míst s finanční podporou ÚP je naštěstí v našem okrese stále vysoký. 

Kromě toho také rekvalifikujeme uchazeče na žádanější profese, podporujeme 

zaměstnávání absolventů škol, dlouhodobě nezaměstnaných lidí i žadatelů z řad občanů nad 

55 let věku. Naše možnosti jsou omezené v tom, že nedokážeme povzbudit hospodářský 

růst ani usnadnit podmínky pro podnikání. Tyto záležitosti už přísluší jiným orgánům,“ řekla. 

V tisku se zmínila také o finančních možnostech: „Vloni jsme měli k dispozici 67 milionů 

korun. Původně jsme od státu dostali 60 a dodatečně ještě 7 milionů korun. Letos jsme 

získali 62 milionů korun a dosavadní vývoj naznačuje, že částka stačit nebude. Budeme 

proto nuceni požádat stát o další peníze.“309 

 

V dubnu klesl počet nezaměstnaných na Opavsku a míra nezaměstnanosti se ustálila na 

12,1 %. V Opavě bylo 7 130 nezaměstnaných, tedy 11,13 %.310 

 

Na konci května bylo v evidenci Úřadu práce o 502 uchazečů méně než v dubnu. V Opavě 

míra nezaměstnanosti poklesla na 11,6 %. Z evidence bylo vyřazeno 1 254 uchazečů o 

zaměstnání, z nichž 998 nastoupilo do pracovního poměru. Největší poptávka ze strany 

zaměstnavatelů byla na obráběče, svářeče, soustružníky, zámečníky, řidiče, automechaniky, 

                                                 
307 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 10, str. 14. ISSN 1212-2041. 
308 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 14, str. 1. ISSN 1212-2041. 
309 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 22, str. 3. ISSN 1212-2041. 
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karosáře i zedníky, pomocné síly do průmyslové výroby a dále také na místa ve stravovacích 

zařízeních.311 

 

V červnu bylo vyřazeno z evidence Úřadu práce v Opavě 1 053 uchazečů o zaměstnání, 

z nichž 774 nastoupilo do pracovního poměru. Míra nezaměstnanosti činila v Opavě 11,5 %. 

Hlavní nápor absolventů škol se čekal v srpnu a v září. Očekávalo se však vytvoření nových 

pracovních pozic v hypermarketu Tesco.312 

 

K 31. srpnu bylo v Opavě 3 540 uchazečů o práci z 31 533 ekonomicky aktivních občanů a 

míra nezaměstnanosti činila 11,22 %.313 

 

Na konci září evidoval opavský Úřad práce 1 308 absolventů škol, z toho nejvíce (87 

uchazečů) byli absolventi úplného středního odborného vzdělání v oboru gastronomie a ve 

strojírenství (72 uchazečů). „Po absolvování učiliště ve svém oboru pracovat nechtějí a raději 

se nechají zaevidovat jako nezaměstnaní do doby, než si seženou jinou profesi. Jedni 

považují práci ve strojírenství za těžkou a hodně zodpovědnou, druzí za nezajímavou,“314 

zmínila důvody Jarmila Mateřánková.  

 

Míra nezaměstnanosti v opavském okrese v listopadu vzrostla na 10,2 %. Oproti říjnu se 

zvýšila o 0,2 %. V Opavě to bylo 10,07 %, tedy 6 455 uchazečů o práci.315 

 

Také v prosinci zůstala Opava městem s nejnižší nezaměstnaností v Moravskoslezském 

kraji, ale zároveň měla i nejvyšší nárůst nezaměstnaných. Do evidence opavského úřadu 

práce přibylo 868 uchazečů o práci. Vliv na toto číslo mělo ukončení činnosti firmy Lite-On, 

propouštění v Tescu a nepřímo i propouštění v ostravském Ispanu Nové huti. Celková míra 

nezaměstnanosti stoupla na 11,3 %.316 
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Podnikání 
Na začátek trocha statistiky. 

 

Ekonomické subjekty ve městě Opavě v roce 2004: 

Státní organizace 82  

Akciové společnosti 100  

Obchodní společnosti 1 164  

Družstevní organizace 21  

Podnikatelé – fyzické osoby 9 868  

Samostatně hospodařící rolníci 289  

Svobodná povolání 771  

Ostatní právní formy                              999317 

 

Bivoj 

Lednová návštěva kontrolorů společnosti DB Sanco, ověřujících si plnění požadavků 

Evropské unie na výrobu masných produktů, dopadla uspokojivě. „Na nové podmínky EU 

jsme se připravovali už od roku 2000. Od té doby podnik prošel generální rekonstrukcí, 

nakoupili jsme novou technologii a provedli stavební úpravy za několik desítek milionů 

korun,“ řekl ředitel opavské akciové společnosti Bivoj Jan Lazecký. Příjezd kontrolorů nebyl 

dopředu ohlášen. „Protože jsme k 31. prosinci zrušili jatka, chtěli se přesvědčit, jestli jsou 

opravdu mimo provoz. Potom prošli všechny provozní místnosti podle plánu. Zaměřili se na 

stavební řešení, technologické vybavení a sledovali, jak na sebe navazují jednotlivé toky 

surovin a obalových materiálů,“318 popisoval průběh kontroly ředitel. 

 

Bivoj je v Opavě největším výrobcem masných výrobků. Zaměstnává 360 lidí a provozuje 

dvacet podnikových prodejen masa a masných výrobků.  

 

Baneba 

Letos v dubnu představili majitelé opavské firmy Baneba – Jan Netal, Daniel Bahenský a 

Miroslav Bahenský na konferenci s názvem Destinační management a zvýšení prodejnosti 

regionu v Ostravě svůj projekt na obnovu Jánských Koupelí, které získali do svého 

vlastnictví. „Bude zachován tradiční lázeňský procedurální provoz postavený na léčivé vodě, 

čili uhličité vanové plynové koupele a dalších procedurách s lékařským dohledem. Zcela 
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novým provozem bude komplex rehabilitačně-rekondičního wellness, jak ho známe 

z Evropy,“ řekl v tisku Daniel Bahenský. V zimě by měly být k dispozici dvě lyžařské 

sjezdovky o délce 550 a 750 m s umělým zasněžováním. „Sportovní areál s lyžařskými 

svahy, golfovým odpalištěm, tenisovými kurty, víceúčelovými povrchy a přírodním letním 

koupalištěm bude umístěn v těsné blízkosti třech hlavních objektů,“319 řekl také Bahenský. 

Prvním krokem firmy Baneba, aby mohla získat pro lázně statut Přírodního léčivého zdroje, 

mělo být budování dvou nových vrtů. 

 

Ferram, a. s. 

Letos se firma, podnikající v prodeji stavebního a hutního materiálu a strojírenství, 

soustředila na rozšíření oblasti vývozu i do třetích zemí a svůj marketing zaměřila také na 

komodity např. v Turecku, Rumunsku a Polsku. Jejím cílem se v nejbližších třech letech 

mělo stát např. v Divizi Strojírna navýšení tržeb minimálně o 80 mil. Kč.  

 

Firma se již podruhé účastnila strojírenského veletrhu v Paříži.  

 

Letos zjednodušila své logo a rozdělila se na samostatné divize Strojírna, staviva a Hutní 

materiály. Na Pekařské ulici 7 zakoupila objekt a přesunula do něj část svých aktivit 

z původního objektu v příměstských Vávrovicích, kde zůstala jen divize Strojírna.  

 

Pro dosažení vyšší kvality práce vydala firma letos „Kodex etiky“ ve vztahu k zákazníkům a 

„Ministrategie“ s cíly pro nejbližší tři roky.320 

 

Celkově zaměstnávala společnost téměř 200 lidí.  

 

Společnost také finančně podporovala opavský volejbalový klub. „Chceme vybudovat systém 

postavený na práci se sportovní mládeží a na podpoře amatérského sportu, na spolupráci 

s ISŠ Opava i s ostatními středními školami a samozřejmě i se Slezskou univerzitou. 

Finančně, materiálně a organizačně podporujeme též dětský tábor v Mnichově u Vrbna, 

kterému jsme už v roce 1993 darovali celou stanovou základnu. Cizí nám není ani sociální 

cítění s potřebami občanů, které však z obavy před možným zneužitím nechceme mediálně 

rozvádět,“ řekl v tisku generální ředitel Břetislav Tůma.321 
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Lite-On 

Opavská firma Ostroj pronajmula v předchozích letech jednu z budov tchajwanské 

společnosti Lite-On, výrobci počítačů. V tomto roce však hodlal Ostroj budovu prodat a tak ji 

nejdříve nabídl pronájemci. Ten ji odmítl koupit. Smlouva na pronájem končila poslední 

zářijový den. Firma Lite-On nechtěla slovy majitele Ostroje Vladimíra Trochty příliš 

komunikovat. Ostroj tedy na nějaký čas odpojil elektřinu. „Jedinou naší podmínkou teď 

zůstalo uhrazení nájmu do konce roku předem. Celá situace je nepříjemná i pro nás a 

chceme mít jistotu, že se Lite-On zachová korektně,“322 uvedl 18. října Trochta.  

 

V říjnu se po sporu o elektřinu a budovu s Ostrojem rozhodl jeden z jvýznamných 

zaměstnavatelů v regionu Lite-On odejít a rozdal 463 výpovědí.323  

 

Moravskoslezské cukrovary 

Po devadesáti dnech ukončil v prosinci cukrovar v Opavě – Vávrovicích padesátou první 

kampaň v novodobé historii závodu. Zpracovalo se 286 tis. tun cukrovky a vyrobilo se více 

než 50 tis. tun cukru. „Vlivem počasí v průběhu vegetace a zvládnutou agrotechnikou se 

letošní kampaň zařadí k nejlepším zpracovatelským kampaním. Cukrovka byla po celou 

dobu dodávky velmi kvalitní a vyrobený cukr splňuje všechna přísná kritéria nejvyšší 

kvality,“324 řekl v tisku hlavní agronom Karel Veverka.  

 

Model Obaly, a. s. 

Společnost Model Obaly, a. s. se zabývá výrobou obalů z hladkých, kašírovaných a vlnitých 

lepenek. V České republice je zastoupena čtyřmi výrobními závody: Opava, Nymburk, 

Moravské Budějovice a Hostinné a zaměstnává 1 100 spolupracovníků. V Praze a Opavě 

navíc společnost Model Obaly provozuje obchody s prodejem obalů, tzv. Pack Shop. 

Neustálá modernizace technologie tak, aby vyhovovala požadavkům zákazníků na rozmanité 

a dokonalé obaly, je jedním ze základních cílů společnosti Model Obaly. V roce 2004 

investovala do této oblasti částku převyšující 350 mil. Kč.325  

 

Model Obaly Opava tvoři dvě „Proficentra“. Prvním je výroba a zpracování vlnité lepenky, 

kde se dělají zhruba dvě třetiny celkového obratu společnosti. Jedná se o klasické obaly z 
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vlnité lepenky s hnědou nebo bílou krycí vrstvou a potištěné flexografickým tiskem. Druhým 

je výrobní část, která vyrábí obaly-skládačky potištěné ofsetovou technologií.  

 

„Pokud jde o tiskové stroje, jsme zde výhradně vybaveni stroji od společnosti KBA Planeta. 

Máme čtyři tyto tiskové stroje, pětibarvový Variant 66, Rapidu 104 formátu B1, a dva  

velkoformátové šestibarvové stroje Rapida 142, z nichž poslední byl uveden do provozu 

začátkem prosince a pro nás je důležitý v tom, že na ni budeme schopni tisknout jak 

hybridními, tak i UV barvami a následně lakovat UV lakem. Dále máme kašírovací stroj 

Asitrade, kde jsme schopni nakašírovat (podlepit) arch vlnou, a to jak vlnou E, B tak nově i F. 

Následují výsekové stroje, máme stroje značek Bobst a Wupa, a dále lepící automaty od 

firem Bobst a Jagenberg a stroje na ražbu, které máme jak v plochém tak i rotačním 

provedení,“326 řekl v Novinách pro grafický průmysl Jaromír Jekel, vedoucí odděleni 

DPT/Prepress. 

 

Ostroj a.s. 

Podle ukazatelů konsolidovaného Ostroje a.s. činily tržby firmy za tento rok 754 mil. Kč, 

z toho zisk po zdanění 18 mil. Kč. Vlastní kapitál byl spočten na 767 mil. Kč, aktiva na 950 

mil. Kč. Ve firmě pracovalo průměrně 867 zaměstnanců. Podle ukazatelů nekonsolidovaného 

Ostroje a.s. firma utržila za tento rok 21 mil. Kč zisku po zdanění, tržby činily 774 mil. Kč, 

vlastní kapitál 772 mil. Kč a aktiva 967 mil. Kč. Hodnota ukazatele rentabilita vlastního 

kapitálu dosáhl hodnoty 2,7 %. Nekonsolidovaná firma zaměstnávala v tomto roce průměrně 

899 zaměstnanců.327 

 

1. února nastoupil jako výkonný ředitel firmy Ing. Pavel Šandera.  

 

Na základě rozsudku Krajského soudu v Ostravě proti Finančnímu ředitelství v Ostravě byly 

rozhodnutí Finančního úřadu v Opavě z let 2003 a 2004 posouzeny jako nezákonné. V 

důsledku uvedených rozsudků vrátil Finanční úřad v Opavě společnosti OSTROJ a.s. 

nezákonná plnění, která společnost musela zaplatit v letech 2003 a 2004. Celková částka 

plněná na základě rozsudků Finančním úřadem v Opavě společnosti OSTROJ a.s. je 

tvořena nezákonným plněním ve výši 25 404 tis.Kč a úroky od správce daně v celkové výši 1 

207 tis. Kč. 
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Od roku 2004 Ostroj začal realizovat výrobu rámů nakládacích plošin k letadlům do váhy až 

25 tun a nosnosti 32 tun. Základem nakládací plošiny je vysoce kvalitní ocelový rám a 

nůžkový mechanizmus. Ten nese ocelovou plošinu s mechanizací.328 

 

Opavlen 

Významný zpracovatel lněných přízí na Opavsku, opavská firma Opavlen, oslavila letos 120 

let tradice výroby a 10 let od založení akciové společnosti.329 

 

Slezské stavby Opava 

Za svou práci obdržela společnost v letošním roce ocenění „Stavební firma roku v kategorii 

do 250 zaměstnanců" za rok 2003, které uděluje Svaz podnikatelů ve stavebnictví v České 

republice ve spolupráci s dalšími institucemi.330 

 

K významným zakázkám firmy patřila letos výstavba administrativní budovy v Armatury 

Group v Dolním Benešově či fasádu Střední průmyslové školy stavební v Opavě.331 
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Obchod 
Breda 

Letos v srpnu Kamil Kolek prodal Bredu své společnosti FAMILY BUSINESS. Jednalo se již 

o několikerý převod majetku na stále vznikající společnosti. V minulosti to byla např. BREDA 

HOLDING, PARNAS TRADING či SILESIA HOLDING. 4. května letošního roku poslal 

Městský soud v Praze do konkurzu další Kolkovu společnost Mercator Palladium. Správce 

konkurzní podstaty Vítězslav Pril připsal ke Kolkově 150 milionovému dluhu i nemovitost 

Bredu. Všichni pronájemci v tomto obchodním domě měli tedy posílat nájmy správci 

konkurzní podstaty. Kolek s tím však nesouhlasil.332 Jako první na tuto nevyjasněnou situaci 

doplatila společnost EMOS trading, jejíž pracovníci 15. listopadu zjistili, že jim z pronajatých 

prostorách v Bredě  chybí zboží za několik milionů. Ze zabavení zboží společnost obvinila 

právě Kamila Kolka.333 „Zaměstnanec firmy se dostavil na obvodní oddělení a podal trestní 

oznámení. Uvedl, že firma v souladu se zákonem uhradila nájem na konto u soudu,“334 řekl 

v tisku policejní mluvčí René Černohorský. 

„Před třemi lety tu bylo plno a dnes? Jen se podívejte. Ten drahý nábytek za námi se 

přestěhoval do Brna, támhle je zase zeď, za níž byl obchod s elektronikou. A co my? Jak 

dlouho vydržíme? Zákazníci se u nás bojí zboží objednávat a kupovat, protože mají strach, 

že už tu zítra nebudem,“335 řekl tisku jedna z prodavaček v Bredě. 

V Opavě se v tomto roce nacházelo 10 super a hypermarketů: Albert na Zámeckém okruhu, 

Big Billa na Obloukové ulici, Billa na Ratibořské ulici, Delvita na Ratibořské ulici, Globus na 

těšínské ulici, Hypernova na Olomoucké ulici, Kaufland a Obi na Hlučínské ulici, Penny na 

Rybářské ulici a Tempo na Krnovské ulici. A ještě se stavěl na Těšínské ulici Lidl a Tesco.  

 

Nové Tesco vznikalo na místě bývalého autobusového nádraží, kde zůstala zachována 

pouze budova s sídlem Okresní správy sociálního zabezpečení. Na 14 tis. m² se kromě 

nakupovacího centra vešlo také 600 parkovacích míst.336 Název pro obchodní centrum 

hledalo Tesco prostřednictvím tisku s pomocí Otavanů. Zvítězil název Silesia.  

2. října se otevíralo. Podle ředitele opavského Tesca Ivana Janda se na přišlo podívat přes 

dvacet tisíc lidí. Lákal kromě nových prostor také koncert Šárky Vaňkové a Tomáše Savka a 

také večerní ohňostroj. „Takový blázinec jsem dlouho neviděl. Auto jsem musel nechat 
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zaparkované několik set metrů odsud. Parkoviště bylo totálně ucpané,“337 řekl jeden 

z účastníku.  

Mimo Tesca se v komplexu mimo jiné nachází také obchod se sportovními potřebami 

Sportissimo, oblečení z OP Prostějov, značek Kenvelo či Orsay. Je ze také zverimex, 

kadeřnictví, lékárny či rychločistírna. O děti je postaráno v dětském koutku, občerstvení 

nabízí restaurace i kavárna.338 28. 6. – 2. 7. uspořádal hypermarket týden otevřených dveří 

pro zájemce o tamní pracovní pozice. Týkalo se to např. prodavače s inkasem, pracovníka 

příjmu zboží, nákupčího, řezníka, pekaře, asistenta na kolečkových bruslích, pracovníka 

kontroly dat, nebo aranžérky.339 

Vítězem soutěže Vyhrajte s obchodním centrem, jejímž úkolem bylo hledat název pro nově 

vznikající obchodní centrum, vyhrála trojice soutěžících Petra Svobodová, David Žurek a Iva 

Nosková. A tím novým názvem byla Silesia.340 

 

 

Ostatní 

Od 1. dubna působil v čele Odboru Zemědělská agentura a Pozemkový úřad Opava 

Ministerstva zemědělství České republiky Ladislav Bittner. Předtím než nastoupil do této 

instituce, která zaštiťuje 142 katastrálních území Opavska a 39 území Ostravska, pracoval 

v opavském Agroprojektu a od roku 1992 pak na pozemkovém úřadě Okresního úřadu 

Opava. Pozemkový úřad se zabývá restitučními a majetkovými záležitostmi a prováděním 

pozemkových úprav, Zemědělská agentura se zabývá dotacemi jak na půdu ze společných 

peněz Evropské unie, tak o dotacemi z národních fondů.341 

 

5. listopadu se v aule Masarykovy střední zemědělské školy setkali zemědělci a starostové 

obcí s ministrem zemědělství Jaroslavem Palasem. Nejčastěji se přítomní ptali ministra na 

záležitosti kolem podpory výroby bioetanolu, dopadu nového cukerného řádu na prvovýrobce 

nebo zajištění konkurenceschopnosti českých zemědělců. „Chci se zasadit o to, aby se 

venkov stal víc místem spokojeného života obyvatel než noclehárnou lidí z měst,“342 uvedl 

ministr v tisku. Zemědělcům dle zprávy z tisku slíbil vyplacení 28,6 miliardy korun, vyzval je, 
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aby si hledali vlastní odbyt a nespoléhali jenom na intervenční nákup či např. prohlásil české 

zelináře za ohrožen druh. 

 

Ve středisku výroby vánočních ozdob jich vyrobili pracovníci Slezské tvorby Opava na 

sezonu 2005 něco kolem dvou milionů kusů. „Vyrábíme především n export pro celou 

Evropu, ale i Ameriku a Austrálii,“343 řekl v tisku vedoucí střediska Jaroslav Veverka.  
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Kultura 
Opava letos žila oslavami 780 let od první zmínky o Opavě jako městě. Oslavovalo se hlavně 

na poli kulturním, kde se urodilo mnoho skvělých představení a akcí. Ty pak vrcholily 

v týdenních žních v měsíci září. Rok 2004 však přinesl ještě mnoho dalších kulturních 

zážitků, které rozhodně stály za navštívení.  

 

Leden 

Kino Mír lákalo v zimním počasí např. na americkou komedii Božský Bruce či romantický 

Rozvod po francouzsku. Připomnělo dobu nedávno minulou německým filmem Good bye 

Lenin. Kino Elektra se ještě na krátko vrátilo k vánoční atmosféře americkou romantickou 

komedií Láska nebeská, poté slibovalo napětí s Piráty z Karibiku nebo např. filmem Matrix 

Revolutions. 

 

Filmový klub zval diváky na německé filmy Muž bez minulosti či Nikde v Africe. Nabízel však 

i dánskou komedii Starý, nový, půjčený a modrý či mexický film Zločin pátera Amara. 

 

Živá, rytmická a funky, to je skupina Monkey Business, která zavítala do Opavy 10. ledna. 

Svou živelností, bohatou světelnou show a masivním zvukem rozvířila opavské hudební 

vody v prostorách klubu Na Střelnici. Lístek stál 220 Kč, na místě pak 250 Kč.344 Téhož 

večera nabídl Disko Club, vznikl z bývalé diskotéky Manhattan, taneční večer plný hudby 80. 

a 90. let.  

 

Slezské divadlo uvedlo 11. ledna komponovaný balet na hudbu Antonia Vivaldiho Čtvero 

ročních období a Bohuslava Martinů Dvojkoncert v podání tanečníků Moravského divadla 

Olomouc. Autorem libreta, choreografem, scénografem a režisérem byl Daniel Wiesner.345 

Z návštěvy Slezského divadla si však diváci mohli odnést více než jeden krásný zážitek. O 

přestávkách mohli zhlédnout v II. foyer výstavu deseti olejomaleb pod názvem Štětcem a 

barvou jednoho z nejvýraznějších tenorů poválečné ostravské opery Lubomíra Procházky.  

 

Dům umění začal nový rok vernisáží hned tří výstav. 14. ledna byl uveden v život projekt 

BARAKA, který představil práce tří mladých studentek Akademie výtvarných umění v Praze 

Barbory Bálkové, Kateřiny Kociánové a Radky Valentíkové. V Opavě se prezentovaly svými 

kresbami, fotografiemi a sochami. V další výstavě se uvedl nastřelovanými a lepenými 
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obrazy a světelnými objekty zpěvák, básník a výtvarník Pavel Zajíček. V kabinetu fotografie 

byl instalován cyklus fotografií Lidé Václava Podestáta.346 

 

Po dvou letech se vrátila do Opavy vizovická skupina Fleret. Hlavní protagonistka – královna 

lidové písně – Jarmila Šuláková potěšila své příznivce 16. ledna na koncertě v bývalém 

Kulturním domě Ostroj.  

 

21. ledna otevřel Památník Petra Bezruče na Ostrožné ulici výstavu starých vzácných tisků, 

zvláště pak kuchařek. Nejvíce tu byly zastoupeny kuchařské předpisy z 18.-20. století 

společně s ukázkami kuchyňského náčiní od dóz na potraviny přes mlýnky, váhy, ošatky a 

pečící formy. Nechyběla ani Domácí kuchařka Magdaleny Dobromily Rettigové a její další 

příručky pro mladé hospodyňky, vydané v letech 1826 – 1850. Exponáty pocházely ze sbírek 

Slezského zemského muzea, Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a Muzea východních 

Čech v Hradci Králové. Následující den si návštěvníci mohli zajít do výstavní budovy 

Slezského zemského muzea na vernisáž výstavy Barevné anomálie ve zbarvení našich 

ptáků.347 

 

24. ledna se již podeváté sešli nadějné studentské orchestry na tzv. Novoročním setkání. 

Letos si pořadatelé Základní umělecká škola V. Kálika, Umělecká agentura Karla Kostery a 

město Opava mimo jiné pozvali vítěze soutěže Concerto Bohemia. Mezi účinkujícími však 

nechyběly např. orchestry Junior Brass Band, Dětský komorní orchestr a Smyčcové trio 

Archi Piccoli.  

 

První letošní premiérou se na prknech Slezského divadla stalo činoherní představení od 

Williama Shakespeara Marná lásky snaha. Komedii pro Opavu nastudoval bývalý šéf činohry 

Václav Klemens. Bylo to jeho poslední představení před nástupem do čela činohry 

Moravského divadla v Olomouci. V hlavních rolích se 25. ledna představili P. Houska, I. 

Petrželová, L. Špiner, J. Stránský, Z. Svobodník, S. Figarová, K. Volná a K. Srubková.348  

 

Na ten samý den připravila Asociace studentů a přátel Slezské univerzity komponovaný 

večer s hudbou a poezií ve vinárně U Přemka. Představila se tu jazzrockbluesová kapela 

Nekuř toho tygra, složená ze studentů Slezské univerzity. 
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27. ledna předvedli sopranistka Sylva Pivovarčíková a tenorista Josef Krpec za doprovodu 

moskevské klavíristky Světlany Petrové ve Sněmovním sále minoritského kláštera výběr těch 

nejslavnějších světových árií a melodií. Zazněl např. Straussův Cikánský baron, ukázky 

z muzikálu West Side Story či Fantom opery. Téhož dne zval Jiří Siostrzonek do Bludného 

kamene na přednášku o surrealismu.349 

 

Poslední lednový den zvala do Moravské kaple Domu umění na jeden ze tří koncertů 

židovské hudby v České republice devítičlenná londýnská skupina She´Koyokh.350  

 

Únor 

Filmový fanoušci si mohli zajít v únoru do kina Mír na americkou romantiku „Úsměv Mony 

Lisy“ či hororový thriller „Texaský masakr motorovou pilou“. Lákala však i česká produkce 

s filmy Jak básníci neztrácejí naději či Mazaný Filip.  

 

Kino Elektra vsadilo hlavně na americkou produkci s filmy Nesnesitelná krutost, Mezi námi 

děvčaty, Neprůstřelný mnich či Loupež po italsku.  

 

Filmový klub nabízel koktejl britské, německé, portugalské či indické produkce s tituly 

Bouřlivá svatba, Boží zásah, Tichý Američan, Rabbit – proof fence, Lužinova obrana či Čas 

znovu nalezený.   

 

5. února hostilo Slezské divadlo Janáčkovu filharmonii Ostrava s hosty houslistou Jiřím 

Vodičkou a dirigentem Radou Popem z Rumunska. Na koncertě u příležitosti 780 let města 

Opavy uslyšeli opavští posluchači Lašské tance Leoše Janáčka, Houslový koncert a moll  

Antonína Dvořáka, Rumunskou rapsódii Georga Enescu a Uherskou rapsódii Ference Liszta. 

Koncert uspořádala Umělecká agentura Karla Kostery.351  

 

Již deset let svého působení oslavila skupina Takt, která působí při Domu dětí a mládeže 

v Opavě, slavnostním koncertním vystoupením 8. února ve Slezském divadle. Takt je 

taneční seskupení pro dívky a ženy od čtrnácti let, které se zaměřuje především na scénický 

a výrazový tanec. Choreografii vytváří z velké části dlouholetá umělecká vedoucí Veronika 
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Holušová. V současnosti tvoří skupinu jedenáct tanečnic. Nejvýznamnějším umístěním 

v soutěžích bylo druhé místo v celostátní soutěži tanců v kategorii „parketová kompozice“.352 

 

K 95. výročí úmrtí architekta Josepha Marii Olbricha, opavského rodáka a spoluzakladatele 

vídeňské secese, byla v Setkávacím středisku Slezského německého svazu v Opavě na 

Horově náměstí otevřena výstava o jeho životě a díle.353 

 

Slezské zemské muzeum letos oslavilo 190 let od svého založení. K této významné 

příležitosti připravili jeho pracovníci hned několik akcí. 5. února byla zahájena výstava k 75. 

narozeninám významného restaurátora Františka Sysla „Profese – restaurátor“, která byla 

převzata z Muzea Kroměřížska. V Památníku Petra Bezruče se 6. února představilo jubilejní 

bibliofilské vydání Slezského čísla Petra Bezruče. Díky iniciativě Zdeňky Pfefferové se 

Slezské číslo dočkalo své druhé knižní podoby. Publikace je vytištěna na ručním papíře a 

obsahuje originální grafiky Jaroslava Klápště, které byly z důvodu tisku z pozůstalosti 

označeny uměleckým tiskařem Petrem Kábrtem.354  

 

5. února změřilo své síly osm pěveckých sborů s více než třemi stovkami zpěváků v okresní 

pěvecké přehlídce, kterou uspořádal Dům dětí a mládeže. Porota ve složení Petr Škarohlíd, 

Ivana Kleinová a Radmila Havrlantová udělila v kategorii mladších žáků Stříbrné pásmo 

dvěma soutěžícím, dívčímu souboru ze Stěbořic a Čtyřlístku z Dolní Lhoty. Mezi staršími 

bylo uděleno také Zlaté pásmo, a také dvěma sborům – Pěveckému sboru Stěbořice a sboru 

Církevní základní školy v Hradci nad Moravicí. Stříbrné pásmo získal sbor Štěpánek ze 

Štěpánkovic, Dívčí a chlapecká srdíčka ze Slavkova a sbor Fialenka z Kravař. Bronzové 

pásmo připadlo opavské Studánce.355 

 

Opavská výtvarnice Zdenka Gelnerová otevřela 6. února v Gotické síni Minoritského kláštera 

výstavu svých maleb na hedvábí.356  

 

9. února si mohli obdivovatelé skladeb Bacha, Schuberta či Brucha přijít poslechnout do 

minoritského kláštera jejich skladby v podání komorního orchestru Soul z Jižní Koreje pod 

taktovkou dirigenta Kang Chang-Wona.357 
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V rámci cyklu abonentních koncertů vystoupil 11. února v sále minoritského kláštera se 

skladbami J. S. Bacha, A. Dvořáka či B. Martinů houslista Roman Patočka za klavírního 

doprovodu Silvie Ježkové. Téhož dne zvalo Divadlo jednoho herce Tomáše Koliandra na 

poetický večer nad tvorbou Williama Shakespeara do čajovny U Konvičky.358 Herec je 

slabozraký a své texty si upravuje a učí s pomocí počítače a lupy. Také kulisy pochází z jeho 

dílny. 

 

V rámci oslav 780 let města Opavy připravila Matice slezská na 11. února první z cyklu 

přednášek věnovaných historii města. Začalo se na téma „Historická Opava očima 

archeologů“. Michal Zezula, pracovník Archeologického ústavu Akademie věd, představil 

zejména výsledky výzkumů prováděných v posledních letech v areálu minoritského kláštera, 

na Krnovské ulici, na Dolním náměstí či při úpravách městských komunikací. Téhož dne 

uspořádal Ústav bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě seminář s názvem 

Kniha 21. století zaměřený na problematiku veřejných knihoven, perspektivy a moderní 

podoby knihy.359 

 

15. února uvedlo Slezské divadlo premiérově slavnou lyrickou tragédii Vincence Belliniho 

Norma. Operu nastudovala režisérka Jana Andělová-Pletichová, orchestr řídil hostující 

italský dirigent Damian Binetti. V hlavních rolích se představili Katarína Kramolišová, 

Alexandr Vovk, Michal Vojta, Katarína Vovková, Olga Procházková, Václav Marek, hostující 

Nikolaj Někrasov, Tereza Halamová, Šárka Maršálová, hostující Šárka Beranová, Petr 

Murcek a Vladimír Němec.360  

 

Poněkud neobvyklé místo pro výstavu svých fotografií si našla koordinátora a instruktorka 

rehabilitace Pavlína Kuzníková. Prostory restaurace Veneto na Horním náměstí v Opavě 

oživily od 18. ledna její pohledy do tajemného světa exotické Indie a do života osmatřicetileté 

zrakově postižené Opavanky Ivety Dumkové, která se účastnila šestého ročníku světové 

abilympiády v Dillí.361 
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Jeden z neznámějších českých výtvarníků vystavil 18. února své práce v Galerii U Jakoba. 

Známý ilustrátor dětských knih, autor kresleného humoru či animovaných večerníčků, grafik 

a tvůrce pastelových obrazů Adolf Born navštívil Opavu prostřednictvím svých snadno 

rozpoznatelných děl. Výstava trvala do 5. března.362  

 

24. února se opavskému návštěvníkovi otevřela v Městském domě kultury Petra Bezruče 

výstava fotografií studentů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity pod názvem Divadlo 

na trati aneb za Chuchelnou Evropa. Mohl si tak připomenout netradiční česko-polsko-

německý divadelní projekt, který v září loňského roku v rámci festivalu Bezručova Opava 

oživoval trať mezi Opavou a Chuchelnou.363  

 

Nekuř toho tygra je název kapely, kterou založili studenti Slezské univerzity na podzim roku 

2001. Zárodek tvořili Romana Malá (zpěv a akustická kytara), Jakub Langer (zpěv, kytara, 

baskytara) a Honza Jančík (saxofon a klarinet). Během dalších let seskupení přijalo 

bubeníka Jiřího Šíla, kytaristu Libora Menšíka a textaře a kytaristu Oldu Kutra. 25. února 

nechali zaznít své rockové hudbě na Studentském večeru hudby a poezie ve vinárně U 

Přemka. Program doplnil přednes Oldřicha Kutry a Jakuba Langera. Akci uspořádala 

Asociace studentů a přátel Slezské univerzity.364 

 

Téhož dne se rozezněly varhany v Městském domě kultury Petra Bezruče skladbami 

Frescobaldiho, Buxtehuda a Bacha v podání loňské vítězky soutěže mladých varhaníků 

Marcely Hanáčkové. Ta působí od minulého roku jako pedagožka na Církevní varhanické 

škole v Opavě.365 V Domě umění čekal na filmové fanoušky pořad o kontroverzních akcích 

rakouských avantgardních umělců, které v 60. letech pronásledovala policie. Nesl název 

Vídenští akcionisté versus film – Otto Mühl, Hermann Nitsch, Günter Brus a nabídl ukázky 

z filmů Kurta Krena Mama und Papa, Leda mit dem Schwan, O Tannenbaum.366  

 

Známá opavská rocková kapela Luza lákala 27. února své příznivce pod příslibem nových 

písní, které ještě nikdy nebyly zveřejněny, na svou koncertní exhibici do klubu Mrkev. Kapela 

se pohybuje na hudební scéně už od roku 1996. Od svého založení přehrála svou tvorbu 

publiku na sto padesátkrát. Členové kapely se ustálili na sestavě zpěvák a textař Jan Kunze, 
                                                 
362 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 16, str. 7. ISSN 1212-2041. 
363 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., únor, str. 4. 
MK ČR E 12483. 
364 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 16, str. 7. ISSN 1212-2041. 
365 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 16, str. 7. ISSN 1212-2041. 
366 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., únor, str. 4. 
MK ČR E 12483. 



                                                                                          

 126

kytarista a hráč na mandolínu Petr Kunze, kytarista Petr Štěpán, baskytarista Pavel Kubesa 

a bubeník Víťa Halška. Do Mrkve si však přizvali také saxofonistu a flétnistu Honzu Tenglera 

z opavské hudební skupiny Expedice Apalucha.367  

 

28. února uvedlo Slezské divadlo Dvořákova Jakobína, na kterého se mohli přijít podívat 

rodiče se svými dětmi v rámci režimu zlevněného vstupného. Divadlo tak chtělo cenově 

zpřístupnit představení právě této cílové skupině. Vyhradilo ji tedy vždy jeden den v měsíci, 

kdy poskytovalo 50 % slevu na vstupném.368  

 

Po celý únor a březen zdobily výstavní prostory Slezského divadla plátna akademické 

malířky a dlouholeté výtvarnice Slezského divadla Evy Václavkové. Její malbu inspirovaly 

především zážitky z cest. Tématem však byly i květiny či divadelní prostředí.369 

 

Alternativně laděná atmosféra v čajovně U Konvičky na Čapkově ulici přinesla v únoru také 

několik zajímavých pořadů. Tak například 11. února zval Tomáš Koriandr na poetický večer 

se sonety W. Shakespeara. 18. února přednášela Magdalena Šimečková o léčbě duše 

pomocí psích miláčků zvané Canisterapie.370 

 

Březen 

V prvním jarním měsíci nabízelo kino Mír akční sci-fi Matrix Revolutions, ale i českou komedii 

Kameňák 2 nebo drama z období druhé světové války Želary. Česká produkce však měla 

v březnovém programu zastoupení také v komedii Jedna ruka netleská či dramatu Bolero. 

Elektra vyhlásila březen měsícem „Pána prstenů“, jehož trilogii doplnila například českým 

Mazaným Filipem či posledním dílem „básníků“. V závěru března se mohli přijít diváci do 

Elektory bát při Texaském masakru motorovou pilou.371 

 

Již třetí významnou osobnost spjatou s opavským prostředím se jal představit Emanuel 

Křenek v rámci dokumentárního cyklu Paměť. Letošní první vzpomínkový večer se konal 2. 
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března v gotické síni minoritského kláštera a byl věnovaný Vincenci Havlovi, sochaři, který 

ač Brňák tvořil v Opavě.372 

 

Od 3. března představovali v Domě umění své práce studenti ateliéru sochařství Fakulty 

výtvarných umění v Brně. Galerii vyplnili prostorovými instalacemi s optickými a 

významovými vazbami na dané místo. Jedno z děl – krabice – byla umístěna přímo na sochu 

Utíkající dívky stojící před Domem umění. Kromě této výstavy byly v Kabinetu fotografie 

instalovány poetické snímky studenta Slezské univerzity Vojtěcha Slámy. 373 

 

Mladá začínající opavská heavy-metalová kapela Manipul rock předvedla 5. března svůj 

repertoár na koncertě v rockovém klubu Aqualung.374 

 

7. března hostovalo na opavských divadelních prknech Městské divadlo v Brně s důmyslnou 

konverzační komedií Libertin Érica-Emmanuela Schmidta. Hru poprvé v českém prostředí 

uvedlo právě brněnské divadlo v režii Zdeňka Černína. Ten ji také uvedl v Opavě a pozval si 

k tomu nejen brněnské herce, ale i dlouholetého spolupracovníka a jevištního výtvarníka 

Jana Duška a skladatele a hudebního vědce Miloše Štědroně.375 

 

S velkým nadšením se setkal koncert „Pocta Slezskému divadlu“ u příležitosti dvoustého 

výročí položení základního kamene opavského divadla. V režii Karla Kostery vystoupili první 

březnovou neděli ve Sněmovním sále minoritského kláštera sólistka opery opavského 

divadla Katarína Vovkovká, tenorista Alexandr Vovk a basista Václav Marka. Repertoár se 

skládal jak z duchovních skladeb tak i árií Verdiho, Čajkovského, Mozarta či klasických 

operet.376  

 

Následující den připravilo divadlo Opavanům skutečnou lahůdku. V doprovodu skupiny Petra 

Maláska vystoupila se svým repertoárem „na prknech, co znamenají svět“ Hana 

Hegerová.377 
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Worldmusic v podání houslistky Agnes Kutas a bubeníka Jaroslava Kořána byla slyšet 10. 

března v Domě umění.378  

 

11. a 15. března uspořádala ve svých prostorách Základní umělecká škola Václava Kálika 

okresní přehlídky hráčů na akordeon a kytaru.379 

 

Agentura Mazel zvala 13. března do kina Mír na Vlčovanku ze Slovenska.380 Téhož dne 

přichystalo Slezské divadlo pořad Dýchánek, který tak navázal na „Večer s…“. V prostorách 

Moravské kaple Domu umění se tentokrát představila pěvkyně Olga Procházková. Dýchánek 

byl plánován vždy na měsíce, kdy opera neměla premiéru.381 

 

Josef Jařab ve svém pořadu Jařabiny hostil 16. března novinářku a válečnou reportérku 

Petru Procházkovou. V prostorách Rektorátu Slezské univerzity se diskutovalo na téma 

Pravda v médiích a skutečnosti.382 Téhož dne si ve vinárně U Přemka zahrála pětice 

skvělých hudebníků seskupených v kapele Gizd Q jazzové skladby míchané s prvky funky.  

 

17. března vyprávěl v Moravské kapli Domu umění o svém dobrodružném putování 

středním, severním a připolárním Uralem horolezec a fotograf Jiří Kráčalík. Téhož dne 

otevřela prodejní výstavu svých obrázků pod názvem Sladko ke kávě opavská výtvarnice 

Lucie Linhartová. A kde jinde než v prostorách Patia café na Pekařské ulici. 383 

 

Netradiční pohybovou performanci předvedly 18. března v Domě umění dvě finské umělkyně 

Anna-Maija Terävä a Katja Mustonen, které se v Opavě zastavily na svém středoevropském 

turné. Mimo Opavu už vystupovaly jen v Praze. Jejich formace s názvem The Other se 

nechala ve svém představení ovlivnit atmosférou místa a pocity přítomných lidí.384 

 

K již 58. výročí od založení opavského kojeneckého ústavu zpívalo 19. března v minoritském 

klášteře na benefičním koncertě sedm dětských sborů z Opavy a okolí. Dům dětí a mládeže 
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pozval nejen sbor Studánka a Cvrčci z Opavy, Vánek ze ZŠ Mařádkova nebo Koťata ze ZŠ 

Havlíčkova, ale např. také sbor Štěpánek ze Štěpánkovic, Notu z Pusté Polomi nebo 

Zpěváčky z Církevní školy v Hradci nad Moravicí.385 

 

Asi nás to nepřekvapí, ale také v Opavě se hledala Superstar nebo se tak aspoň jmenoval 

koncert tří kapel Na Střelnici. Americko-česká kapela RK 130 soutěžila 20. března s Pearl 

Jam revival a rovněž domácí kapelou Peří. Večerem provázel Pavel Stuchlík z Rádia 

Helax.386 

 

Pro opavskou scénu nastudoval a 21. března uvedl Ivan Krejčí jednu z nejslavnějších 

současných her Patricka Marbera Na dotek. Režisér, opavský rodák a umělecký šéf 

činoherního sboru Městského divadla v Karlových Varech obsadil do hlavních rolí Sabinu 

Figarovou a Veroniku Senciovou, Ladislava Spineta a Ondřeje Veselého, Kostasta 

Zerdaloglu a Hanu Vaňkovou.  

 

„Já na tom dělám, já na tom makám…“ znělo z jeviště kina Mír 21. března. To „tvrdili“ 

opavskému publiku bratři Ebenové, když představovali skladby ze své nejnovější desky.387  

 

„Provincie – pramen slova“ je název česko-polského projektu, kterým mělo být ukázáno, že i 

na periferii se rodí nadějní básníci a literáti. Vyvrcholením pak byl seminář v Ratiboři, 

ohlédnutím pak výstava v prostorách Městského domu kultury Petra Bezruče, jejíž vernisáž 

proběhla 24. března. Literární skupinu v projektu vedl v Opavě Libor Martinek, básnickou pak 

Zdeňka Pfefferová. Nejlepší díla byla otištěna ve sborníku Od slova ke slovu.388 

 

Představitel minimalistické a meditativní hudby, folku a rocku Oldřich Janota si přijel 25. 

března zahrát do refektáře Domu umění.389  

 

26. března uvedlo Slezské divadlo ve spolupráci s Divadlem Bolka Polívky hru Čekání na 

Godota. Hlavní role ztvárnili Bolek Polívka a Jiří Pecha. Dále vystoupili Zdeněk Jurák, Patrik 

Bořecký a Maruška Černínová. Hru režíroval Zdeněk Černín.390 
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Od pátku 26. března do neděle 28. března mohli návštěvníci Loutkového divadla zhlédnout 

celkem devět pohádkových inscenací. Proběhla totiž již tradiční Přehlídka amatérských 

loutkářských souborů Moravskoslezského kraje. „Potěšující byla skutečnost, že se na 

přehlídku přihlásilo tolik souborů. Nikde jinde kromě východočeského kraje se s podobným 

jevem nesetkáte,“ řekl v tisku loutkoherec Luděk Richter. Do Opavy přijely soubory 

z Ostravy, Frýdku-Místku a Krnova. Nejlépe odehraným představením se stala dle odborné 

poroty inscenace Vyšetřování Ikarova Pádu, kterou v režii Mirky Halámkové nastudoval 

opavský soubor Sněženky.391 

 

Taneční soubor opavského Domu dětí a mládeže PULS letos oslavil dvacet pět let své 

existence. „Je obdivuhodné, že celých pětadvacet let vede soubor doslova od úspěchu 

k úspěchu a že si dokázala vychovat své nástupkyně a pokračovatelky,“392 řekla o vedoucí 

souboru Janě Vondálové ředitelka Domu dětí a mládeže Jaroslava Poláková. Z některých 

bývalých členek sboru jsou dnes trenérky a choreografky. Patří mezi ně např. Hana 

Hrivňacká a Andrea Vajdová. K letošnímu výročí připravil soubor 27. března pro všechny 

bývalé členy i současné příznivce veřejný koncert v Kulturním domě Na Rybníčku. 

 

Slezské zemské muzeum otevřelo 29. března ve Výstavní budově novou výstavu o broucích. 

Největší pozornost byla věnována Mantichoře, největšímu dravci mezi brouky.393 

 

Krásné chvíle o jarních prázdninách zažívali zpěváčci Domina, pěveckého sdružení při 

Základní škole Ilji Hurníka. Na svém koncertním turné totiž navštívili italskou Padovu a 

Benátky a poté cílové Locarno ve Švýcarsku. Tady děti absolvovaly koncert pro děti 

z místních škol, pro veřejnost v kostele San Francesco a malé hudební představení pro 

primátora města.394 

 

Po celý březen si mohl zajít náročný divák do kina Elektra na přehlídku filmů v rámci Projektu 

100. V letošním roce proběhl již desátý ročník této putovní filmové přehlídky. 1. březen patřil 

Woody Allanu a jeho oscarové Annie Hallové, 4. března následovala „Invaze barbarů“ od 

Denise Arcanda. Program dále nabízel 8. března film od Davida Lynche o bizarnostech 
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nazvaný Sloní muž, 11. března domácí horor Juraje Herze Spalovač mrtvol 

s osmiminutovým bonusem v podobě filmového svědectví o srpnové okupaci 

Československa s názvem Jan 69 režiséra Stanislava Miloty. Snímek Návrat od Andreje 

Zvjaginceva představil 15. března ukázku ze současné ruské kinematografie. O tři dny 

později přišla na řadu biografie boxerského šampióna ve střední váze s Robertem De Niro 

v hlavní roli s názvem Zuřící býk v režii Martina Scorseseho. Následovaly díla dvou 

režisérských legend Irgmana Bergmana Fanny a Alexandr a Romana Polanského Rosemary 

má děťátko. Zajímavostí byl Příběh z Tokia japonského režiséra Jasudžira Ozu. Celý festival 

zakončila legendární oscarová „Casablanca“ Michaela Curtize odehrávající se v době druhé 

světové války v Maroku.395 

 

Duben 

Kino Mír zahájilo dubnový program novinkou letošního roku, americkou komedií Riskni to 

s Polly. Nabídka však byla mnohem pestřejší. Lákadlem byly nejen komedie či romantika 

v podobě filmu Návrat do Cold Mountain, ale také horory Gotika, česká novinka Choking 

Hazard nebo mysteriózní film s Johnny Deppem Tajemné okno.396  

  

V Elektře vsadili jak na americké taháky Pána prstenů: Návrat krále, Úsměv Mony Lisy či 

Spy Kids 3D: Game over, tak na českou kvalitu filmu Želary či Nuda v Brně. Program doplnili 

letošní českou novinkou, komedií Kameňák 2, či posledním z trilogie filmů o básnících – Jak 

básníci neztrácejí naději. Kolik váží duše? Otázka, na kterou snad dával odpověď americký 

film 21 grammů. 

 

Program Filmového klubu nemohl začít v dubnu lépe. Film Casablanca stále láká na svůj 

silný příběh lásky. Trochu z jiného soudku čerpal francouzsko-japonský film Strach a chvění, 

popisující adaptaci mladé Belgičanky ve velké tokijské firmě. Koktejl smíchaný 

z desetiminutových epizod na téma času od patnácti světových režisérů nabízel dvoudílný 

projekt Dalších deset minut. Odlehčení a humor nabízela prázdninová komedie Líbejte se, 

s kým je libo, drama zase film Korida lásky, uvedený do kin v roce 1976. 

 

První dubnový den vystoupil v Opavě v rámci oslav 780. výročí města Opavy Felix Slováček. 

Ve Sněmovním sále minoritského kláštera zahrál slavné melodie Rossiniho, Mozarta, 
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Schuberta, Verdiho nebo Dvořáka.397 K saxofonu se přidal také tenor Američana Roberta 

Sterby a klavír Marie Grochovske z Ruska.398 

 

Až od Havlíčkova Brodu přijelo za opavskými dětmi Divadélko Mrak, aby jim v Loutkovém 

divadle zahrálo 4. a 5. dubna pohádku Švec a Pekelnou pohádku.399 

 

Bludný kámen ve spolupráci s Jazzovým klubem při Matici slezské pozval do Opavy jednoho 

z nejuznávanějších představitelů švýcarské nové vlny Nika Bärtsche, který tu vystoupil 

s formací Ronin Quartet. 5. dubna ve Vinárně U Přemka představilo uskupení opavskému 

publiku svou zen-funkovou tvorbu.400 

 

9. dubna se již podruhé uskutečnil koncert nadějných rockových kapel sdružených v clubu 

Legal. Legalkoncert proběhl v nových prostorách Clubu 13 na Krnovské ulici. Premiéru tu 

měla opavská skupina Pokoj 318. Na své si přišli fanoušci pražské grungeové kapely Euforie 

a skupina Autopilot tu pokřtila svou první demonahrávku.401  

 

13. dubna byla v Památníku Petra Bezruče zahájena výstava s názvem Narodili se před 100 

lety, která představila literáty Zdeňka Bára a Leopolda Benu, básníka a prozaika Frana 

Směju či novináře Františka Richarda Zemana. „…Cílem této výstavy je především 

připomenout jména slavných předků z tohoto regionu, neboť na ně i přes jejich velký význam 

pozvolna sedá prach a vytrácejí se z podvědomí lidí,“402 řekla realizátorka výstava Alena 

Chudárková.  

 

Ve stejný den zvalo občanské sdružení Bludný kámen na netradiční multimediální pohybově-

divadelní performanci nazvanou OOff Ouro, Climax, projekt dvojice italských umělců Danila 

Casti a Alessandry Carboni. Spojením velkoplošné projekce a tanečně-pohybových kreací 

umělci objevují a vytvářejí prostor, který obsahuje předměty, lidi, mrtvoly, ale i např. 

zoufalce.403 

                                                 
397 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 22, str. 7. ISSN 1212-2041. 
398 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 26, str. 7. ISSN 1212-2041. 
399 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., duben, str. 9. 
MK ČR E 12483. 
400 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 26, str. 7. ISSN 1212-2041. 
401 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 28, str. 7. ISSN 1212-2041. 
402 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 28, str. 7. ISSN 1212-2041. 
403 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 28, str. 7. ISSN 1212-2041. 



                                                                                          

 133

 

Ojedinělé těleso v Evropě, Fortuna Quartet, sestávající z hráčů na harfu, kytaru, panovu 

flétnu a kontrabas a doplněné o zpěváka, uskutečnilo v České republice jen dva koncerty. 

Ten v Opavě se uskutečnil 14. dubna v sále minoritského kláštera. Hana Vihan, Rita Bruner, 

Kurt Brune a Karel Vihan zahrnuli do svého repertoáru hudbu klasickou, irskou, muzikálové 

melodie, gospely, šansony či populární hudbu.404  

 

15. dubna byly veřejnosti představeny v Domě umění dvě výstavy fotografií. „Akt v české 

fotografii 1960 – 2000“ byl název výstavy, která se stala druhou nejnavštěvovanější výstavou 

roku 2000. Na své cestě přes Olomouc, Moskvu, Paříž, Cáchy, Poznaň, Vratislav či 

Walbrzychu se zastavila také v Opavě. Role kurátora se tu ujal Vladimír Birgus ve spolupráci 

s Janem Mlčochem. Vystavené fotografie dokumentovaly vývoj od 60. let, zobrazovaly také 

tzv. novou vlnu československé inscenované fotografie, tvorbu ovlivněnou hnutím hippie, 

literárním a výtvarným symbolismem, ozvěnami surrealismu a existencialismu. Dotkly se 

také postmodernismu 80. let a rozmachu českého aktu na konci 90. let. Druhá výstava nesla 

název Padesátníci a představila tvorbu čtyř pedagogů Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-

přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě – Vladimíra Birguse, Antonína Braného, 

Aleše Kuneše a Jiřího Siostrzonka.405  

 

Milovníci vážné hudby mohli téhož dne navštívit minoritský klášter, kde je zval soubor Musica 

Bohemica a jeho umělecký vedoucí Jaroslav Krček v rámci 6. abonentního koncertu.406 

 

Trio tvořené kytaristou Davidem Dorůžkem, kontrabasistou Jaromírem Honzákem a hráčem 

na bicí Jiřím Slavíčkem nabídlo 17. dubna posluchačům ve vinárně U Přemka kvalitní 

jazzovou hudbu.407 

 

K svému 190. výročí založení připravilo Slezské zemské muzeum výstavu o historii cechů a 

jejich roli v městské řemeslnické výrobě. Návštěvník mohl od 18. dubna zhlédnout různé 

cechovní truhlice, poháry a vývěsní štíty, které pocházely především z opavských trhů, byly 

tam však zastoupeny i cechy z Hlučína, Hradce nad Moravicí či Vítkova.408 
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Také Slezské divadlo uvedlo v tento den novinku, stala se jí slavná opereta Oskara Nedbala 

Polská krev. Režie se ujala Jana Andělová-Pletichová a choreografie Jiří Kyselák. V hlavní 

roli se představil Michal Vojta, Alexandr Vovk, Katarína Kramolišová, Zdena Mervová, 

Zdeněk Kapl, Petr Murcek, Peter Schubert, Evžen Trupar, Tereza Halamová, Olga 

Procházková, Vladimír Němec a Šárka Maršálová.409  

 

19. dubna vystoupila v Opavě během svého krátkého pobytu v České republice vynikající 

řecká pěvkyně Victoria Mayfatová v roli Carmen, v režii Jany Andělové-Pletichové a pod 

dirigentským vedením Jaromíra Krygela. Pěvkyně pochází z Taškentu v Uzbekistánu, nyní 

žije v Řecku a zpívá v athénském divadle Greek National Opera.410 

 

O den později navštívili Opavu pražští herci Ivana Chýlková, Eva Holubová, Eva 

Aichmajerová, Jan Kraus či Bohumil Klepl. V kině Mír představili hru Jana Krause 

Nahniličko.411  

 

Již 80 let od vzniku české hudební školy v Opavě si letos připomněla Základní umělecká 

škola Václava Kálika. Pro tuto příležitost připravil tamní učitelský sbor koncert svých žáků. 

22. dubna si tak mohli přijít do minoritského kláštera poslechnout svá dítka nejen rodinní 

příslušníci ale i široká veřejnost. Literárně-dramatický obor slavil o čtyři dny později 

v Loutkovém divadle. 

 

Fanoušci Arakainu se 23. dubna sešli ve víceúčelové hale na koncertě své oblíbené 

skupiny.412 O den později si na své přišli posluchači folku. V sále Kulturního domu Na 

Rybníčku vystoupil František Nedvěd.413 

 

27. dubna přijel do Opavy představit své nové album „Bože, žehnej domu tomu, vystavěl 

jsem, nevím komu“ Žalman a jeho kapela. Koncert byl přemístěn z kina Mír do sálu 

minoritského kláštera.414 
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Špičkové slovenské jazzové seskupení Hot House přivezlo svou bebopovou hudbu také do 

Opavy. Posluchači si ji mohli vychutnat ve vinárně U Přemka 28. dubna.415  

 

Na 29. dubna připadlo otevření dvou zajímavých výstav, umístěných v prostorách Výstavní 

budovy Slezského zemského muzea. Milovníci přírody se mohli těšit na jedovaté živočichy, 

milovníci historie zase na ukázky koptských textilií, u kterých muzeum lákalo na skutečné 

poklady, umístěné v jeho sbírkách.416  

 

K stému výročí úmrtí Antonína Dvořáka připravila agentura pana Kostery v konkatedrále 

Nanebevzetí Panny Marie koncert. Poslední dubnový den tak zazněly v chrámových 

prostorách tóny Dvořákovy Missa in D „Lučanská“.417 

 

Po celý duben vystavoval v prostorách foyeru Slezského divadla své výtvarné práce mladý 

Opavák Václav Minařík. Při tvorbě svých obrazů a kreseb čerpal ze zážitků z cesty po Anglii. 

„Ve své dosavadní tvorbě jsem byl a stále jsem ovlivněn těmi nejzvučnějšími jmény autorů 

klasické malby i mladší moderny. Jako začínající malíř však stále hledám svůj vlastní 

rukopis,“418 řekl v tisku.  

 

Vlastivědná vzdělávací společnost StOpa připravila v dubnu dvě zajímavé přednášky: 

„Opava a Evropská unie“ – přednášela Ing. Jana Novotná Galuszková, „190. let Slezského 

zemského muzea a současnost“ – přednášel PhDr. Jaromír Kalus.419  

 

Květen 

Na první květnový den naplánovalo Slezské divadlo další z akcí k dvoustému výročí položení 

základního kamene budovy. Koncert k poctě Antonína Dvořáka měl dvě části. V té první 

nabídl scénické zpracování Dvořákových Biblických písní s účinkujícími členy baletu 

opavského divadla, Daliborem Hrdou a Kremenou Pechakovou, která hrála na varhany. 

Druhá část patřila Stabat Mater v podání Evy Dřízgové-Jirušové, Šárky Beranové, Martina 
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Gurbala, Michala Vojty, pod taktovkou Kremeny Pechakové. Slovem provázel Evžen 

Trupar.420 

 

5. května zvala Stanice mladých turistů a přírodovědců na přednášku „Ze Země k hranicím 

vesmíru“ a Tomáš Koriandr na přednes lyrickoepické básně Máj do Čajovny U Konvičky.421  

 

Festival dokumentárních filmů o lidských právech, pořádaný společností Člověk v tísni, letos 

nabídl opavské veřejnosti každé odpoledne od 10. do 15. května v Clubu clasic No. 5 snímky 

ukazující na problémy prostituce, drog, poválečných důsledků, terorismu a dalších. Hlavním 

iniciátorem této akce v Opavě se stala před dvěma lety Slezská univerzita. Záštitu nad touto 

akcí převzali také opavský primátor a hejtman Moravskoslezského kraje.422 

 

12. května pokřtil významný evropský fotograf František Zvardoň u příležitosti vernisáže své 

výstavy v Opavě svou novou knihu. Všech sto fotografií, které vystavil v prostorách výstavní 

budovy Slezského zemského muzea pod názvem Otisk času, se autor rozhodl této instituci 

věnovat. „S něčím podobným jsme se snad ještě nesetkali. Je to hodně neobvyklé a moc si 

toho považujeme a ceníme,“ řekl v tisku Vladimír Pfeffer, pracovník muzea. Fotograf Zvardoň 

však měl svůj důvod: „K Opavě mám zvláštní vztah a tato výstava pro mě znamená mnohem 

víc než všechny ostatní. V Opavě mám pořád hodně přátel a známých a budu moc rád, když 

se všichni přijdou na výstavu podívat. Moc rád je po letech uvidím.“423 

 

V rámci oslav 780. výročí města Opavy proběhl 19. května v sále minoritského kláštera 

koncert Česká hudba v Evropě. K. Vovková, A. Vovk, J. Táborská a pěvecký sbor Křížkovský 

představili skladby B. Smetany, A. Dvořáka, Z. Fibicha či L. Janáčka.424 

 

Základní škola na Krnovské ulici uspořádala 20. května již třetí ročník festivalu školních 

pěveckých sborů s názvem Slezské zpívánky. Jako host vystoupil Českolipský dětský 

pěvecký sbor a Permoníček III z Karviné. Opavu reprezentoval sbor Domino ze ZŠ Ilji 
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č. 36, str. 7. ISSN 1212-2041. 
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č. 36, str. 7. ISSN 1212-2041. 
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Hurníka, Vánek ze ZŠ Mařádkova, Studánka ze ZŠ Krnovská, region pak Chlapecký 

pěvecký sbor Stěbořice a Čápata z Dolních Životic.425  

 

Občanské sdružení Bludný kámen ve spolupráci s městem Opavou přichystalo na 20. a 21. 

května dvoudenní festival soudobé hudby, jenž nabídl nejen domácí hudební tělesa ale také 

hosty ze Slovenska, Španělska či Holandska. Program zahájilo španělské duo Alfredo Costa 

Monteiro a Ferra Gates zkoumáním hluku prostřednictvím hry na elektrickou kytaru a hudby 

z mixážního pultu. Večer pokračoval v prostorách Kabinetu fotografie Domu umění v duchu 

kytary, zpěvu a videomixu pod názvem Koberce, záclony architekta a hudebníka Ivana 

Plackého a Věry Lukášové. Následující den nabídli slovenští protagonisté Slavo Solovič a 

Viliam Klimáček operu v Boeingu – Cirostratus v Loutkovém divadle. Poté se pokračovalo 

opět v Kabinetu fotografie vystoupením holandského skladatele, hlasového performátora, 

zvukového básníka a výtvarníka Jaapa Blonka se souborem BRAAXTAAL. Seskupení 

nabídlo hudbu na pomezí soudobé improvizace, alternativního rocku a elektronické hudby.426 

 

Další premiéra Slezského divadla připadla na 23. května. Jednalo se o hru amerického 

dramatika Arthura Millera Smrt obchodního příručího. Tragický příběh o člověku, který 

ztotožnil smysl svého života se společenským mýtem úspěchu, režíroval Zdeněk Černín. 

V hlavních rolích mohli diváci vidět Petra Vaňka, Kamilu Srubkovou, Lukáše Hejlíka, Zdeňka 

Svobodníka či Ladislava Špinera.427 

 

28. května představil opavský hudebník, cestovatel, zpěvák a textař skupiny Luza Jan Kunze 

na autorském čtení v atriu Domu umění svou básnickou prvotinu. „Poezie je dnes chápána 

jako okrajový žánr, co se odtrhuje od reality. Tomu já se ale bráním. Snažím se psát tak, aby 

mé texty lidi bavily, aby si v nich našel to své každý. Pocity, o kterých vyprávím, totiž opravdu 

zažívá každý. Velkou většinu textu zpětně neupravuji, verše nechávám přesně tak, jak 

vznikly. Aby byly svěží a pravdivé,“428 říká o své tvorbě ve sbírce Hičhaikum mladý básník. 

 

Výtěžek z koncertu Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers, který se konal 30. května ve 

Slezském divadle, putoval na konto občanského sdružení KAFIRA.429 
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Červen 

První červnový den pokračovaly oslavy Základní umělecké školy Václava Kálika Večerem 

souborů a orchestrů v zahradě i ve Sněmovním sále minoritského kláštera.430 

 

Jako další narozeninový dárek dostalo město ke svému 780. výročí jedinečný koncert 

Komorního orchestru Evropské unie se sólistkou Michaelou Fukačovou. Čtrnáctičlenný 

smyčcový orchestr, složený z hráčů jednotlivých členských zemí Evropské unie, 

s violoncellistkou, která žije v Dánsku a vystupuje jako sólistka s předními světovými 

orchestry (Česká filharmonie, Berlínský a Dánský rozhlasový orchestr, orchestr Radio 

France či japonský NHK), nabídl 3. června na prknech Slezského divadla Malou suitu Carla 

Nielsena, Cypřiše Antonína Dvořáka, Koncert pro violoncello a orchestr C dur č. 1 Josepha 

Haydna nebo např. Serenádu c moll Wolfganga Amadea Mozarta.431 

 

V duchu dechové hudby proběhla 4. června na Horním náměstí čtyři vystoupení. Základní 

umělecká škola Václava Kálika uspořádala festival dechových orchestrů, na který pozvala 

dechový orchestr působící při pořádající škole, Dechový orchestr Opava s dirigentem 

Štefanem Revajem, Dechový orchestr základní umělecké školy v Hranicích a Dechový 

orchestr Oppenweiler z Německa. Představení zpestřilo vystoupení mažoretek AMA.432  

 

Na svém evropském turné se v Opavě zastavilo seskupení hudebníků Posaune voce trio 

s programem Od baroka po muzikály. V atriu Výstavní budovy Slezského zemského muzea 

zazněly 5. června v netradiční kombinaci pozounu (Ken Shifrin), klavíru (Robert Challinor) a 

zpěvu (Claire Angela Hollocks) skladby Purcella, Wagenseila, Händla, Navrátila, Martinů či 

ukázky tvorby Bernsteina nebo Gershwina. Akce proběhla pod organizační taktovkou pana 

Kostery.433 

 

10. června koncertovala v prostorách minoritského kláštera česko-americká dvojice 

hudebníků. Na pozvání Karla Kostery přijel zahrát klavírista, komorní hráč a pedagog 

Norman Shetler a violoncellista Jan Hališka. Program s názvem Sešli se v Evropě obsahoval 

výběr z díla W. A. Mozarta, F. Schuberta, L. Janáčka či B. Martinů.434 
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12. června zvala agentura Mazel do kina Mír na Stříbrňanku.435 

 

U příležitosti 780. výročí města Opavy proběhl 19. června v Městských sadech hudební 

festival Sady 2004. Na programu, který začal už v 10 hodin, byly opavské kapely Opium 

Cake, Pokoj 318, Sony Bel, Peří a Pearl Jam-revival. Na své vystoupení však také zvala 

kapela Poslední výstřel z Krnova, Helpness a Sultan Soliman z Ostravy, Double Bouble 

z Pardubic a Nekuř toho tygra.436  

 

Celé tři dny trval regionální národopisný festival Opavského Slezska Chodníčky k domovu, 

který uspořádal opavský Dům dětí a mládeže. V programu, který byl zahájen 19. června 

průvodem folklorních souborů městem směrem na Horní náměstí, vystoupily nejen opavské 

soubory (např. Vrtek či Úsměv) a soubory z blízkého okolí (Burianky z Bolatic, Karmašnice 

z Dolního Benešova, Bejatka ze Štítiny, Úsměv – Kravarečka, Srubek ze Štěpánkovic, ale i 

hosté z Polska a Dánska. Následující den v neděli se festival přenesl na centrální náměstí 

v Krnově. V pondělí se vše zakončilo společným koncertem ve Slezském divadle v 10 

hodin.437 

 

20. června se Slezské divadlo opět zapsalo do dějin poté, co uvedlo světovou premiéru 

opery Andrea Pflügera „Historie jednoho snu“. Na počátku této akce stála Společnost pro 

švýcarsko-českou kulturní výměnu zastoupená ředitelkou Michaelou Pavlin. Hudební 

skladatel Pflüger pochází z Basileje. Jeho komorní, symfonická, operní i baletní díla se hrají 

po celé Evropě, v bývalých zemích Sovětského svazu, Spojených státech či Latinské 

Americe. V Opavě se uvedení jeho opery, choreografie i úpravy libreta ujal Daniel Wiesner, 

dirigoval Jan Snítil. V hlavních rolích se představil Evžen Trupar, Martin Tomsa, Zdeněk 

Kapl, Šárka Maršálová, Peter Schubert a další. Představení bylo situováno před hotel ve 

Švýcarských Alpách, děj se také částečně odehrával v představách hlavního hrdiny, který 

požil halucinogenní houby.438 

 

Téhož dne oslavila opavská country kapela Karavana v rámci akce Opavský širák čtyřicet let 

svého působení. Ve složení Petr Cihlář, Jindřich Böhm, Jiří Protivínský, Přemysl Večerek 
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hraje od roku 2002. Repertoár tvoří tradiční country a trampské písně, ale i vlastní tvorba. 

V dubnu letošního roku obsadila v rámci oblastního kola trampské Porty 2. místo.439  

 

Na 21. června připravilo sdružení Werichovci ve spolupráci s městem Opava hudebně 

dramatické odpoledne s písněmi Ježka, Voskovce a Wericha. Oslavili tak letošní Evropský 

svátek hudby. Na Horním náměstí vystoupily k této příležitosti umělecké soubory z polského 

města Rydultowy, opavské Sluníčko a Jeřabinka, taneční soubor a akordeonista Tomáš 

Gebauer ze ZUŠ V. Kálika a další. Z členů sdružení Werichovci se na podiu představila 

Libuše Čížková s mužským doprovodem – Michalem a Karlem Bartovským, Jaroslavem 

Holečkem a Zdeňkem Lánským. Po 18. hodině přišla na řadu chlapecká cimbálová 

muzika.440 

 

Nově upravený prostor za kostelem sv. Václava se stal 26. června poprvé dějištěm letošního 

festivalu etnické a jazzové hudby Etnojazz. Program zahájilo experimentální pouliční divadlo 

Trio Mrcas na Ptačím vrchu. Poté se již pokračovalo v parčíku za kostelem. Návštěvníkům 

se představily skupiny Visit of Music, Preßburger Klezmer band, Atarés, Fru Fru, Quatro 

formagi, Ladakere čave, žonglérská skupina Agripa s ohnivou show a tanečnice orientálního 

tance Nefri – Mesat. Pořádající Bludný kámen a Jazzový klub při Matici slezské spolu 

s Janem Langerem zařadili do festivalu také přehlídku dokumentárních filmů s etnickou 

tématikou (Neovoxer), výstavu fotografií a divadlo jednoho herce.441 

 

V rámci abonentních koncertů pořádaných městem Opava zahrál 29. června v konkatedrále 

Nanebevzetí Panny Marie na varhany Petr Čech za doprovodu houslistky Aleny Čechové. 

Na  pořadu byly skladby Gabriela Furé, Césara Francka, Julese Masseneta a Charlese 

Marie Widora. Výtěžek z koncertu byl věnován na stavbu varhan v opavském kostele sv. 

Vojtěcha.442   

 

Památník Petra Bezruče otevřel poslední červnový den ve spolupráci s Památníkem 

národního písemnictví výstavu francouzské grafiky 19. století ze sbírek Jiřího Karáska ze 

Lvovic.443 Dům umění zase nabízel díla Klubu konkrétistů Ústí nad Labem.444 
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A na co lákala filmová nabídka? Kino Mír opět kombinovalo americké trháky s českou 

nejnovější produkcí. A tak se v programu dostalo na filmy jako Den poté, 50x a stále poprvé, 

Lepší pozdě nežli později nebo např. české Post coitum či Kameňák 2.  

 

Na programu kina Elektra v tomto měsíci převládaly americké trháky Návrat do Cold 

Mountain, Dvanáct do tuctu, Scooby Doo 2 či Van Helsing. Nabídku doplnila např. letošní 

česká novinka Mistři.445 

 

Filmový klub v červnu nabídl pouze film Zelený paprsek od francouzského režiséra Erica 

Rohmera.446 

 

Červenec 

Kino Mír promítalo převážně americké velkofilmy jako byla Trója, Harry Potter a vězeň z 

Azkabanu či Umučení Krista. Na přelomu prázdnin si v Míru dali prázdninovou přestávku. 

V Elektře se pokračovalo v sérii Harry Potterů, v tomto případě …a tajemná komnata. Do 

dřevěných sedadel zvaly také Želary či obnovená premiéra Jízdy.  

 

Od 2. července byla ve Výstavní budově Slezského zemského muzea k vidění výstava 

nesoucí název Grafické perforované listy pro pouťové automaty.   

 

4. července začaly v Opavě již tradiční Promenádní koncerty. Zahajovalo se na Ptačím vrchu 

s Malým dechovým orchestrem Pavla Hanslíka.447 

 

Český houslista, který většinu času tráví ve Walesu nebo v Irsku, což se projevuje i v jeho 

tvorbě charakterizované hudebními kritiky jako celnic nebo world music, přijel 8. července do 

Opavy. S doprovázející kapelou Kukulín koncertoval v tento den v Café Evžen Honza 

Hrubý.448  
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14. července zvalo Café Evžen na svěží akustický jazz v podobě formace Blue Train. 

Formace zahrála ve složení Jakub Červenka, Tomáš Veselý, Jan Dvořák a Patrik Benek 

v doprovodu hosta večera Pavla Husičky.449 

 

K 55. výročí násilné smrti armádního generála a štítinského rodáka Heliodora Píky připravilo 

Slezské zemské muzeum výstavu o jeho životě a smrti. Vernisáž proběhla 15. července ve 

výstavní budově muzea.450 

 

27. července otevřelo Slezské zemské muzeum novou výstavu nazvanou Větrné mlýny 

včera a dnes v Arboretu v Novém Dvoře.451 

 

V průběh července zvaly v rámci promenádních koncertů na Ptačí vrch v sadech 

Svobody.Malý dechový orchestr Pavla Hanslíka, Dechový orchestr Opava, Dechový orchestr 

Hradec a Slezská kapela.452 

 

A ten, kdo neměl plán na prázdniny a byl umělecky nadaný nebo to prostě jen chtěl zkusit, 

mohl navštívit prázdninovou školu figurální kresby ve Výtvarném centru Odysea na třídě 

Spojenců. Jednou týdně pak mohl strávit tři hodiny kreslením podle modelu. Mimo to 

nabízelo centrum v červenci také výtvarné dílny, kde se zájemci mohli naučit dělat batiku, 

mozaiku, vitráž nebo práci s ručním papírem.453 

 

Srpen 

První srpnový den a polovinu prázdnin za sebou mohli oslavit opavští milovníci kultury v Café 

Evžen. Na improvizovanou komedii pod širým nebem zvanou Commedia dell´arte aneb 

Konec šejků v Čechách zval Spolek sešlých, skládající se mimo jiné i z členů divadla Husa 

na provázku či Hadivadla.454  

 

Na začátku srpna se dětský pěvecký sbor Domino vrátil z dvanáctidenní cesty po Evropě, 

v rámci které navštívil např. mezinárodní festival Europa Cantat ve francouzském Nevers. 

                                                 
449 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 56, str. 7. ISSN 1212-2041. 
450 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 56, str. 7. ISSN 1212-2041. 
451 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 60, str. 7. ISSN 1212-2041. 
452 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červenec-
srpen, str. 5. MK ČR E 12483. 
453 HLÁSKA – zpravodaj Statutárního města Opavy. Opava: Statutární město Opava, 2004, roč. 9., červenec-
srpen, str. 4. MK ČR E 12483. 
454 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 60, str. 7. ISSN 1212-2041. 



                                                                                          

 143

Tam se děti seznámili s katalánskou sbormistryní Elisendou Carrasco a nastudovaly s ní 

sedm nových skladeb. Po cestě zpět domů zpívali v Lucembursku mimo jiné i na náměstí 

v rámci akce Summer in the City Luxemburg.455  

  

3. srpna zvalo Slezské zemské muzeum na vernisáž nové výstavy s názvem Naši letouni 

zblízka.456 Muzeum se tak zařadilo k Evropské noci pro netopýry.457 

 

Až z dalekého Tchajwanu přiletěl folklorní dětský soubor Wu-Lu, který vystoupil 18. srpna ve 

Výstavní budově Slezského zemského muzea. Pod vedením umělecké vedoucí souboru 

Serene Liang zazpívali děti oblečené v tchajwanských folklorních oděvech národní písně ale 

i ukázky ze světové populární hudby. V úvodu koncertu zazpíval také Chlapecký pěvecký 

sbor při Základní škole ve Stěbořicích pod vedením pana Karla Kostery.458  

 

18. srpna také uspořádala Vlastivědná společnost poznávací zájezd do polské Ratiboře 

zaměřený nejen na historii tohoto města.459 

 

Do 25. srpna byla v Domě umění v Ostravě vystavena ve vitríně kuriozit v rámci výstavy 

„Poklady Moravskoslezského kraje“ replika archeopteryxe, která pochází ze sbírek 

Slezského zemského muzea.  

 

29. srpna zahrála na Ptačím vrchu v Sadech Svobody Hasičská dechovka z Bolatic poslední 

z letošních promenádních koncertů.460 A že jich v srpnu nebylo málo! Svůj kumšt předvedla 

třeba Weisovanka z Darkoviček u Hlučína, Kobeřanka, Šťastná devítka z Dolního Benešova 

či Malá dechová hudba Josef Postulky.461 

 

Září 
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Tento měsíc vždy nabízí mnoho zajímavých kulturních akcí díky festivalu Bezručova Opava, 

tentokrát posíleného o oslavy města. Nicméně mimo nabídku festivalu tu byly ještě akce, 

které také stály za navštívení. 

 

Kina nabízela např. druhý díl Spider-mana, Garfielda, Krále Artuše, Terminál či Harryho 

Pottera a vězně z Azkabanu.  

 

Od letošní nové divadelní sezony má Opava nové ocenění na poli kultury. Za mimořádný 

umělecký výkon nebo přínos v činohře a podobně také v opeře mohli být oceněni členi 

Slezského divadla Opavskou Thálii. Myšlenka pochází od manželů Klazarových. Kandidáty 

vybírá komise složená ze zástupců divadla, opavského magistrátu, Slezské univerzity, 

Matice slezské, Slezského zemského muzea a zástupce opavské pobočky České spořitelny. 

Založení ceny se odvíjelo od oslav 200 let od zahájení provozu opavského divadla. Cena je 

dotována 20 tis. Kč v obou kategoriích.462 

 

Celkem dvanáct dní trvala výstava prací žáků výtvarných kurzů centra Odysea umístěna 

v knihovně Petra Bezruče. Výtvarné centrum sídlící na třídě Spojenců uskutečnilo v loňských 

kurzech několik projektů na téma poznávání světa, kultury a architektury města. Výběr prací 

pak byl prezentován na zmiňované výstavě do 11. září.463  

 

V rámci oslav 780. výročí města Opavy přijala pozvání na koncertní vystoupení do klubu Na 

Rybníčku legendární rocková kapela Pražský výběr. Koncert proběhl 3. září.464 

 

5. září se uskutečnilo velké setkání pěveckých sborů v Opavě. Z německého Rothu přijel 

sbor Gesanggruppe, z Liptovského Mikuláše Komorný súbor okresného učitelského 

zpěvokolu Tatran, z polské Ratiboře Farní sbor fary sv. apoštolů Matouše a Matěje, ze 

slovinského Dravogradu Dravogradský oktet. Výběr doplnilo místní Pěvecké sdružení 

slezských učitelek. Koncert v minoritském klášteře navštívil společně s primátorem města 

Opavy Zbyňkem Stanjurou také velvyslanec Slovinska Drago Mirošič.465  

 

9. září uspořádala Církevní varhanická škola v Opavě v konkatedrále Nanebevzetí Panny 

Marie koncert gregoriánské scholy a varhanních skladeb s názvem Laus Organi – Chvála 
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hlasu. Studenti gregoriánské scholy Bonifantes Opavienses předvedli pod vedením mnicha 

benediktýnského kláštera Gregora Baumhofa OSB z Německa skladby autorů Buchnera, 

Kindermanna, De Grigny či Lukáše Kubenky.466  

 

Po desce Slezské písně v hudbě Arnošta Rychlého spatřil světlo světa druhý ještě 

rozsáhlejší výběr jeho skladeb pod názvem CD Arnošt Rychlý a my. Z nově natočených 

skladeb je třeba zmínit famfáry a dětské sbory. Dílo bylo slavnostně uvedeno v život křtem 

11. září ve Slezském divadle.467 

 

Café Evžen na Beethovenově ulici zvalo 16. září na zlínskou kapelu Maraca, která nabízí 

world music a tvoří hudbu pro divadelní představení a film.468 

 

Pro milovníky dechové hudby připravila Agentura Mazel na 18. září v kině Mír vystoupení 

slovenské dechovky Drietomanka.469 

 

Parodie na soutěž Česko hledá SuperStar přilákala 24. září na Horní náměstí skutečně 

mnoho lidí. Mnozí z nich však věřili, že tu najdou skutečné účastníky této televizní show. 

„Proč pořád dělat soutěže s lidmi, co jsou mladí a talentovaní? Proč nedat šanci i těm 

starším a těm, co nic neumí?,“470 řekl k akci pořadatel Jiří Siostrzonek. O hlasy fanoušků 

bojovalo sedm soutěžících, kteří parodovali některé stálice české hudební scény. Soutěžící 

Eda například bavil publikum jako Michal David. Mimo to byla uspořádaná sbírka na podporu 

zpěvačky Ivety Bartošové, jejíž život se rozebíral v bulvárních plátcích. Zájem byl hlavně o 

jídlo a starší šatstvo.  

 

Nezvyklé tóny se rozléhaly 28. září minoritském Sněmovním sálem. Roop Verma – koncert 

indické duchovní hudby nabízel ztišení mysli.471 

 

30. září zahájil Filmový klub po prázdninové pauze své pravidelné promítání filmem Bazén 

francouzského režiséra Francoise Ozona. 
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Říjen 

Loutkové divadlo zahájilo novou sezonu v neděli 3. října představením Kocourkovské 

povídačky v podání souboru Opal. O den později zval Klub důchodců na přednášku 

technického experta v Africe Václava Hrubce.472 

 

V kinech se dostaly ke slovu zahraniční filmy jako např. romantický „Princ a já“ či „Dívka 

s perlou“, humorný „Garfield“, kriminální „Zrůda“ či sci-fi „Den poté“. Výběr doplnily české 

filmy Horem pádem, Non plus ultra nebo např. Vesnice.473 

 

Nabídka Filmového klubu přinášela např. Polanského „Rosemary má děťátko“ nebo slavnou 

Felliniho Silnici. Film Pán velryb, Snílci či Umělcova smlouva skvostný výběr doplnili.474  

 

5. října byla ve Výstavní budově Slezského zemského muzea zpřístupněna výstava Zločin a 

trest, která nabízela ukázky nástrojů hrdelního práva a útrpných výslechů.475 

 

Café Evžen zvalo 6. října na koncert skupiny The Gizd Q, která nabídla nejen jazzovou 

klasiku ale i vlastní tvorbu, a Slezské zemské muzeum otevřelo výstavu fotografií Zdeňka 

Stuchlíka pod názvem Hledání souvislostí.476 

 

9. října proběhl v prostorách refektáře a hlavní síně Domu umění již pátý ročník festivalu 

alternativní tvorby Pohyb – Zvuk – Prostor. Hudební, divadelní, výtvarné a víceoborové 

projekty domácích i zahraničních umělců letos prezentovalo „Trojkolo: Beh fiktivity“ 

slovenských hudebníků Jula Fujaka, Petera Macsovszkeho, Roba Baboše a literáta Petera 

Šimanského. Následovalo představení „Hlasokraj“ Ridiny Ahmedové, které vzniklo 

v pražském divadle Alfred ve dvoře a které propojovalo zpěv s filmovým obrazem, a 

elektroakustická kompozice „In New York“ hudebníků Mikoláše Chadimy a Pavla Richtera. 

Ale to nebylo všechno. Své osobité zpracování středověké frašky Mastičkář nabídlo Divadlo 

Čára. Večer pak zakončila brněnská kapela Ty Syčáci hudbou s prvky rocku, jazzu, 

moravského folkloru, wordl music a zvukové a pohybové poezie. Akci pořádala Asociace 
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studentů a přátel Slezské univerzity ve spolupráci se sdružením Bludný kámen, za podpory 

města Opavy a ministerstva kultury.477 

 

Společně s Schaumburger Märchensänger, hostem z Německa, vystoupil 10. října dětský 

pěvecký sbor Jeřabinka na slavnostním koncertě v minoritském klášteře. O den později 

německý sbor koncertoval v budově umělecké školy.478 

 

Na písně a texty bardů ruské zpívané poezie zval Alfréd Strejček 14. října do Památníku 

Petra Bezruče. Agentura Kostera zase nabídla v minoritském klášteře koncert sedmi harf, 

flétny, pozounu, kontrabasu, varhan a sólového zpěvu v podání hudebníků ze švýcarského 

Lucernu. 479  

 

15. října pokřtila své nové CD v sále na zimním stadionu opavská skupina Špek band.480 

 

Jako každoročně navrhlo Slezské divadlo komisi, která rozhoduje o udílení Cen Thálie, 

několik umělců, kteří podali v tomto roce výjimečný herecký či pěvecký výkon. 17. října 

zhlédli členové komise Eva Hermannová, Helena Havlíková, Pavel Stejskal a Ivan Ruml 

inscenaci Normy, aby posoudili výkon Kataríny Jordy Kramolišové v hlavní roli Normy. 

Ocenili také pěvecký výkon Michala Vojty. Činoherní komisi byli navrženi Petr Vaněk za svůj 

výkon v roli Willyho Lomana v Millerově tragédii Smrt obchodního cestujících a Hanu 

Vaňkovou v roli Kostelničky v Preissově dramatu Její pastorkyňa.481 

 

Agentura Karla Kostery zvala 19. října na koncert dvou operních pěvkyň. Pozvání do 

Sněmovního sálu minoritského kláštera přijaly významná česká mezzosopranistka a 

nositelka ceny Thálie Yvona Škvárová a sólistka Slezského divadla Olga Procházková. 

Posluchači se mohli těšit na árie a duety z českých a světových oper, například na 

Carmen.482  
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Skvělí čeští jazzmani, kontrabasista Petr Dvorský a bubeník Martin Šulc, společně s britským 

saxofonistou Osianem Robertsem přijeli zahrát 21. října do opavského Café Evžen.483 

 

Předposlední říjnový víkend vypukla v klubu Aqualung přehlídka talentovaných kapel 

z Opavy a okolí „Aqualung Boom“. Pozvání přijaly i dvě skupiny z polské Ratiboře. A koho si 

mohli zájemci poslechnout? Zahajovala kobeřická kapela Flunder, pokračovala polská 

formace Parking, páteční večer pak uzavřela opavská skupina Peří. Sobotní večer začínal 

s rockovou formací z Opavy – Iluze, pokračoval vystoupením vítkovské kapely Batiq tanga a 

končil s ratibořskou kapelou Mosqqitoz. Vstupné na jednotlivé dny stálo 40 Kč, na oba dny 

60 Kč.484 

 

24. října zahájil Dům dětí a mládeže nový cyklus tzv. Pohádkových domečků, který se 

věnoval zvykům našich babiček. Akce byla určena především pro rodiče s dětmi.485 

 

O den později byla ve Slezském zemském muzeu otevřena výstava s názvem Zločin a trest 

a v Café Patio na Pekařské ulici otevřely Dagmar Jurečková a Iva Kopáková výstavu 

keramiky a floristiky s názvem „Jen tak“.486 

 

Za podpory města Opavy a ministerstva kultury začal 26. října druhý ročník soutěžní 

přehlídky filmů z horolezeckých, cestopisných a adrenalinových sportů s názvem 

Mezinárodní festival outdoorových filmů.  

 

Listopad 

Podzimní program v kinech nabízel filmy Úžasňákovi, Vetřelec versus predátor, Sexbomba 

od vedle, Duše jako kaviár, Holky to chtěj taky 2, Já Robot atd.487 

 

Náročný filmový divák určitě nepohrdl Pasoliniho Dekameronem, italským filmem Okno 

naproti od Ferzana Ozpeteka, americkým filmem Rok koně či např. Daleko do nebe, 

nabízející konfrontaci s homosexualitou zasazenou do padesátých let v USA.  
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„Dílo nevzniklo prostým rozdělením částí skladby mezi autory, ale skutečným paralelním 

komponováním, kdy skladba ,rotuje' mezi autory a v každém cyklu přibývá pouze některá 

z horizontálních vrstev. Kompozice je tak dovršena až po několika takovýchto průchodech 

rukama každého z autorů. MrTVÁ? je týmové dílo nejen z ohledu hudební složky. Současně 

s hudební představou vyrůstala i podoba vizuální jak v případě videa, tak i scénické akce,“488 

řekli o „operní halucinaci ve 38 scénách“ její autoři Martina Dvořáková a Ivo Medek. Na 

představení na hranici opery a multimediálního zážitku zvali pořadatelé 2. listopadu do 

Loutkového divadla. Součástí vstupenky za 40 Kč byla rakvička se šlehačkou.   

 

Dům umění zval 3. listopadu na pohybovou performanci dvou předních mezinárodních 

tanečníků – Boba Elsena a Iwony Olszowské.489 

 

4. listopadu se v Café Evžen představila opavskému publiku čtveřice předních jazzových 

hudebníků Jaromír Honzák Quartet. Už zmíněný lídr a hráč na kontrabas si přizval pianistu 

Michala Tokaje, kytaristu Davida Dorážka a bubeníka Lukasze Zytu.490 

 

V pořadí již třetí desku pokřtila 6. listopadu v Café Evžen opavská kapela Psychonaut. 

„Deska se jmenuje Jsem tady… a je to svým způsobem debut. Poprvé nám desku zastřešila 

velká firma, X Production, díky níž bude album v běžné distribuci. Spoluvydavatelem je náš 

manažer Michal Škoda. Deska obsahuje písničky veselé i ponuré, ale hlavně je hodně o 

ženách a smrti,“491 řekl zpěvák Kamil Stoklasa. 

  

7. listopadu nabídlo Slezské divadlo další premiéru. Tentokráte šlo o Goldiniho Sluhu dvou 

pánů pod režijním vedením Patrika Bořeckého. „…Do zápletky se přimíchal ještě jeden 

zamilovaný pár a situace plné převleků a zmatků se po evidentně nervózním začátku 

rozběhly na plné obrátky. Titulní postavu ztvárnil hostující Petr Vaněk. V komediální poloze 

je takříkajíc jako doma a zejména jeho výstupy na forbíně, při kterých do hry zapojoval 

diváky, vyvolávaly salvy smíchu. Krásnou Beatrici, převlečenou za svého mrtvého bratra, 

zvládla Sabina Figarová s obvyklou bravurou. Jakub Stránský představil zamilovaného 

Florinda jako pohledného mladíka, prchajícího před odvetou za smrt Beatricina bratra, Martin 

Táborský byl nabubřelým doktorem Palmirem a Kostas Zerdaloglu lakomým Pantalonem. 

V epizodní roli energické služebné Smeraldiny se dařilo Janě Epikaridis a ve své kůži se 
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zřejmě cítil i Marek Kunc jako hoteliér Brighella. Milence Klárinku a Silvia, bojujících o svou 

lásku proti všem, vytvořili Veronika Senciová a Zdeněk Jorda. Opavská inscenace Sluha 

dvou pánů potěší hlavně milovníky ztřeštěných komedií, prošpikovaných hodně lechtivými 

perličkami,“492 napsala o hře redaktorka Jitka Hrušková.   

 

Galerie Jamnický na Solné ulici pořádala 8. listopadu vernisáž obrazů, kreseb a dárkových 

předmětů Lenky Pavézkové.493 Téhož dne si pozvala Vlastivědná vzdělávací společnost 

StOpa do Klubu důchodců paní Magdu Mojžíšovou, která tu obeznámila návštěvníky 

s historií a současností závodu Opavia.494   

 

Od čtvrtku 11. listopadu do soboty 13. listopadu pořádalo Mendelovo gymnázium festival  

středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat. První den se sjížděli účastníci a došlo i na 

poradu sbormistrů. V pátek uspořádaly jednotlivé soubory výchovné koncerty v několika 

základních a středních školách v Opavě a okolí. Odpoledne patřilo workshopům. No a 

v sobotu se soutěžilo. Večer pak proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů a závěrečný koncert 

ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí.495 Porota ve složení Milan Pazúrik, Petr 

Škarohlíd a Věra Klímová rozhodla o vítězi. Stal se jím sbor Gybon Gymnázia Hradec 

Králové, který byl oceněn Zlatým pásmem ve třech kategoriích (A1, A2, A3). Jeho sbormistru 

Jaromíru Schejbalovi byla udělena zvláštní cena za interpretaci soudobé hudby. V kategorii 

A1 bylo Zlaté pásmo uděleno i smíšenému sboru Gymnázia Orlová a sboru Collegium 

Iuventum Gymnázia Český Těšín. Stříbrné pásmo získal v kategorii A2 smíšený sbor 

Gymnázia Orlová a Collegium Iuventum Gymnázia Český Těšín, bronzové pásmo v kategorii 

B1 putovalo do Polska, jeho nositelem se stal pěvecký sbor Caprcolium Lycea Glucholazy, 

dále také smíšený pěvecký sbor Gymnázia Hlučín a pěvecký sbor Cantica Gymnázia 

Vítkov.496  

 

K oslavě Dne studentstva zval 16. listopadu do Café Evžen 6. ročník festivalu Jazz and Hot 

Dance. Asociace studentů a přátel Slezské univerzity ve spolupráci s Bludným kamenem a 

Jazzovým klubem při Matici slezské pozvala do Opava kapely Finsko – Česko 3:2, 

Samamba a Downbelow. Téhož dne si mohli přijít návštěvníci Café Patio přijít vypít dobrou 
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kávu, přičemž jim dělala společnost nová výstava fotografií Miloše Zapletala pod názvem 

Vzpomínky na sny. 497 

 

17. listopadu zavítal do Opavy a přinesl nevšední zážitek Hradišťan s Jiřím Pavlicou.  

 

V závěru Roku české hudby a u příležitosti 150. výročí narození Leoše Janáčka připravilo 

město Opava koncert nazvaný Listy důvěrné – Hádanka života. 21. listopadu zvali 

pořadatelé do minoritského kláštera na výběr z milostné korespondence mezi Leošem 

Janáčkem a Kamilou Stösslovou v podání Luďka Munzara a Zlaty Adamovské, doprovázený 

hudbou brněnského Moravského kvarteta.498 

 

Jednou ze zastávek desetidenního turné po klubech Moravy a Slezska pardubické skupiny 

Vypsaná fixa byla i Opava. 23. listopadu v sále na Střelnici skupinu doprovázela olomoucko-

pardubická crossoverová formace Fronta Culos.499 Téhož dne Jiří Fero Bura, Tomáš Hanák, 

David Vávra, Václav Marhoul, Lenka Vychodilová a další členi kultovního divadla Sklep 

vystoupili v kině Mír se svou Besídkou.500 A Klub Palička otevřel v prostorách minoritského 

kláštera výstavu vánočních krajek.501 

 

23. listopadu zvali majitelé Café Evžen na akustický jazz v podání formace Teachers se 

zpěvačkou Gabrielou Plíškovou. 25. listopadu pak zněl v „Evženovi“ moderní jazz a vision, 

který nabídla česko-švédská formace Facing West trio.502        

 

Nevšední podívanou, kde zvuk, obraz a pohyb vytvářelo novou fantastickou realitu, slibovalo 

představení sardinských performerů OOFF.OURO 26. listopadu v Domě umění.503  

 

Odlákat diváky od televize a nabídnout jim oblíbené televizní pořady jinak byl hlavní cíl 

hudebně-televizního večera na Střelnici. 27. listopadu se tu sešli nejen příznivci kapel Na 
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Oko, Sonyk Bel či domácí Pearl Jam revival, ale i lidé se soutěživým duchem, kteří se mohli 

zapojit do opavského pojetí Superstar či Jste nejslabší, máte padáka.504  

 

28. listopadu byl pro milovníky poezie připraven v Café Patio komponovaný večer sestavený 

z autorského čtení básnířek Vratislavy Holčákové, Martiny Vaškové, Nely Pliskové, Lenky 

Daňhelové, Alexandry Lássákové a Hanky Suchánkové za zvuků violy Zuzany Pouchlé a 

flétny a zpěvu Michaely Riedlové. I oči se mohly dostatečně nabažit. Prostory kavárny 

zpestřily díla výtvarné skupiny Div(o)čina ze Střední pedagogické školy v Krnově na téma 

Černá – Bílá.505 

 

Ještě v rámci oslav 780 let města Opavy pozval Karel Kostera do Opavy Orchestr Václava 

Hybše. Letos orchestr doprovázel také Jiří Štědroň a Bohuš Matuš. Prostory kina Mír 

rozezněly 30. listopadu světové melodie ale i koledy.506  

 

Prosinec 

Zpěvák, skladatel a klávesista, člen skupiny Regenerace, Progres 2, Futurum či Stromboli, 

Roman Dragoun přijal pozvání do Opavy a vystoupil se svou melodickou hudbou s prvky 

jazzu, funky a rocku 2. prosince ve vinárně U Přemka. Předskokana mu dělala opavská 

kapela Iluze.  

 

V ten samý den Café Evžen hostilo Boris Urbánek Band, seskupení absolventů ostravské 

konzervatoře a členů kapely The Gizd Q. Členové Studia Petra Bezruče si na tento den 

připravili literárně-hudební pořad Kdepak jsou mí andělé… pod režijním vedením Zdeňky 

Pffefferové.507 

 

Club Legal ve spolupráci s občanským sdružením Elim Opava přichystal na 3. a 4. prosince 

přehlídku mladých opavských kapel nazvanou Legalfest. V prostorách sálu Hospůdky U 

Mostu nabídla své vystoupení lyricko-rocková formace Šeba´s band, boogie-sifon-jazzový 

pan Koblížek a paní Hodná či hardrockové Opium Cake. Páteční program uzavřela česko-

moravsko-slezsko-rumunsko-polská kapela RK 130. V sobotu se v programu představila 
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hardrocková skupina Sanatorium, speed-noisová Social Party či grungeová kapela Autopilot. 

Hostem sobotního večera se stala zlínská skupina Šufunky gang.508  

 

5. prosince uvedlo Slezské divadlo premiéru opery Halka. Dílo hudebního skladatele 

Stanislava Moniuszka a libretisty Vladimíra Wolského nastudovala Jana Andělová – 

Pletichová, která do hlavní role obsadila Katarínu Jordu Kramolišovou či Katarínu Vovkovou. 

Dále v představení vystupovali Tereza Halamová nebo Olga Procházková, Michal Vojta nebo 

Alexandr Vovk, Zdeněk Kapl nebo Peter Schubert a další. Orchestr vedl dirigent Jan Snítil.  

 

6. a 15. prosince zval Pěvecký sbor Křížkovský na adventní koncerty do kaple Božského 

Srdce Páně – Marianum. 

 

9. prosince se v Café Evžen představil slovinský zpěvák a kytarista Batto Jr. v doprovodu 

pražského klavíristy Františka Jelínka.509 V muzeu mohli návštěvníci nahlédnout do 

depozitáře textilu národopisného pracoviště v podobě otevření výstavy „Čepce, šátky, vlňáky 

a kroje Slezska.  

 

Evropský černošský gospelový soubor Wood Green gospel Choir s dirigentem Collinem 

Vasselem se na svém předvánočním turné po České republice zastavil 12. prosince i ve 

víceúčelové hale v Opavě.510 

 

14. prosince čekaly návštěvníky Domu umění dvě nové výstavy. První výstavu fotografií 

Andrzeje Kramařte pod názvem Černé moře připravil Institut tvůrčí fotografie Filozoficko-

přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, druhou s názvem Vodovodní umění autoři Jan 

Steklík a Marian Palla.511 

 

Tradiční adventní koncert letos naplánovala Církevní střední varhanická škola v Opavě na 

16. prosince. Sbor při Církevní střední varhanické škole pod vedením Kremeny Pechakové a 

Jiřího Šikuly a gregoriánská schola pod vedením Lukáše Kubenky zahrály skladby J. S. 

Bacha, O. di Lassa, G. F. Händela či K. Haranta.512 A objev roku 1999 časopisu Rock&Pop a 

Rock Report a držitel ceny Grammy České hudební Akademie ve stejné kategorii, skupina – 
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123 min., zval na svůj koncert do opavského Café Evžen. A aby toho nebylo málo, 

v minoritském klášteře pokřtila svou novou desku „…než tóny doznějí“ skupina Nezmaři. 513 

 

Polské hudební skupiny Parking a Mosqquito a opavští Vabank se spojily, aby v rámci tzv. 

Česko-polského hudebního manifestu, který pořádal 17. prosince klub Aqualung, ukázaly co 

dovedou.514  

 

Agentura Mazel pozvala 18. prosince do kina Mír dechovou kapelu Šohajka. 

 

Na vánoční jazzový koncert zvalo 21. prosince do vinárny U Přemka seskupení Jiří Urbánek 

Quartet a Dana Vrchovská.515 

 

Nejkrásnější skladby baroka připravil pro opavské posluchače v Domě umění dva dny před 

Vánoci komorní orchestr Musica Opava s uměleckým vedoucím Milanem Zajícem.516 A do 

minoritského kláštera zval pěvecký sbor Luscinia na netradiční zpívání tradičních písní 

nazvané Bílá, černá, oranžová s hostem večera, kapelou Jumping Drums.517 

 

Pod vedením dirigenta Karla Kostery přichystal Opavský chrámový sbor a dětský a 

chlapecký sbor ze Stěbořic tradiční vánoční koncert České mše vánoční Jakuba Jana Ryby 

na druhý svátek vánoční v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí.518 

 

Kina nabízela v prosinci „oddechovky“ v podobě Snowborďáků, Bridget Jonesové: 

S rozumem v koncích, Hříšný tanec 2 nebo např. „napínák“ Bournův mýtus. 

 

Prosincové menu Filmového klubu bylo delikatesní. Poetické Nebe nad Berlínem bylo 

nadýchaným předkrmem, Antonioniho Zvětšenina napínavým vstupem a Michalkovo 

Unaveni sluncem vyvrcholením hlavního chodu a jako zákusek pak vše dovršil Monty Python 

a svatý Grál.   
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Další břehy  

Sedmý ročník festivalu divadla, filmu, hudby a poezie nesl název „Antika se tě dotýká“. 

„Letošní téma akcentující antickou kulturu a umění, snad inspirováno blížící se olympiádou 

v Athénách, se vrací ,ad fontes´ – k pramenům evropské civilizace. Z bezbřehého a 

nekonečného oceánu života starověkých Řeků a Římanů chceme vylovit několik perliček 

myšlenek, hrdinských skutků a činů, uměleckých a filosofických děl i životního elánu, 

optimismu i skepse tehdejšího člověka, který se ani po mnoha staletích od současníka 

počátku třetího tisíciletí neliší,“519 řekl o festivalu hlavní organizátor Mgr. Petr Rotrekl 

z odboru školství a kultury opavského magistrátu. 

 

Dvacet pět programových bloků zahájilo 16. dubna v 8.00 ráno v minoritském klášteře 

nonstop čtení z antické literatury, které večer vyvrcholilo výstavou fotografií Emanuela 

Křenka. Odpoledne procházel městem Průvod aneb Nájezd do třetího tisíciletí.  

 

Další blok odstartovala přehlídka dokumentárních filmů počínaje dokumentem o legendárním 

objeviteli Tróji Heinrichu Schliemannovi, o Athénách a antickém Řecku, o filozofovi 

Sokratovi, o bájné Atlantidě nebo o Římu a Pompejích. Večer končil v Clubu Classic No. 5 ve 

stylu Noci rockových legií s bruntálskou skupinou Naoko, pražskou Gaiyou Mesiah či 

opavským Baykonurem.  

 

V neděli 18. dubna nabídlo Loutkové divadlo pražský soubor Buchty a loutky svou adaptaci 

eposu o bájném Gilgamešovi.  

 

Den poté lákalo festivalové dění na proslulý Satyricon Federica Felliniho. 520 

 

V úterý byl nabídnut v kině Elektra ke zhlédnutí film Jerzy Kawalerowicze Quo vadis nebo 

přednáška na téma Odysseus – mýtus ve filmu v refektáři Domu umění.  

 

Ve středu 21. dubna se v Minoritu diskutovalo s akademickým sochařem Miroslavem 

Machalou na téma Atlantida na dosah?. Večer v Loutkovém divadle uvedl divadelní soubor 

Sloup hru „Vyšetřování Ikarova pádu“. Pod vedením Miroslavy Halámkové vzniklo toto 

Sdružení loutkářských podivínů hlavně pro potřeby festivalu Další břehy. Původně se soubor 

jmenoval Sněženky a věnoval se spíše představením pro děti. Premiéra hry se uskutečnila 
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v březnu na Krajské přehlídce amatérských loutkářských souborů v Opavě, odkud soubor 

postoupil do Národní přehlídky v Chrudimi.521 

 

Čtvrtek nabídl film Larse von Triera MEDEA, Opavskou olympiádu dětí a mládeže a 

přednášku dr. Evy Stehlíkové v Patiu Café na Pekařské ulici na téma Filoktétes, řecká 

tragédie, která se nás týká. 

 

Pátek odstartoval cyklus přednášek v gotické síni minoritského kláštera, věnovaný třem 

významným řeckým filozofům – Platónovi, Pýthagorovi a Sokratovi. O prvních dvou 

osobnostech přednášel v pátek a sobotu Antonín Vinkler. V neděli se Sokratovi věnovala 

Jana Kučerová. Páteční večer uzavřela ve Slezském divadle improvizace divadla Vizita 

s představením Delfíní protest. 

 

Sobotní večer patřil výjimečnému divadelnímu projektu v podobě jednoaktové opery na 

barokní libreto s názvem Endymio v provedení divadelního souboru Ensemble Damian. 

Třicet sboristů, sedm zpěváků a sedm instrumentalistů v barokních kostýmech vylíčilo 

podobenství o lásce inspirované textem z Ovidiových Metamorfóz. Umělecký vedoucí Tomáš 

Hanzlík nechal na rozdíl od původního libreta konec otevřený, aby tak posílil poslání celého 

příběhu. 

 

Závěr festivalu patřil v neděli hře Eurípidův Héroés, kterou nastudovali studenti třetího 

ročníku katedry alternativního a loutkového divadla DAMU spolu s Ivanen Rajmontem. Hra 

byla uvedena v klubu Ostroj. „Na počátku bylo přání vedoucího třetího ročníku herectví Jana 

Borny, aby se studenti setkali s klasickým textem a pod vedením zkušeného režiséra se 

naučili pracovat na činoherní roli. Chtěli jsme vybrat témata blízká mladým lidem. Něco, co 

budou opravdu chtít sdělit. Volba nakonec padla na antickou tragédii,“522 řekla dramaturgyně 

divadla Lenka Sovová.  

 

Mezinárodní varhanní festival barokní hudby 

Čtvrtý ročník Mezinárodního varhanního festivalu barokní hudby byl letos věnován 

evropskému prostředí. „Čeští hudebníci ovlivňovali evropskou hudbu zcela 

nepřehlédnutelným způsobem. V pěti festivalových koncertech chceme nastínit, jak se 

v Evropě 16. až 18. století tato česká hudba propojovala s italskou, francouzskou, německou 

a rakouskou,“ řekl k názvu akce Češi v Evropě její pořadatel Tomáš Thon. Program byl 
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zahájen 6. května v kostele sv. Ducha koncertem Pavla Hromádky (trubka), Dušana Foltýna 

(hoboj) a Tomáše Thona (varhany). Na pořadu byla Fingerova Sonáta C dur pro trubku, 

hoboj a varhany, Černohorského fuga F dur na téma Laudetur Jesus Christus, 

Vejvanovského Suita C dur pro trubku a varhany či např. skladby J. Ch. Pezeliuse.523 

 

Další koncert se uskutečnil 13. května v sále minoritského kláštera. Výběr z 36 fug zahrál na 

kladívkový klavír varhaník, cembalista, hráč na klavichord Jaroslav Tůma.524  

 

„Češi v Německu a Němci v Čechách“ tak zněl název v pořadí třetího festivalového koncertu. 

Německý cembalista a varhaník Helmut Franke zařadil do svého programu skladby Georga 

Mufffata, Johanna C. F. Fischera, Josefa F. N. Segera a Johanna Jakoba Neufville. 

V kostele sv. Ducha zazněly 20. května ale také Biblické sonáty Johanna Kuhnau či např. 

Fantasie d moll KV 397 Wolfganga Amadea Mozarta.525 

 

27. května v rámci čtvrtého festivalového koncertu nabídl v chrámě sv. Ducha rakouský 

varhaník a klavírista Dominicus Franz Hober opavským posluchačům varhanní skladby Jana 

Křtitele Vaňhala a hudbu skladatelů habsburské monarchie Koželuha, Buxtehuda, Sechtera, 

Czerného nebo např. Schuberta.526 

 

Festival uzavřel 3. června v chrámu sv. Ducha laureát prestižní Mezinárodní varhanní 

soutěže Grand Prix de Chartres 2000 Roberto Antonello koncertem věnovaným italské 

hudbě 18. století a českému skladateli Bohuslavu Matěji Černohorskému. Slunná Itálie byla 

zastoupena skladbami G. B. Pescettiho, B. Marcella, B. Galuppiho, G. Tartiniho a A 

Vivaldiho.527 „…Roberto Antonello sám pochází z oblasti zmíněného hudebního střediska 

Padovy a nezapře v sobě radostný italský naturel, který prostupoval celým jeho koncertem. 

V tomto duchu volil i registraci a tempo jednotlivých skladeb, např. u Fugy g moll B. Marcella 

nebo ve skvostné hříčce pro flétnové hlasy Sonátě per flauto B. Galuppiho. Technická 

erudovanost mladého interpreta z něj činí již zralého umělce, jehož brilantní vystoupení 
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obecenstvo po zásluze ocenilo. Poslední koncert letošního festivalu se tak stal příslibem pro 

úspěšné uvedení ročníku příštího,“528 napsal mimo jiné do tisku o koncertu Artur Sommer.  

 

Majáles 

Svátek studentstva letos nesl název „Okna vesmíru otevřená“. Zahájil jej majálesový průvod 

plný marťanů a vesmírných těles. 7. května vyšli z Ptačího vrchu představitelé neznámých 

planet, hvězd a záhadných vesmírných prostorů a snažili se navázat spojení s místním 

obyvatelstvem. Na Horním náměstí se pak utkali s králem Majálesu o nadvládu nad naší 

modrou planetou. Večer pak vypuklo majálesové veselí v sále Ostroj na Těšínské ulici, kde 

se představily nejen opavské rockové kapely.  

 

V pondělí 10. května program nabízel přednášku Zdeňka Stuchlíka o vzniku a vývoji vesmíru 

či filmový festiválek s promítáním filmů s vesmírnou tématikou, který pokračoval i následující 

den.  

 

Středa 12. května nabídla odpoledne pro neziskové organizace na téma Zkuste si to sami. A 

tak si mohli zájemci např. na stánku Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých 

zkusit jaké to je vidět při různém postižení očí nebo si zkusit některé pomůcky pro slepce.  

 

Ve čtvrtek se v klubu 13 na Krnovské ulici představili v autorském čtení studenti, kteří svými 

dílky přispěli k pátému vydání almanachu Artemisia. Jejich vystoupení doprovodil Vladimír 

Václavek a skupina Alef. 

 

15. května zvali studenti za brány Psychiatrické léčebny v Opavě, kde v kulturním sále 

představily své divadelní umění tři amatérské společnosti studentů a absolventů Slezské 

univerzity J. B. Mikuno, Okluzór a obnovený Kindrdril. 

 

Festival uzavřel téhož dne koncert Laco Decziho a Celluly NY ve vinárně U Přemka.529 

 

Bezručova Opava 

Tématem 47. ročníku multižánrového festivalu Bezručova Opava byla Žena v umění. „Pohled 

na ženu jako inspirátorku uměleckého díla i jako samotnou tvůrkyni, ženské osudy a příběhy 

zpracované nejrůznějšími myslitelnými druhy umění – to je to, co zajímá pořadatele festivalu 

a snad bude zajímat i návštěvníky akcí festivalu Bezručova Opava. V době od 13. do 28. září 
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tak budete zváni na více než 56 samostatných programových bloků (10 výstav, 7 koncertů, 6 

filmových projekcí, 5 divadelních představení, 5 literárních pořadů, 5 besed a setkání 

s umělci, 2 happeningy, 2 vzpomínkové akce a dalších 14 doprovodných akcí), které čekají 

na vaši aktivní účast a zájem. Kulturní část babího léta bude od 13. září patřit v Bílé Opavě 

jen ženám,“530 zval v opavském měsíčníku Hláska organizátor Mgr. Petr Rotrekl. 

 

Vybírám některé z akcí.   

 

Program začal 13. září setkáním opavského publika s českou dokumentaristkou Olgou 

Sommerovou, která v kině Elektra uvedla filmy Máňa po deseti letech a O čem sní ženy. 

Tento název nese také kniha paní Sommerové, o které diskutovala s opavskou veřejností na 

setkání v Domě uměni od půl deváté večer.531 Debatovalo se však i o ženách obecně, o 

emancipaci i feminismu. 

 

Také letos nechyběla v programu festivalu Bezručova Opava literárně-vědná konference. 14. 

a 15. září se setkali literární vědci a teoretici, aby přednesli své referáty na téma Žena 

v české a slovenské literatuře. Svou účast slíbili jak členi Obce spisovatelů tak Ústavu 

slovenského jazyka a literatury Fakulty humanitních věd Univerzity Mateja Bela v Bánské 

Bystrici. Za opavské badatele byli přihlášeni se svým příspěvkem pedagogové Slezské 

univerzity v Opavě Jiří Urbanec s referátem Poezie současných českých autorek, Milada 

Písková s tématem o proměně ženy v díle Ludmily Podjavorinské, Drahomíra Vlašínová 

s referátem o osobnosti Alexandry Berkové a Libor Martínek zase o zobrazení ženy v poezii 

Renaty Putzlacherové.532  

 

15. září se také vzpomnělo na odkaz Petra Bezruče u jeho náhrobku na opavském 

městském břitově.  

 

16. září patřilo ženám a hudbě. Večer nabídla ve Slezském divadle Janáčkova filharmonie 

Ostrava pod taktovkou Petra Chromčáka skladby českých autorek 20. století. Vybrána byla 

díla Vítězslavy Kaprálové, dvou pražských skladatelek Marty Jiráčkové a Ivany Loudové a 

dvou představitelek nejmladší generace a opavských rodaček Markéty Dvořákové a Lucie 

Vitáskové. Ještě před touto událostí se všechny tyto autorky sešly s veřejností na besedě v 

Základní umělecké škole Václava Kálika. Paní Kaprálovou, která se narodila v roce 1915 a 
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byla žákyní a přítelkyní skladatele Bohuslava Martinů, zastoupil její bratranec Josef Kaprál. 

Markéta Dvořáková vystudovala na JAMU kompozici a dále pokračuje v doktorském studiu. 

Je držitelkou ocenění v celostátní soutěži Generace a v roce 2002 byla nominována na cenu 

Alfréda Radoka v kategorii Talent roku. Lucie Vitásková je posluchačkou JAMU a její skladbu 

A traverso della realta provedla loni Moravská filharmonie Olomouc.533 

 

15. září představila opavská výtvarná skupina X v prostorách minoritského kláštera svou 

nejnovější tvorbu.  

 

Součástí letošního festivalu se stal také projekt s názvem Nová síť, který byl podporován 

Ministerstvem kultury ČR a vznikl jako reakce na situaci nezávislého divadelního umění 

v Praze i regionech České republiky. Cílem byla cirkulace nezávislé divadelní tvorby v rámci 

republiky. V Opavě tak mohli diváci zhlédnout tři divadelní představení sdružené pod pražské 

Divadlo Alfred. 15. září bylo v klubu Ostroj Na Rybníčku odehráno česko-anglické 

představení s názvem Menzo (Seconhand Woman) o pěti ženách po třicítce, které řeší 

podobné problémy, např. nejistou finanční situaci rodiny, představu dobré manželky. 20. září 

se v Loutkovém divadle rozpohybovala herečka Adéla Stodolová v představení Všechna 

jediná o dospívání ženy, která bojuje za osobní svobodu, doprovázené živou hudbou 

cellistky Anny Bubníkové a kytaristy Pavla Smolárika. Poslední příběh, který zval do 

Loutkového divadla, nesl název Čelisti a byl tvořen deníkovými zápisky o nemožnosti a 

neschopnosti mezilidské komunikace dívky. Ústřední roli ztvárnila Anna Synková pod 

režisérským vedením Terezy Synkové.534  

 

Eva Kolářová a Evžen Trupar byli autory Vzpomínkového večera, kde se zamýšleli nad 

osudy a literární tvorbou kněžny Mechtildy Lichnovské. 19. září byly v prostorách 

minoritského kláštera k vidění také vzácné rukopisy a dobové fotografie. Téhož dne uvedlo 

brněnské divadlo Husa na provázku v Opavě inscenaci Baletky (Když děti a muži spí, ženy 

tančí) o různých osudech žen, které se setkají na hodině tance.535 

 

Nejen v rámci festivalu ale také jako součást programu sjezdu sběratelů a přátel exlibris 

v Opavě, kteří se tu setkali 25. a 26. září, byla otevřena ve výstavní budově Slezského 

zemského muzea výstava Žena v české grafice. Byla zde představena díla výtvarníků, kteří 

patří do absolutní špičky současné české grafiky, Josefa Jíry, Ludmily Jiřincové, Jaroslava 
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Klápště, Vladimíra Komárka či Václava Pokorného. Ústředí téma výstavy se snažilo 

poukázat na záhadný a tajemný pojem žena, která jako most spojuje bezbrannost a sílu, 

snění i realitu.536  

 

Letošním držitelem Ceny Petra Bezruče se stal mladý opavský klavírista Lukáš Vondráček. 

Byl to určitě hezký dárek k jeho osmnáctým narozeninám. Od svých čtyř let, kdy poprvé 

veřejně vystupoval, se stal vítězem mnoha českých i slovenských klavírních soutěží. Za své 

krátké umělecké působení již spolupracoval s mnoha špičkovými orchestry, např. s Českou, 

Petrohradskou, Islandskou či Londýnskou filharmonií nebo s Dallas Symphony Orchestra. 

Studuje na Umělecko-pedagogické katedře Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Ročně 

odehraje 75 koncertů. Rád se věnuje také architektuře či zeměpisu.537 

 

Mezinárodní soutěž mladých varhaníků 

Letošní již čtrnáctý ročník varhanní soutěže začal 15. října v pátek a trval dva týdny. 

Soutěžilo se ve třech kategoriích. Do první kategorie spadali žáci základních uměleckých 

škol a lidových konzervatoří z České a Slovenské republiky do 26 let. Druhou kategorii tvořili 

studenti uměleckých škol všech zemí do 19 let, třetí pak varhaníci z uměleckých škol do 26 

let. Jednou z disciplín byla také improvizace. Témata pro tuto disciplínu vybíral český 

skladatel Petr Eben. 

 

Tradiční součástí soutěže se stal i koncert jednoho z porotců soutěže. Letos se mohli opavští 

milovníci varhanní hudby těšit na norského varhaníka Jona Laukvika.538 

 

Do soutěží v interpretaci se přihlásilo celkem 52 soutěžících z českých, slovenských, 

polských, ruských a německých uměleckých škol. Mezinárodní porotě předsedal sám Petr 

Eben. 

 

29. října koncertovali vítězové soutěže v Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.539  
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Sport 
Vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího sportovce Opavska 

V pátek 20. února se rozhodlo o nejúspěšnějších sportovcích a sportovních kolektivech 

Opavska. V kategorii jednotlivců se rozhodovalo mezi těmito kandidáty finálové desítky: Jan 

Baránek – fotbal, Václav Ciminga – atletika, Petr Czudek – basketbal, Zuzana Gardavská – 

travní lyžování, Adam Fuchsík – kanoistika, Tomáš Konečný – stolní tenis, Michal Palinek – 

volejbal, Petra Slováková – kanoistika, Ladislav Sokolovský – basketbal, Martin Vaněk – 

kuželky. Dále se jednotlivci umístili takto: 11. Darina Káňová – kulturistika (79 bodů), 12. 

Zbyněk Hráče – šachy (65 bodů), 13. Eva Holešová – ženský hokej (60 bodů), 14. Zbyněk 

Kudlička – střelba z polní kuše (48 bodů), 15. Petr Szalaczi – benschpress (42 bodů), 16. 

Dušan Kudlička – střelba z polní kuše (38 bodů), 17. Martina Rucká – atletika (28 bodů), 18. 

Gabriela Krečmerová – sportovní střelba (23 bodů), 19. Lucie Glogarová – benschpress (22 

bodů), 20. Vladimír Vašek – benchpress (20 bodů).  

 

Mezi kolektivy se do finále dostaly: BK Opava – basketbal, Slezský FC Opava – fotbal, HC 

Slezan Opava – ženský hokej, ŠK Hagemann Opava – šachy, Ostroj Opava – volejbal. Další 

již známé pořadí bylo toto: 6. Robot Mokré Lazce – stolní tenis (56 bodů), 7. SHC Opava – 

hokejbal (30 bodů), 8. SSK Ostroj Opava – sportovní střelba (28 bodů), 9. Bavaria Fitness 

Opava – zdravotně postižení (28 bodů), 10. KK Hagemann Opava – kuželky (23 bodů).540 

 

Slavnostní vyhlášení vítězů ankety proběhlo v slavnostních prostorách Slezského divadla 

v rámci tříhodinové ceremonie. Mezi jednotlivci se na prvním místě umístil Petr Czudek, 

druhá byla Petra Slováková a třetí Zuzana Gardavská. BK Opava vyhrál v kategorii družstev 

před Ostrojem Opava a SFC Opava. Nejlepším juniorem se stala Petra Slováková, 

Nejlepším zdravotně postiženým sportovcem Petr Szalaczi.541  

 

Atletika 

Halový start atletů opavské TJ Sokol se vskutku vydařil. Celkem dvacet jedna medailí si 

opavští sportovci přivezli z Vítkovického tunelu. Zlato získali mezi juniory Pavel Riemel 

(výška – 175 cm), Václav Ciminga (dálka – 684 cm a trojskok – 13,78 m), Lucie Gorolová 

(trojskok – 10,78 m). Mezi dorostenci na nejvyšší stupínek vystoupili Daniel Spargel (výška – 
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170 cm), Robin Pělucha (trojskok – 11,62) – startoval za Slezan a Zuzana Málková (výška – 

158 cm). Z mužů si nejlépe vedl David Ciminga (trojskok – 12,44 m).542 

 

Z Mistrovství Moravy a Slezska v hale Elán v Bratislavě si opavští „sokolíci“ přivezli dalších 

třináct medailí. Svoji skvělou formu opět potvrdil junior Václav Ciminga, který i přes svalové 

zranění a angínu získal zlato ve výšce výkonem 199 cm a v trojskoku výkonem 14,59 m. Jan 

Kudlička zvítězil ve skoku o tyči (425 cm). Jakub Böhm vyhrál mezi muži skok o tyči (475 cm) 

a Jakub Holuša získal zlato v běhu na 1 500 m mezi dorostenci časem 4:19,42. Mezi 

dorostenkami vybojovala zlato Hana Málková na čtyřstovce výkonem 59,79.543 

 

Na halovém Mistrovství Moravy a Slezska žactva v bratislavské hale Elán vynikli hlavně žáci 

ZŠ Englišova. Skvělou formu potvrdil Libor Hudeczek, který získal hned dvě zlaté medaile, a 

to v šedesátce překážek (8,76) a v dálce (603). Získal také stříbrnou medaili na šedesátce 

(7,55). Pro další zlato si doběhl Petr Vaněk na třístovce časem 38,70. Druhou pozici 

vybojovali Lukáš Mendel v běhu na 150 m (18,41), Ondřej Celta v tyči (300), Markéta 

Mašková v běhu na 800 m (2:29,68) a Lucie Ondrášková v dálce (505). Bronzové medaile si 

domů odvezli Robin Thomas z běhu na 1 500 m (4:41,78), Petr Rucký z výšky (169), Adam 

Tichý z tyče (285) a Kristýna Jedličková z běhu na 60 m (8,46).544 

 

Mistrovství republiky dorostu a juniorů v pražské hale Otakara Jandery ve Stromovce se také 

stalo nominačním závodem pro mezinárodní utkání juniorů a juniorek proti Francii a 

Německu v Paříži. Cestu do Paříže si vysloužil Václav Ciminga v trojskoku výkonem 15,08 m 

a Jan Kudlička ve skoku o tyči výkonem 430 cm. Opavané ale získali i další medaile. 

Ciminga skončil druhý ve skoku do dálky výkonem 7,40 m a ve výšce výkonem 2 m. Další 

medaili získal Jakub Holuša v běhu na 1 500 m (4:20,42). Bronz si přivezla Michaela 

Rinková v běhu na 200 m (25,35) a ve čtyřstovce (56,37). Mezi juniory se dařilo Pavlu 

Riemelovi (2. místo v tyči, 4,2 m), Zuzaně Málkové (2. místo ve čtyřstovce, 58,97 s) a Liboru 

Žilkovi ve sprintu (3. místo ve sprintu, 6,99 s). Medaili vybojovala také juniorka Kateřina 

Musilová v osmistovce dorostenek (2:20).545 
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Na halovém mistrovství republiky dospělých se junioru Václavu Cimingovi podařil husarský 

kousek. Výkon 14,92 m v trojskoku mu vynesl stříbrnou medaili. Pouhých šest centimetrů ho 

dělilo od zlaté pozice. Vedlo se také juniorce Michaeli Rinkové, která si doběhla na 

čtyřstovce pro bronz časem 55,74 s. Pokořila tak okresní rekord žen a juniorek a zároveň se 

rozloučila s Opavou. Od března začala běhat za Vítkovice.546 

 

Na mezistátním utkání juniorů a juniorek v halové atletice v Paříži se Václav Ciminga při 

druhém pokusu v dálce zranil, což mu zabránilo startovat v trojskoku. Prvním pokusem 

dlouhým 6,95 se umístil na šestém místě. Jan Kudlička svého kolegu v umístění následoval. 

Výkonem 4,30 m ve skoku o tyči vyrovnal svůj osobní rekord.547 

 

Na Českém poháru vozíčkářů v Novém Městě nad Metují potvrdil svou výbornou kondici 

opavský svěřenec Jiřího Týna Petr Szalacsi. Zvítězil v hodu oštěpem, ve vrhu koulí a v hodu 

diskem.548 

 

V září pokořil osmnáctiletý atlet Slezanu Opava Václav Schenk na Mistrovství republiky 

atletů do dvaadvaceti let okresní rekord v běhu na 400 metrů překážek časem 54,15.549 

 

Baseball 

V lednu se uskutečnil nábor mužů do nově vzniklého baseballového mužstva Mad Tweeks. 

V letošním roce hráli v oblastní soutěži, třetí lize. „Hráčský kádr je složen z několika hráčů, 

kteří mají zkušenosti s extraligou, a jeden dokonce i s reprezentací. Připojilo se k nám i 

několik kluků, kteří hráli v Opavě softball…..Chceme baseball v Opavě rozvinout,“550 řekl 

prezident oddílu Petr Baklík. Trenérské funkce se ujal Kubánec Pablo Fernandéz, juniorský 

mistr světa a vítěz Panamerických her. 

 

Basketbal 

V neděli 4. ledna navázali hráči BK Opava na svou loňskou formu a ve čtvrtfinále Českého 

poháru zdolali A Plus Brno 95:84. „Nebylo to lehké utkání. Brno hraje jednoduchý basketbal, 

proti kterému se jen těžko hledá protizbraň….Jedním z hlavních faktorů bylo to, že jsme 
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soupeře v posledních dvou čtvrtinách nepustili přes dvacet bodů a také jsme ho 

přeskákali,“551 řekl o zápase opavský hrající kapitán David Klapetek, který se tentokrát boje 

na opavské palubovce nezúčastnil. V odvetě však bylo Brno lepší.  

 

Chuť si Opavští spravili na palubovce dalšího brněnského týmu Trigy, který porazili 75:91. 

Nejlepším hráčem byl s dvaceti osmi body vyhlášen Marek Stuchlý, čímž si napravil reputaci 

z minulého utkání.552 

 

V zápase s posledním celkem tabulky BK Chomutov Opava i bez nemocného Staňka a 

s horečkou hrajícím Sokolovským s přehledem zvítězila 85:68. Přesto Davida Klapetka 

trápily výsledky střelců: „Nepamatuji si, kdy jsme doma za poločas nastříleli pouze 

sedmatřicet bodů. Vzhledem k nemoci Staňka a Sokolovského dostali větší prostor hráči 

z lavičky.“553  

 

V devatenáctém kole nejvyšší basketbalové soutěže se ve slezském derby utkala Opava 

s Novou Hutí Ostrava. Trenér ostravského mužstva František Rón, bývalý kouč Opavy, měl 

po výsledku 94:90 ze svých svěřenců radost. „Věděli jsme, že domácí hrají poslední zápasy 

ve velké pohodě. Přesto se nám podařilo ve druhém poločase dostat zpět do zápasu. 

Náskok jsme postupně smazávali. Přiblížili jsme se až na dva body, ale v závěru nás opustilo 

štěstí,“554 řekl hrající opavský trenér Klapetek.  

 

Skutečné drama zažili poslední lednový den diváci na utkání BK Opava a BK SČE Děčín. 

Zvrat v utkání, kde měl hostující celek po celou dobu navrch, způsobil faul Kiršbauma na 

Stuchlého. Ten třemi šestkami skóre vyrovnal, takže o výsledku hry se muselo rozhodnout 

v prodloužení. Tam byli úspěšnější domácí hráči, kteří porazili děčínský celek 102:100. 

„Dnešním vítězstvím jsme potvrdili účast v první šestce. Dlouho jsme hledali tu optimální 

sestavu. Nakonec se nám to podařilo v závěrečné čtvrtině. To, že se nám podařilo utkání 

dotáhnout až do prodloužení, bylo dnes i otázkou štěstí,“555 řekl k zápasu trenér Klapetek.  
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V zápase s Ústím nad Labem postrádala Opava Ladislava Sokolovského a základní pětku 

tvořil Sucharda, Czudek, Stuchlý, Beneš a Staněk. Zvládla však lépe koncovku a zvítězila 

89:92. Nejlepším hráčem byl tentokrát střelec Pavel Beneš.556 

 

Trenérský tým se v únoru rozrostl o Jana Kozáka, který s Opavou postoupil ze třetí ligy do 

první a následně s ní vyhrál i mistrovský titul. Do Opavy přišel z Nové huti Ostrava, kde 

trénoval mládež. „Naše role bude stejná, nikdo nebude hlavní, nikdo asistent,“557 řekl 

Klapetek. 

 

Díky vítězství nad NH Ostrava (991:71) se opavští basketbalisté probojovali až do finále 

Českého poháru, nakonec je v cestě za zlatem zastavil až Nymburk (95:87). Opavští však 

drželi hru až do závěrečného klaksonu. „Chybí nám jeden klasický pivot, tak abychom mohli 

eliminovat pod košem sílu Zídka a Trnky. Křídla máme podle mne lepší než Nymburk. I tak 

jsme podle mne sehráli dobrý zápas,“558 řekl Klapetek. Na závěrečné utkání se přišlo podívat 

700 diváků.  

 

Poté Opava přivítala na domácí palubovce BK SČE Děčín, vyrovnaného soupeře. Duel však 

od počátku řídili opavští hráči, což dokládal výsledek 109:84. Výbornou formu ukázal opět 

střelec Pavel Beneš, který dal soupeři pět trojek ze sedmi pokusů, což mu vyneslo titul 

nejlepšího hráče. 

 

Statečně bojovali Opavští bez Czudka a Staňka v zápase s Mlékárnou Kunín, ale šťastnější 

byl nakonec soupeř. „I přes porážku můžeme být spokojeni. Opět se ukázalo, že se nás 

forma drží,“559 řekl o výsledku 119:106 trenér Klapetek.  

 

Úspěch mohl BK Opava opět slavit hned po následujícím zápase s USK Praha. Na hostující 

palubovku nastoupil již uzdravený Pavel Staněk a Opavští hned v prvním poločase dali jasně 

najevo, že si chtějí z Prahy odvézt tříbodový zisk. A to se jim výsledkem 74:81 také podařilo. 

„Jeli jsme do Prahy s cílem vyhrát. Pro nás jako úřadujícího mistra to je povinnost. Což také 

může někdy svazovat ruce…S vývojem utkání můžeme být spokojeni. Vlastně pořád jsme 
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měli hru pod kontrolou až na čtvrtou čtvrtinu, kdy se na nás domácí dotáhli na dva body, ale i 

to jsme zvládli. Bylo to tím, že se připustila tvrdší hra,“560 řekl o zápase Klapetek.  

 

Po porážce s Nymburkem se Opavští neprosadili ani v dalším kole nadstavbové části s A 

Plus Brno a prohráli 112:91.561 

 

Na zápase s Děčínem se projevil špatný zdravotní stav Petra Czudka, Marka Stuchlého a 

Ládi Sokolovského, který hrál s výronem. Utkání skončilo výsledkem 80:61. 

 

Sérii prohraných zápasů protrhli Opavští v zápase s USK Praha skórem 80:74. Nejlepším 

hráčem zápasu, na který se přišlo podívat 820 diváků, se stal Beneš. „Ve hře třetí části jsme 

soupeře nepustili přes třináct bodů, což bylo důležité. Zvládli jsme to i s tak malým počtem 

hráčů, který i díky zraněním mám,“562 řekl hrající trenér David Klapetek. V mužstvu např. 

chyběl Marek Stuchlý. 

 

V prvním čtvrtfinálovém boji BK Opava zvítězila 63:69 nad Děčínem. Opavští vsadili na 

dobrou obranu.563  

 

O osudu třetího duelu vyřazovací série s Děčínem se rozhodlo v první čtvrtině zápasu. Po 

výsledku 94:70 bylo celkové skóre série 1:2. Ve hře se zranil Marek Stuchlý.564  

 

Ve druhém semifinále nejvyšší basketbalové soutěže prohrála Opava s ECM Nymburk 

88:101. „V prvním poločase jsme drželi dobrý výsledek, ale poté jakoby nás začaly opouštět 

síly. Hru soupeře táhli zahraniční hráči. Snažili jsme se uhlídat Zídka, ale Nymburk, to není 

bohužel jenom Zídek. Zejména Johnson v rozhodujících chvílích střílel důležité koše. I přes 

porážku bych chtěl klukům poděkovat za bojovnost. Opravdu nechali na palubovce 

všechno,“565 řekl po zápase Kozák.  
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Do bojů o bronzové medaile vstoupila Opava s A Plus Brno, ale v prvním zápase neuspěla. 

Výsledek 97:91 byl však těsný.566 V druhém zápase Opava Brno spláchla 86:65.567 Třetí, 

rozhodující zápas o třetí příčku Opavští s Brnem nedotáhli do vítězného konce a skóre 98:76 

nakonec rozhodlo o jejich čtvrté pozici. Utkání sledovalo 1500 diváků.568 „Když na ní celkově 

pohlédnu, tak problémy nastaly již s letní přípravou. Začali jsme pozdě, vlastně šest týdnů 

před startem soutěže. Navíc odjel trenér Nikolič a příprava zůstala na mně. Bylo důležité, jak 

se s tím vším mužstvo vyrovná, a to hlavně po psychické stránce. A když k tomu připočtu i 

to, že jsme se do nové haly dostali až týden před začátkem soutěže, tak to bylo hodně 

perné,“ řekl o sezoně trenér David Klapetek. Klub se také odhlásil z prestižní evropské 

soutěže ULEB. „Ono ten ULEB, to byl jeden z řady problémů, který nás postihl. Vlastně poté 

odstoupil majitel Dostál a posléze i manažer Dolinek, odjel trenér Nikolič a zahraniční hráči. 

V té chvíli nikdo nevěděl, co vůbec s opavským basketbalem bude. My jsme prohráli čtyři 

zápasy v řadě a krize začala vrcholit,“ hodnotil dále v tisku trenér. Nakonec však u něho 

převládala spokojenost: „Beru letošní sezonu jako úspěšnou. Opět se ukázalo, jak dobrá 

parta v Opavě je. No a ti diváci, byli jsme opravdu mile překvapeni. Vždyť na poslední zápas 

do Brna jich za námi přijelo sto dvacet. Je to ale zároveň zavazující pro další sezonu.“569 

 

Opavský basketbalový tým vstoupil do přípravy na novou sezónu 2. srpna. Co se týká 

hráčského kádru neuskutečnil se příchod Arpáda Buzásiho, který zamířil do Kunína. 

Vytipovaný Páleník z Nitry se zranil a dostal sádru. Opavský klub také navázal spolupráci se 

zahraničními kluby. „Osobně jsme tyto kluby navštívili. Velice dobře se jeví spolupráce 

s Benettonem Treviso a Sienou, jejichž zástupci do Opavy přijedou, a to koncem července a 

začátkem srpna,“570 řekl v tisku David Klapetek. Od této spolupráce si opavský trenér sliboval 

např. možnosti výměny hráčů či např. absolvování přípravného kempu Trevisa. V podstatě 

zůstal z loňského týmu pouze hrající trenér Klapetek a trojice juniorů Kramný, Kocián a 

Vícha. Sestava se doplnila o nové rozehrávače Jiřího Vorlíčka a Karla Řeřábka, křídelníky 

Jaroslav Mužíka a Michala Hutňana z NH Ostrava, Petera Fanča z Nitry a Dušana Snopka 

z bratislavského Interu. Post pivota byl obsazen děčínským Janem Sitařem a prostějovským 

Petrem Kuffou.571  
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První kolo naší nejvyšší soutěže zahájili opavští basketbalisté v polovině října utkáním 

s Kunínem. Pohráli 93:74.572  

 

Po čtyřech ligových kolech Opava stále čekala na výhru. Ani zápas s USK Praha na domácí 

palubovce ji nepřinesl. „V době, kdy na palubovce byli teoreticky zkušení hráči, tak jsme dali 

pouhých třiadvacet bodů. Po různých střídáních šli do hry mladíci a my jich dali 

devětačtyřicet. To o něčem svědčí,“573 řekl po utkání David Klapetek.  

 

Nabitá sestava Nymburka s exopavskými hráči Trnkou, Suchardou, Benešem a 

Sokolovským převálcovala v dalším zápase Opavu 95:55.574  

 

Opavě se nedařilo ani v následujícím zápase s BK Sparta Praha. „Dostat doma 99 bodů je 

špatné. Naše obrana byla hrozná, chybí nám srdíčko. Přístup některých hráčů, ať už cizinců 

nebo Čechů, byl špatný. Děláme zbytečné chyby. Musíme se z toho dostat, do kádru již 

zasahovat moc nejde, vždyť je strašné i to, že musím hrát já,“575 řekl zklamaný trenér David 

Klapetek. Ještě ostřeji projevil svou nespokojenost manažer Dušan Štěnička: „Jsme 

v průseru, Sparta nám odskočila. Nezbývá nám nic než trénovat a z těch sraček se dostat. 

Když nedáme koš, už tam není vůle bránit.“576 

 

Dalším propadákem se stalo utkání BK Opava s Pardubicemi (102:76). „Přestalo se nám 

úplně dařit. Když k tomu připočteme špatnou hru našich chorvatských posil, bylo jasné, že 

nemůžeme uspět,“577 řekl tisku trenér Klapetek.  

 

První body po dlouhé době inkasovalo opavské mužstvo v zápase s Ústí nad Labem. Na 

opavské lavičce se objevil trenér domácí rezervy Petr Váleček a David Klapetek se tak mohl 

nerušeně věnovat hře. I to ovlivnilo utkání, které skončilo 66:55. „Uvidím, co to týmu přinese. 
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Zatím se jedná o dvoutýdenní zkoušku. David má stále hlavní slovo, spíše jde o klučiny 

v době, kdy je na palubovce,“578 řekl o postavení Klapetka do hry Váleček.  

 

V základní pětce Kapov, Kuffa, Livajič, Vorlíček, Snopko nastoupil opavský celek proti 

favorizovanému celku BK Prostějov. A utkání mělo jasný scénář, které byl stvrzen dalším 

debaklem pro Opavu v podobě 98:60.579 

 

I po další prohře s Houserama Brno 71:96 se opavští basketbalisté stali horkým kandidátem 

na sestup do druhé ligy. „Nemám, co bych k tomu řekl. Je to strašné, dát čtyřiadvacet bodů 

za poločas a ještě k tomu doma. Musíme se zamyslet a zvážit, co dál,“580 řekl v tisku David 

Klapetek.  

 

Posledním zápasem tohoto roku bylo pro opavské basketbalisty utkání s týmem Mlékárny 

Kunín. Ani domácí prostředí nepřispělo k vítězství posledního celku v tabulce a Opava 

prohrála 65:97.  

 

Opavský basketbal však netvoří jen mužské družstvo. „V Opavě existuje životaschopný 

systém, jehož prvním stupněm je roční přípravka devítiletých. Následují tři ročníky 

minibasketbalu,“ řekl organizační pracovník basketbalového klubu Opavy Evžen Cagaš. Od 

šesté třídy základní školy fungují na ZŠ Mařádkova sportovní třídy. Zde mají začínající 

sportovci rozšířenou dotaci hodin tělesné výchovy. Poté přecházejí mladí sportovci do 

družstev mladších a starších žáků. „Tyto týmy nám dělají opravdu radost. Pravidelně se 

kvalifikují do žákovské ligy. Totéž platí o mladších a starších dorostencích,“581 řekl Cagaš. 

Dorostenci pak pokračují v třetiligovém béčku, z nichž někteří přecházejí i do ligového áčka.  

 

Box 

V současné době je v Opavě pouze jeden boxerský klub Bellicus gym. Mezi největší naděje 

patří David Hanel a Vladislav Plachký, oba pod vedením extraligového boxera Havířova 

Josefa Prešla. Oddíl Bellicus je součástí opavské školy bojových umění v čele s prezidentem 
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Českého svazu free fightu a vlastníka licence na pořádání ultimátních zápasů Pavlem 

Petráskem.582 

 

20. května se v opavské víceúčelové hale soutěžilo o interkontinentální titul NBA a 

mezinárodní titul mistra Čech. Největším tahákem se stal český profesionální boxer Lukáš 

Konečný, který bojoval s Bělorusem Dmitrijem Kaškanem. Vstupné stálo 250 Kč.583 

Očekávaná akce však dopadla neblaze. Lukáš Konečný odřekl svou účast, protože podle 

tisku neměla pořádající agentura Visions´ Production peníze na jeho honorář. Z předprodeje 

byly staženy vstupenky. Program začal s půlhodinovým zpožděním a jeden ze dvou profi 

zápasu byl zrušen.584 

 

V září si vítěznou premiéru odbyl celek opavských boxerů, když v naší nejvyšší soutěži 

porazil celek Děčína 10:8.585  

 

Posledním letošním zápasem opavských boxerů v extralize se stalo utkání s týmem Gaži 

Brno. Soupeř se však nedostavil a o výsledku se rozhodovalo kontumačně. Vyhrála Opava 

18:0. Opavským se tento závěr nezamlouvat a proto poslali dopis na STK ČBA. „Podali jsme 

k neuskutečněnému duelu oficiální prohlášení. Čekali jsme velkou diváckou návštěvu, a tím 

náš oddíl utrpěl nemalou finanční ztrátu. Přístup vedení Gaži Brno je pravým opakem snahy 

všech extraligových klubů. Beru to jako jasný podraz na nejen opavské diváky,“586 uvedl 

v tisku rozhořčený prezident opavského klubu Pavel Petrásek. Opava zaujímala po tomto 

zápase v tabulce druhé místo.  

 

Cyklistika 

V letošním roce měli za sebou cyklisté opavského oddílu Sundance čtyřicítku silničních 

závodů a dvaačtyřicet MTB startů. Celkově se jim podařilo získat sedm zlatých medailí, 

čtyřiadvacet stříbrných a devět bronzových medailí. „Některé závody se započítávaly do 

celoročního seriálu, což znamenalo podávat stabilní výkon. U nás se tohle dařilo především 

Matěji Lasákovi, který skončil na celkovém druhém místě Moravskoslezského poháru 

mládeže na silnici. Na stříbrnou pozici dosáhl rovněž v seriálu závodů Jiřího Teamu Ostrava, 
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ale zde to bylo na horských kolech,“ řekl v tisku trenér Jaroslav Konečný. Lasákovi se dařilo i 

v Oderském poháru v cyklokrosu, kde skončil třetí.  

 

O sobě dala vědět i další juniorka Veronika Konečná a to třetím místem v závodě Jiřího 

Teamu na horských kolech. Její týmový kolega Vít Bechynský získal bronz v Jesenickém 

šneku.  

 

Sezona dobře vyšla i Jakubovi Sedláři. „Jakub i přesto, že nebyl tolikrát na bedně, měl 

dobrou sezonu. Čekaly ho většinou opravdu těžké horské terény a tratě o délce kolem sta 

kilometrů. Nejlepšího umístění dosáhl ve Velo sérii MTB, což je seriál dvanácti závodů, kde 

obsadil celkové sedmé místo. V těchto dvanácti závodech bylo celkem klasifikováno 3 270 

závodníků,“587 řekl trenér. V Českém poháru skončil kvůli neopravitelnému defektu dvacátý, 

čímž přišel o umístění v první desítce závodníků, kterou ovládli profesionální jezdci. Sedláři 

se ale dařilo např. na prestižním cyklistickém maratonu Kellys Rampušák 2004, kde si dojel 

pro stříbrnou medaili.588 V prestižním mezinárodním Kellys´ Tour maratonu horských kol 

v Rožnově pod Radhoštěm se mezi tři sta závodníky umístil na celkovém sedmém místě.589  

  

Na Velkou cenu Sundance v září v Opavě se tentokrát sjeli závodníci z osmnácti oddílů, 

nechyběli ani závodníci z Polska. V hlavní mužské kategorii zvítězil Zdeněk Mlynář z pražské 

Sparty. Opava měla dobré umístění v juniorské kategorii, kde se Vít Bechynský umístil na 

šesté pozici, osmý dojel Greipel a devátý Široký. Mezi juniorkami využila dokonalé znalosti 

terénu Veronika Konečná a zvítězila.590  

 

Gymnastika 

Gymnastický klub Špička slavil úspěch. 24. dubna zvítězili děvčata v taneční soutěži 

Mistrovství Moravy se skladbou „Pouť“ ve formaci choreografie rekreačních tanců.591 S touto 

skladbou se jim pak podařilo získat 3. místo na Mistrovství republiky Diskodrom 2004 

v Prostějově.  
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Dařilo se také gymnastkám ze Základní školy Vrchní, které v soutěžích Eurotýmů obsadily 

v celé České republice krásné 4. místo v kategorii mladších a starších děvčat. Ne jinak tomu 

bylo také v případě gymnastek Slezského gymnázia. S pódiovou skladbou „Dobro a zlo“ na 

hudbu P. Gabriela získaly 2. místo v republikovém finále v Brně.592 

 

Fotbal 

3. ledna vstoupili hráči SFC Opava do zimní přípravy. První novinkou bylo rozšíření 

realizačního kádru o Jiřího Nečka, bývalého trenéra olomoucké mládeže a naposledy 

divizního Lipníku. Mužstvo posílil slovenský ofenzivní fotbalista Robert Zeher, staronovou 

tváří se stal Jiří Krohmer a s Opavou již delší dobu trénující Kamerunec Molongo a Slovinec 

Pavlovič, účastník mistrovství světa v Japonsku. Testem procházel také Pavel Vojtěšek, 

který naposledy hrál v Prostějově. „Na herní soustředění do Turecka by pak mělo odletět 

dvaadvacet až pětadvacet hráčů. Na přípravu máme pět týdnů, což určitě není dlouhá doba, 

ale věřím, že vše, co máme naplánováno, se nám podaří zvládnout,“593 přál si hlavní trenér 

Opavy Pavel Hapal.  

 

Na „odchodné“ byl Murinčák se Sečeněm, brankář Plánička, obránce Daniel Kutty či Lukáš 

Černín. Novou smlouvu také podepsal nejlepší opavský hráč Filip Dort, a to s Žižkovem. „V 

Praze jsem vlastně doma. Šest let jsem tam hrál. Navíc mé přítelkyni, která v Praze studuje, 

se do Opavy moc nechce. Opava mi sice dala šanci hrát první ligu, ale věřím, že když se 

vrátím do Prahy, tak se fanoušci na mne zlobit nebudou,“ řekl nejlepší opavský střelec. „Filip 

Dort s námi začal přípravu a je u nás na hostování do léta. Myslím si, že by nebylo vhodné 

posilovat konkurenci. Věřím, že Filip bude na jaře za nás hrát,“594 přál si trenér Hapal.  

 

V průběhu zimní přípravy se postupně dostávaly do éteru zprávy o dalších možných posilách 

opavského týmu. Nejvíce se líbil trenéru Hapalovi Jaroslav Lacina: „Je to pravý obránce, 

který je schopen hrát i na levé straně. Sledujeme ho již delší dobu. Zájem měl o něj i Zlín, ale 

on dal nakonec přednost nám. Můžu říci, že se jeví velice dobře.“ Mezi posilami ze zahraničí 

byl v zorném úhlu např. Slovinec Zoran Pavlovič. „Bylo na něm vidět, že má moře 

zkušeností. S balonem to umí, ale na štíru je s fyzičkou. Je na něm vidět, že dlouho 

nehrál,“595 řekl o něm trenér. Dále se v tisku hovořilo také o Alexandru Zvarovovi, synu 
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bývalého vynikajícího hráče Dynama Kyjev a Ruské reprezentace. Ohledně setrvání Filipa 

Dorta měl trenér také jasno: „S Filipem jsem mluvil. My ho potřebujeme a já rozhodně nechci 

posilovat konkurenci. Dort je profesionál a věřím, že naváže i na jaře na svou podzimní 

formu. Nějaké spekulace o tom, že když zůstane, tak jaro vypustí, jsou bezpředmětné. 

Uškodil by především sám sobě.“596 

 

Během zimní přestávky nakonec došlo k těmto změnám: záložník Jiří Krohmer odešel do 

lotyšského Ventspilsu, Lukáš Černín měl zamířit do ruského klubu Kamaz Naběrežnyje 

Čelny, gólman Kenan Bečirovič se vrátil zpět do Bosny a Hercegoviny, smlouvu ukončil 

Peter Murinčák, hostování vypršelo Emilu Rilkemu a Vladimíru Bálkovi, na hostování do 

druholigového HFK Olomouc odešli Lukáš Jiříkovský a Jakub Plánička.  

 

Novými tvářemi opavského ligového fotbalu se stali ofenzivní záložník Robert Zeher z Košic, 

slovinský středopolař Zoran Pavlovič, kamerunský útočník Moses Molongo, Jaroslav Lacina 

z Napajedel, Stanislav Dragon a Svozil z Prostějova. Na hostování přišel z Albrechtic útočník 

Aleš Jurčák. V Opavě zůstal Michal Horňák.597  

 

Na konci přestupního termínu na začátku února se Opavě podařilo získat šestadvacetiletého 

záložníka Pavla Putíka, který naposledy oblékal dres úřadujícího mistra Slovenska ze Žiliny. 

Tento kmenový hráč Olomouce ofenzivního ražení měl za sebou již šestnáct ligových 

startů.598  

 

1. února podepsal Daniel Kutty dvouletý kontrakt v druholigových Vítkovicích. „Na opavském 

fotbalu mi jako odchovanci hodně záleželo. Budu mu nadále fandit. Chci jen ale říci, že fotbal 

se nedá dělat takovým stylem, jakým se prezentuje současné opavské vedení…Na ligu jsem 

se moc těšil, o to horší bylo mé zklamání. Chtěl bych poděkovat opavským fanouškům za 

přízeň. Byli výborní a hodně nám pomohli,“599 vzkázal Kutty prostřednictvím tisku do éteru. 

 

Nabídku na trenérský post rezervy SFC Opava dostal hlučínský Petr Samec. Přijal ji. „Nedá 

se nic dělat. Opava nabídla Petru Samcovi lukrativnější podmínky, než měl u nás. On vidí 

v opavském angažmá svůj trenérský růst. Nebylo to od Opavy ani od něj zrovna fér a svým 
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způsobem se jednalo i o podraz,“600 komentoval tuto situaci nejvyšší šéf hlučínské kopané 

Lumír Kot.  

 

V sérii přípravných utkání na jarní část první fotbalové ligy odstartoval SFC Opava na umělé 

trávě v Žilině. S úřadujícím mistrem Slovenska uhrál remízu 2:2.601 V druhém přípravném 

utkání rozstřílela Opava Uničov 1:4.602 

 

Další přípravné utkání si odbyli Opavští v exotické Antalyi v Turecku. S devátým celkem 

letošního ročníku první ruské ligy Samarou remizovali 0:0.603 

 

V posledním přípravném utkání před startem v jarní části první Gambrinus ligy zvítězili 

Opavští nad divizním celkem vítkovické rezervy 1:0.604 

 

Vstupní ligové utkání bylo malým bonbonkem pro všechny fanoušky Opavy a velkým 

oříškem pro ozbrojené složky. Na Opavu čekal favorit soutěže AC Sparta Praha. Slezané se 

však nenechali zahanbit a předvedli na zelené trávě skvělý výkon. Nezvítězili, ale vstřelili tři 

branky. Zápas, který skončil 3:4, ohodnotili fandové v Městských sadech bouřlivým 

potleskem. „Hrát doma proti Spartě ještě před tak výborným publikem, to je krása. Chtěli 

jsme se vytáhnout a ukázat lidem, že fotbal hrát umíme. Bohužel to nevyšlo až tak dobře, 

neboť jsme o gól prohráli…Na tom těžkém terénu se nedalo příliš kombinovat. Měli jsme 

během dvaceti minut prvního poločasu dvě gólové šance, které jsme nedali. Pak jsme 

inkasovali hloupý gól z penalty. Ta vyrovnávací branka v závěru první půle nám ale pomohla, 

to nás vyburcovalo. Mrzí mne, že když se nám podařilo vyrovnat, soupeř vzápětí dal znovu 

vedoucí branku. Remíza by určitě tomuto zápasu slušela,“605 řekl obránce Opavy František 

Metelka. Opava hrála ve složení Vašek – Metelka, Půda, Tichota, Loučka, Pavlovič (64. 

Zeher), Sviták, Baránek (72. Faldyna), Pšeničný – Pospěch, Dort. Góly dali Baránek a 

dvakrát Dort. Z hostů se dvakrát trefil Poborský, jednou Štajner a Rezek. 
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V zápase s FK Jablonec se Opavským nepodařilo zlomit prokletí loňského roku, kdy na 

hřištích soupeřů nevyhrávali. Výsledek 2:0 byl pro trenéra Hapala velkým zklamáním. „Utkání 

bylo chvílemi vyrovnané, bohužel jsme si nevytvořili žádnou šanci. Naše hra dopředu byla 

úplně nulová. Dvacet metrů před pokutové území to šlo a pak, jako když utne. Těžko říci, čím 

to bylo. Byli jsme neškodní a vůbec nic jsme nevymysleli,“606 řekl.  

 

Díky účasti Teplic v Poháru UEFA měli Opavští v první lize volno, nezaháleli však a své síly 

poměřili na umělém povrchu olomouckého fotbalového stadionu.s celkem druhé slovenské 

ligy FC Družstevník Báč Výsledek 0:0 však příliš nepotěšil opavského trenéra: „Potřeboval 

jsem si odzkoušet nějaké nové varianty. Šanci dostali všichni hráči, takže z tohoto hlediska 

zápas svůj účel plnil. Samozřejmě, že výsledek mne netěší. Očividně nám dělala problémy 

umělá tráva. Soupeř v čele s Majorošem nehrál špatně, a v jenom případě nás zachránilo 

břevno. My jsme měli také šance, ale ty největší Zeher i Pospěch zahodili.“ 

 

Další zápas ligy opět probíhal venku. A Opavským se opět dařilo neprohrát. Remizovali 2:2 

s FK Marila Příbram. FC Opava se musel obejít bez distancovaného Metelky a Pšeničného. 

„Jsem zklamán, byli jsme lepším týmem. Vedli jsme, ale ta divná penalta dovolila soupeři 

vyrovnat. Kdyby mi ale před zápasem někdo řekl, že budeme mít bod, tak bych ho bral všemi 

deseti,“607 řekl Hapal. Penaltu vyhodnotil rozhodčí jako hru rukou poté, co Tichota při odkopu 

trefil spoluhráče. 

 

„Jsme hodně zklamáni, chtěli jsme moc vyhrát. Připravovali jsme se na to celý týden, vedli 

jsme, Filda Dort opět výborný a pak dostaneme po takových chybách dva góly, jsem opravdu 

strašně moc zklamán,“608 řekl o výsledku 1:2 v zápase s SK Sigmou Olomouc opavský 

obránce Luboš Loučka.  

 

V dalším zápase opavských fotbalistů se podařilo prolomit smůlu proher na hřištích venku. 

S Tescomou Zlín Opavští sice jen remizovali 0:0, ale i ten jeden získaný bod byl připočten 

k dobru. „Cílem bylo nedostat branku, a to se také podařilo. Šancí diváci ale moc neviděli,“609 

řekl o hře trenér.  
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„Odehráli jsme nejhorší zápas v celé letošní sezoně. Byla to hrůza. Jasně jsme propadali ve 

všech herních činnostech. Chtěli jsme hrát ze zabezpečené obrany, ale místo toho jsme 

špatně bránili. Jsem hodně zklamán,“ řekl o zápase Slezského FC Opava s Českými 

Budějovicemi, který skončil 4:1, trenér Pavel Hapal. Opava ještě na jaře nevyhrála a od 

sestupu ji dělily pouhé dva body.  

 

Další zápas však přinesl tolik očekávané tři body. Opava porazila 1. FC Synot 1:0. „Po 

dlouhé době mohu být spokojen. By to těžký zápas. Kluci si uvědomovali, v jaké situaci se 

nacházíme. To nás možná svazovalo a na hřišti to bylo hlavně o bojovnosti. Hře chyběla 

myšlenka a spád,“610 řekl Hapal.  

 

Ceněný bod si Opavští přivezli z hřiště Žižkova také díky výbornému výkonu brankáře Jiřího 

Boboka, nováčka ligové soutěže. Výsledek 0:0 ho potěšil: „Šlo o hodně, vlastně nikdo nám 

nevěřil, všichni nás pasovali do role jasného outsidera, my však urvali bod a ukázali jsme, že 

to se záchranou opravdu myslíme vážně. Každý bod se hodí, tento je obzvlášť důležitý.“ A 

jak viděl zápas trenér Pavel Hapal: „Hra určitě nebyla příliš pohledná. Byl to zápas s řadou 

osobních soubojů a nakopávaných míčů. Jen jsem trošičku zklamán se zakončením našich 

šancí, neboť jsme mohli sahat i na vítězství…Všichni, co nastoupili, podali výborný výkon. O 

Bobokovi víme, že je dobrý gólman. Jen mu chybí zápasová praxe. Výborně hrál i Holý. 

Dnes jsem opravdu spokojen se všemi…chtěl bych našim fandům poděkovat. Přijeli za námi 

až do Prahy a byli slyšet, byli prostě super.“611 

 

Stejným výsledkem zakončili Opavští zápas doma se Slavii Praha. „Jsem zklamán s řešením 

naší finální fáze. Na gól se strašně moc nadřeme. Opět byl hodně vidět Filip Dort. Chtěli 

jsme dnes vyhrát,“612 řekl po zápase trenér Hapal. A jak hodnotil průběh zápasu obránce 

Karel Tichota? „…šli jsme do zápasu s tím, že naši dva největší protivníci Žižkov a Blšany 

hrají venku a mohou ztratit, i proto ten bod je dobrý. Průběh zápasu byl otevřený, hrálo se 

nahoru dolů a ta remíza je zasloužená,“613 řekl. 

 

„My i fanoušci můžeme být nadmíru spokojeni. Poprvé jsme letos vyhráli venku a udělali 

další důležitý krok k záchraně. Naše vítězství bylo hodně důležité i vzhledem k tomu, že oba 
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naši konkurenti v boji o záchranu, Blšany a Žižkov, vyhráli,“ řekl o zápase s FC Viktoria Plzeň 

trenér Hapal. V 66. minutě vstřelil jediný gól zápasu opavský Zbyněk Pospěch.  

 

Velkým fiaskem skončil zápas Opavy a Liberce. Domácí bojující o záchranu předvedli 

nevalný výkon a výsledek 1:3 byl podle tisku hodně milosrdný. „Jsem velmi zklamán. Bylo to 

naše nejhorší domácí představení v letošní sezoně…Liberec nám dal pořádnou školu 

z moderního fotbalu. Propadli jsme na všech frontách a ve všech činnostech jsme za svým 

soupeřem zastávali. Hráči šli snad do zápasu se sebeuspokojením po výhře v Plzni,“614 řekl 

v tisku trenér Hapal.  

 

Přestože v dalším zápase Opava prohrála na hřišti Blšan 4:3, záchranu v lize jim zajistila 

výhra Synotu nad Žižkovem.615  

 

Letošní sezónu uzavřel 15. května Slezský FC Opava zápasem s Baníkem Ostrava. 

Přestože hned na začátku utkání se zranil Filip Dort a skóre po půl hodině zápasu bylo 

alarmující, opavská obrana se vzpamatovala a výsledek 0:3 zmírnila na konečných 2:4. 

„Nedokážu si to vysvětlit. Těch branek jsme opravdu dostali hodně. Dnes jsme chtěli vyhrát. 

Dokonce jsme se dostali do dobrých šancí, ale využili jsme pouze dvě. Jsem zklamán, že 

jsme to nezvládli,“616 řekl v tisku záložník Opavy Zdeněk Holý.  

 

Nezvládli to však ani fanoušci Baníku Ostrava. Do Opavy přijížděli po celou sobotu. Podle 

policie se jich tu sjelo na čtyři tisíce, a to i z Polska a Slovenska. Nepokoje vznikaly už cestou 

do Opavy. Fanoušci demolovali vagóny a házeli z oken láhve. Z nádraží museli jít 

v doprovodu policie. Někteří se však odchýlili od hlavního proudu a provokovali k rvačkám. 

Jednou z obětí byl např. mladík, který se ukryl v kostele sv. Hedviky, ale agresivní hlouček 

za ním vnikl i tam a brutálně ho napadl. Vandalství a agrese se přenesla i na hřiště, na 

fotbalovou plochu létali urvané reklamní tabule a sedačky. „Tvrdé jádro fanoušků 

ostravského celku se snažilo vyprovokovat nepokoje. Začali napadat domácí fanoušky, 

pořadatele, a hlavně zakročující policisty, na které házeli kamením, láhvemi a tyčemi,“ řekl 

v tisku mluvčí Policie ČR René Černohorský. Museli zasahovat také těžkooděnci. Těm se 
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podařilo nakonec dav fanoušků dovést na nádraží a umístit do vlaku na Ostravu v 17:40 hod. 

Někteří z nich ještě z vlaku vyvěsili opavské vlajky a zapálili je.617  

 

Škody, které agresivní fanoušci způsobili, dosáhli jen na stadionu téměř 400 tisíc Kč. 

Disciplinární komise Českomoravského fotbalového svazu rozhodla 27. května o trestu, který 

musel odčinit fotbalový klub. Ten dostal pokutu dvě stě tisíc korun, nařízení odehrát jedno 

utkání nejvyšší soutěže bez diváků a dvouletý distanc pro hlavního pořadatele Miroslava 

Těžkého.618 Jedním z hlavních důvodů dle komise bylo selhání pořadatelské služby. 

 

Objev letošní fotbalové ligy Filip Dort měl podepsat smlouvu o dalším angažmá s Viktorkou 

Žižkov. K tomu však nedošlo, jeho výkon zaujal trenéra pražské Sparty Františka Straku.  

 

Konec sezóny znamenal také jisté změny v kádru. „Filipu Dortovi končí u nás hostování, 

stejně tak Tichotovi, Putíkovi i Blažkovi. Opce nebyla uplatněna Horňákovi a i on od nás 

odchází. Měli jsme zájem o Luboše Loučku, ale ten nechce již v našem klubu pokračovat,“619 

řekl manažer klubu Gustav Santarius. 

 

Po ukončení sezóny projevil zájem o trenéra Pavla Hapala úřadující mistr ligy Baník 

Ostrava.620 

 

Filip Dort se stal nositelem titulu Objev roku, v červnu však byl operován ve vysočanské 

nemocnici. Měl přetržený křížový vaz. Z fotbalem se tak musel rozloučit nejméně na půl 

roku.621 

 

Slezský FC Opava získal v červnu zkušenou posilu do svých zadních řad, stal se jím stoper 

Martin Kotůlek. „S Martinem jsme se dohodli na jednoročním kontraktu s tím, že ho může o 

další rok, pokud bude zájem, prodloužit. Martina si vybral trenér Hapal, společně 

s Krajčovičem budu tvořit základ naší defenzivy. Eventualitou k nim je Jašek a na dalších 
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dvou hráčích do zadních řad nyní pracujeme. Můžu říci, že se jedná o ligové fotbalisty,“622 

řekl tisku sportovní manažer Opavy Gustav Santarius.  

 

Tří a čtyřfázové tréninky a přípravná utkání čekaly v červenci na hráče SFC Opava na 

kondičním soustředění ve sportovním břeclavském komplexu ROSE. Trenéři Hapal, Schäfer 

a Neček sledovali v přípravě i nové posily týmu, Kišu, Kotůlka, Krajčoviče a Drgu, ale i 

dvacetiletého útočníka slovenského Ružomberoku Maroše Bačíka či dvacetiletého útočníka 

liberecké rezervy Pavla Šírance.  

 

Klub již delší dobu trápil nedostatek financí, který začal dle tisku s příchodem ukrajinského 

majoritního vlastníka.623 „Situace je v současné době taková: majoritní vlastník potvrdil, že 

v klubu chce zůstat. O nějakém prodeji vůbec neuvažuje a konkurz rovněž nehrozí,“ řekl 

v červenci v tisku předseda představenstva Petr Psotka. Stále totiž narůstaly dluhy vůči 

realizačnímu týmu, hráčům i dodavatelům. „Byl zpracován splátkový kalendář. Po návratu ze 

soustředění bude část těchto dluhů hráčům vyrovnána. Zbytek poté v týdenních splátkách,“ 

řekl v tisku Psotka.624  

 

Novou posilou týmu se stal dvacetiletý slovenský forvard Mároš Bačík. Zájem o něj projevily i 

Blšany. Dohoda však ztroskotala na finančních podmínkách.625  

 

V roli trenéra rezervy týmu byl opět potvrzen Petr Samec. Představenstvo klubu mu opět 

dalo důvěru. Rozloučilo se však např. s Tomášem Kretkem, který odešel do Dolního 

Benešova, Milanem Paluchem a Filipem Mrhálkem.626  

 

Nejistá finanční situace klubu měla vliv i na rozhodnutí kanonýra Filipa Dorta co dál. „Z 

Opavy se nikdo neozval. Jen trenér Hapal mi volal, že by mě do mužstva chtěl, z vedení ale 

nikdo. Vlastně poslední kontakt jsme měli před zápasem s Baníkem, kdy jsem přímo jednal 

s ukrajinským majitelem. Ta nabídka od majitele klubu byla hodně dobrá, ale je otázka, zda 

by byla splněna. Vždyť všichni víme, že Opava na tom není po finanční stránce dobře, a 
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proto jsem o ní ani neuvažoval,“627 řekl v tisku. Jeho situace se vyřešila poté, co přišla 

nabídka z Blšan.  

 

Před startem první ligy odešel z Opavy do FC Slovácko klíčový opavský útočník Zbyněk 

Pospěch. A naopak opavské mužstvo posílil bývalý reprezentant do jednadvaceti let Jakub 

Bureš z FC Slovácko.628 

 

Poslední generálkou před startem v první lize byl zápas Slezského FC Opava s Velkými 

Hošticemi v jejich domácím prostředí. Utkání s mužstvem stojícím o pět tříd níže skončilo 

neuvěřitelným výsledkem 0:0. „Určitě všichni cítíte, že to bylo špatné. Hlavně v šancích. Ty 

příležitosti jsme si vypracovali, ale nedali jsme góly. Holt to bude asi naše největší bolení 

hlavy,“ řekl o průběhu zápasu v tisku trenér Hapal. Opava hrála ve složení Vašek – Lacina, 

Krajčovič (46. Jašek), Kotůlek, Bureš – Metelka, Sviták, Baránek (46. Melinho), Kiša – Zeher 

(66. Bačík), Batista (71. Mrázek).629 

 

První ligový zápas s Mladou Boleslaví mohlo 14. srpna sledovat dle sankcí fotbalového 

svazu, udělených po zápase s Baníkem Ostrava, kdy v Opavě řádily hordy fotbalových 

fanoušků, jen sto lidí – padesát fanoušků z Opavy, padesát fanoušků z Mladé Boleslavi. 

Navíc se změnil návštěvní řád. Každý návštěvník musel přijít vchodem, který měl vyznačený 

na vstupence a sedět pouze na sedadle, které mu rovněž určovala vstupenka. Pořadatelé 

mohli vyzvat jakéhokoliv návštěvníka k osobní prohlídce věcí. Na stadion nesměli být 

vpuštěni fanoušci maskovaní v šálách či kuklách. Dění na stadionu sledovaly kamery. 

Způsobenou škodu na stadionu slíbilo město vymáhat soudní cestou. Na pořadatele čekalo 

školení a jejich práce měla být hodnocena. Jedním z hlavních tvůrců nového řádu byl 

náměstek primátora města Opavy Václav Klučka.630 

 

Vedení opavského fotbalového klubu však své fanoušky nechtělo zklamat a nechalo umístit 

před stadionem během zápasu s Mladou Boleslaví velkoplošnou obrazovku. Podle zpráv 

z tisku se na zápas přišlo podívat zhruba tisíc fanoušků. Doufali, že jejich skandování a 

podpora bude slyšet až na zelený trávník. Opavští hráči přání svých fanoušků vyslyšeli a 
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vyhráli 2:1. Hned po závěrečném hvizdu utíkali k bráně za svými příznivci.631 „Věděli jsme, že 

nás čeká těžké utkání i proto, že to bylo bez diváků. V kabině jsme se pořádně nahecovali. 

Zkoušeli jsme to v prvním poločase, bohužel jsme tam měli pár akcí, které jsme nedotáhli do 

konce. Do druhé půle jsme šli s tím, že dáme prostě gól. Jenomže z jediné akce soupeře 

jsme ho dostali a vypadalo to špatně. Naštěstí jsme to otočili. Je to důležité vítězství,“632 řekl 

jeden z autorů gólu záložník František Metelka. 

 

Venku si svou ligovou premiéru odbyli opavští hráči na hřišti FK Marila Příbram. Domů si 

však nepřivezli žádný bod. „Dostali jsme se do vedení, když si Kuba Bureš naběhl na 

dalekonosný centr Svitáka, jenomže jsme brzy dovolili soupeři vyrovnat. V prvním případě šli 

čtyři naši do hlavičkového souboje s obrem Žemlíkem, který prohráli, a Otepka vyrovnal. 

Druhá branka padla po odkopnutí Svitáka, když jsme nechali střílet Riegla,“633 řekl k zápasu, 

který skončil 2:1, Hapalův asistent Svatopluk Schäfer a dodal: „V Příbrami jsme měli bod 

urvat. Nyní musíme porazit Boleslav. Je třeba začít dávat branky. Hra v poli špatná není.“  

 

Z dalšího utkání venku se Spartou Praha si Opavští přivezli krutou porážku. „Nebylo to 

špatné. Domácí diváci dokonce na své hráče pískali. Jenomže přišla 83. minuta, Homolův 

gól a pak jsme se úplně sesypali. Výsledkem byli další dva góly v naší síti. Ta porážka 5:1 je 

pro nás až moc krutá, což potvrdil i domácí trenér Straka,“634 řekl k utkání Hapalův asistent 

Schäfer. Ten viděl jako velkou slabinu u opavského mužstva ve hře útočníků: „…Stačí se 

podívat na naše tři dosavadní zápasy. Vždyť ani jednou jsme nekopali trestňák po faulu na 

našeho útočníka. Kluci vpředu nedokáží podržet balon a tím pádem je obrana pod stálým 

tlakem.“635 

 

Na utkání s Baníkem Ostrava se fotbalový klub SFC Opava a město Opava připravovaly již 

dlouho dopředu. Oba subjekty chtěly zabránit dalšímu řádění fanoušků a samozřejmě 

udělování pokut. Kromě změn v návštěvním řádu hodlali dle sdělení náměstka primátora 

Václava Klučky pořadatelé pustit do ochozů v případě, že se nenajde jiné řešení, pouze čtyři 

sta fanoušků ostravského mužstva. „Nemůžeme jinak. Musíme přistoupit k takovýmto 

restriktivním a tvrdým opatřením. Zkušenosti z patnáctého května, kdy se konal minulý 
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zápas, nám velí, že si nemůžeme dovolit pustit na zápas dva a půl tisíce příznivců 

Baníků,“636 řekl.  

 

Opava byla na zápas připravená. Mimořádná opatření a přítomnost více než tří stovek 

policistů včetně zásahové jednotky zabránila násilným konfliktům a vandalismu. Policie 

kontrolovala fanoušky ostravského týmu už na cestě vlakem z Ostravy. Zastavila vlak ve 

Štítině a kontrolovala každého jednoho, zda má lístek či ne. Několik desítek fanoušků tak 

muselo vystoupit z vlaku. Tři podnapilé pasažéry odvezla policie rovnou na záchytku. Přesun 

asi patnácti set fanoušků přes město ke stadionu nebyl problémový. Větší tlak nastal až na 

stadionu, kde měli fanoušci Baníku vyhrazeno pouze 400 sedadel, proto si ostatní koupili 

vstupenky na jiná místa v ochozech, chtěli však posílit hlavní kotel a tak se začali 

přesunovat. Ochranka jim v tom ale zabránila. Na zpáteční cestě skupina chuligánů začala 

ničit jedno z aut. Policie jim však domluvila.637 A jak vlastně dopadl zápas? Opava získala 

s Baníkem Ostrava aspoň jeden bod. Skóre 1:1 však bylo celé dílem Opavských. Gól Baníku 

Ostrava totiž pocházel z řad domácích hráčů. Kotůlek poslal míč nečekaně formou malá 

domů brankáři Vaškovi a ten jen bezradně sledoval jak putuje do domácí sítě.638 

 

V reprezentační přestávce hostili Opavští na domácím hřišti v přátelském mezinárodním 

utkání Slovan Bratislava. Druholigový klub se slavnou minulostí si neodvezl z Opavy ani bod. 

Opava zvítězila 2:1.639 

 

„Je to hrozná škoda,“ řekl o výsledku 2:1 v zápase Opavy a Brna trenér Svatopluk Schäfer a 

pokračoval, „první poločas jsme hráli výborně. Dostali jsem se po faulu na Kišu do vedení 

brankou Batisty z penalty. Jenomže dvě minuty před jeho koncem jsme udělali zbytečnou 

chybu, když jsme se ve středu hřiště ztratili míč. Singl ho propálil k Švancarovi a ten svůj 

nájezd na Vaška proměnil.“ V druhém poločase se hra změnila. „Soupeř nás dostal pod tlak. 

Kopal jednu standardku za druhou a my jsme pomalu nedokázali odkopnout míč. V jednom 

případě balon propadl před Vaška, ten jej ještě vyrazil, ale místo toho, aby jej někdo odkopl 

pryč, přiběhl Baláž a poslal nám ho do sítě,“640 řekl trenér.  
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Gól bývalého hráče opavského týmu, dnes hrajícího za FC Slovácko, Jana Nezmara rozhodl 

o tom, že si Opava z dalšího zápasu na hřišti hostujícího týmu nepřivezla ani jeden bod. 

 

V září nahradil Petra Psotku v roli předsedy představenstva Alexej Borovikov, ukrajinský 

magnát žijící ve Španělsku a zástupce většinového vlastníka klubu – společnosti UB 

Corporation. Po svém nástupu prohlásil v tisku, že klub není na prodej a že se bude snažit 

obnovit důvěryhodnost klubu. „Ty procesy, které se děly v klubu, jsem neřídil já. Vlastnil jsem 

klub, ale o všem rozhodovalo představenstvo. Já jsem nevěděl, jaký byl důvod Jarůškova 

odchodu a nástup Matějčka,“ vysvětlil Borovikov v tisku odvolání oblíbeného trenéra. 

Opoždění výplat vysvětlil tím, že do klubu vstupoval za jiných podmínek: „Řekli mi, že 

existuje klub s tradicí a že má problémy. Bylo mi řečeno, že klub má sponzory a reklamní 

partnery, avšak realita je nakonec úplně někde jinde. Když jsme do opavského fotbalu 

vstupovali, byli jsme ujištěni, že nebudeme generálním sponzorem. Bylo mi řečeno, že budu 

dávat do klubu pět milionů ročně. Jenomže já jich tu už dal čtyřiadvacet.“641 Nicméně hodlal 

situaci v klubu stabilizovat.  

 

Další zápas opavských fotbalistů na domácí půdě opět nepřinesl kýžené body. Pouze FK 

Teplice pokračoval výsledkem 0:0 v sérii neporazitelnosti. „Čekali jsme, že přijede dobrý 

soupeř. Chtěli jsme ho náporem překvapit od začátku, ale musím přiznat, že nám to nešlo. 

Trochu jsme se hledali. Jinak to byl bojovný zápas. Škoda té gólovky, kdy šel Batista sám na 

brankáře,“642 řekl novinářům opavský záložník Martin Sviták. 

 

„Drnovice sice měly převahu a také šance, ty vyložené ale byly na naší straně. Metelka a 

Batista dokonce nastřelili břevno. To byl ale jen takový náznak náporu. My jsme měli míč 

více na svých kopačkách,“643 řekl o výsledku 1:1 venku v neděli 17. října trenér Schäfer. Na 

zápas s Drnovicemi měl nastoupit nově příbramský útočník Jan Žemlík. Transfer byl již 

přislíbený, ve čtvrtek před zápasem však Příbram vzkázala, že se rozhodli jinak a že Žemlík 

bude hrát za Zlín. 

 

V říjnu prošla v tisku zpráva, že opavský fotbalový klub a Bohemians se chtějí domluvit na 

spojení, přičemž na Opavu by přešly dluhy obou klubů, na Bohemians firemní aktiva a liga. 
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„Tyto informace se nezakládají na pravdě. S Bohémkou nebyl nikdo v kontaktu,“644 řekl 

v tisku Bohumír Vojtovič, generální manažer klubu. 

 

Hustý déšť doprovázelo 31. října domácí utkání ofenzivně laděných opavských fotbalistů 

s Dynamem České Budějovice. Opava ze začátku vedla o dva góly, ale její pozdější 

nedůslednost soupeř ztrestal vyrovnávacími góly. „…Zlomový okamžik přišel v době, kdy 

Honza Baránek nezvýšil střelou do prázdné branky na 3:0. To nás nastartovalo a podařilo se 

nepříznivý stav vyrovnat,“645 řekl českobudějovický trenér Robert Žák. Opavští hráli nově 

s třemi obránci místo čtyř. „V prvním poločase jsme tam měli okna, kdy se soupeř dostal do 

dvou šancí. Nejsme na tento systém zvyklí. Ve druhé půli už to šlo. Musíme bránit všichni, to 

je základ. Chtěli jsme vyhrát, nemohli jsme být zalezlí,“ řekl obránce Ivo Krajčovič. 

 

Na trenérskou lavičku usedl Vlastimil Palička, který nahradil Pavla Hapala.646 

 

Velkým překvapením pro některé mohlo být vítězství 0:1 opavských fotbalistů nad Olomoucí. 

V opavské sestavě došlo před utkáním ke změnám. V základu se objevil po dlouhé době 

Jašek, který nastoupil místo Laciny posunutého na kraj zálohy. „V závěru utkání hráli domácí 

už na čtyři útočníky, kdybychom měli při našich brejcích více odvahy, mohli jsme vedení 

pojistit. Každopádně v závěru při nás stálo štěstí. Kluci podali dobrý výkon…,“647 řekl v tisku 

trenér Schäfer. Autorem vítězného gólu byl Rostislav Kiša.  

 

Své vítězství nad Olomoucí nedokázali Opavští v utkání se Zlínem zopakovat. Trenér 

Vlastimil Palička byl nespokojen hlavně se začátky poločasů: „Ty jsme nezvládli a soupeř 

v nich vstřelil dvě branky. Bylo to vždy po našich hrubých chybách. Hráči to ale nezabalili a 

dále se pokoušeli s výsledkem něco udělat. Zkoušeli jsme to změnit i střídáním, měli jsme 

šance, bohužel ani alespoň vyrovnat se nám nepodařilo.“648 Obránce Martin Kotůlek odehrál 

se Zlínem svůj čtyřstý ligový zápas své kariéry.649 
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Díky ukázkovému gólu brazilského útočníka v opavských barvách Williama Batisty si Opava 

odvezla z Mladé Boleslavi jeden bod. Remíza 1:1 byla však podle slov opavského trenéra 

zasloužená.650 

 

V listopadu dostal od Českomoravského fotbalového svazu opavský fotbalový klub šest bodů 

dolů a pokutu půl milionu korun za účast v úplatkářské aféře. Bývalý manažer klubu Gustav 

Santarius měl podle policie korumpovat sudího Václava Zejdu. Byl potrestán stotisícovou 

pokutou a zákazem činnosti ve fotbale na rok a půl.651  

 

Ani změny, které provedl ukrajinsko-švýcarský akcionář v představenstvu, nepomohly 

zažehnat špatný finanční stav fotbalového klubu. Nové vedení ve složení Jiří Křížek 

(majoritní vlastník Bohemians Praha), Michal Vejsada (ředitel Bohemians Praha), Oldřich 

Knotek (právník zastupující švýcarskou ukrajinskou společnost UB Corporation) rozhodlo 

převést sídlo společnosti do Prahy, což však stále neznamenalo konec prvoligového 

fotbalového klubu v Opavě. Fanoušci obou klubů stáli v této situaci svorně na jedné lodi. „Je 

to hodně špatná situace. V Opavě jsou ale lidé, kteří mají o fotbal zájem. Věřím, že najdou 

řešení a fotbal zde nezůstane, byť třeba na druholigové úrovni. Hlavně se musí zbavit 

Ukrajinců. Pánové Borovikov a Nikolajev jsou jen slibotechny. Žádný ze svých slibů 

nevyplnili,“652 řekl opavský „kotelník“ Pavel Jatzek alias Džeky. „Kamarádi opavští, my 

fanoušci Bohemians jsme proti, co dělá Vejsada, Křížek a Knotek, spoléháme na výkonný 

výbor, že jim to zatrhne. Tak velká omluva. Ať žije opavský fotbal v Opavě. No to je bordel, 

pane Obste, když funkcionáři Bohemians jsou ve vedení opavského fotbalu, nezní to divně,“ 

psali fanoušci Bohemians na stránkách svého klubu. A v čem viděli opavští fanoušci 

východisko? „Je to logické vyústění chování ukrajinských majitelů, kterým asi od začátku 

nešlo o dobro opavského fotbalu. Všechno zlé je k něčemu dobré. Mělo by se začít s čistým 

stolem a novými lidmi. Pánové, kteří byli ve vedení klubu, by měli dát ruce od opavského 

fotbalu pryč. Zcela nové zrození Slezského, byť třeba ve třetí lize, by mohlo nastartovat 

euforii a zájem lidí, kteří zanevřeli na náš fotbal,“653 řekl tisku fanoušek Jan Pitřík. A co na to 

jeden z přímých svědků? „Zřejmě nejschůdnějším řešením by byl konkurz, a fotbal v Opavě 

by se tak oddlužil. A to i za cenu, kdy by se mělo postupovat od třetí ligy. Určitě by se našel 
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subjekt nebo lidé ve spolupráci s městem, kteří by měli zájem na tom, aby se opavský fotbal 

vrátil tam, kam patří,“654 řekl kapitán opavského mužstva Jan Baránek.  

 

Na krizovou situaci v klubu reagovali opavští fotbalisté Martin Kotůlek a Jiří Bobok 

výpověďmi.655 

 

9. prosince zastupitelé města Opavy odmítli schválit dotace a odpuštění dvacetimilionové 

půjčky SFC Opava. „Myslím, že by město nemělo dávat deset milionů na profesionální sport. 

Navíc to není dlouhodobé řešení. Co by pak přišlo v květnu,“ řekl v tisku primátor Stanjura a 

dodal: „Chceme, aby fotbal v Opavě zůstal a majoritní vlastník přitom deklaroval přesun 

týmu.“656  

 

10. prosince se konala valná hromada SFC Opava, kde se měla řešit kauza opavského 

fotbalového klubu. Jednání však nevedla k žádnému konkrétnímu řešení. „Valná hromada 

rozhodla o změně sídla společnosti. Odvolala stávající členy představenstva a dozorčí rady a 

zvolila do těchto orgánů členy nové,“ řekl tiskový mluvčí SFC Jiří Berousek. V tiskové zprávě 

se ale neuvádělo, kdo bude klub dále řídit. Podle nezávislého zdroje opavských novin však 

měl v představenstvu SFC zasednout táborský Oldřich Knotek, výkonný ředitel Bohemians 

Praha Michal Vejsada a další představitel pražského klubu Jiří Křížek. V dozorčí radě měl být 

např. poradce UB Oleg Nikolajev, ředitel SFC Bohumír Vojtovič.657 

 

14. prosince zasedal výkonný výbor Českomoravského fotbalového svazu. Rozhodnutí o 

spojení klubů SFC Opava a Bohemians Praha však odročil na své další zasedání 20. ledna 

2005. Důvodem byl požadavek o více informací k nastalé situaci.658  

 

Před Štědrým dnem informoval Michal Vejsada fanoušky na internetových stránkách 

Bohemians, že opouští od záměru stěhovat opavský fotbal do Prahy, že Bohemians půjde 

vlastní cestou a že bude na nejbližší valné hromadě rezignovat na post předsedy 

představenstva SFC.659  
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Ostatní 

1. července zahájil svou činnost FK Slavia Opava. Po sloučení s oddílem kopané TJ Slavia 

Minerva Opava vykazuje více než 150 registrovaných členů, tři mužstva přípravek a jedno 

mužstvo dospělých. Do předsednické funkce byl zvolen Vratislav Maisel, místopředsedou se 

stal Pavel Franek.660  

 

Hokej 

Hrozící baráž se opavským hokejistům podařilo odvrátit v utkání s HC Havířov Panthers. 

Opavští posíleni vsetínskou výpomocí v podobě Ambruze, Vyrůbalíka a Hrušky porazili doma 

loňský extraligový tým 6:5. V tabulce I. hokejové ligy zaujímali 10. pozici.661 

 

V lednu se opavský hokejový klub rozloučil s brankářem Romanem Šlupinou. „Na základě 

neuspokojivých výkonů rozhodl výbor hokejového klubu o vyřazení brankáře Romana 

Šlupiny z kádru. Nyní mu sháníme angažmá v jiném týmu. Zda to bude u nás, nebo 

v zahraničí, uvidíme v nejbližší době,“ řekl k odchodu hráče manažer opavského klubu 

Oldřich Brada. Místo Šlupiny nastoupil do dalších bojů o existenční body s HC Mladá 

Boleslav Radek Masný. Opava zápas vyhrála 2:1.662 

 

„Opravdu to byl náš letošní nejlepší zápas. Kluci se vystavili k maximálnímu výkonu,“ 

komentoval utkání Opavy s HC Berounští Medvědi, které skončilo výsledkem 3:2, trenér 

Opavy Josef Doboš. „Vsadili jsme na zajištěnou obranu s pokrytím středního a obranného 

pásma. Eiselt je vynikající hráč, ale zvýšenou pozornost jsme mu nevěnovali. Stále nás trápí 

koncovka, proto musíme hrát hlavně odzadu. Dnes bylo také důležité že hráče úvodní 

branka nesrazila do kolen a dokázali na to zareagovat,“663 řekl také k vývoji zápasu. Branky 

za Opavu vstřelil Zdeněk, Sochorek a Šebesta. 

 

Další důležité utkání s HC Prostějovem však Slezané nezvládli. „Bylo to velmi důležité 

střetnutí. Nevím, zda to klukům v první třetině svazovalo ruce a nohy, ale nehráli jsme vůbec 

dobře. Od druhé třetiny se naše hra zlepšila. Měli jsme několik šancí, ale bohužel totálně 

jsme znovu selhali v koncovce…Ani ve třetí třetině to nevypadalo, že bychom neměli uspět. 
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Avšak inkasovali jsme branku na 2:1, a to nás úplně srazilo do kolen. Touto prohrou jsme si 

definitivně zpečetili účast ve skupině o udržení,“664 řekl o zápase, který skončil 1:3, trenér 

Josef Doboš. Hlavní problém viděl v zakončování, kdy hráči místo střely volili přihrávku, a 

také ve velmi mladé obraně. Na zápas se přišlo podívat 410 platících diváků. Již v tomto 

zápase posílil defenzívu mužstva zkušený hráč Dukly Jihlava Karel Šefčík, který přijal 

hostování v Opavě do konce sezony.665 

 

Osud opavských hokejistů v I. hokejové lize zpečetil zápas s SK Horácká Slavia Třebíč na 

domácím ledě. Čtyři sta padesát platících diváků se přišlo podívat na zápas, jehož výsledek 

2:4 předznamenal boj ve skupině o udržení.666  

 

Na začátku roku oznámil předseda opavského hokejového klubu, že je opavský hokej v krizi.  

 

18. ledna se podařilo zvítězit opavským hokejistům na ledě v Písku, poté je čekal další 

důležitý zápas s HC Kometa Brno na ledě soupeře. „Myslel jsem, že navážeme na vítězství 

v Písku, bohužel se tak nestalo. Na ledě týmu, který každý poráží, jsme podali katastrofální 

výkon. První třetina byla doslova tragická. V první přestávce jsme udělali kravál v kabině a 

hra se zlepšila. Nebylo to ale stále ono. Sice jsme vedli, ale s jedním gólem nemůžete 

vyhrát. Domácí srovnal, ale my se necháme hloupě vyloučit. Za což jsme inkasovali druhý 

gól,“667 rozčiloval se nad výsledkem 2:1 trenér Josef Doboš. Vyloučeným hráčem byl Najdek. 

 

HC Slezan poté čekaly tři zápasy doma, které museli opavští hráči vyhrát. Pokud by se tak 

nestalo, hráli by baráž. 

 

Duel s IHC Písek se skórem 5:3 znamenal únik opavských hokejistů z tabulkového dna. 

„Máme vše ve svých rukou. Na hráčích je vidět, že jejich forma má vzrůstající tendenci. 

Škoda, že si až nyní uvědomili, co se od nich vyžaduje. Nyní nás čeká Brno. V tomto zápase 

musíme vyhrát. To je naše další velká nutnost,“ řekl trenér Doboš.  

 

Vytouženým bodem ze zápasu s HC Prostějov (1:1) se opavští hokejisté definitivně 

zachránili v první lize.  
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V květnu psal regionální tisk o přechodu Pavla Šebesty do ostravského klubu Sareza. 

„…Jedná se vlastně o principielní výměnu a v našem dresu by se měli objevit dva Opaváci: 

Dalibor Římský a Daniel Boháč. Oba to jsou odchovanci našeho klubu. Již v minulosti jsme 

naznačili, že chceme jít cestou v Opavě Opaváci,“668 řekl ke změně v tisku předseda klubu 

Mário Boubeníček.  

 

Valná hromada, která se sešla 16. června, projednala stávající situaci, přednesla koncepci 

rozvoje opavského hokeje a zvolila nové vedení. Předsedou klubu se stal Vladimír Kocián, 

místopředsedy Mário Boubeníček a Alena Lhotská. Dále bylo řečeno, že hokej v Opavě 

zůstane zachován na prvoligové úrovni, klub se bude orientovat na opavské hráče a trenéry 

a bude se snažit o zachování vyrovnaného rozpočtu. Byla zvolena nová revizní komise ve 

složení Pavel Beránek, Pavel Heiser, Ivo Kocián, Bohumil Nikel a MUDr. Antonín Vašina a 

nový výkonný výbor se členy Mario Boubeníček, Petr Gottwald, Vladimír Kocián, Miroslav 

Kupka, Alena Lhotská, Stanislav Plánka a Karel Suchánek.669   

 

Přípravná utkání odstartovali opavští hokejisté na přelomu července a srpna na ledě 

polského týmu GKS Tychy. Opavští i přes velkou snahu domácích zápas vyhráli 3:6.  

 

Novou posilou týmu se stal Jiří Ševčík. Sedmatřicetiletý obránce přišel do Opavy z týmu 

Prostějova, poté co jeho mužstvo sestoupilo do druhé ligy. Za sebou měl již více než 400 

prvoligových startů. „Raději jsem zůstal v naší 1. lize, kde to už znám, doma je doma, a i 

když je to do Opavy trochu dál, tak jsem se s manažerem Bradou dohodl. Proti Opavě jsem 

často nastupoval a vím, co se tady asi hraje za hokej, takže do neznáma určitě nejdu,“670 řekl 

rodák z Hradce Králové.  

 

V srpnu se začaly prodávat permanentní vstupenky na novou sezonu. Cena této vstupenky 

vyšla na 680 Kč. Cena za jednotlivá utkání klesla oproti loňskému roku o 5 Kč na 35 Kč, 

zlevněné vstupenky pro ženy, děti a důchodce stály 25 Kč. Vydávaly se také stříbrné VIP 

karty za 1000 Kč.671 

 

                                                 
668 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 44, str. 19. ISSN 1212-2041. 
669 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 50, str. 19. ISSN 1212-2041. 
670 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 64, str. 15. ISSN 1212-2041. 
671 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 64, str. 15. ISSN 1212-2041. 



                                                                                          

 191

Během srpna se špatná finanční situace klubu vyhrotila, což mělo za následek bojkot dvou 

přípravných zápasů opavskými hráči. Tím dali jasně najevo, že bez výplat nebudou hrát. 

Vypadalo to, že Slezan do soutěže vůbec nenastoupí. Klubu se nakonec podařilo získat 

aspoň část peněz, předsedou klubu se opět stal Mario Boubeníček: „Pracujeme na tom, aby 

mužstvo hrálo v soutěži důstojnou roli. S tím souvisí i zajištění finančního chodu kubu tak, 

aby nejen hráči dostávali své finanční odměny včas. Jednáme s několika partnery. Věřím, že 

se začíná opavskému hokeji blýskat na lepší časy.“672  

 

Na opavské trenérské lavici se na posledním zápase před startem soutěže se Vsetínskou 

hokejovou, a.s. objevil Karel Suchánek, bývalý trenér nejbohatšího polského hokejového 

klubu Osvětim. „Ta nabídka tady z výboru přišla. Věřím, že jsem schopen pomoci 

opavskému hokeji. Kvůli trénování jsem rezignoval na funkci ve výboru klubu, tak bych se 

mohl naplno věnovat jen trénování. Nyní ještě musím splnit své povinnosti u juniorky a pak 

se budu věnovat jen mužům. Jsem rád, že jsem mohl u juniorů pracovat, rýsuje se tam 

skvělá parta, a navíc se ukázalo, že mládežnický hokej v Opavě není ve špatném stavu,“ řekl 

v novinách. A jak hodnotil stav mužstva? „…Nedostatky mužstvo určitě má. Soutěž bude 

náročná a bez větší přestávky, navíc bude o dvanáct utkání více. Chybí nám čtvrtá lajna, 

neboť junioři musí hrát svou soutěž. Navíc zde máme technické hráče a potřebujeme k nim 

tvrdší hokejisty,“ řekl Karel Suchánek.   

 

Ve druhém kole hokejové ligy si hladce s opavským mužstvem poradil na domácí půdě HC 

České Budějovice. „Prohrávali jsme lehce osobní souboje u branky i za brankou a od toho se 

vše odvíjelo. Domácí nás tak dostali pod tlak. Navíc Machálkovi praskl nůž na brusli a zápas 

jsme tak dohrávali v pěti obráncích,“673 komentoval výsledek 6:1 trenér Karel Suchánek.  

 

Derby mezi Opavou a Havířovem skončilo remízou 2:2. Domácí hráli v této sestavě: Žigárdy 

– Machálek, Bartoň, Procházka (8.-20. Kramný), Vnenk, Přibyla – T. Lhotský, Harazim, 

Rozum – Kříž, Boháč, Adamčík – Hebar, Zbořil – L. Lhotský, Kašík, Suchánek. Trenér mohl 

do zápasu postavit už i další dva extraligové hráče z Třince Davida Všetečku a Josefa 

Vítka.674 
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Drtivou porážkou 4:1 skončilo další ligové utkání mezi HC Slezan Opava a HC Sareza 

Ostrava. Opava poté zaujala 11. místo tabulky 1. hokejové ligy.675 

 

Cenný bod si připsali Opavští v zápase s KLH Chomutov na domácím ledě výsledkem 2:2.676 

 

Celou první třetinu vzdorovali hráči HC Slezan zámořským posilám HC České Budějovice, 

nakonec však v tomto zápase podlehli 8:2.677 

 

Trenér opavských hokejistů Karel Suchánek na vlastní žádost odešel z Opavy do 

konkurenční Olomouce.678 

 

13. listopadu oslavil opavský zimní stadion padesát let. Kromě možnosti podívat se do míst, 

kde se běžný hokejový divák nedostane, připravil klub v tamním salonku také výstavu, která 

mapovala padesátiletou historii stadionu pomocí fotografií. Přišel i olympijský vítěz z Nagana 

a současný hráč Vítkovic David Moravec, který nešetřil autogramy. Na ledě se v tento den 

proháněly budoucí hvězdy opavského hokeje. Na večerní zápas se Sarezou Ostrava se 

dokonce přišlo podívat třináct stovek lidí a byli odměněni vítězstvím 4:3. Skalní fanoušci byli 

nadšení.679  

 

Na zabezpečenou obranu vsadili opavští hokejisté, když proti nim nastoupil HC Kometa Brno 

v téměř vyprodané hale Rondo. I přes značnou podporu domácího publika se domácím 

nepodařilo dovést zápas do vítězného konce a poprvé v sezóně prohráli a to 3:4.680 

 

Bez Hrušky nebo Hulvy se podařilo opavským hokejistům potrápit favorizovaný celek KLH 

Chomutov a nakonec zvítězit 1:2.681 

 

„Letos třetí derby mezi Opavou a Havířovem začali s větší chutí hosté, kteří od prvních minut 

zaměstnávali domácího brankáře Žigardyho víc než domácí hráči jeho kolegu, extraligou 
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protřelého Maříka. Počáteční tlak Panterů umocnilo vyloučení Bršlici už ve druhé minutě, ale 

dostat puk za Žigardyho záda se jim podařilo až o pět minut později zásluhou ostrostřelce 

Říhy, který dorazil Žigardym vyraženou střelu Vavruši,“682 tak popsal tisk zápas, který Opava 

prohrála v prodloužení 2:3.  

 

Hokejistky 

Úřadující mistryně republiky v ženském hokeji nezačaly ve finálové skupině dobře. Opavanky 

prohrály na berounském ledě 5:2. První třetina byla rozhodující, její výsledek 3:0 ovlivnil 

vývoj celého utkání.683  

 

Ve druhém kole finálové skupiny zvítězily hokejistky doma nad celkem SK Karviná 4:0. 

Slezan hrál ve složení Lhotská – Ditrichová, Vaňharová, Pěluchová, Ivičičová, Šafránková – 

Jandíková, Holešová, Vlašánková st., Zelenková, Handlová – Povýšilová, Šebestová-

Dufková-Horová.684 

 

7. a 8. února pokračovaly opavské hokejistky v boji za obhajobu mistrovského titulu. 

Opavanky nastupovaly oslabené o zraněné hráčky Pěluchovou a Ditrichovou, což se 

projevilo i na zápase s favoritem soutěže Litvínovem, který skončil 2:3. Nad Berounem se jim 

však podařilo zvítězit 1:0. V tabulce finálové skupiny byla Opava po tomto víkendu na 

druhém místě se třemi body za Litvínovem. Třetí Beroun měl stejné bodové skóre jako 

Opava.685 

 

V zápase s Karvinou byly opavské hráčky lepším týmem, měly hru pod kontrolou a nepustily 

soupeřky k téměř žádné šanci. Zápas skončil 2:0. Góly vstřelily Holešová a Tašková.686 

 

Do devátého kola finálové skupiny šly opavské hokejistky již s vědomím, že po výhře 

Litvínova nad Plzní jim zlato uniklo. Mohly však zabojovat o stříbrnou pozici a to se jim na 

domácím ledě v zápase s HC 2001 Kladno povedlo výsledkem 2:1.687  
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Gólmanka a výrazná osobnost opavského ženského hokeje Radka Lhotská hrála za české 

barvy na mistrovství světa v in-line hokeji v Londonu v Kanadě.688 

 

Ženy opavského hokeje začaly novou sezónu účastí na mezinárodním turnaji Challenge cup 

2004. V konkurenci tří týmů z Kanady, moskevského Tornáda, slovenského Zvolena, 

Berouna, Karviné a Děčína obsadily krásné třetí místo.689  

 

Hokejová mládež 

Druhé místo obsadili hokejoví čtvrťáci na mezinárodním turnaji v Žilině. Ve finále podlehli 

týmu Liptovského Mikuláše 1:4. Sestavu tvořili pod vedením Karla Frýdla a Dalibora Skály 

Jan Štindl, Adam Březina, Jan Hudeček, Adam Hájek, Richard Lichý, Dominik Berger, Petr 

Žák, Tomáš Bendík, Filip Fňukal, Lukáš Humplík, Jan Konečný, Luboš Pluhar, Jakub 

Hymlar, David Juran, Jonáš Kuzník, Jan Štencel, Matyáš Vojvodík, Tadeáš Jaroš, Nikolas 

Cios, Ondřej Krupa, brankáři Tomáš Tengler a Matěj Machovský.690 

 

Hokejbal 

Po roce působení v extralize se museli hráči opavského celku SHC TQM Novotný rozloučit, 

když prohráli v sobotu 29. 5. v baráži s TJ Piráti Hradec Králové 4:1, což ovlivnilo podle 

hráče Petra Vehovského i výsledek dalších zápasů baráže. „Rozhodl určitě sobotní zápas, 

kdy to měl Hradec predurčeno, aby vyhrál. Pozvali si sem tři pražské rozhodčí, kteří to 

odpískali úplně jednoznačně. Všichni to viděli. Delegát utkání potvrdil všechny výtky, které 

byly vzneseny. Gól jsme dostali po odpískání a těch přehmatů tam bylo více. Bohužel,“691 

řekl také trenér Jiří Christ. Podle slov trenéra se však tým nejbojovnějších a nejmladších 

hráčů znovu chystá do extraligy vstoupit a to už příští rok. Baráž odehrál tým opavských 

hokejbalistů ve složení Badaj – Matěják, Kříž, Homola, P. Christ, Kučera, Hanel, Schreiber, 

Baletka – Boháč, Přikryl, Přibyla, Římský, Vehovský, Hendrych, Pavela, Prchala, J. Anděl.692  

  

Hokejbalisté SHC začali svou letní přípravu na začátku srpna již v pozměněné sestavě. 

Odešel trenér Jindřich Římský na hostování do extraligového Třince, zraněný Badaj a také 

Korph. Do týmu naopak nastoupil Roman Aust, Miroslav Porubčanský z Gamy, Dušan 
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Vladař ze Sanitransu a brankář Radek Blaga, dále Petr Kivorchian z La Medusy, David a 

Matěj Okrouhlicovi z Hradce nad Moravicí, z dorostu pak Adam Fišer. Přípravu měl zahájit i 

Filip Ondrejo, ale zabránilo mu v tom zranění. Hráči trénovali na Tyršově stadionu i 

v Městských sadech pod vedením trenéra Jiřího Christa.693 

 

Hokejbalisté SHC Opava vyhráli i poslední utkání podzimní části a zimu přečkali na prvním 

místě v tabulce bez ztráty jediného bodu.694  

 

Opavští hokejbalisté Jaromír Hanel, Přemysl Kučera, Petr Christ a Jiří Hendrych získali na 

mistrovství světa dvacetiletých stříbrné medaile.695  

 

Nejlepším týmem okresního přeboru v hokejbale se v letošní sezóně stal DvB AF Kings 

Opava.696  

 

Chůze 

Dvě zlaté a dvě stříbrné medaile si přivezli v únoru členové chodeckého oddílu Prestar 

Opava z halového mistrovství republiky v Praze. Tříkilometrovou trať zvládla na jedničku 

Nikol Brodská (17:59) a v kategorii juniorů Martina Rucká (18:13). Stříbrní byli na 

dvoukilometrové trati dorostenec David Herber (24:56) a junior Petr Ozaniak (25:09). „Jsem 

maximálně spokojen. Snad Herber mol být zlatý, ale nevyšel mu závěr. Jsem rád, že se zpět 

do formy dostává Ozaniak. Loni ho trápilo zranění a mnozí ho už odepsali,“697 řekl trenér Jiří 

Malysa. Toho čekal 20. března v Anglii první limit. 

 

V dubnu se podařilo opavskému chodci Jiřímu Malysovi splnit limit pro olympijské hry 

v Aténách na dvacetikilometrové trati, kterou v Olomouci zvládl za 1:24:02.698  

 

Jezdectví  

26. a 27. června proběhla v Opavě-Kateřinkách generálka na mistrovství republiky Velká 

cena Opavy v parkurovém skákání. I přes účast silných protivníků zvítězil před zaplněnou 

                                                 
693 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 68, str. 19. ISSN 1212-2041. 
694 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 91, str. 12. ISSN 1212-2041. 
695 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 91, str. 12. ISSN 1212-2041. 
696 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 40, str. 19. ISSN 1212-2041. 
697 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 16, str. 19. ISSN 1212-2041. 
698 REGION OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, č. 31, str. 
VIII. ISSN 1212-2041 



                                                                                          

 196

tribunou domácí jezdec Karel Lamich s koněm Credit Sano z JK Opava-Kateřinky. Malá cena 

Opavy putovala do Hořovic s jezdcem Alešem Opatrným, který vyhrál na koni Dance And 

Jump. Z opavských jezdců se nejlépe v této kategorii umístil Jiří Hruška s koněm Nagane, 

který skončil jako třetí. V soutěži st. L**120 cm uspěla Olga Stojčevová s Reznakem 

z Baníku Ostrava, v soutěži st. ST** 140 cm ostravský Marek Hentšel na Salvadoru, který 

získal i cenu firmy Volkswagen Group ale na koni Lada. Cenu Živnostenské společnosti si 

odvezl Jaroslav Jindra svým výkonem na koni Kreace.699  

 

9.-11. července se v areálu JK Opava-Kateřinky uskutečnilo letošní Mistrovství ČR 

v parkovém skákání a drezúře. Opavští si nejlépe vedli v kategorii družstev, kde startovali 

v rámci severomoravského kvarteta Karel Lamich s Creditem a Jiří Hruška s Calettou Auto 

Sitta. Umístili se na druhém místě.700 

 

Kulturistika 

Na mistrovství Moravy a Slezska staršího dorostu v březnu v Bohumíně zvítězil v kategorii 

do 75 kg Michael Dudek z opavského Fitness clubu Pepa. Dvě bronzové medaile přidali také 

Michal Víteček v kategorii nad 75 kg a Jan Lasák v kategorii do 60 kg.701  

 

První říjnový víkend přivítala Opava 149 sportovců ze 30 zemí na Mistrovství světa juniorů a 

masters v kulturistice a fitness. Zaplněná víceúčelová hala byla svědkem vítězství České 

republiky nad Ruskem a Slovenskem. Zlato získali mezi juniory Antonín Kirvej (do 75 kg), 

Michal Strapek (nad 75 kg) a ve fitness juniorů Michal Peterek. Stříbrné medaile si odvezli 

z fitness Lukáš Vršecký a Lenka Bořutová a bronzové medaile veteráni Roman Vrábel (nad 

40 let do 80 kg), Ivan Horáček (nad 50 let) a juniorka Michaela Kohutová.  

 

Letošní 26. ročník největší kulturistické akce ve střední Evropě – Grand Prix Pepa byl 

úspěšný hlavně pro polské sportovce. Bohdan Szczotka zvítězil v kategorii do 90 kg, stejně 

jako v porovnání všech čtyř vah, kde překonal krajany Slodkiewicze (nad 90 kg), Majeka (do 

75 kg) a českého reprezentanta Neužila (do 80 kg). Stal se tak nositelem titulu absolutního 

vítěze. V ženském fitness si prvenství odvezla úřadující světová šampionka, Slovenka Silvia 

Malachovská, v bodyfitness zvítězila Češka Gabriela Kubešová. Vítězem nově zařazené 

fitness mužů se stal nejlepší sportovec českého svazu za rok 2003, mistr Evropy a vicemistr 

světa František Bartoš. Největší hvězdou sobotního večera 13. listopadu se však stal 
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účastník letošní profesionální Mr. Olympia Mohamed Mustafa. „Když skočil z jeviště do 

hlediště, diváci byli bez přehánění jeho,“702 psal tisk.  

 

Kuše 

V lednu kušisté zazářili v Hale Vysoké školy báňské v Ostravě. Nejlépe se vedlo Davidu 

Lhotskému, který skončil druhý. Třetí příčku obsadil také opavský závodník – Dušan 

Kudlička. Mezi ženami vyhrála Jana Slováková a juniory Zbyněk Kudlička.703 

 

14. března čekalo opavský oddíl polních kušistů v hale na Mařádkově ulici v Opavě 

mistrovství republiky.704 Opavští kušisté získali čtyři medalie. O zlato se postarali muži 

v soutěži družstev. Další zlatý kov vyhrál Zbyněk Kudlička, Jana Slováková získala stříbro a 

Václav Losert bronz.705  

 

Z republikového šampionátu v Kostelci na Hané si opavští kušisté přivezli hned dva 

mistrovské tituly. Podle očekávání si zlato přivezl junior Zbyněk Kudlička a také družstvo 

mužů ve složení Václav Losert, Dalibor Lhotský a Dušan Kudlička.706 

 

Český národní tým kušistů se čtyřmi Opaváky v družstvu se letos poprvé vrátil z mistrovství 

světa kušistů bez medaile. Této události přecházel Světový pohár, který se taktéž konal 

v Otrokovicích. Junior Zbyněk Kudlička tu skončil šestý, Václav Losert mezi muži patnáctý a 

Dalibor Lhotský jednadvacátý, Jana Slováková se umístila mezi ženami třináctá. Na 

mistrovství světa mezi sebou zápolilo sto závodníků z osmnácti států světa. Češi své loňské 

tři medaile neobhájili. Losert se umístil na 22. místě, Lhotský byl 30. Kudlička se musel 

spokojit s 11. místem a Jana Slováková s 21. místem. Mezi rozhodci zastával post 

mezinárodního arbitra Dušan Kudlička.707  
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Pokořit dva české juniorské rekordy se podařilo na Mikulášské ceně v Hradci Králové 

opavskému kušistovi Zbyňku Kudličkovi. Nástřelem 296 a 585 bodů vyhrál svou kategorii. 

Bronzovou medaili vybojoval mezi muži Lhotský a mezi ženami Slováková.708 

 

Kuželky 

Opavští kuželkáři sportovního oddílu KK Hagemann Opava prohráli v posledním kole 

nejvyšší domácí soutěže s družstvem Vyškova a získali tak stříbrné medaile. „Přiznám se, že 

jsme počítali se stříbrem, které by nám zajistilo účast v Evropském poháru. Na podzim jsme 

ve Vyškově prohráli 4:12, a proto jsme teď potřebovali vyhrát jakýmkoliv rozdílem. Bohužel 

se to nepovedlo, takže asi převažuje zklamání,“ řekl v tisku předseda oddílu Jaromír 

Hendrych.709  

 

Lyžování 

I letos patřili k nejlepším lyžařům na Moravě a ve Slezsku lyžaři Ski klubu Opava Michael 

Waligora a Jan Gardavský. Michal získal na územních závodech jedno první a dvě druhá 

místa ve slalomu, třetí místo v obřím slalomu a stříbro ve slalomu na mistrovství Moravy. 

Honza získal na územních klasických závodech jedno druhé a jedno třetí místo v obřím 

slalomu, třetí místo v obřím a super obřím slalomu na mistrovství Moravy.710 

 

Motokáry 

Na přelomu května a června se podařilo Janu Nidrlovi na druhém podniku mistrovství České 

republiky v motokárách v kategorii nejmladších, třídy Kadet, vyhrát. Zlatý věnec na stupních 

vítězů získal mezi juniory, třída NJ i další opavský jezdec Zdeněk Trójan.711 

 

Nohejbal 

Opava hostila 21. srpna mistrovství republiky v nohejbalovém singlu. Na kurtech ZŠ Edvarda 

Beneše se očekávala účast celé české špičky a to jak dvojnásobného mistra světa 

modřického Petra Bubniaka či Rybky, Víta nebo Kopeckého.712 „Diváci viděli určitě kvalitní 

nohejbal s překvapivým vyvrcholením. Jen málokdo čekal, že česká jednička Bubniak bude 

až třetí. Babka ale vyhrál zcela zaslouženě a hodně nahlas si řekl o reprezentační dres,“ řekl 
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jeden z hlavních pořadatelů Rudolf Širocký. První místo tedy obsadil Vladimír Babka z NK 

Šacung Praha, druhý skončil Petr Škrejpek z Čakovic a třetí favorit soutěže Petr Bubniak. 

Opavu reprezentoval Richard Macholda, ten ale nepostoupil ze skupiny.713 

 

Plavání 

7. srpna přeplaval kanál La Manche osmnáctiletý student Mendelova gymnázia David Čech. 

Stal se tak nejmladším a zároveň nejrychlejším Čechem, kterému se to podařilo.714 

 

Plážový volejbal 

První červnový víkend hostila Opava turnaj Českého poháru v plážovém volejbale mužů. 

Vítězství slavili Tomáš John a Jan Beneš, druhé místo obsadili Jaroslav Pavlas a Miroslav 

Svoboda a třetí pozici dvojice Luboš Kuchta a Filip Hanák.715  

 

19. a 20. června proběhl v Kateřinkách první letošní mezinárodní turnaj v plážovém volejbale 

Metaxa Super Cup 2004. Finálové nedělní odpoledne proběhlo za velké nepřízně počasí. 

V ženské kategorii si zlaté medaile odvezly sestry Tychnovy, které porazily Petru Novotnou a 

Lenku Felbábovou. Bronzové skončily Zuzana Zemanová a Vendula Haragová. V mužské 

kategorii nenastoupil opavský Michal Palinek se svým partnerem Štěpánem Smrčkem, ale 

s Martinem Klapalem, přesto se mu podařilo vybojovat bronz. Překvapil slabý výkon Finek 

Eriky a Emilie Nyström, které vypadly už v prvním dni turnaje.716 

 

O víkendu na přelomu července a srpna proběhl v beachvolejbalovém centru na Kolofíkově 

nábřeží letní pohár – Swatch Cup. Mezi sedmi ženskými páry zvítězila favorizovaná dvojice 

Lenka Felbánová a Petra Novotná, mezi dvaceti jedna mužskými páry zvítězila dvojice 

Malčík a Pochlop. Z opavských zástupců se dvojice David Šťastný a Martin Bauer umístila 

na sedmnácté pozici.717  

 

Sporttour 

30. ledna byly na pořadu první dvě soutěže – bench press a lehy-sedy – které měly 

premiéru. Na startu celoroční soutěže, která se konala již posedmé, se objevili i loňští 
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vítězové – Lucie Jasoňková, usilující o triumf již potřetí, a Roman Vícha, který zvítězil již 

třikrát.718  

 

V úvodních dvou disciplínách se v tělocvičně ZŠ Mařádkova nejlépe vedlo Vladimírovi 

Klapetkovi. V bench pressu zvedl 135 kg. V ženské kategorii zvítězil výkon 37,5 kg Vlasty 

Grabovské. Klapetek uhájil své prvenství i v disciplíně sedy-lehy (137 sedů-lehů). Z žen 

nejlépe dopadla Monika Binarová výkonem 117 sedů-lehů.719 

 

Třetím dílem v soutěži se stal turnaj ve stolním tenise v herně TJ Slezan, kde se sešlo 

rekordních sedmačtyřicet sportovců. Mezi muži nezaváhal favorit soutěže Jaroslav Schwan, 

mezi ženami zazářila jako nováček soutěže Monika Binarová. Druhé místa si vybojovali 

Miroslav Volný a Zuzana Hřebíčková, které se nepodařilo obhájit loňské vítězství. Třetí pozici 

obsadili Jan Hromada a Jana Heczková.720 Ujala se také kategorie nadějí – dětí, ve které 

zvítězil Jakub Krpec.  

 

K další části soutěže se sportovci sešli v HEI-parku u Fulneku. Závodilo se na lyžích. 

V obřím slalomu na umělém trávníku zvítězili favorité Marek Grabovský a Zuzana 

Hřebíčková. Mezi dětmi opět zvítězil Jakub Krpec.721 

 

V běhu na lyžích se na dobře připravené trati SKP Olomouc v Nové Vsi nejlépe vedlo 

Martinu Schusterovi a Michaele Pavelkové. Tabulku po tomto dílu soutěže vedl mezi muži 

Luděk Pavelek před Janem Šachtelim, v ženské kategorii Monika Binarová.722  

 

V rychlobruslení se soutěžilo v prostorách opavského zimního stadionu. Nejrychlejší byl 

Roman Vícha a Jana Heczková.723 

 

Závěr první čtvrtiny seriálu Sporttour patřil hře badminton v tělocvičně ZŠ Otická. Účastnilo 

se čtyřicet sportovců. Vítězství patřilo Tomáši Havrlantovi, mezi ženami se nejvíce dařilo 

Elišce Königové.724 
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Další čtvrtinu odstartovala střelba ze vzduchové pistole ve Stanici mladých turistů a 

přírodovědců. Nejlepšími byl Jan Bauer a Vlasta Grabovská. Této disciplíny se zúčastnilo 51 

borců.725 

 

Disciplíny plavání na 200 m a šipky proběhly v jednom dni. Nejlépe uplavali vytýčený úsek 

Martin Schuster a Krpcová. Mezi mladými nadějemi byla nejlepší Barbora Krpcová. 

V šipkách se nejlépe vedlo Romanu Víchovi a Věře Podrazké.726  

 

Jedenáctého kola soutěže Sporttour se účastnilo více než čtyřicet sportovců. Na pořadu byl 

tříkilometrový kros kolem Stříbrného jezera. I v této disciplíně exceloval mezi muži Martin 

Schuster. Z žen závod zvládla nejlépe Zuzana Hřebíčková. Mezi kolektivy se o první místo 

rozdělili MAAP a MASH 4077. Tabulku vedla New ROPA, Monika Binarová a Roman 

Vícha.727  

 

Šestihodinový kuželkářský maratón vyvrcholil v kuželně opavského Hagemannu za 

přítomnosti čtyřiceti osmi hráčů prvenstvím Pavla Vaška a Petry Sommerové. Mezi týmy se 

nejlépe vedlo týmu New ROPA.728 

 

Turnaje ve squashi se zúčastnilo třicet pět sportovců. V AB Squash centru prokázali nejlepší 

připravenost Tomáš Havrlant a Monika Binarová.  

 

Závod v orientačním běhu umístili pořadatelé Sporttouru do Bludiště u Jakartovic. Nejvíce 

sportovního štěstí přálo Lucii Jandové a Martinu Schusterovi. Mezi kolektivy se do popředí 

dostal Rychlík. 

 

V prvním atletickém dni Sporttouru se nejlépe dařilo v areálu stadionu ZŠ Englišové Marku 

Grabovskému a Monice Binarové, kdy oba vyhráli běh na 100 metrů, Marek přidal zlato ze 

skoku do dálky a Monika v hodu koulí.729 
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V druhém atletickém dni se nejlépe dařilo Monice Binarové, která zvítězila před Zuzanou 

Hřebíčkovou ve skoku do dálky. Muži soutěžili v hodu koulí, nejlépe se dařilo Luďkovi 

Šimečkovi. Poté se soutěžilo v běhu na 400 m, ve kterém zvítězila Hřebíčková a Grabovský. 

V  závodě nadějí byl nejlepší Marek Schuster, mezi týmy MASH.730 

 

V červnovém devatenáctém díle soutěže čekaly na sportovce v herně šachového oddílu 

Slezanu šachy. Mezi muži se z vítězství radoval Jan Hromada, mezi ženami Eliška 

Königová. Dařilo se také borcům z New ROPA, kteří se začali dotahovat na vedoucí tým 

MASH.  

 

Na hřišti Sokola Slavkov čekala v druhé polovině června na účastníky soutěže Sporttour 

netradiční disciplína – ringo. V přehazování gumových kroužků přes síť byl nejúspěšnější 

Roman Vícha a Petra Sommerová. Mezi kolektivy se dařilo týmu MASH i mladým v souboji 

generací.731 

 

Závěrečnou disciplínou před prázdninovým odpočinkem se stal cyklistický závod. Ve 

větrném počasí na trati mezi Novým Dvorem, Stěbořicemi a Jezdkovicemi zvítězil mezi muži 

Břetislav Sýkora a mezi ženami Jana Heczková. V družstvech si nejlépe vedla New ROPA. 

Stav seriálu v jeho polovině byl tento: Muži – 1. Roman Vícha (289 bodů), 2. Michal Špiláček 

(256 bodů), 3. Vladimír Klapetek (252 bodů), Ženy – 1. Monika Binarová (283 bodů), 2. Jana 

Heczková (242 bodů) a 3. Vlasta Grabovská (221 bodů).732 

 

Po více než měsíční přestávce se 7. 8. zahajovala soutěž Sporttouru kolektivními 

disciplínami – nohejbalem a beachvolejbalem. Jednoznačným vítězem sobotních klání 

v areálu Sokola Kateřinky bylo družstvo MASH, které tak potvrdilo vedení v soutěži.733 

 

V individuálních sportech se do posledních sedmi soutěží vstupovalo závodem v kanoistice. 

V areálu Kánoe Klubu obhájili svá minulá vítězství Vladimír Klapetek a Ludmila Krpcová.734  
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Chladné počasí doprovázelo další disciplínu Sporttouru – triatlon. Početné publikum u 

Stříbrného jezera a také v Palhanci povzbuzovalo dvacet sedm odvážných účastníků. 

Trojnásobný vítěz této disciplíny Jan Chodura nezklamal ani letos. Mezi ženami se radovala 

z vítězství Zuzana Hřebíčková. Vícha a spol. získali prvenství pro New ROPA.735 

 

Dvacáté šesté kolo soutěže proběhlo za horkého letního počasí na tenisových kurtech 

Jantaru/Arako. Již čtvrté vítězství v řadě si vybojoval mezi muži Roman Vícha. Zuzana 

Hřebíčková zvítězila na kurtech poprvé. Mezi kolektivy si další body připsala New ROPA.736 

 

Jubilejní dvoustou soutěží se stal dvacátý sedmý díl soutěže – běh na padesát a třicet 

kilometrů v prostředí Jeseníků. Na delší trase mužů slavil úspěch Jan Chodura, na kratší 

trase žen pak Petra Sommerová. Mezi družstvy opět zvítězili členové New ROPA.737 

 

Krásné počasí přálo při minigolfu. Na městském koupališti se sešlo dvacet čtyři soutěžících, 

aby ukázali své dovednosti. Své první individuální vítězství v dílčí soutěži si tak vychutnal 

Jan Ticháček, naopak Jana Sýkorová si připsala již pátý minigolfový triumf.738  

 

Tělocvična v Oldřišově a přilehlé okolí bylo dějištěm závěru sportovních soutěží sedmého 

ročníku seriálu Sporttouru. Zápolilo se ve fotbalu, v míčovém víceboji a krosové štafetě. Po 

dramatickém celoročním souboji s týmem MASH vyhráli členové kolektivu New ROPA 

s 251,5 body. Vítězi se tak stali Emil Benek, Jan Chodura, Jan Hromada, Pavel Vašek, 

Roman Vícha, Dalibor Novotný, Luděk Šimeček, Marek Ludkewicz, Lenka Floriánová, 

Ludmila Krpcová, Hana Stečková a Věra Girášková. Druhý byl MASH s 242,5 body, třetí pak 

družstvo MAAP se 180,5 body.739 

 

Vítězem letošního seriálu Sporttour se mezi muži stal Roman Vícha, dosáhl tak již čtvrtého 

triumfu. Na druhém místě skončil Michal Špiláček, na třetím Vladimír Klapetek. Mezi ženami 

si prvenství odnesla navzdory zranění a následné operaci Monika Binarová. Druhé místo si 

vybojovala Zuzana Hřebíčková, třetí pak Eliška Königová.740 
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1213-5577. 



                                                                                          

 204

 

Squash 

AB squash reprezentovalo na mistrovství republiky juniorů třináct sportovců. Opavští si 

nakonec dovezli domů všechny tři medaile. Zlato získala Anna Kimundová v kategorii G 13. 

Stříbro si vybojoval Petr Paleta ve skupině B 11. Bronzovou příčku obsadil ve skupině B 13 

Daniel Mekbib. Svěřenci Romany Adámkové a Karla Wankeho pařili k neúspěšnějším 

výpravám.741  

 

Dvě zlaté medaile si přivezli junioři z mezinárodního turnaje Slovak Junior Open 2004, který 

proběhl 17. až 19. září v Bratislavě. Anna Klimundová, úřadující mistryně ČR, jela na 

Slovensko jako favoritka a ve své roli obstála. Zvítězila ve skupině do 15 let. Daniel Mekbib 

vyhrál kategorii do 13 let a připsal si tak ke dvěma titulům mistrů republiky další velký 

úspěch.742 

 

Turnaji na Slovensku předcházelo mezinárodní squashové utkání v Českých Budějovicích za 

účasti České republiky, Rakouska, Německa a Švýcarska. Věkovou kategorii do 13 let 

vyhrálo reprezentační družstvo ČR, jehož členem byl také Daniel Mekbib. Družstvo 

patnáctiletých společně s Davidem Hálkem skončilo na 2. místě.743 

 

Střelba  

Juniorka Gabriela Krečmerová ze střeleckého klubu Ostroj Opava vybojovala na mistrovství 

republiky ve střelbě z malorážky v Plzni-Lobzích dvě bronzové medaile a to ve standardní 

malorážce SM 60 výkonem 589 bodů a v SM 3 x 20 výkonem 671,4 bodů.744  

 

Na konci sezóny pak družstvo dorostu Opavského střeleckého klubu ve složení Jiří 

Hromada, Gabriela Krečmerová a Zuzana Olšovcová vybojovalo v disciplínách standardní 

malorážka 3x20 a 60 ran vleže 1. místo.745 

 

Šachy 
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Členi opavského Hagemannu působili během celého ročníku velmi suverénně a proto se 

mohli na jeho konci radovat z mistrovského titulu. Tento cíl naplnili porážkou Karviné. 

Slezané nastoupili v plné sestavě: Zbyněk Hráček – druhý nejlepší hráč žebříčku a 

reprezentační jednička, Bartek Macieja – polská jednička, bývalý mistr Evropy, Tomáš Oral – 

velmistr, který jako jediný porazil Kasparova v simultánce proti české reprezentaci, Vjačeslav 

Dydyško – běloruský velmistr, Socko Bartosz – polský velmistr, Pavel Blatný – český 

velmistr, Rafael Antoniewski – polský mezinárodní mistr, Robert Cvek, mezinárodní mistr, 

Sergej Veselovski, mezinárodní mistr, Tomáš Polák – český velmistr a Marek Matlak – 

polský mezinárodní mistr.746 

 

Tanec 

Tanečníci juniorské kategorie plesových formací s choreografií mix latinskoamerických tanců 

Taneční školy při HOLOS získali na Mistrovství Moravy v soutěži Dance formation 1. 

místo.747 

 

Triatlon 

Na konci června uspořádal opavský Triatlon klub čtrnáctý ročník triatlonu pro širokou 

veřejnost. Závod v areálu opavského Stříbrného jezera se stal součástí seriálu závodů DIDI 

Cupu a zároveň mistrovstvím Moravskoslezského kraje. Vítězem v kategorii benjamínci se 

stal Jiří Toloch z Opavy. Barbora Baďurová rovněž z Opavy vyhrála kategorii mladších 

žákyň. V mužské kategorii si pro výhru došel Adam Chmielowský z TSV Cottbus. Nejstarším 

účastníkem se stal čtyřiapadesátiletý Pavel Stuchlík z Opavy, který trať zvládl za hodinu a 

třináct minut.748  

 

Mezi účastníky letošní letní olympiády v Athénách byla i opavská triatlonistka Renata 

Berková, která si mezi padesátkou borců vybojovala třicáté druhé místo. „Hodně mi pomohla 

návštěva fanoušků z Opavy a z Brna. Snažili se mě vhodně uklidňovat a minimalizovat 

trému, která provází čekání na každý vrcholový závod,“ řekla v tisku. Triatlon (1 500 m 

plavání, 40 km jízdy na kole a 10 km běh) byl zařazen až nakonec her. „Nevím, jak dlouho 

mě ještě bude tak hektický způsob života bavit. Zatím trénuji s plným nasazením, ale na 

příští olympiádu už asi nepojedu,“ 749 řekla něco málo o svých plánech. 
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Opava byla v letošním roce dějištěm mezinárodní akce E.ON XTERRA CZECH TOUR 2004 

v terénním triatlonu. Akce proběhla v rámci oslav 780 let města Opavy pod organizačním 

vedením S.C.A. Sports and Cultural Agency v lokalitě Stříbrného jezera. Po plavání 

následovala jízda na kolech podél břehů jezera a poté běh s cílem na Horním náměstí.750 

V kategorii Elite muži zvítězil František Žilák před Petrem Kučerou a Peterem Hertlem. 

V absolutním pořadí žen se na prvním místě umístila Renáta Berková, na druhém Kateřina 

Pánková a na třetím místě Jana Bezdíčková. V kategorii Muži 1 (15-19 let) zvítězil Lukáš 

Bača, mezi Muži 2 (20-29 let) byl nejlepší Tomáš Havlík, mezi třicetiletými pak David Vedra a 

čtyřicetiletými Ladislav Gočaltovský. Z padesátníků se nejlépe dařilo Miroslavu Kaňovi. Ve 

štafetě zvítězila sestava Petr Wolf, Tomáš Najser a Petr Mikeska. V kategorii Ženy 1 (15-19 

let) byla nejlepší Jana Chocholová, mezi dvacetiletými pak Renáta Berková.751 

 

Volejbal 

V sobotu 9. ledna čekala na opavský volejbalový tým Ostroj Opava odveta Českého poháru 

s Duklou Liberec. Jelikož první zápas v severních Čechách prohráli s velkým přídělem, 

nečekali fanoušci od dalšího zápasu s úřadujícím mistrem žádné zázraky. Ligový nováček 

z Opavy však bojoval statečně a zápas vyhrál 3:1, do Final tour Českého poháru, který se 

konal v opavské víceúčelové hale, však nepostoupil.752  

 

V obou zápasech se již představil na trenérské lavičce nový člověk. Byl jím Rastislav Chudík, 

který nahradil odvolaného Lubomíra Vašinu. Opavské prostředí mu nebylo cizí, protože je 

poznal v loňské sezóně jako hráč v místním dresu. K prohranému zápasu s Libercem se 

vyjádřil takto: „…Trápí nás komplikovaná přihrávka po soupeřově dobrém servisu. Tam nám 

vázne komunikace, věřím, že se to zlepší a mužstvo může být svým způsobem nebezpečné 

pro každého soupeře…Liberec považuji za nejkvalitnější družstvo v extralize, měli jsme 

smolný los.“753 Mužstvo hodnotil ale jako době připravené, potřeboval jen zlepšit vzájemnou 

komunikaci. Nad nabídkou Opavy dlouho neváhal: „Já jsem měl smlouvu v Žilině. Mužstvo 

ale nasbíralo nepředpokládané body a dostalo se ze sestupových problémů. Je zachráněno, 
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tím se uvolnil prostor pro práci druhých. Já jsem s Opavou svázán. Navíc, když mi tuto práci 

nabídlo více lidí, nejen pan Rabinský, tak jsem to přijal.“754 

 

Po domácím vítězství Opavy nad Příbramí čekal na Ostroj VK Fatra Zlín. „Domácí hráli 

velice dobře. My jsme se vlastně nedostali k ničemu. Měli jsme problém s jejich servisem a 

špatnou nahrávkou jsme hodně kazili…Nejsme schopni zahrát venku, což se ale nedá říci o 

domácí palubovce. Nevím, čím to je, ale věřím, že náskok, který máme, udržíme a play off 

hrát budeme,“ řekl k výsledku 3:1 opavský kapitán Peter Goga.  

 

Ostroj díky skvělému výkonu v dalším zápase tentokrát s VK Kladno rychle zapomněl na 

poslední prohru ve Zlíně a připsal si na své konto další body výsledkem 3:1. Na utkání se 

přišlo podívat 750 diváků.  

 

Velkým zklamáním skončilo derby opavského Ostroje s ostravským DHL. „Bylo to hodně 

špatné. Znovu se potvrdila stará pravda, že venku zahrát neumíme. Soupeř byl jasně 

volejbalovější. Nešlo nám vůbec nic, doslova jsme se jen vezli. Nevím, co víc k tomu říci,“755 

prohlásil kapitán Peter Goga o výsledku 3:0.  

 

Až příliš mnoha chyb se dopustili opavští hráči Ostroje v zápase s Chance Odolena Voda. 

Vyprodaná hala čekala na opakování se hladkého vítězství Opavy nad favorizovanými 

Českými Budějovicemi, ale to se nekonalo. Výsledek 0:3 okomentoval trenér Rastislav 

Chudík takto: „Věděli jsme, že vstupujeme do těžkého dvojzápasu. Proti Budějovicím jsme 

podali dobrý koncentrovaný výkon. Ve druhém utkání se opět ukázala psychika. Soupeř 

podával volněji, absolutně nerozumím tomu, co jsme ve druhém setu předvedli na přihrávce. 

Samozřejmě se potvrdilo, jak moc nám chybí libero. Bez toho to nemůžeme hrát a tím 

pádem nemůžeme ani střídat smečaře a nahrávače, neboť na lavičce nikdo není. Hráči chtěli 

před plnou halou Odolku porazit, ale když moc chcete, tak to zákonitě nejde.“756 

 

Další utkání v Příbrami Opavští prohráli (3:2) a od sedmého Zlína je oddělovaly pouhé tři 

body. „Ten náskok se sice ztenčil na tři body, ale ve čtvrtek máme Zlín doma. Pokud ho 

neporazíme, tak nemáme v první šestce co dělat,“757 řekl Goga.  
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24. února hostila víceúčelová hala v Opavě závěrečný Final tour Českého poháru. Pořádající 

oddíl Ostroj Opava lákal diváky zajímavým vstupným, dospělí platili 40 Kč, děti 5 Kč. Ostroj 

se bohužel do závěrečné čtyřky neprobojoval. „ Je to takovou kaňkou, ale od příští sezony by 

měl pořádající oddíl dostat volnou kartu. Naším cílem je, aby finále slavilo úspěch, neboť 

chceme, aby Opava byla příští rok jedním z měst, kde se budou hrát některá klání 

volejbalové Evropské ligy,“758 řekl Alexandr Hradil z Ostroje. 

 

Semifinálové a finálové boje Českého poháru přinesly divákům opravdu kvalitní sportovní 

zážitek a také jedno překvapení v podobě podprůměrného celku extraligy ze Zlína, kterému 

se podařilo vyřadit zkušenou Duklu Liberec. Vítězem soutěže se nakonec stala Odolena 

Voda. „Celá akce měla luxusní úroveň. K vidění byly dramatické zápasy. Takových akcí by 

mělo být v Opavě více,“759 řekl médiím jeden z diváků. 

 

Konečně! Volejbalisté si přivezli z kladenské palubovky tři body za vítězství 3:0. Rozhodl 

úvodní set. „První a velmi cennou výhru jsme přivezli z Odoleny Vody. V sobotu to bylo první 

tříbodové vítězství. Musím ale přiznat, že soupeř měl oslabenou sestavu, a tím nám to trochu 

ulehčil. Každopádně věřím, že už se nám bude u soupeřů dařit více,“760 řekl tisku opavský 

smečař Tomáš Plichta.  

 

Extraligové derby s DHL Ostrava zvládli Opavští na jedničku. S výsledkem 3:1 mohl být 

trenér spokojen, ten se dostal v průběhu utkání i na palubovku, když zastupoval v roli 

nahrávače. Největší hvězdou utkání, které sledovalo 750 diváků, se stal Martin Demar.761 

 

O překvapení kola se Opavští postarali na palubovce Českých Budějovic, odkud se jim 

podařilo odjet s výsledkem 2:3. „Naše hra byla uvolněnější než ta domácí. Budějky se chtěly 

posunout v tabulce na druhé místo, proto podle mne hráli tak křečovitě, ale i nám šlo o 

hodně,“762 komentoval zápas opavský kapitán Peter Goga.  

 

                                                 
758 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 16, str. 20. ISSN 1212-2041. 
759 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 18, str. 18. ISSN 1212-2041. 
760 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 18, str. 20. ISSN 1212-2041. 
761 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 20, str. 20. ISSN 1212-2041. 
762 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 22, str. 20. ISSN 1212-2041. 



                                                                                          

 209

V dalším zápase na domácí palubovce se opavským volejbalistům podařilo zdolat vedoucí 

celek extraligy Duklu Liberec 3:2. „Liberec je těžký soupeř. Myslím si, že jsme se na něj 

dobře připravili. První set jsme uhráli výborným výkonem. Dobře hráli Paták s Gogou. 

Jakmile se ale chlapci dozvěděli výsledek z Ostravy, a my máme jisté páté místo, trochu 

spadla koncentrace a vůle. Soupeř začal předvádět výborný volejbal a přehrávat nás. Jsem 

strašně rád, že se nám podařilo ve čtvrté sadě vrátit zpět do zápasu a najít sestavu, která je 

schopna hrát. Tím chci celému družstvu poděkovat,“763 řekl o svých hráčích trenér Rastislav 

Chudík. 

 

Opava se probojovala do čtvrtfinále, kde ji čekalo mužstvo DHL Ostrava. Vítězstvím 2:3 si 

opavští volejbalisté zajistili účast v semifinále. „Hrát vše doma, tak jsme mistři. V naší hale 

jsme téměř k neporažení,“764 řekl po zápase opavský hráč Michal Palinek. Zápas vidělo 1200 

diváků. 

 

V boji o postup do finále zastavila opavský VK Ostroj až Odolena Voda. Tým hostů vyhrál 

1:3. „Chci soupeři pogratulovat k postupu. Byl po celou sérii lepším mužstvem. Myslel jsem, 

že je dnes zatlačíme servisem, bohužel když se lámal chleba, tak nám to vůbec nešlo,“ řekl o 

výkonu opavského týmu kapitán Peter Goga. Utkání však Opava nedala zadarmo, což 

přiznal i kapitán Odolené Vody Marek Pakosta: „I když jsme vyhráli 3:1, nebylo to vůbec 

jednoduché utkání. Bylo to hodně náročné po psychické stránce a navíc ti fanoušci jsou 

opravdu fantastičtí. Rozhodně by si zasloužili ještě čtvrtý zápas.“765 Za Opavu hrálo mužstvo 

v sestavě Goga, Plichta, Denár, Michálek, Valaštek, Paták, libero Palinek – Klos, Jurtík, 

Kvapil. 

 

Po vítězství Ostroje Opava nad Vavexem Příbram 3:2 se Opavští značně přiblížili k bronzové 

medaili. „Chyběla nám herní pohoda. Zřejmě na hráčích ležely ještě ty porážky od Odoleny 

Vody. Nakonec z toho vyplynulo těžké vítězství. Byl hodně znát úzký kádr,“766 řekl po zápase 

Chudík.  
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Vrchol sezony znamenal pro opavské volejbalisty závěrečný boj o bronz. Nováček extraligy 

vybojoval před zaplněnou halou na Mařádkově ulici s Příbramí výsledkem 3:2 kýženou 

medaili.767 Trenéra Rastislava Chudíka poté lákala nabídka polského celku z Kedzierzynu.768 

 

V květnu proběhla v opavské víceúčelové hale kvalifikace o postup na mistrovství Evropy ve 

volejbale. Náš národní tým začal 14. května zápasem se Slovinskem, poté pokračoval 

v zápolení s Estonskem a Ukrajinou. Ani jeden soupeř však český tým nedokázal překonat a 

Češi vyhráli 3:0.769 

 

Na začátku června bylo avizováno v tisku již kompletní složení týmu volejbalistů opavského 

Ostroje pro další sezónu. Na bloky byli zvoleni Denar, Kvapil, Sukuba (Liberec), 

k univerzálům patřil Paták, Pitner (Budějovice), dvojici nahrávačů tvořili Malčík (Ženeva) a 

Mikula (VKP Bratislava), smečaře zastupovali v týmu Plichta, Valaštek, Kysela (Ženeva), 

libero pak Obdržálek (Sosnovec) a Janečka (Olomouc). Jedinou neobsazenou pozicí bylo 

místo trenéra a jedno místo v soupisce, kde si nechávali ředitel klubu Lubomír Rabinský 

otevřená vrátka. Mužstvo opustili Goga (DHL Ostrava), Provazník (Prešov), Jurtík, Klos, 

Palinek, Kempisty (Polsko), trenér Chudík (Polsko).770  

 

Příprava na novou sezonu začala pro opavské volejbalisty 17. července. Čekal je kondiční 

pobyt v oblasti Králického Sněžníku a cca pětadvacet duelů.771  

 

Do nové sezony vstoupil opavský volejbalový celek Ostroj Opava již pod novým názvem. 

„Ostroj upřednostňuje jiné aktivity v oblasti reklamy a marketingu, než je volejbal. Došlo tedy 

k dohodě, že z pozice hlavního sponzora odejde, nejedná se o náhlé rozhodnutí. Již dlouho 

se to připravovalo. Většinový balík akcií klubu, to znamená sedmdesát procent, jsem koupil 

já,“ řekl ředitel klubu Lubomír Rabinský. Klub se tedy přejmenoval na Ferram Opava. 

„Rozpočet na nový ročník je pokryt. V těchto dnech jsme kousek od podpisu reklamní 

smlouvy s novým partnerem. Navíc máme podporu i místních firem,“772 řekl v tisku ředitel. 
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Další změnou bylo dosazení Pera Škrobánka do představenstva klubu. Mužstvo také začalo 

hrát v nové hale.  

 

Klub v červnu stále hledal nového trenéra. Zprvu se zdálo, že by mohl vyjít příchod Jaroslava 

Tomáše z Ostravy. Domluva však selhala na požadavku ostravského klubu na jeho výměnu 

za Petera Gogu.773 

 

10: a 11. července mohli opavští sportovní fanoušci zajít na špičkový volejbal. Opava se 

stala hostitelem závěrečného finále Evropské volejbalové ligy. Ve víceúčelové hale se 

představily týmy České republiky, Ruska, Nizozemí a Německa.774 Finále patřilo České 

republice a Rusku a byl to náš tým, který zdolal jeden z nejlepších celků světa. „Diváci si 

dnes přišli na perfektní volejbal. Samozřejmě, že oni byli perfektní. Moc nám pomohli. 

Doufám, že tady budeme hrát všechna další utkání, od evropské až po olympijskou 

kvalifikaci. Opava nám prostě sedí,“775 řekl k utkání blokař italského Trentina Michal Rak. 

Publikum si pochvaloval i trenér české reprezentace Petr Zapletal: „Diváci nás pořád hnali, a 

to i když se nám nedařilo. Byli naším sedmým spoluhráčem a za to jim chci za celý tým 

poděkovat.“776 Opavský masér v reprezentačních barvách Stanislav Turek byl téhož názoru: 

„Čeští diváci dokázali vytvořit ještě bouřlivější atmosféru, než jakou jsme zažili v Turecku, a 

to je co říct.“777 

 

Letní přípravu opavských volejbalistů již vedl nový trenér, bývalý reprezentant Milan 

Hadrava. „Poslední dva roky jsem dělal hrajícího asistenta ve druhé francouzské lize. Bylo to 

ale něco jiného než tady. Dělat hrajícího trenéra je buď někdy výhoda nebo také ne. Tady 

nastupuji jako hlavní trenér a to je pro mne obrovská výzva. Navíc mužstvo jako je Opava, 

má kvalitní kádr, se kterým chceme zaútočit na play off a možná také na medaile,“778 řekl 

v tisku. Prvních čtrnáct dnů věnovali hráči suché přípravě – atletice, posilování, cyklistice. Na 

začátku srpna se pak přesunuli do haly a hru doplnili posilováním a atletikou.  
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Prvním startem volejbalistů opavského Ferramu byl turnaj v Chlumci nad Cidlinou. „Bylo 

vidět, že mají za sebou kondiční přípravu, ale chybělo mi tam nasazení. Je to taková facka, 

kterou jsme potřebovali. Přišla v pravý čas, spadli jsme z hrušky zpátky na zem. Věřím, že 

teď opět nastartujeme,“779 řekl ředitel klubu Lubomír Rabinský, poté, co Opavané skončili 

v základní skupině.  

 

Na domácí palubovce se opavští hráči představili poprvé v nové sezóně v utkání s celkem 

Liberce, který si spletl datum utkání a do Opavy přijel o týden dříve. „Bylo vidět, že soupeř je 

s přípravou úplně někde jinde. My jsme se teprve začali s míčem sehrávat až nyní, neboť 

doposud jsme byli zaměřeni pouze na kondiční část. Krom jednoho setu byly všechny sady 

vyrovnané a končily rozdílem dvou míčů,“780 řekl o výsledku 1:4 pro Liberec ředitel 

opavského klubu Lubomír Rabinský. 

 

3. září odstartoval první ročník domácího mezinárodního turnaje ve volejbale. A že to nebyla 

jen tak nějaká soutěž dokládá i účast úřadujícího mistra Polska Jastrzebie či reprezentace 

Tunisu. Extraligoví volejbalisté Ferramu Opava soutěž vyhráli poté, co ve finále zdolali 

v derby DHL Ostrava 3:1.781 

 

V pětisetové drama se vyvinulo první kolo extraligy mezi VK Ferram Opava a DHL Ostrava. 

Výsledku 2:3 však Opavští nelitovali. „Tento zápas byl velmi prestižní. Škoda, že jsme tohoto 

soupeře dostali hned na začátek sezony. Ale myslím si, že bod na to, jak to s námi po dvou 

setech vypadalo, je nakonec dobrý,“ řekl opavský smečař Tomáš Plichta. Opava hrála ve 

složení Malčík, Valaštek, Denár, Paták, Kysela, Sukuba, libero Obdržálek – Kvapil, Mikula a 

Plichta. Zápas sledovalo 800 diváků.782  

 

Domácí porážku odčinil 2. října opavský celek v zápase s JMP Brno, nad kterým zvítězil 

2:3.783  

 

„Po porážce se Zlínem na nás leží deka, potřebujeme se z ní dostat,“ řekl v tisku trenér Milan 

Hadrava. Krizi prohloubil i prohraný zápas s Českými Budějovicemi 3:0. Ani univerzál Aleš 
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Paták si nevěděl rady: „Do dvacítky hrajeme dobře, jenomže přijde koncovka a z naší strany 

je to křeč. Nevím, v čem to je. Natrénováno máme. V tréninku nám jde úplně všechno, ale 

přijde zápas a jsme svázáni tím, že moc chceme.“784 

 

Šesté místo v tabulce extraligy zaujímali opavští hráči po zápase v Liberci, kde hladce 

prohráli 3:0.785 

 

13. listopadu vybojovali opavští volejbalisté v zápase s DHL Ostrava cenné dva body 

výsledkem 2:3. Poprvé také nastoupil do hry i trenér Opavy Milan Hadrava. „Úkolem Milana 

na hřišti je zlepšit naši přihrávku organizací hry ve vypjatých situacích,“786 řekl ředitel klubu 

Lubomír Rabinský.  

 

Další zápas opavských volejbalistů na domácí palubovce s předposledním celkem extraligy 

Brnem skončil tolik očekávaným vítězstvím 3:2 pro domácí. „Všichni věříme, že ano, že už 

konečně ten zlom nastal. Začátek byl těžký. Bylo zde sedm nových hráčů a je těžké 

poskládat tu ideální sestavu. Navíc je zde dvanáct vyrovnaných volejbalistů. O to je to pro 

trenéry těžší,“787 řekl v tisku opavský smečař Vladimír Kysela. „Dva sety výborné. Ve druhé 

sadě jsme stáhli náskok soupeře. Dobře jsme podávali, držela se taktika, která byla 

stanovená. Smečaři téměř vše skládali, ale poté přišel útlum a nakonec i drama. Ovšem poté 

jsme nechytli začátek třetího a také čtvrtého setu. Udělali jsme pár zbytečných chyb a 

nezablokovali útok soupeře. Začali nám vytloukat bloky a my jsme ztratili systém. Z toho 

vznikly ty nervy a Brno se dostalo zpátky do hry,“788 řekl spokojený Lubomír Rabinský.  

 

Po vítězství ve Zlíně (0:3) postoupil Ferram Opava v tabulce na čtvrté místo. „Zlín nás ničím 

nepřekvapil, hráli jsme svoji hru a potvrdili naši vzrůstající formu,“789 řekl po utkání spokojený 

opavský nahrávač Tomáš Malčík. 

 

Ferram Opava se na domácí palubovce snažil co mohl, ale nezvládl koncovky prvního a 

čtvrtého setu a to rozhodlo v zápase s Českými Budějovicemi o výsledku 1:3. „Konečně jsme 
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začali dohrávat bokovky. V prvním setu nám čtyři bodovky doslova ulítly, kdybychom je 

uhráli, mohlo by se celé utkání vyvíjet jinak. Těžké míče, které čapneme, musíme dohrávat a 

proměňovat v body, o tom to je. Dvakrát jsme prohráli o dva body. V jiných sportech by to 

bylo na remízu, bohužel volejbal nerozhodný výsledek nezná,“790 řekl o zápase Hadrava. 

 

Již čtvrté vítězství si připsali na své konto opavští volejbalisté po utkání s Vavexem Příbram. 

Svou roli favorita dokázali výsledkem 0:3. „Přehráli jsme domácí celek téměř ve všem. Dařil 

se nám útok, podání i bloky,“791 řekl blokař Martin Demar.  

 

V posledním zápase opavských volejbalistů v letošním roce se nedařilo. V boji s Duklou 

Liberec zcela vyhořeli. Doma prohráli 0:3. V tabulce volejbalové extraligy skončili na pátém 

místě.792  

 

Volejbalistky  

Volejbalistky Minervy Opava ukončily druhou ligu na krásném druhém místě. „Jsem rád, že 

jsme se rozloučili nejlepším výkonem v sezoně. Za to patří dík všem hráčkám,“793 řekl po 

posledním zápase s již jistým vítězem soutěže OP Prostějov opavský trenér Antonín Kutěj. 

Opavanky hrály v sestavě Pokorná, Benešová, Beinhauerová, Moslerová, Holystová, 

Kupčíková – Kozáková.  

 

OS ČSTV Opava 
V březnu se chystala volba nového předsedy, jak se na celou situaci díval tajemník Ladislav 

Kreisel, o to se podělil s čtenáři místního tisku: „Náš dlouholetý předseda prof. Ing. Josef 

Novák, CSc., už hodně dlouho hovoří o tom, že by ho měl vystřídat někdo jiný, předseduje 

totiž již od roku 1989. Já osobně mu již několik let říkám, že předsednictví může předat, až 

bude mít svého nástupce. A předseda v letošním roce obětavě vykonával svou funkci i při 

vážných zdravotních problémech. Být předsedou tak velké organizace, jako je okresní 

sdružení, to vyžaduje určité schopnosti a také velkou zodpovědnost.“ Kandidát se nakonec 

našel, stal se jím Stanislav Pešát, který kandidaturu přijal. „Je to výrazná osobnost. S jeho 

příchodem do výkonného výboru došlo k dalšímu posunu vpřed. O tom, zda se stane 
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předsedou, ale rozhodnou delegáti na valné hromadě. A těch bude ve dvou komorách kolem 

dvě stě padesáti,“794 řekl Kreisel.  

 

S rekordní více než osmdesátiprocentní účastí proběhla 11. března již šestnáctá valná 

hromada OS ČSTV. Volil se totiž nový předseda. Josef Novák se této funkce vzdal po 

patnácti letech ze zdravotních důvodů. Delegáti mu za jeho úsilí udělili titul Čestný předseda 

OS ČSTV. Novým šéfem organizace byl zvolen Stanislav Pešát. Do výkonného výboru za 

Komoru sportovních svazů byli zvoleni Jaromír Hendrych (kuželky), Jiří Nosek (tenis), Miloš 

Pavelek (volejbal) a Jiří Vlček (fotbal). Za Komoru tělovýchovných jednot a sportovních klubů 

byli zvoleni Oldřich Jakubek (SFC Opava) a Karel Vehovský (SK Kravaře). Nově se 

poskládala také Revizní komise a to takto: Petr Fichna (Spartak Chuchelná), Josef Grégr 

(HBC Slavia Opava), Vladimír Grossmann (SC Pustá Polom), František Košař (TJ Hlučín) a 

Zdeněk Viktorin (BK Trefa Opava).795 

 

Ostatní 

Zastupitelé města Opavy schválili peněžní výpomoc BK Opava, který by bez pomoci města 

musel vracet dvacetimilionovou dotaci na výstavbu haly státu. Fotbalový klub neměl tolik 

volných peněz, aby mohl splnit dotační podmínky. „Byla to záloha na kupní cenu haly. 

Záloha podle doposud platné smlouvy, že město halu odkoupí po pěti letech. Zachránili jsme 

tím státní dotace, protože jinak by BK nesplnil podmínku o volných finančních zdrojích. 

Generální dodavatel také přislíbil, že peníze použije výhradně na splacení závazků 

subdodavatelům haly, což je hodně menších opavských firem,“796 řekl primátor Zbyněk 

Stanjura. 

 

V lednu se vyhrotil spor o novou smlouvu města Opavy s HC Slezan o správu zimního 

stadionu. ČSTV bylo prostředníkem. 21. ledna se obě strany setkaly a usnesly se na tomto 

prohlášení: 

- Statutární město Opava významným způsobem přispívá k rozvoji sportu na území 

Opavy. 

- Statutární město Opava podporuje pravidelnou sportovní činnost (zejména granty) i 

významné sportovní akce (např. Závod míru, Grand Prix Pepa, MS juniorů 

v kuželkách apod.). 
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- Statutární město Opava investuje v posledních letech stovky milionů korun do staveb 

a rekonstrukcí sportovišť (městská víceúčelová hala, fotbalový stadion, zimní stadion, 

Tyršův stadion, koupaliště, hokejbalové hřiště apod.). 

- Všechna sportoviště v majetku města využívají sportovní kluby zdarma, provozní 

náklady v částce mnoha milionů ročně hradí město. 

- Účastníci jednání doporučují výboru HC Slezan přijmout nabídku města na převod 

správy zimního stadionu na Technické služby Opava.797  

 

Zástupci klubu na konci ledna podepsali smlouvu, že předávají stadion Technickým službám 

Opava. Město se zavázalo platit provoz celého stadionu a sportovci mohli využívat zařízení 

zdarma a mohli také využít zisk z pronájmu reklamních ploch. „Hokejový výbor vyslyšel 

doporučení ČSTV i doporučení naše,“798 řekl opavský primátor Zbyněk Stanjura.  

 

22. dubna se zapaloval na Tyršově stadionu olympijský oheň. Nezahajoval sice „pravé“ 

Olympijské hry, ale odstartoval ty opavské. Jednalo se o první ročník sportovní události, 

které se účastnilo neuvěřitelných 750 závodníků – 483 žáků, 234 studentů a 33 zdravotně 

postižených. Zápolilo se v běhu na 60 m, 100 m, ve skoku do dálky, ve štafetě, v plavání na 

50 m znak, 50 m prsa, na 50 m volný způsob, na 25 m prsa a volný způsob a v gymnastice. 

Hry zahájil primátor města Ing. Zbyněk Stanjura a Mgr. Petr Rotrekl.799 

 

Opavští zastupitelé odhlasovali další podporu městské víceúčelové hale v podobě 23 milionů 

korun. Z toho se měly uhradit splátky za výstavbu haly a více než 4 miliony korun na provoz 

haly v letošním roce. Peníze však provozovatel haly, společnost Hala Opava, měl dostat až 

po splacení pětimiliónového dluhu městu, jehož splacení již několik let odkládá. Původní 

domluva byla ale jiná. Bývalý šéf BK Opava, ostravský podnikatel Jaroslav Dostál, městu 

slíbil, že na stavbu haly bude zajištěn úvěr ve výši 130 milionů korun a že město halu 

převezme a začne splácet až pět let po její dostavbě. To se však nestalo. Radnice se 

rozhodla výše psanou částku zaplatit proto, aby nedošlo k platebním potížím a ztrát 

pracovních míst menších firem, které se na stavbě podíleli pod hlavičkou hlavního 

dodavatele, firmy Femont, která nečerpala slíbený úvěr, naopak dlužila svým 

subdodavatelům. Ne všichni zastupitelé však souhlasili s tímto postupem. „Chcete 

poskytnout peníze, aniž víte, v jakém finančním stavu je organizace, které peníze chcete 
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dát? A znáte způsob, jak v případě potíží dostat peníze nazpět? Já tedy ne!,“800 řekl Vojtěch 

Turek. 

 

V létě letošního roku se Hale Opava, nástupkyni BK Opava, podařilo splatit dluh, který měla 

vůči městu, ne však úroky z dluhu. Radní města rozhodli na svém jednání v září, že 

nedoporučí opavským zastupitelům vrácení peněz z úroků za pozdní splacení pětimilionové 

půjčky.801 A ti také trvali na tom, že byla podepsána smlouva a tu je třeba plnit. Neodpustili 

tedy Hale Opava ani korunu. Šéf finančního výboru David Horák sice navrhoval úlevu, neboť 

při podepisování smlouvy byl úrok šestiprocentní a od té doby úroková míra poklesla, ale 

jeho návrh podporu nezískal.802  

 

Na 15. mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH v září v Praze se opavská víceúčelová 

hala úspěšně zařadila mezi 15 nominovaných na titul Stavba roku 2004. „Hala získala 

ocenění za ,vytvoření zajímavého objektu pro sport a kulturu se zřetelem k uměřenému 

použití materiálů a k městotvornému významu´,“803 napsal do Hlásky ředitel Haly Opava, a.s. 

Ladislav Schreiber. Budova hostila během své roční existence např. Opavský veletrh Stavba 

– Auto – Region, vystoupení Janáčkovy filharmonie, finále Evropské ligy ve volejbale 

kvalifikační utkání české basketbalové a volejbalové reprezentace na mistrovství Evropy či 

mistrovství světa v kulturistice.   

 

Opavská tělovýchovná jednota Sokol letos řešila významný finanční problém. Před čtyřmi 

lety si vypůjčila od města Opavy 4 miliony Kč na dokončení rekonstrukce Tyršova stadionu 

s příslibem České obce sokolské, že dluh pomůže splatit. Letos se začala radnice domáhat 

zpět svých peněz, ale obec sokolská odmítala dle tisku převzít odpovědnost. Potíže nakonec 

pomohla vyřešit volba nového předsedy České obce sokolské Jaroslava Bernarda a ochota 

radních počkat se splácením dluhu. Pražské vedení nabídlo 1,5 milionu Kč a peníze 

z prodeje pozemků v okolí Tyršova stadionu.804 

 

Nejen pro závodníky ale i pro širokou veřejnost začal být přístupný nový kanál pro slalom na 

divoké vodě nad vojenským jezem v Městských sadech. Autorem myšlenky je považován 
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člen Kánoe klubu Opava Martin Rousek. „Prošel jsem snad všechny jezy, které v opavském 

okrese jsou. Jednou z variant byl i prostor okolo komárovského motelu Oáza. Je tam sice 

více vody, protože místo je pod soutokem Opavy a Moravice, ale řeka tam nemá velký spád. 

Problém by nastal i z hlediska majetkového vypořádání,“ řekl v tisku Rousek. V červenci se 

se stavbou finišovalo. „Hotova jsou obě vstupní stavidla, v části koryta se provádějí definitivní 

úpravy, část je v hrubém stavu, ale jeho podoba už se rýsuje. Zbývá dokončit detailní úpravu 

břehů a modelaci dna,“805 popsal stavbu autor myšlenky. Kanál je dlouhý zhruba 180 m 

s převýšením cca 4 m. Počítá se s kapacitou průtoku třicet kubíků za sekundu, v létě by měl 

stačit i minimální průtok jeden a půl kubíků za sekundu. Závody může sledovat až 400 

diváků.  

 

21. října se v Opavě setkali nejlepší mladí sportovci bývalého opavského okresu. „Liga je 

tvořena celkem 21 soutěžemi a jsou zde obsaženy všechny hlavní sportovní disciplíny,“ 

uvedl v Hlásce hlavní organizátor akce a ředitel ZŠ Opava, Englišova Mgr. Jan Škrabal. 

Umístění škol bylo následující: 1. ZŠ Opava, Englišova, 2. ZŠ Opava-Kylešovice, 3. ZŠ 

Opava, Mařádkova, 4. ZŠ Opava, Edvarda Beneše, 5. ZŠ Opava, Vrchní, 6. ZŠ Dolní 

Benešov, 7. ZŠ Háj ve Slezsku, 8. ZŠ Kobeřice, 9. ZŠ Hlučín – Hornická, 10. ZŠ Vítkov – 

Komenského.806 
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Náboženský život 
Alianční týden letos proběhl od 4. do 11. ledna. Ústředním tématem bylo „Setkávání s 

Bohem“. Účastnící se společenství nebo církve si však na společné setkání vybraly ještě 

užší témata a zvolili místa setkání.  

5. 1. – Církev římskokatolická – kaple sv. Anny v Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. 

Téma: Službou i slovem se účastníme závodu, jehož cílem je rozšířit evangelium po naší 

zemi i celém světě. 

6. 1. – CESAREA – Olomoucká 24.  

Téma: Křesťanský život je duchovní závod víry. 

7. 1. – Církev čsl. husitská – Olbrichova 21. 

Téma: Cvičíme a zdokonalujeme se v duchovních disciplínách, abychom v závodu podali 

lepší výkon. 

8. 1. – Církev českobratrská-evangelická – Lidická 2. 

Téma: K našemu závodu patří i usilování o společenství mezi křesťany v místní církvi. 

9. 1. – Církev bratrská – Hradecká 50. 

Téma: My, kdo jsme požehnáni rodinami, v našem závodu zápasíme za to, aby se rodina 

stala místem, kde bude skutečně uctíván a oslavován Bůh. 

10. 1. – Církev adventistů – Olomoucká 51. 

Téma: Cílem našeho závodu je vnést opravdovou Ježíšovu přítomnost na scénu světa. 

11. 1. – Církev pravoslavná – kaple sv. Alžběty. 

Téma: Běžíme společně jako církev při práci na společném díle.807 

 

Katolická církev 

Farní úřad v Kateřinkách již delší dobu bojoval se špatným vytápěním přilehlého kostela sv. 

Kateřiny. Páter Kazimierz Plachta, který faru spravoval společně s farou ve Velkých 

Hošticích, vyhlásil na pořízení nového vytápění sbírku. Stávající topení bylo schopno vytopit 

prostory kostela jen na 3,5 stupně Celsia. Nahradily je tedy silné infrazářiče. Pořízení nového 

topení odhadl páter Plachta na 200 tis. Kč. Fara v Kateřinkách je samostatná a nepatří pod 

správu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.808 

 

Kaplanem ve farnosti sv. Ducha v Opavě a členem opavské komunity Řádu bratří menších 

konventuálů (minoritů) je letos již třetím rokem bratr Sebastian Kopeć OFMConv (28). 

Pochází z jihozápadní části Polska, z malého slezského města Lwówku Sląskiego, nedaleko 
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Krkonoš. Má na starosti františkánské skupiny ve farnosti sv. Ducha, např. františkánskou 

mládež nebo terciáře (třetí řád), což jsou většinou již starší lidé, kteří také velice chtějí žít dle 

ideálu sv. Františka a učit se naslouchat Bohu po jeho vzoru. „Jsem docela rád, že Opava je 

prvním místem, kde mohu působit a nabírat zkušenosti. Farnost sv. Ducha mi připadá docela 

živá, dost mládeže i lidí v kostele. Když je třeba něco zorganizovat, tak lidé jsou. Proto si 

myslím, že pro začátek mého kněžského působení je velice dobře, že jsem tady...“, řekl otec 

v rozhovoru ve zpravodaji Cesta.809 

 

24. ledna uspořádalo Centrum pro rodinu – středisko Opava v minoritském klášteře duchovní 

obnovu pro tatínky na téma Kněžství otců v rodině. Vedl ji otec Bohuslav Novák. Zájemci 

mohli využít nejen možnost adorace a svátost smíření v kostele sv. Ducha, ale i posedět a 

povídat si u dobrého guláše.810 

 

16. března zvalo Centrum pro rodinu na přednášku otce Vítězslava Řehulky na téma Co 

očekávají lidé dneška od kněze?.811 

 

Na Velikonoční pondělí 12. dubna celebroval mši svatou v konkatedrále Nanebevzetí Panny 

Marie v 9.15 hodin otec biskup Mons. František Václav Lobkowicz.812 

 

Na děkanátní setkání si letos mladí věřící z Opavy a okolí sjeli 27. března do Oldřišova. 

Mottem akce se stala otázka „Chcete vidět Krista?“. 813 

 
Počátkem jara se rozšířila nabídka bohoslužeb v Opavě. Od 31. března začaly středeční 

mše svaté v kostele sv. Petra a Pavla v Jaktaři v 17.30, od 5. dubna byly opět v pracovní dny 

v 17.30 mše svaté v kapli sv. Kříže na Matiční ulici, od první neděle po Velikonocích (18. 

dubna) byly opět slouženy odpolední nedělní mše svaté v 16.30 v kostele Nejsvětější Trojice 

v Městských sadech.814 
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V sobotu před Květnou nedělí šli věřící Křížovou cestu ulicemi Opavy. Cestu začali v kostele 

sv. Vojtěcha modlitbou a ukončili krátkou adorací v Konkatedrále Nanebevzetí Panny 

Marie.815 

 

K 100. výročí úmrtí Antonína Dvořáka zazněla v Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie 30. 

dubna Mše D dur Lužanská v podání Aloise Kostery a Pěveckého sboru Opava a Pěveckého 

sboru Stěbořice. Bohoslužbu celebroval Msgre. Josef Veselý, který také promluvil o 

duchovním odkazu skladatele.816 

 

V neděli 18. dubna bylo prováděno během všech mší svatých (včetně sobotní mše sv. s 

nedělní platností) ve všech českých i moravských diecézích sčítání věřících. 

 

Toto jsou výsledky církevního sčítání ve farnosti Panny Marie: 

Konkatedrála 
Nanebevzetí 
Panny Marie 
mše v 7.00 

věk 
 

muž žena 
 

CELKEM 
 

výd. bez 
výd. 

celkem výd. bez 
výd.  
 

celkem 

0 – 9 0  3  3  0  2  2 5 
10 – 19 0 11 11 0 6 6 17 
20 – 29 2 2 4 3 3 6 10 
30 – 39 7 0 7 11 0 11 18 
40 – 49 11 3 14 17 1 18 32 
50 – 59 14 4 18 14 21 35 53 
60 – 69 7 27 34 4 77 81 115 
70 – 79 1 24 25 2 91 93 118 
80 – 89 0 4 4 0 30 30 34 
90  0 0 0 0 1 1 1 
CELKEM 42 78 120 51 232 283 403 

Konkatedrála 
Nanebevzetí 
Panny Marie 
mše v 8.00 
 

        

 0 – 9 0 13 13 0 17 17 30 
 10 – 19 0 18 18 0 17 17 35 
 20 – 29 9 1 10 8 14 22 32 
 30 – 39 8 0 8 16 8 24 32 
 40 – 49 17 0 17 14 1 15 32 
 50 – 59 23 2 25 22 12 34 59 
 60 – 69 9 23 32 2 58 60 92 
 70 – 79 0 16 16 3 54 57 73 
 80 – 89 1 8 9 0 19 19 28 

                                                 
815 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 5, str. 13. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
816 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 34, str. 7. ISSN 1212-2041. 
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 90 – 93  0 0 0 0 1 1 1 
 CELKEM 67 81 148 65 201 266 414 
Konkatedrála 
Nanebevzetí 
Panny Marie 
mše v 9.15 

        

 0 – 9 0 16 16 0 12 12 28 
 10 – 19 0 39 39 0 25 25 64 
 20 – 29 15 10 25 10 11 21 46 
 30 – 39 14 4 18 17 4 21 39 
 40 – 49 21 1 22 24 6 30 52 
 50 – 59 31 5 36 24 14 38 74 
 60 – 69 8 31 39 9 66 75 144 
 70 – 79 4 34 38 8 82 90 128 
 80 – 89 0 16 16 2 36 38 54 
 90 – 93  0 1 1 0 1 1 2 
 CELKEM 93 157 250 94 257 351 601 
kaple 
sv. Kříže 
 

        

 0 – 9 0 2 2 0 7 7 9 
 10 – 19 1 3 4 0 0 0 4 
 20 – 29 2 1 3 3 0 3 6 
 30 – 39 5 0 5 6 0 6 11 
 40 – 49 1 0 1 2 0 2 3 
 50 – 59 4 0 4 3 3 6 10 
 60 – 69 2 6 8 1 6 7 15 
 70 – 79 2 5 7 0 11 11 18 
 80 – 89 0 2 2 1 2 3 5 
 90 – 93  0 0 0 0 2 2 2 
 CELKEM 17 19 36 16 31 47 83 
kostel 
Nejsvětější 
Trojice 
 

        

 0 – 9 0 6 6 0 6 6 12 
 10 – 19 0 8 8 0 8 8 16 
 20 – 29 1 0 1 1 0 1 2 
 30 – 39 6 0 6 4 2 6 12 
 40 – 49 4 0 4 5 0 5 9 
 50 – 59 1 1 2 3 2 5 7 
 60 – 69 1 0 1 0 3 3 4 
 70 – 79 1 1 2 0 5 5 7 
 80 – 89 0 0 0 0 3 3 3 
 90 a více  0 0 0 0 0 0 0 
 CELKEM 14 16 30 13 29 42 72 
kostel 
sv. Vojtěcha 
17. 4. večer 
 

        

 0 – 9 0 1 1 0 1 1 2 
 10 – 19 0 4 4 0 7 7 11 
 20 – 29 2 0 2 2 2 4 6 



                                                                                          

 223

 30 – 39 5 0 5 3 4 7 12 
 40 – 49 1 1 2 9 2 11 13 
 50 – 59 6 1 7 5 2 7 14 
 60 – 69 0 3 3 2 16 18 21 
 70 – 79 0 2 2 0 14 14 16 
 80 – 89 0 1 1 0 6 6 7 
 90 a více  0 1 1 0 0 0 1 
 CELKEM 14 14 28 21 54 75 103 
kostel 
sv. Vojtěcha 
18. 4. večer 
 

        

 0 – 9 0 2 2 0 6 6 8 
 10 – 19 0 8 8 0 10 10 18 
 20 – 29 8 4 12 10 6 16 28 
 30 – 39 6 1 7 9 3 12 19 
 40 – 49 9 0 9 18 2 20 29 
 50 – 59 9 2 11 5 6 11 22 
 60 – 69 5 7 12 3 12 15 27 
 70 – 79 1 5 6 0 13 13 19 
 80 – 89 0 2 2 0 1 1 3 
 90 a více  0 0 0 0 0 0 0 
 CELKEM 38 31 69 45 59 104 173 
CELÁ 
FARNOST 
 

 285 396 681 305 863 1168 1849 

 
Nedělní mše svatá v 8 hodin v Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie byla pravidelně 

věnována dětem. Vedl je buď otec Petr Okapal, anebo si poslechli evangelium v podání 

jáhna Josefa Janšty v kapli svaté Anny, kde si pak o něm povídali. U minoritů v kostele sv. 

Ducha je to jednou měsíčně.817  

 

Také Studentské mše svaté měli své pevné místo v životě opavské církve. Každý pátek v 9 

hodin, mimo prázdniny, se v kapli sv. Kříže věnoval mládeži otec Oldřich Máša.818 

 

Koupání v bazénu, návštěva hornického muzea a samozřejmě mše svatá v kostele sv. Cyrila 

a Metoděje v Ostravě-Pustkovci, to vše čekalo 1. května na ministranty opavského děkanátu. 

Měli totiž svůj den.819 

 

                                                 
817 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 2, str. 15. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
818 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 2, str. 19. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
819 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 4, str. 17. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
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15. května, při mši svaté v 9 hodin, udělil otec biskup František Václav Lobkowicz v 

Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie svátost biřmování. Svátost biřmování přijalo 53 

biřmovanců.820 

 

V sobotu 22. května proběhla pouť k Panně Marii Opavské v kostele sv. Vojtěcha.821 

 

K prvnímu svatému přijímání šly opavské děti v Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie při 

mši svaté v neděli 30. května v 9.15, v chrámu Sv. Ducha při mši svaté v neděli 6. června v 

9.30.822 První svaté přijímání letos přijalo v konkatedrále 24 dětí, v chrámu sv. Ducha 12 dětí 

a v kostele sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích 5 dětí.823 

 

12. června skončila kapitula, při níž bylo zvoleno nové vedení provincie minoritů. 

Provinciálem se stal otec Josef Goryl, působící v Krnově, vikářem otec Miroslav Paluch, 

působící v Opavě, sekretářem otec Bogdan Sikora, působící v Brně, asistentem Oldřich 

Prachař, působící v Praze a otec Leslaw Mazurowski, působící v Opavě.824 

 

V sobotu 19. června vysvětil biskup František v opavské Konkatedrále Nanebevzetí Panny 

Marie při mši svaté dva nové jáhny, kandidáty kněžství. Byli to Petr Fichna a Petr Kříbek.825  

 

V sobotu 26. června, vysvětil biskup František sedm nových kněží. Dostalo se také na 

farnost Panny Marie. Byl zde přidělen p. Mgr. Marcin Kieras.826 

 

Do farnosti Opava-Kateřinky byl od 1. července 2004 jmenován nový kněz – otec Gabriel 

Mulamuhič.827 

 

                                                 
820 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 5, str. 18. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
821 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 5, str. 18. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
822 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 5, str. 18. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
823 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 7/8, str. 30. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
824 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 6, str. 22. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
825 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 6, str. 2. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
826 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 7/8, č. 11, str. 15. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
827 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 11, str. 22. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
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Svátek sv. Hedviky si mohli věřící připomenout 16. října v kostele sv. Hedviky při mši 

celebrované biskupem Františkem.828  

 

16. listopadu přijal jáhenské svěcení z rukou biskupa Františka V. Loblowicze minorita Karel 

Koblížek. 

 

27. listopadu proběhla duchovní obnova pro františkánskou mládež – FRMOL. 

 

Od 1. prosince došlo ke změně v obsazení farnosti minoritů. Otec Sebastian Kopeć odešel 

do Brna, na jeho místo nastoupil otec Bonaventura Rosa.829 

 

Betlémské světlo do Opavy přijelo 22. prosince v 10 hodin na Západní, pak i na Východní 

nádraží. Skauti jej roznášeli následující den.830 

 

Druhý svátek vánoční celebroval v Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie biskup František 

Václav Lobkowicz. 

 

Pravoslavná církev 

Díky iniciativě pravoslavného faráře Jiřího Niederleho vznikla v opavské ženské věznici 

modlitebna. „Pan farář u nás působí druhý rok. Je naším zaměstnancem ve funkci kaplana a 

zároveň je koordinátorem styků odsouzených s duchovními ostatních církví,“831 řekl v tisku 

ředitel věznice Petr Prasek. Bývalá vazební cela tak po stavebních úpravách měla 

v budoucnu sloužit ke konání mší, zpovědí, motliteb či pro rozhovory s odsouzenými. Před 

vybudováním nové modlitebny se kaplan věnoval odsouzeným pouze ve své kanceláři 

v objektu věznice.  

 

V neděli 7. března 2004 v 9.30 proběhla u příležitosti ukončení stavebních prací v kapli sv. 

Alžběty liturgie Basila Velikého. Pravoslavné bohoslužby se zúčastnil arcibiskup prešovský a 

olomoucký. Olomoucký katedrální pěvecký sbor řídil prof. Pavel Aleš.832 

                                                 
828 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 10, str. 23. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
829 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 12, str. 13. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
830 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 12, str. 14. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
831 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2005, roč. 14, 
č. 1, str. 3. ISSN 1212-2041. 
832 Cesta – zpravodaj farnosti při konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Opava: Římsko-katolická 
fara, Almužnická 2, 746 01 Opava, 2004, roč. 11, č. 4, str. 6. MK ČR E 12507 u MK ČR. 
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Církev adventistů  

Církev adventistů ve spolupráci s humanitární organizací ADRA uspořádala 9. března v sále 

O. K. Ostroj vystoupení křesťanského maňáskového souboru Radost s názvem Opičí příběh. 

Během představení byly vystaveny výtvarné práce dětí na téma Na jedné planetě spolu se 

zvířátky. V odpoledním programu zazpíval sbor Koťata vzniklý při Speciální škole pro 

zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči v Opavě.833 

 

23. října církev zvala na besedu s promítáním na téma Turecko očima křesťanského 

poutníka. Přednášel Jan Dymáček.834 

 

Ostatní 

3. března uspořádali členové buddhistického meditačního centra linie Karmy Kagjü v Opavě 

veřejnou přednášku a výuku s názvem Buddhismus na západě. Především se hovořilo o 

buddhismu Diamantové cesty.835 

 

 

                                                 
833 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 18, str. 7. ISSN 1212-2041. 
834 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 81, str. 5. ISSN 1212-2041. 
835 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 18, str. 7. ISSN 1212-2041. 
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Veřejný pořádek  
Události 

Na parkovišti na náměstí Osvoboditelů začaly 3. února hořet tři auta. Proč k tomu došlo? Na 

vině byla porouchaná elektroinstalace jednoho z vozů. Požár se obešel bez zranění, škoda 

na autech byla vyčíslena na 352 tis. Kč.836  

 

V noci z 5. na 6. února zahynul při požáru pokoje studentských kolejí Masarykovy univerzity 

v Brně pedagog Slezského gymnázia v Opavě Jaromír Lukáš. Nadýchal se zplodin 

z hořícího bytového jádra, které zapálil zapnutý a zapomenutý ponorný vařič. „Teď, když 

chystáme smuteční proslov, nám všem dochází, co všechno pro naši školu dělal. Byl 

učitelskému povolání velmi oddaný a každou minutu věnoval výuce nebo přípravě na ni,“837 

řekla o učiteli ředitelka gymnázia Milada Pazderníková.  

 

Policie zatkla na začátku února jednoho z útočníků na opavského rodáka, šéfredaktora 

Respektu Tomáše Němečka.838 K incidentu došlo v lednu tohoto roku, když se napadený 

vracel z nákupu do svého pražského bytu, čekali na něj před domem dva útočníci. „Pamatuji 

se, že jeden z nich měl v ruce baseballovou pálku. Dostal jsem ránu do hlavy tupým 

předmětem, jeden z nich mi nastříkal nervový sprej do obličeje, povalili mě, kopali a bili,“839 

řekl novinářům Němeček. Soud obvinil útočníka z ublížení na zdraví a výtržnictví, ale neuvalil 

na něj vazbu.  

 

V průběhu druhého únorového týdne si zloděj odnesl z klenotnictví v Hypernově více než 

stovku zlatých prstenů. Celková škoda překročila tři sta tisíc korun.840 

 

Z obávané návštěvy fanoušků fotbalové Sparty na prvním letošním utkání Opavy v lize 14. 

února nakonec nevzešly žádné pouliční nepokoje a bitky. Fanoušci sice dorazili v jiném čase 

než se předpokládalo a vystoupili místo na vlakové stanici Opava východ na stanici Opava 

                                                 
836 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 12, str. 2. ISSN 1212-2041. 
837 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 12, str. 1. ISSN 1212-2041. 
838 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 12, str. 1. ISSN 1212-2041. 
839 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 6, str. 1. ISSN 1212-2041. 
840 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 14, str. 4. ISSN 1212-2041. 
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západ, a přestože došlo i k slovním potyčkám, policie byla připravena, zabránila střetům a po 

zápase fanoušky vyprovodila na nádraží.841  

 

Kuriózní případ se stal 27. února, kdy řidič, jenž špatně parkoval v ulici Mezi Trhy a byl tak 

potrestán botičkou, svým postupem zcela překvapil městské policisty. „Z obchodu přes ulici 

si natáhl prodlužovačku, zapojil na ni rozbrušovačku a botičku se snažil odstranit,“ řekl velitel 

směny Rudolf Klapetek. Díky kamerovému systému umístěném v centru města u něj byla do 

dvaceti sekund hlídka Městské policie.842 

 

V ohrožení života byla pětapadesátiletá majitelka trafiky v domě na Rolnické ulici v Opavě. 

Přepadl ji totiž lupič, který se s namířenou zbraní dožadoval finanční hotovosti. Policie 

neuvedla, o jakou částku se muž obohatil. Žena naštěstí vyvázla bez zranění.843 

 

Po třech měsících vazby propustil soudce na kauci stíhaného šéfa opavského Ostroje 

Vladimíra Trochtu na svobodu. Trochta byl společně s místopředsedou dozorčí rady firmy 

Václavem Kratochvílem dále stíhán na svobodě.844  

 

První březnový den udělal fantom opavských sklepů konečně chybu. Opavští policisté ho 

nemohli dopadnout, protože jim chyběli důkazy, ty jim v onen den lupič poskytl. Od loňského 

roku vykradl celkem sedm sklepů a způsobil tak škodu za více jak sto tisíc korun. Kradl 

především kola, ale i např. vrtačky. Nachytat se nechal, když si vynášel lup z domu na 

Praskově ulici, kde si ho ukrýval.845 

 

10. března vykradl zloděj auto stojící na Jiráskově ulici a asi musel být hodně překvapen, 

když ho otevřel. Našel tam totiž dvacet osm párů kolečkových bruslí, chrániče na kolena a 

lokty a hotovost ve výši 7 800 slovenských korun.846 

 

V sobotu 13. března přijeli do Opavy zástupci olomouckých ultrafans. Ti přijeli podpořit své 

fotbalové mužstvo do Opavy přes Slavkov, kde měla být jedna ze zastávek. Již v této obci 

                                                 
841 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 14, str. 1. ISSN 1212-2041. 
842 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 18, str. 1. ISSN 1212-2041. 
843 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 18, str. 5. ISSN 1212-2041. 
844 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 20, str. 1. ISSN 1212-2041. 
845 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 20, str. 5. ISSN 1212-2041. 
846 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 22, str. 5. ISSN 1212-2041. 
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však na „hosty“ čekala státní policie. Tak pak tvořila doprovod fotbalových fanoušků ze 

zastávky u restaurace U Jelena až do Pivnice 13. Ve čtyři hodiny odpoledne dorazily do 

Opavy další posily vlakem. Celkem asi 120 fanoušků nakonec vyrazilo z Pivnice 13 před půl 

pátou na stadion. Během svého pochodu se dopustili hned několika incidentů. Už na 

Jaselské ulici na ně narazili přívrženci opavského fotbalového mužstva. Policie se je snažila 

od sebe oddělit. Během zápasu k vážnějším projevům nedošlo. Policisté však museli obklíčit 

a uzavřít část tribuny určenou pro domácí. Po zápase čekal autobus na Olomoucké už před 

stadionem, zbylá část odjela bez problémů domů vlakem.847 

 

17. března narazila třiapadesátiletá žena se svým vozem do betonového sloupu veřejného 

osvětlení na ulici Sluneční. Po přijezdu policejní hlídky byla řidičce naměřena v krvi 1,55 

promile alkoholu. Častějším dopravním nehodám pod vlivem alkoholu však vévodil 

třiadvacetiletý mladík ze Štítiny, který havaroval 23. března na Janské ulici v Opavě s 2,47 

promile alkoholu v krvi.848  

 

Policistům se podařilo v březnu dopadnout dva zloděje, kteří dvakrát po sobě vykradli 

obchod s nářadím na Vrchní ulici v Opavě. Sedmadvacetiletému muži z Opavy a o dvanáct 

let mladšímu komplici z Bolatic se podařilo odcizit zboží za bezmála sto tisíc korun. 

 

„Obklíčilo mě pět kluků. Chytili mě a nechtěli pustit. Chtěli, ať jim dám peníze nebo jídlo,“849 

líčila svůj zážitek studentka Lenka, která 26. března mířila na nádraží Opava východ. Mladíci 

sebrali dívce z batohu mobil, ale poté co začala křičet, jí ho vrátili. Nejvíce dívku šokovalo, že 

se nenašel nikdo z opodál přihlížející skupinky lidí, kdo by ji pomohl a následně pak 

dosvědčil onen incident.  

 

V pátek 2. dubna zavalily při demolici jednopodlažního objektu v uzavřené zahradě 

na Rybářské ulici jednoho z dělníků sutiny. Byl převezen do fakultní nemocnice v Ostravě, 

kde byl stabilizován. Téhož dne ohrožoval prodavačky v drogerii Rossemann na Horním 

náměstí jednačtyřicetiletý muž z Ostravy dětskou plastovou pistolkou, nechtěl totiž vrátit 

odcizené holící břity za 219 Kč.850  
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6. dubna nad ránem stíhaly dvě policejní auta zloděje aut po trase z Velkých Heraltic do 

Opavy. U restaurace Raketa na Krnovské ulici se stíhanému nepodařilo předjet auto, dostal 

smyk a havaroval. S otřesem mozku, poraněným hrudníkem a zlomenou stehenní kostí byl 

převezen do opavské nemocnice.851 Téhož dne zatkl speciální tým opavské kriminální policie 

dva recidivisty z Orlové, podezřelé z vykradení nejméně čtyřiceti bytů na území celé Moravy 

a východních Čech, čímž způsobili škodu za zhruba milion korun. Třicetiletého muže a jeho o 

osm let staršího komplice zadržela policie na Krnovské ulici v Opavě, kde se vrátili poté, co 

v Krnově vykradli jeden z bytů.852 

 

Dlouhodobý spor mezi nájemcem a majitelkou domu v Opavě skončil 18. dubna ozbrojeným 

napadením. „Muž vyhrožoval nožem své sousedce. Z bezprostřední blízkosti provedl proti 

ženě výpad nožem s čepelí dlouhou patnáct centimetrů,“853 komentovala incident policejní 

mluvčí Světlana Illíková.  

 

30. dubna vynesl Krajský soud v Ostravě rozsudek v kauze zřícených stropů v Módním 

domě Ostravica. Jeho majitel, opavský podnikatel Kamil Kolek byl uznán vinným z trestného 

činu obecného ohrožení. Společně se spolupracovníkem Vilémem Lasákem byli oba 

odsouzeni k osmnáctiměsíčnímu trestu s odkladem na třicet měsíců. Finanční trest 

stanovený předešlým rozsudkem tento soud zrušil. „Čtyři roky přemýšlím, co je to 

spravedlnost. Obviněn jsem byl rok a půl po havárii. Během této doby se vystřídali tři 

vyšetřovatelé. Nemůžu nést odpovědnost za každého zaměstnance a za to, co dělá. Věřím, 

že spravedlnost existuje,“854 řekl Kolek. 

 

7. května napadla v Krnově skupina maskovaných opavských extremistů skupinu tří Romů, 

kteří se učili řídit automobil. „Využili odlehlosti místa. S pomocí tyčí a maskovaní v kuklách 

osádku automobilu napadli. Tyčemi ničili i automobil,“855 řekla v tisku krnovská policejní 

mluvčí Lucie Krašteničová. Násilníci ve věku 18, 20 a 22 let byli obviněni z trestných činů 

výtržnictví a násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci s rasovým motivem.  
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Pouze kravatu měl na sobě třiapadesátiletý Opavan, který si chtěl 9. května kolem páté 

odpoledne objednat u výčepu v hostinci na nádraží Opava západ vodku. Patnáctkrát soudně 

trestaný si tak připsal do svého rejstříku obvinění z výtržnictví.856 

 

Na konci května začal soud s chuligány, kteří se účastnili 15. května v Opavě fotbalového 

utkání SFC Opava a Baníku Ostrava a způsobili škody za několik stovek tisíc korun. Jedni 

z prvních odsouzených byli devětadvacetiletý muž z Moravské Ostravy, který dostal za 

„heilování“ dvě stě hodin obecně prospěšných prací, jednatřicetiletý muž z Ostravy za házení 

popelnic po pořadatelích vyšel se stejným trestem a další ostravský fanoušek dostal pokutu 

osm tisíc korun za demolování stadionu.857 V červnu se v tisku objevila zpráva, že bylo 

obžalováno již dvacet fotbalových výtržníků – 19 příznivců ostravského klubu, 1 příznivec 

SFC Opava. Na bezpečnostní akci se podílelo celkem 347 policistů z okresního ředitelství 

Policie ČR v Opavě, ze Správy Severomoravského kraje Ostrava, z jízdní policie na koních 

z jižní Moravy a 50 příslušníků opavské městské policie. Do akce byla zapojena i policejní 

helikoptéra. Na stadionu pak bylo přítomno sedmdesát členů bezpečnostní služby a čtyřicet 

pořadatelů fotbalového klubu. Na zápas přišlo 8 100 diváků, z toho bylo 3 500 fanoušků 

Baníku Ostrava.858 

 

7. června uveřejnil tisk statistiku nehod na opavských silnicích vedenou od začátku roku. 

Celkem došlo k 1 122 dopravním nehodám, což je o 113 méně než za stejné období 

v minulém roce. Zahynulo 5 lidí (loni v prvních pěti měsících 13 lidí), těžce se zranilo 27 

účastníků silničního provozu (loni 29), a lehce pak 217 (loni 201). Nehod způsobených pod 

vlivem alkoholu bylo 44 (loni 77). 221 řidičů před jízdou požilo alkohol (loni 203). Při 

nehodách byla způsobena za sledované období škoda ve výši 48,712 mil. Kč (loni 36,39 mil. 

Kč). Dnem, kdy se nejvíce bouralo, bylo pondělí. Hlavní příčinou nehod byl nesprávný 

způsob jízdy, nepřiměřená rychlost a nedání přednosti v jízdě. Nejvíce docházelo ke 

srážkám aut s jedoucím nekolejovým vozidlem, následovaly srážky s vozidly zaparkovanými, 

odstavenými, s pevnou překážkou a se zvěří.859  

 

Třiaosmdesátiletý obyvatel Opavy přišel o čtyřicet dva tisíc poté, co u něj 10. června 

zazvonili zhruba padesátiletý muž a stejně stará žena a žádali důchodce o půjčku na opravu 
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auta, které se jim porouchalo a kterou vrátí ještě ten den. Samozřejmě, že zmíněnou částku 

ani dvojici již muž neviděl. Kriminalisté opět varovali v tisku: „Doporučujeme všem, aby 

poučili své hlavně starší příbuzné a známé, kteří bývají důvěřivější a snadněji podvodníkovi 

naletí. V žádném případě nikomu neznámému nic nedávejte a nepouštějte jej dovnitř.“860 

 

11. června zadrželi opavští občané pár zlodějů, který dva týdny okrádal opavské ženy. Žena 

a muž spolu bydleli v Kylešovicích a na svědomí měli osm případů, kdy způsobili škodu za 

téměř dvacet čtyři tisíc korun. Dopadnout je pomáhali Opavané při jejich poslední akci na 

Vaškově náměstí, kdy muž napadl pětadvacetiletou ženu ve 22:35 hod. „Vytipovanou oběť 

povalili na zem, pětadvacetiletý muž z Krnova ji škrtil a jeho o tři roky starší komplicka, která 

je z Opavy, vytrhla přepadené z rukou kabelku,“861 řekl v tisku policejní mluvčí René 

Černohorský.  

 

Na radu svého otce se jednadvacetiletý mladík z Opavy vloupal 28. června do bytu na 

Denisově náměstí a odcizil údajně částku třicet sedm tisíc korun. Mladík byl poté obviněn 

z trestných činů krádeže a porušování domovní svobody a jeho otec za spoluúčast.862  

 

Na začátku července potvrdil opavský státní zástupce František Psotka, že Útvar pro 

odhalování korupce a finanční kriminality prověřuje Slezský fotbalový klub z důvodu 

ovlivňování výsledků zápasů. Pan Psotka však jako bratr předsedy představenstva SFC 

Opava Petra Psotky nemohl dále na případu pracovat a kauzu převzal ostravský žalobce. 

Jedním ze zápasu, kde mělo dojít k ovlivňování bylo utkání Ostravy se Sigmou Olomouc. 

Rozhodčími tohoto zápasu byli Václav Zejda, Bohuslav Krátký a Martin Wilczek. První dva 

byli stíháni.863  

 

26. července byla místním občanem nalezena na polích v Kateřinkách nevybuchlá munice 

z II. světové války. Policisté museli po oznámení hlídat místo nálezu do doby, než přijel 

krajský pyrotechnik, který munici zlikvidoval.864 
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V noci 28. července se porvali dva podnapilí muži v prostoru před budovou Střední 

průmyslové školy v Opavě. Do incidentu musela zasáhnout policie. S tím však nesouhlasil 

přihlížející mladík a začal policisty slovně napadat a bránit se, když ho policisté chtěli odvézt 

na záchytnou stanici.865  

 

5. srpna se stala na Hradecké ulici tragická automobilová nehoda, při níž zemřel 

jednaosmdesátiletý řidič z Opavy. Osmapadesátiletý řidič chtěl odbočit z Hradecké na ulici 

Horní hráz. Poté co zastavil, narazil do něj za ním jedoucí řidič, který utrpěl těžká zranění a 

musel být letecky dopraven do fakultní nemocnice v Ostravě. Následkům svého zranění však 

podlehl.866 

 

„Žena přišla dovnitř, na pult hodila prodavačce igelitovou tašku. Z batohu vytáhla nůž 

s deseticentimetrovou čepelí a požadovala vydání peněz,“ popisovala krajská policejní 

mluvčí Dagmar Bednarčíková přepadení obchodu se smíšeným zbožím na Vaškově náměstí 

v Opavě v pondělí 30. srpna. Žena sice z místa činu utekla a případ byl nahlášen až 

následující den, přesto policie pachatelku z Vítkova lapila již ve čtvrtek.867 

 

V září se v tisku objevilo varování Policie ČR. Městem se patrně pohyboval muž, který 

obtěžoval mladé dívky. „Máme poznatky, že se pohybuje převážně v ranních a dopoledních 

hodinách po Opavě a sexuálně obtěžuje mladé dívky,“868 řekl k výzvě mluvčí opavského 

policejního ředitelství René Černohorský. Policie potřebovala další svědectví.  

 

9. září byla před budovou hlavní pošty v Opavě fyzicky i slovně napadena třicetiletá žena 

rómským párem. „Poškrábali ji na rukou, pod levým okem a kopli do břicha a do nohy. 

Způsobili jí zranění, které si vyžádalo jednorázové ošetření,“869 řekla krajská policejní mluvčí 

D. Bednarčíková. 

 

„Vy švestky, vy ku…, nechte mě být, já chci zdechnout. Jděte do pr…,“ takto řval na 

přivolané policisty pětatřicetiletý muž, který se 24. září ve svém bytě v Opavě před svou 

družkou bodnul nožem do hrudníku. „Nechtěl se uklidnit ani po příjezdu hlídky. Naopak 
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pokračoval v ohrožování svého zdraví. Proto hlídka musela použít hmatů a chvatů 

sebeobrany a přiložit mu pouta,“870 komentoval situaci mluvčí opavské policie René 

Černohorský. 

 

S deštníkem v ruce ochránila sebe i svou kabelku devětašedesátiletá žena při napadení 

mladým lupičem u jednoho z domů na ulici Edvarda Beneše v Opavě-Kateřinkách. Stalo se 

to 29. září před osmou hodinou večer. Lupič nakonec utekl.871 

 

V listopadu přijela městská policie k opilému muži, který ležel na ulici u opavských mrazíren. 

Policisté mu naměřili neuvěřitelných 4,25 promile alkoholu v krvi. „Na záchytce ho nechtěli 

ani přijmout, rovnou jej poslali na jipku do nemocnice,“872 řekl v tisku strážník. 

 

Speciálnímu týmu opavské Policie ČR se podařilo na přelomu listopadu a prosince zajistit 

skupinu pachatelů, která v rodinných domcích v Háji ve Slezsku a v Suchých Lazcích 

vyráběla pervitin. „Podařilo se zajistit přístroje k vaření pervitinu a různé druhy chemikálií, 

které sloužily k výrobě drogy. Všechny tyto přístroje a chemikálie byly zajištěny a byly 

odeslány na policejní expertizu,“873 řekl mluvčí opavského policejního ředitelství René 

Černohorský. Pachatele zatkla policie přímo při výrobě drog, tři poslal soudce do vazby, 

jeden byl stíhán na svobodě. Opavskému TOXI týmu se v tomto roce podařilo zajistit varny 

pervitinu v Ludgeřovicích, Suchých Lazcích a Bolaticích. V jednotce pracovalo sedm policistů 

– kriminalisté, vyšetřovatelé a kriminální technici. 

 

Padesátiletý muž si odnesl na Mikuláše z chatové kolonie Svatá Anna na Olomoucké ulici 

věci za 18 tisíc Kč. Poškozeni byli majitelé čtyř chat.874 

 

V roce 2004 došlo na silnicích na Opavsku k 2 622 dopravním nehodám, při kterých bylo 

usmrceno 20 lidí (loni 25), těžce zraněno 70 lidí (loni 85) a lehce zraněno 535 lidí (loni 551). 

Alkohol byl na vině 97 nehodám (loni 139). Částka celkových škod vzrostla oproti minulému 

roku na 987,6 mil. Kč (908,3 Kč v minulém roce).875 
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č. 79, str. 3. ISSN 1212-2041. 
872 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 85, str. 7. ISSN 1212-2041. 
873 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 88, str. 1. ISSN 1212-2041. 
874 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 89, str. 3. ISSN 1212-2041. 
875 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2005, roč. 14, 
č. 3, str. 3. ISSN 1212-2041. 
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Policie ČR 

Na začátku roku policisté opět vyrazili do ulic měst a obcí severomoravského kraje, aby 

kontrolovali chování řidičů na silnicích. Výsledek byl alarmující. Kontrolou prošlo 2 107 

vozidel. Na pokutách bylo vybráno 441 800 Kč. Sedm řidičů požilo před jízdou alkohol, 

čtyřiadvacet jich nepředložilo doklad o pojištění odpovědnosti, patnáct řídilo bez řidičského 

oprávnění. U 76 vozidel konstatovali policisté nevyhovující technický stav.876 

 

Jedna z dalších kontrolních akcí proběhla 2. a 3. června. Na Opavsku bylo nasazeno 16 

policistů, kteří odhalili 1 914 dopravních přestupků. Na pokutách se vybralo více než 420 tisíc 

Kč. V 974 případech řidiči překročili rychlost, osmnáct jich požilo alkohol, devět řidičů 

zapomnělo zakoupit dálniční známku, byli odhaleni tři pachatelé trestné činnosti.877 

 

Od 1. ledna do 31. července řešila Policie ČR na Opavsku 34 loupeží (z toho 27 objasnila), 5 

znásilnění (všechny byly objasněny), 11 případů pohlavního zneužívání (z toho 9 bylo 

objasněno), 38 případů vloupání do obchodů (objasněno 29), 35 vloupání do restaurací 

(objasněno 23), 4 vloupání do škol (objasněny 2), 53 vloupání do bytů (objasněno 34), 48 

vloupání do chat (objasněno 15), 52 krádeží aut (objasněno 25), 175 případů vykradení auta 

(objasněno 16) a 17 případů nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek 

a jedů (objasněno 16).878  

 

30. listopadu proběhl na cvičišti Kynologického klubu v Opavě-Kylešovicích již šestý ročník 

závodů družstev psovodů a služebních psů. V kategorii družstev zvítězila Policie ČR 

Šumperk, druhá byla Cizinecká a pohraniční policie z Ostravy a třetí Vězeňská služba 

z Brna. Ve stopování zvítězila Policie ČR Blansko, následovala Police ČR Šumperk a 

Vězeňská služba Ostrava. V poslušnosti nejlépe obstál pes z Policie ČR Šumperk, v obraně 

zase pes Cizinecké a pohraniční policie Ostrava.879 

 

Věznice 

1. března bylo v opavské věznici otevřeno nové výstupní oddělení. Oddělení tvoří pět 

třílůžkových ložnic, vybavených základním inventářem včetně sociálního zařízení, kulturní 

                                                 
876 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 18, str. 4. ISSN 1212-2041. 
877 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 46, str. 5. ISSN 1212-2041. 
878 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 66, str. 5. ISSN 1212-2041. 
879 MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, IV/254, str. 8. ISSN 
1213-5577. 
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místnosti, kuchyňky a koupelny, včetně relaxačního nářadí. Jeho úkolem je sloužit ženám, 

kterým po více než tříletém odsouzení trest vyprší maximálně do půl roku. Ženám tu je 

nabízena také poradenská činnost, zdravotní besedy či informace ohledně získávání práce. 

„Při jejich dlouhodobém pobytu ve věznici si rodiny už zvykly žít bez nich, a to může přinášet 

značné problémy. Proto těmto ženám umožníme i časté vycházky s rodinou, při kterých se 

vazby mohou obnovit,“880 řekl v tisku ředitel věznice Ivo Turok.  

 

Na konci března navštívila delegace opavské věznice polský Zaklad karny v Ratiboři. 

Ekonomické i technické zázemí polské věznice je na nižší úrovni než ve věznici v Opavě i 

přesto, že v té polské je momentálně umístěno 950 vězňů, kdežto v té opavské 400. 

Moderně vybavené je pouze oddělení pro výkon dlouhodobých trestů, kde si odpykává trest 

sedm mužů. V té opavské je na doživotí pouze jedna žena. Rozdíl je také v eskortování 

odsouzených, v Ratiboři tuto službu zajišťuje Policie, v Opavě vězeňská služba. Ratibořská 

věznice na rozdíl od té opavské nemá také svou kuchyň, zaměstnanci se stravují 

individuálně a odsouzeným je strava rozvážena přímo na cely.881 

 

Na začátku dubna došlo ke zrušení vazební věznice v Opavě. Třicet obviněných, čekajících 

na soudní řízení, bylo přemístěno do věznice v Ostravě. Vazební oddělení existovalo 

v Opavě od roku 1990. V roce 1993 tu bylo rekordních 390 obviněných. Důvodem zrušení 

oddělení byla dle tisku změna státní trestní politiky i otevření vazby v Karviné. „….K 

rozhodnutí o zrušení vazby v opavské věznici vedl i poznatek, že stavy odsouzených naopak 

stoupají a k jejich přijímání je třeba vytvořit nová místa,“882 řekl v tisku Ivo Turok.  

 

Od 1. června působí v opavské věznici specializované oddělení pro léčbu drogově závislých 

odsouzených mužů. Dosud mohly být takto odděleny pouze ženy. Postupně se zde 

zabydlelo osm mužů, kteří mají ústavní léčbu nařízenou soudem a zbytek léčení podstupují 

dobrovolně. K návratu do normálního života jim pomáhali pracovníci věznice s pomocí 

externích specialistů z opavské psychiatrické léčebny. Po ukončení léčby se muži vracejí do 

svých věznic k odpykání trestu.883  

 

                                                 
880 MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, IV/92, str. 8. ISSN 
1213-5577. 
881 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 32, str. 14. ISSN 1212-2041. 
882 MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, IV/82, str. 1. ISSN 
1213-5577. 
883 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 52, str. 2. ISSN 1212-2041. 
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Odsouzené ženy ze specializovaného oddělení pro výkon ochranného protialkoholního a 

protitoxikomanického léčení opavské věznice vyrobily pro dětské pacienty Slezské 

nemocnice spoustu látkových hraček. „Naše ženy je vyráběly asi dva měsíce a mnohé z nich 

přitom asi myslely na své děti,“884 řekl speciální pedagog věznice Jaromír Kalus.  

                                                 
884 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 78, str. 15. ISSN 1212-2041. 
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Počasí 
 
Leden 
První lednový týden provázelo život v Opavě husté sněžení a mráz.885 „Venku na vozovkách 

a chodnících máme tři sypače a sedm traktorů na plužení sněhu. Dvě desítky lidí dočišťují 

komunikace po doploužení ručně,“886 řekl k situaci na silnicích technicko-provozní náměstek 

ředitele Technických služeb Martin Girášek.  

 

O prvním lednovém víkendu však již zvalo zimní počasí Opavany ven. „…Sáňkovalo se, 

klouzalo a bobovalo nejen na známých a oblíbených místech, jako jsou Komenda, kopec 

Šibeňák za městským hřbitovem či břehy řeky Opavy, ale taky uprostřed sídlišť. Na své si 

přišli také rekreační běžkaři, kterým vyhovoval místy zledovatělý povrch, pokrytý malou 

vrstvou drobné sněhové krupičky. Někteří běžkaři se vypravili do areálu Městských sadů, jiní 

opět ke hřbitovu a dalším postačila rovinka kolem obchodního centra Hypernova nedaleko 

Slezské nemocnice,“887 uvádělo se v tisku 5. ledna.  

 

Souvislá sněhová pokrývka se v Opavě udržela 27 dnů. Průměrná teplota se pohybovala 

kolem -3,1˚C, maxima 6,7˚C dosáhla 12. ledna. Nejnižší teplota -19,6˚C byla naměřena 6. 

ledna. Celkově napadlo v tomto měsíci 11,8 mm srážek.888 

 

Únor 

V únoru už byla Opava přikryta sněhovou pokrývkou jen 18 dní. Zato napadlo 25,2 mm 

srážek. Průměrná teplota v únoru byla spočítána na 1,1˚C. Nejvýše se rtuť teploměru 

vyšplhala 5. února na neuvěřitelných 17,3˚C a klesla 25. února na -14,6˚C.889 

 

Poslední únorový týden na Opavsku hustě sněžilo. Od pondělí 23. února do středy 25. února 

došlo na Opavsku k 18 dopravním nehodám. „Měla jsem ráno na cestě strach. Klouzalo to. A 

viděla jsem před sebou dodávku, která nemohla zabrzdit, a tak řidič sjel raději do příkopu, 

než by vjel pod vlak,“ řekla v tisku Markéta Tománková z Opavy k své cestě autem přes 

                                                 
885 Moravskoslezský Deník. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, IV/07, str. 1. ISSN 1213-5577.  
886 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 4, str. 5. ISSN 1212-2041. 
887 MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. IV, č. 4, str. 12. 
ISSN 1213-5577. 
888 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě, Ostrava, 2012. 
889 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě, Ostrava, 2012. 
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železniční přejezd u Otic. Podle údajů z meteorologické stanice napadlo 23. února 17 cm 

nového sněhu.890 

 

Březen  

První březnový víkend na Opavsku silně sněžilo a bylo větrno. Vlaková spojení měla 

zpoždění, největší pak večerní vlaky z Jeseníku a Bruntálu. Dopravní policie zaznamenala 

na silnicích 32 nehod.891 Sněhová nadílka před koncem zimy nebyla jen přítěží, naopak 

zemědělci si ji pochvalovali. „Březnový sníh, který roztál postupně a vsákl do půdy, byl pro 

pole opravdovým požehnáním…Jarní práce byly v uplynulých čtrnácti dnech na Opavsku 

v plném proudu. Přihnojovalo se, sely se jařiny a cukrovka. Ozimá pšenice i žita, stejně jako 

řepka vypadají nadějně,“892 řekl v dubnovém tisku zástupce ředitele Zemědělské agentury 

ministerstva ČR v Opavě Jaroslav Baránek. 

 

18. března po vydatných deštích kulminovala hladina řeky Opavy. Poté co vystoupila na 236 

cm, byl vyhlášen první povodňový stupeň.893 Tento den se také stal nejteplejším v měsíci. 

Klimatologická stanice v Oticích naměřila neuvěřitelných 21˚C.894 

 

V prvním jarním měsíci napršelo 45,5 mm srážek. Průměrná teplota šla velmi mírně nahoru 

na 3,1˚C. Nejchladněji bylo 6. března, kdy teplota překonala i únorové minimum a klesla až 

na -19,7˚C. V březnu byla Opava pokryta sněhem ještě plných 17 dnů.895  

 

Duben 

Duben byl méně bohatší na srážky, spadlo jich 37,7 mm. 3. dubna ještě klesla rtuť teploměru 

na -3,1˚C, 22. dubna však bylo naměřeno již 21,8˚C. V průměru se však teploty držely na 

9,2˚C.896 

 

Květen  

                                                 
890 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě, Ostrava, 2012. 
891 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 91, str. 2. ISSN 1212-2041. 
892 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 30, str. 2. ISSN 1212-2041. 
893 MORAVSKOSLEZSKÝ DENÍK. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, IV/70, str. 1. ISSN 
1213-5577. 
894 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě, Ostrava, 2012. 
895 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě, Ostrava, 2012. 
896 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě, Ostrava, 2012. 
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Květen přinesl nárůst srážek na 52,7 mm. První květnový den padl teplotní rekord měsíce, 

bylo naměřeno 24,3˚C. 15. května však teplota klesla na pouhých 0,1˚C. Průměrné teploty se 

pohybovaly kolem 12,2˚C.897 

 

Červen 

V tomto měsíci nejvíce pršelo. Měsíční úhrn srážek se zastavil na 68,5 mm. Teploty se 

v průměru pohybovaly kolem 16,1˚C. Ta nejvyšší 7,3˚C byla naměřena 10. června, nejnižší 

5,2˚C 27. června.898 

 

Červenec 

Červenec byl velmi suchý a bouřkový měsíc, napadlo 41,3 mm srážek a teplota se 22. 

července vyšplhala na 31,3˚C. V průměru však dosahovala 17,6˚C. Nejníže na 6,3˚C rtuť 

teploměru sestoupila 7. července. Přístroje zaznamenaly 7 bouřkových dnů.899 

 

Nebývalé sucho trápilo nejen obyvatele měst, ale např. i pěstitele cukrovky. „Na Opavsku 

chybí za červenec 45 procent vláhy loňského roku a za celý rok 25 procent. Tak není divu, 

že bulvy jsou menší než je dlouhodobý průměr,“900 řekl v tisku agronom Moravskoslezských 

cukrovarů a.s., odštěpného závodu Opava, Karel Veverka. 

 

Srpen 

V srpnu více pršelo (46,5 mm srážek), ale byl to také nejteplejší měsíc v roce s průměrnou 

teplotou 18,2˚C. Nejvýše teplota vystoupala 19. srpna na 34˚C, nejníže sestoupila 23. srpna 

na 5˚C.901 

 

Září  

První podzimní měsíc klesaly hodnoty všech naměřených údajů. Za září napršelo už jen 15,3 

mm srážek, průměrné teploty se pohybovaly jen na 13,1˚C. Nejnižší teplota v měsíci klesla 

10. září na -0,5˚C, o čtyři dny později však ještě vystoupila na 27,1˚C.902 

 

                                                 
897 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě, Ostrava, 2012. 
898 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě, Ostrava, 2012. 
899 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě, Ostrava, 2012. 
900 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 70, str. 2. ISSN 1212-2041. 
901 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě, Ostrava, 2012. 
902 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě, Ostrava, 2012. 
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Říjen  

Říjen byl bohatý na srážky. Spadlo jich 64,8 mm. 6. října bylo naměřeno ještě 23,2˚C, 13. 

října klesly teploty už na -3,5˚C. Průměrně se teplota pohybovala kolem 10,9˚C.903 

 

Listopad 

V pátek 19. listopadu odpoledne se Opavskem přehnala vichřice. Popadaly stromy na 

Jaselské a Olomoucké ulici a na náměstí sv. Hedviky. Jaselská ulice musela být na krátkou 

dobu uzavřena z důvodu neprůjezdnosti vozidel.904  

 

20. listopadu nasněžilo 6 cm sněhu. Celková sněhová pokrývka zakryla Opavu na dva dny. 

Průměrně se teploty pohybovaly nad nulou, tedy na 4,7˚C. 4. listopadu byla naměřena 

nejvyšší teplota 17,8˚C, 21. listopadu nejnižší teplota –4,8˚C. Napršelo ještě 41,1 mm 

srážek.905 

 

Prosinec 

Průměrná teplota v prosinci se pohybovala v plusových hodnotách a to na 1,2˚C. 1. prosince 

dosáhla hladina rtuti na teploměru nejvyšší měsíční teploty 11,3˚C. Nejnižší teplota byla 

naměřena dva dny před Štědrým dnem. Mrazy dosáhly hodnoty -10,1˚C. Nového sněhu se 

Opaváci nedočkali.906 

 

                                                 
903 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě, Ostrava, 2012. 
904 TÝDENÍK OPAVSKÝ a HLUČÍNSKÝ REGION. České Budějovice: VLTAVA-LABE-PRESS,a.s., 2004, roč. 13, 
č. 86, str. 1. ISSN 1212-2041. 
905 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě, Ostrava, 2012. 
906 Český hydrometeorologický ústav v Ostravě: Klimatologické údaje Českého hydrometeorologického ústavu 
v Ostravě, Ostrava, 2012. 
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Prameny 
 

- Výroční zprávy vybraných organizací a podniků 

- Regionální tisk (Opavský a hlučínský Deník a Region, Moravskoslezský Deník)¨¨ 

- Zpravodaj Hláska 

- Internetové zpravodajské servery 

- Údaje o počasí z klimatologické stanice v Opavě-Oticích 
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Zápis do Kroniky města Opavy schválila Rada města Opavy dne……………… 
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