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ÚVOD
Představuji čtenářům jedenáctý ročník kroniky, kterou pro město Opavu píši.
Spoluautory této kroniky jsou Zdeněk Frélich (Hospodaření města, Samospráva,
Politický život a Životní prostředí), Ivana Radková (Školství, Zdravotnictví, Sociální
péče), Lucie Mainušová (Kultura), Martin Kůs (Sport, oddíl Slezská univerzita v kapitole
Školství a kapitola Vojáci).
Chtěl bych vlastně také zmínit, že k dokončení kroniky ve stanovém termínu výrazně
přispěla i mimořádná opatření v souvislosti s šířením viru COVID-19, která většinu
z nás „uvěznila“ doma a mně umožnila se soustředit na dokončení díla.
Jinak bych ještě rád poznamenal k událostem ve světě v roce 2017, že bylo cítit
zesílení teroristických útoků, zejména páchaných imigranty, kteří mnohdy přišli
s hlavním proudem v létě roku 2015 do Německa, Švédska, Finska a Velké Británie.
Co se týče některých kapitol, sloučil jsem události z kategorie veřejná správa, chod
radnice či samospráva do jedné kapitoly, a to je Veřejná správa. V kapitole Cestovní
ruch přibyly i zprávy o zahraničních vztazích města, které dosud bývaly v kapitole
Veřejný život.
Přeji příjemné čtení!
Milan Freiberg
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UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE
V ROCE 2017
Leden
3. ledna – Státní rozpočet poprvé po 21 letech skončil v přebytku, a sice 61,8 miliardy
korun. Oznámil to ministr financí Andrej Babiš (ANO). Schválený byl přitom schodek
70 miliard. Ekonomové upozorňovali, že za přebytkem stojí výrazný propad státních
investic. Vládu současně kritizovali za špatné finanční plánování.
4. ledna – Finanční správa vypnula udavačský web k EET. Finanční správa vypnula
internetovou stránku, na které lidé mohli oznamovat, že v restauraci nebo ubytovacím
zařízení nedostali účtenku z elektronické evidence tržeb (EET). Že by se tak mohlo
stát, avizovali už před tím ministr financí Andrej Babiš a generální ředitel Finanční
správy Martin Janeček.1
10. ledna – Soud uznal vinnými Ivo Rittiga a Janu Nečasovou z vyzrazení obsahu
zprávy BIS. Městský soud v Praze v úterý uznal Janu Nečasovou a Ivo Rittiga vinnými
v případu vyzrazení utajovaných informací Bezpečnostní informační služby (BIS).
Rittigovi soud uložil devítiměsíční podmíněný trest se zkušební dobou 18 měsíců. Jeho
právníkovi Davidu Michalovi stejný trest. Nečasovou pak potrestal 18měsíční
podmínkou s tříletou zkušební lhůtou. Naopak Tomáše Jindru soud osvobodil.2

Únor
1. února – Pražský vrchní soud potvrdil, že týdeník Reflex může nazývat předsedu
hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamuru v případě oprávněné kritiky
Pitomiem. Bezdůvodně komolit jeho jméno ale nesmí. Informoval o tom ve středu
server Lidovky.cz. Týdeník se podle soudu nemusí omlouvat za to, že použil na svém
webu a obálce časopisu Okamurovu karikaturu jako klauna.3
24. února – Zámek Opočno patří státu. Nejvyšší soud odmítl dovolání Kristiny
Colloredo-Mansfeldové proti verdiktu Krajského soudu v Hradci Králové. Ten loni
v dubnu potvrdil rozhodnutí prvoinstančního Okresního soudu v Rychnově
nad Kněžnou a přiřkl zámek v Opočně státu. O památku usilovala dědička původních
majitelů od roku 1991. Verdikt plyne z databáze InfoSoud.4
28. února – Podnikatelem roku se stal majitel zlínské Tescomy Petr Chmela. Titul
technologického podnikatele získal majitel společnosti PSI Martin Trtílek a titul
1

https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/statni-rozpocet-ceska-skoncil-poprve-po-21-letech-v-prebytku40019993
2
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/soud-uznal-necasovou-a-rittiga-vinnymi-z-vyzrazeni-zpravy-bis40020775
3
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/soud-potvrdil-ze-okamuru-lze-v-pripade-kritiky-nazyvat-pitomiem40023159
4
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zamek-opocno-patri-statu-potvrdil-nejvyssi-soud-40025574
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začínajícího podnikatele majitel firmy Prusa Research Josef Průša. V úterý o tom
informovali pořadatelé soutěže.5

Březen
18. března – Ve věku 84 let zemřel kardinál Miloslav Vlk. Kardinál, který v posledních
měsících trpěl rakovinou. Na twitteru o tom informoval kardinál a pražský arcibiskup
Dominik Duka.6
20. března – Server Neovlivni.cz poukázal na nové skutečnosti v kauze Čapí hnízdo.
Nové dokumenty dokládají, že v žádosti o dotaci byly uvedené nepravdivé údaje.
Informace se týkaly doby splácení úvěru a financování projektu. Vše bylo upravené tak,
aby nebylo na první pohled patrné, že farma není ekonomicky životaschopná.
Z dokumentů navíc vyplývá, že projekt před schválením zpochybnili dva experti,
které si najal středočeský dotační úřad.7
22. března – Zemřela Helena Štáchová. Ve věku 72 let zemřela v noci na středu
loutkoherečka, scenáristka, režisérka, dabérka, interpretka Máničky a Bábinky
a od roku 1996 ředitelka Divadla Spejbla a Hurvínka Helena Štáchová.8
27. března – Česká popová zpěvačka Věra Špinarová zemřela ve věku 65 let. Jejím
největším hitem se stala melodie italského skladatele Ennia Morriconeho z westernu
Tenkrát na západě, která vyšla s českým textem pod názvem Jednoho dne se vrátíš.
O úmrtí informoval její syn Adam Pavlík.9
28. března – Bývalý šéf České akademie věd Jiří Drahoš oznámil svou kandidaturu
na úřad prezidenta. Stalo se tak v Jablunkově na Frýdecko-Místecku, nejvýchodnějším
městě České republiky, kde se Drahoš narodil a kde mu bylo také uděleno čestné
občanství.10
31. března – Plzeňský Prazdroj koupila japonská firma Asahi. Japonci kromě
Prazdroje od společnosti SABMiller koupili také polské pivovary Tyskie a Lech,
slovenský Topvar a rumunský Ursus.11

Duben
9. dubna – Ve věku 70 let zemřel herec Jiří Ornest. Herec, režisér a překladatel
a manžel herečky Daniely Kolářové byl dlouholetým členem Divadla Na zábradlí.12
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https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/podnikatelem-roku-se-stal-spolumajitel-tescomy-petr-chmela40025952
6
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zemrel-kardinal-miloslav-vlk-40027871
7
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zadost-o-dotaci-capiho-hnizda-obsahovala-nepravdive-udajeukazuji-dosud-nezverejnene-dokumenty-29184
8
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/zemrela-helena-stachova-40028197
9
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/zemrela-vera-spinarova-40028686
10
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/drahos-oznamil-kandidaturu-na-prezidenta-40028925
11
https://www.novinky.cz/ekonomika/clanek/plzensky-prazdroj-prevzali-japonci-40029312
12
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/zemrel-herec-jiri-ornest-40030197
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24. dubna – Vláda schválila jmenování první české generálky. Kabinet premiéra
Bohuslava Sobotky (ČSSD) na svém zasedání schválil návrh ministra obrany
Martina Stropnického (ANO) na povýšení první ženy do generálské hodnosti. Šlo
o plukovnici Lenku Šmerdovou.13
26. dubna – ředitelem České televize byl opět zvolen Petr Dvořák. Rada
České televize zvolila na šest let nového generálního ředitele. Do druhého kola
postoupili současný ředitel Petr Dvořák a bývalý ředitel Primy Martin Konrád. V prvním
kole dostal Dvořák 14 hlasů a Konrád 6 hlasů. Ve druhém kole dostal Dvořák 15 hlasů.
Volil se také nový ředitel České tiskové kanceláře (ČTK), i v tomto případě uspěl
dosavadní šéf – Jiří Majstr.14

Květen
1. května – O nedaněné dluhopisy společnosti Agrofert se začala zajímat policie.
O nákup nedaněných korunových dluhopisů společnosti Agrofert, kvůli nimž čelí kritice
vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO), se kromě finančního úřadu zajímala
také policie. Uvedl to týdeník Respekt s tím, že mu to Babiš potvrdil.15
2. května – Premiér Bohuslav Sobotka místo odvolání ministra financí Andreje Babiše
kvůli podezření na zneužití dotace na vybudování Čapího hnízda navrhl demisi celé
vlády. Demisi si následně Bohuslav Sobotka rozmyslel, a dostal se tak do roztržky
s prezidentem Milošem Zemanem.16
3. května – Vydavatelstvím MAFRA otřásl skandál. Na uniklé nahrávce se objevil
novinář Marek Přibyla v rozhovoru s Andrejem Babišem, jak diskutují
o kompromitujících materiálech na ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka a ministra
vnitra Milana Chovance (ČSSD). Následně dostal redaktor výpověď z deníku
MfDnes.17
3. května – Policie zasahovala v sídle Fotbalové asociace ČR na Strahově. Rozsáhlá
akce souvisela s dotacemi do českého sportu. Vyšetřovatelé zadrželi i šéfa asociace
Miroslava Peltu. Policie rovněž zasahovala v budově Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy, které dotace rozděluje, a také v jabloneckém fotbalovém klubu, který byl
spojen s Peltovým jménem.18
11. května – Prezident Miloš Zeman oznámil, že udělí milost Jiřímu Kájinkovi.
„Rozhodnutí o udělení milosti už je připraveno, hotovo. Až se vrátím z Číny, tak ho
podepíšu. V druhé polovině května dostane pan Kajínek milost,“ řekl prezident s tím,
že po svém propuštění bude Kajínek sedm let v podmínce. Zeman tak podle serveru
Novinky.cz zcela popřel tři podmínky, které si sám stanovil pro udělování milostí, tedy
13

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vlada-schvalila-jmenovani-prvni-ceske-generalky-40031580
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/reditelem-ceske-televize-byl-opet-zvolen-petr-dvorak-40031815
15
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/o-dluhopisy-agrofertu-pro-babise-se-zajima-policie-40032275
16
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/konci-cela-vlada-oznamil-sobotka-40032363
17
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/babis-na-nahravce-resi-s-novinarem-clanky-o-politickychprotivnicich-40032549
18
https://www.sport.cz/fotbal/ceska-1-liga/clanek/880142-policejni-razie-pokracuje-zadrzeni-byli-kromepelty-i-sef-ceske-unie-sportu-a-prazsky-zastupitel.html
14
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vážný zdravotní stav odsouzeného, jeho zajištěné rodinné zázemí a to, že nebyl
odsouzen za závažný trestný čin.19 Z rýnovické věznice byl Kájinek propuštěn
23. května.20
19. května – Prezident republiky Miloš Zeman se rozhodl odvolat ministra financí
Andreje Babiše a na jeho místo hodlal jmenovat Ivana Pilného (ANO).21

Červen
14. června – Senátor František Čuba (SPO) se vzdal po devítiměsíční absenci
v Senátu svého platu, ponechal si mandát a oznámil, že bude úřadovat ze Zlína.
Zároveň se písemně omluvil předsedovi Senátu Milanu Štěchovi (ČSSD),
že se zasedání Senátu nebude účastnit do doby, než mu zdravotní stav umožní
cestovat. Štěch ale argumentoval, že to nejde a že dopis je diletantský.22
15. června – V 91 letech zemřel v Praze akademický sochař Olbram Zoubek. Vytvořil
mimo jiné památník obětem komunismu na Újezdě a posmrtnou masku Jana Palacha
či náhrobek Jana Zajíce.23
29. června – Slavný trutnovský festival, kterého se často účastnil i Václav Havel,
skončil kvůli sporům pořadatelů s úřady.

Červenec
7. července – Dívky havarovaly v přímém přenosu. Tragédií skončila krátce
před osmou hodinou večer dopravní nehoda v levotočivé zatáčce u Obrnic
na Mostecku. Mladá řidička, která se vracela s kamarádkou do Bíliny, vjela
do protihlukové stěny u silnice. Jedna z žen při nehodě zemřela, druhá se těžce
zranila. Jízdu, při které se neštěstí stalo, vysílaly dívky v přímém videopřenosu
na sociální síti.24
8. července – Velkým českým a slovenským vítězstvím skončil 52. ročník
Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Velkou cenu, tedy Křišťálový
glóbus, získal film Václava Kadrnky Křižáček. Bodoval také slovensko-ukrajinský
snímek Čára. Peter Bebjak si za dynamické vyprávění z doby, kdy vznikala
schengenská hranice, z MFF KV odvezl cenu za režii.25

19

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zeman-pusti-kajinka-na-svobodu-40033392
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/uz-mam-pracovni-nabidky-ale-ted-se-chci-rozkoukat-rekl-kajinekza-branou-veznice-40034538
21
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zeman-jmenuje-pilneho-ministrem-financi-pristi-tyden-40034181
22
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/vzdam-se-platu-a-budu-uradovat-ze-zlina-oznamil-senator-cubatakhle-se-to-nedela-oponuje-stech-40036790
23
https://www.novinky.cz/kultura/clanek/zemrel-akademicky-sochar-olbram-zoubek-40036964
24
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/divky-na-mostecku-havarovaly-v-primem-prenosu-jedna-zemreladruha-je-v-nemocnici-40039058
25
https://www.novinky.cz/mff-kv-2017/clanek/mff-kv-z-cen-se-raduji-cech-kadrnka-i-slovak-bebjak40039121
20
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13. července – Vláda nařídila lov divočáků kvůli epidemii afrického moru. Myslivci
v celé republice tak mohli lovit všechny kategorie prasat bez ohledu na jejich pohlaví.
V oblastech sousedících s ohniskem nákazy, tedy Zlínským krajem, mohli myslivci
prasata lovit i za pomoci technik, které nejsou za normální situace povolené. Mohli tak
využívat umělá světla i přístroje pro noční vidění.26

Srpen
1. srpna – Krajský soud v Praze v úterý uznal bývalého šéfa kladenských hutí Poldi
Vladimíra Stehlíka vinným ze způsobení škody nejméně 592 tisíc korun,
která ocelárnám vznikla, když neoprávněně nakládal s majetkem firmy. Zprostil ho
naopak obžaloby, podle které neodváděl peníze na zdravotní pojištění zaměstnanců,
daň ze mzdy nebo poskytoval bezúročné půjčky, a tím způsobil mnohamilionové
škody.27
2. srpna – V Gutech, místní části Třince, shořel dřevěný kostel z 16. století.
Materiální škody se odhadovaly na desítky milionů korun, historická hodnota byla
nevyčíslitelná. Římskokatolický kostel Božího těla začal hořet krátce po půlnoci. Kostel
byl postaven z velkých kmenů listnatých stromů, nejstarší habry zřejmě rostly u řeky
Olše již za doby Velkomoravské říše. Interiér později vyzdobila díla místních umělců
žijících v 17. a 18. století. V 19. století byl kostel několikrát opravován, avšak zachoval
si svou původní goticko-renesanční podobu. V letech 2012–2014 prošel kostel
rekonstrukcí za několik milionů korun.28 Pachatelům činu, třem mladíkům, Vrchní soud
v Olomouci potvrdil tresty odnětí svobody v délce tři a půl, osm a devět let.29
Jakub Hurník, který dostal druhý nejvyšší trest, podal dovolání k Nejvyššímu soudu,
informovala o tom v únoru 2019 Česká televize.30 Jeho dovolání Nejvyšší soud
však zamítl.
7. srpna – Zemřel poslední z výsadkářů, kteří byli vysláni z Velké Británie za 2. světové
války, v rámci výsadku Platinum-Pewter. Byl jím generálporučík Jaroslav Klemeš,
který zemřel ve věku 95 let. V roce 2016 obdržel nejvyšší státní ocenění, Řád Bílého
lva.31
7. srpna – Soud poslal společnost Vítkovice Power Engeneering do konkurzu.
Společnost byla od srpna 2016 v úpadku. Soud původně zvažoval variantu
reorganizace společnosti, při které by společnost dál fungovala podle reorganizačního
plánu, který by schválili věřitelé a soud. Nakonec zvítězila varianta konkurz,

26

https://www.novinky.cz/domaci/clanek/stat-naridil-myslivcum-plosne-strilet-divoka-prasata-40039559
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/kauza-exsefa-poldi-stehlika-soud-rozhodl-po-20-letech-vinen-jecastecne-40041329
28
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/v-trinci-shorel-kostel-z-16-stoleti-nevycislitelne-hodnoty-42853
29
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/dreveny-kostel-v-gutech-zharstvi_1810091114_pj
30
https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/kostel-guty-pozar-rozsudek-zhari-pachatele-trinecdovolani_1902111444_ako
31
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/zemrel-generalporucik-jaroslav-klemes-posledni-vysadkarvyslany-z-britanie-40041912
27

9

při kterém by se měl majetek společnosti co nejrychleji prodat a výtěžek rozdělit
mezi věřitele.32

Září
1. září – Zemřel herec Vladimír Brabec, jehož nejslavnější rolí byl Major Zeman.
Brabec zemřel stářím ve věku 83 let v rodinném kruhu v sanatoriu Na Pleši.33
7. září – Šéf Národní galerie Jiří Fajt neuspěl ve sporu s prezidentem
Milošem Zemanem o jmenování profesorem. Fajt podal spolu s Karlovou univerzitou
kasační stížnost na prezidentovu nečinnost ve věci jmenování několika profesorů.
Jako důvod pro nejmenování Jiřího Fajta bylo podle Zemana v minulosti to,
že se údajně snažil dohodnout s bankou, aby část jejího sponzorského daru sloužila
jako příspěvek k ředitelskému platu. „Já tuto žádost považuji za nepřímou žádost
o úplatek a odmítám jmenovat vysokoškolským profesorem toho, kdo požádal
o úplatek. To je moje zdůvodnění, které jsem jasně napsal paní ministryni školství,” řekl
v roce 2016 Zeman.34
15. září – Taxikáři způsobili chaos na Letišti Václava Havla. Protestovali proti řidičům
firmy Uber a na auta jim lepili nálepky. Na místě zasahovali i policisté, které někdy
dokonce úkolovali taxikáři. Pak policie utvořila kordon a vytlačila taxikáře na chodník.35

Říjen
16. října – Soud poslal výzvu k nástupu trestu lobbistovi Marku Dalíkovi. Dalík si měl
za podvod v kauze nákupu obrněných transportérů Pandur pro českou armádu
odsedět pětiletý trest a měl zaplatit čtyři miliony korun.36
18. října – Pražská policie odložila prověřování okolností úmrtí komunistického
europoslance Miloslava Ransdorfa. Vyšetřování neprokázalo žádné protiprávní
jednání. Ransdorf zemřel v lednu 2016 ve věku 62 let. O prošetření okolností úmrtí
usilovala Ransdorfova rodina, která je dávala do souvislosti s jeho předchozím
zadržením ve Švýcarsku.37
21. října – Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ovládlo hnutí
ANO. Získalo přes 29 procent hlasů. Poslance získalo devět stran. Byl to rekordní
počet od vzniku samostatné České republiky. Mandáty získalo ANO 2011, ODS,
SPD Tomia Okamury, Piráti, KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, Starostové a nezávislí a také
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TOP 09. Doposud nejvíce stran mělo zastoupení ve Sněmovně po rozdělení
Československa, kdy v dolní parlamentní komoře bylo osm stran.38

Listopad
6. listopadu – Prezident Miloš Zeman oznámil, že bude znovu kandidovat. Uvedl,
že se mu podařilo sesbírat 114 tisíc podpisů na podporu své kandidatury. Aby rozptýlil
pochybnosti o svém zdraví, oznámil, že v sobotu 4. listopadu mu odešla cukrovka.39
7. listopadu – Hrad oznámil, že hodlá žalovat brněnského politika Svatopluka Bartíka
za to, že uveřejnil zprávu o tom, že Miloš Zeman údajně trpí rakovinou a zbývá mu jen
pár měsíců života.40
7. listopadu – Ve věku 80 let zemřel zpěvák Karel Štědrý. Patřil mezi představitele
slavné éry české populární hudby 60. let a proslavil se hitem Mám malý stan. Karel
Štědrý se narodil 10. dubna 1937 a původním vzděláním byl železniční inženýr. V roce
1958 začal spolupracovat s Jiřím Suchým a Jiřím Šlitrem a vystupoval v Redutě. O rok
později Štědrý spoluzakládal divadlo Semafor, kde byl ve stálém angažmá do roku
1962. Později přešel do divadla Rokoko, kde působil až do roku 1972.41
16. listopadu – Po dlouhé nemoci ve věku 70 let zemřel písničkář Wabi Daněk, autor
a původní interpret neoficiální trampské hymny Rosa na kolejích. Informovala o tom
rodina zemřelého, více informací sdělovat nechtěla.42

Prosinec
6. prosince – Prezident Miloš Zeman jmenoval Andreje Babiše premiérem.43 Celý
kabinet pak prezident jmenoval 13. prosince a zasedlo v něm 14 ministrů z toho devět
nováčků a také čtyři ženy.44
19. prosince – Sněmovna schválila rozpočet na rok 2018. Stát měl v roce 2018
hospodařit se schodkem 50 miliard. Rozpočet poslanci schválili po více
než šestihodinovém jednání. Nejdůležitější zákon roku, jak se někdy návrhu říká,
podpořilo 140 poslanců ze 199 přítomných.45
20. prosince – Propagátor zdravé výživy Rajko Doleček zemřel ve svých 92 letech.
Doleček zemřel po krátké vážné nemoci ve Fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě.
38
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Lékař česko-srbského původu byl autorem více než 200 odborných publikací na téma
zdravé výživy, endokrinologie, diabetologie i stárnutí.46
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UDÁLOSTI VE SVĚTĚ V ROCE 2017
Leden
1. ledna – Na istanbulský klub Reina byl spáchán teroristický útok. V klubu lidé všech
národností právě slavili Silvestra, když se ozvala střelba. Útočník byl převlečen
za Santa Klause. K masakru došlo okolo půl druhé ráno a jeho obětmi se stalo 39 lidí.
Později se k teroristickému útoku přihlásil Islámský stát.47
20. ledna – Rok 2017 byl v médiích často označován jako rok Donalda Trumpa. Tento
miliardář byl zvolen americkým prezidentem 20. ledna jako nejbohatší a zároveň
nejstarší ze všech prezidentů. Jako jediný byl také bez předchozí politické či armádní
zkušenosti. Hned od počátku provázela jeho vládnutí kontroverzní rozhodnutí,
od zákazu vstupu do země pro obyvatele některých arabských států, přes zrušení
systému zdravotního pojištění tzv. Obamacare, zrušení Pařížské dohody až
po plánovanou výstavbu zdi na hranici s Mexikem.48
10. ledna – Americký soud poslal střelce z Charlestonu Dylanna Roofa na smrt.
Porota ve Spojených státech odsoudila dvaadvacetiletého střelce, který v roce 2015
v kostele v Charlestonu v Jižní Karolíně zastřelil devět černošských věřících, k trestu
smrti. O jeho vině rozhodla porota již v prosinci 2016, nyní se rozhodovala
mezi doživotním vězením a absolutním trestem, který požadovala obžaloba.49
19. ledna – Lavina zavalila část horského hotelu v Itálii. Zůstalo po ní 29 mrtvých.
Lavina zasáhla hotel Rigopiano nedaleko města Pescara na úpatí Gran Sassa.50

Únor
1. února – Britský parlament posvětil brexit. Dolní komora britského parlamentu
schválila vládní návrh zákona o aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy, kterou
se zahájí formální proces vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Pro vládní
návrh hlasovalo 498 zákonodárců, proti se vyslovilo 114. O tom, že musí spuštění
brexitu posvětit parlament, rozhodl týden předtím britský Nejvyšší soud.51
6. února – Britská královna oslavila 65 let své vlády. Devadesátiletá Alžběta II. byla
vůbec první panovnicí, která tzv. safírového jubilea dosáhla. Královna nechystala
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žádné velké oslavy, den chtěla strávit podle britských médií prací a vzpomínkami
na zesnulého otce Jiřího VI., po jehož smrti 6. února 1952 trůn převzala.52
11. února – Slovenka pomočila a spálila Korán. Video následně zveřejnila
na sociálních sítích. Expertka na trestní právo Lucia Kurilovská v televizi Joj řekla,
že Slovenka mohla spáchat hned několik trestních činů. Jednalo se o hanobení rasy,
národa a přesvědčení a podněcování k národnostní, rasové a etnické nenávisti. Podle
některých informací Slovenka v té době žila ve Finsku a bylo na ni podáno několik
trestních oznámení.53
12. února – Německým prezidentem byl podle očekávání zvolen spolkový ministr
zahraničí Frank-Walter Steinmeier. Do funkce hlavy státu ho na základě dohody
koaličních stran CDU/CSU a SPD z listopadu 2016 zvolilo Spolkové shromáždění.
Steinmeier ve funkci vystřídal sedmasedmdesátiletého Joachima Gaucka,
který se rozhodl znovu nekandidovat.54

Březen
23. března – Nejbohatším mužem planety s 86 miliardami dolarů zůstal Bill Gates.
Vyplynulo to z aktuálního žebříčku nejbohatších lidí na světě magazínu Forbes.
Nejbohatším Čechem i nadále zůstává Petr Kellner s 12,2 miliardami dolarů
(306,7 miliardy korun). Jmění druhého nejbohatšího Čecha, ministra financí
Andreje Babiše, je jen o sto milionů dolarů nižší než majetek Donalda Trumpa.
Babišovo jmění odhadl Forbes na 3,4 miliardy dolarů.55
22. března – Centrum Londýna zažilo teroristický útok, který si vyžádal 4 mrtvé a dvě
desítky raněných. Řidič nejdříve srazil několik lidí na Westminsterském mostě. Poté,
co narazil do plotu, ubodal ochranku parlamentu. Policisté ho zneškodnili střelbou, muž
následkům zranění podlehl.56
24. března – Někdejší prezident Egypta Husní Mubárak byl propuštěn z domácího
vězení. Naplnil se tak verdikt nejvyššího soudu, který 2. března Mubáraka definitivně
zprostil viny. Exprezident čelil obvinění z podílu na smrti protestujících, kteří zemřeli
při protivládních demonstracích před šesti lety. Další trest si už Mubárak odpykal
ve vazbě.57
29. března – Stálý zástupce Spojeného království v EU Tim Barrow předal ve středu
předsedovi Evropské rady Donaldu Tuskovi dopis britské premiérky, kterým se spouští
52
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článek 50 Lisabonské smlouvy. Na jeho základě země odejde z Evropské unie. Britská
premiérka Theresa Mayová v britském parlamentu konstatovala, že už není cesty
zpět.58

Duben
1. dubna – Německá kancléřka Angela Merkelová vyzvala v rozhovoru se syrským
novinářem Hamdim Kassarem migranty usazené v Německu, aby dodržovali zákony
a snažili se poznat život v zemi. Také jim doporučila, aby nezůstávali ve velkých
městech a usazovali se na venkově, kde je více životního prostoru a kde se o ně
mohou lépe postarat.59
3. dubna – V petrohradském metru vybuchla podomácku vyrobená puma. Další bombu
našly protiteroristické úřady nevybuchlou. Podle úřadů si útok vyžádal jedenáct obětí,
některá ruská média uvedla až 14 obětí. Úřady potvrdily, že šlo o teroristický útok.60
4. dubna – Pří náletu na severozápadě Sýrie zemřelo 58 civilistů. Šlo o útok
jedovatým chlórem. Nálet byl proveden v provincii Idlíb a podle Syrské observatoře
pro lidská práva (SOHR), která se odvolávala na svědky z místa, ho vedla syrská
nebo ruská letadla. Lidé se po něm dusili, upadali do bezvědomí a u úst se jim tvořila
pěna, uvedla SOHR. Ruská armáda popřela, že by v uvedené oblasti operovala.61
7. dubna – V centru Stockholmu zabíjel atentátník. Ukradeným nákladním vozem
najel muž do lidí a po jeho útoku zemřeli 4 lidé a 15 jich bylo zraněno.62
13. dubna – USA poprvé v historii použili svou nejsilnější nejadernou bombu,
přezdívanou „matka všech bomb“. Stalo se tak v afghánské provincii Nangarhár
u hranic s Pákistánem. Nenukleární bomba GBU-43/B byla svržena na jeskynní
systém, který sloužil jako úkryt bojovníkům radikálního hnutí Islámský stát.63
18. dubna – Oxfordská univerzita odmítla přijmout 44,1 milionu korun jako dar
od českého podnikatele a miliardáře Pavla Tykače. Peníze chtěl věnovat na výuku
češtiny. Britské univerzitě ale vadilo, že Tykače v minulosti vyšetřovala švýcarská
prokuratura a že mu taky obstavila majetek, uvedl Český rozhlas Radiožurnál.64
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Květen
1. května – V centru Stockholmu vzplála největší šíítská mešita. Podle švédské policie
šlo o dílo žháře.65
7. května – Prezidentské volby ve Francii drtivě vyhrál Emanuel Macron. Ve druhém
kole voleb získal 66 procent hlasů, a porazil tak předsedkyni pravicové Národní fronty
Marii Le Pen, která získala 33,94 procent.66
23. května – Sebevražedný útok na koncertě Ariany Grande v Manchesteru spáchal
muž z Lybie, o kterém úřady věděly, že by mohl být nebezpečný. Muž se odpálil v davu
fanoušků a způsobil smrt 22 lidem včetně dětí a zanechal po sobě 59 zraněných.67
31. května – Mohutná exploze v centru Kábulu způsobila smrt 89 lidí a dalších
400 osob bylo zraněno. To je bilance výbuchu, při kterém byla poškozena i česká
ambasáda. Detonaci způsobilo auto naplněné výbušninami. Materiální škody utrpěla
i německá, francouzská a japonská ambasáda.68

Červen
1. června – Ruské ministerstvo obrany ukončilo vyšetřování havárie letadla
s Alexandrovci, ke které došlo koncem roku 2016 nedaleko Soči. Katastrofu nikdo
z 92 lidí na palubě nepřežil. Za neštěstí mohla údajně chyba pilota.69
3. června – V Londýně znovu udeřili teroristé. Zaútočili na dvou místech. Nejprve
na Londýnském mostě v centru najeli po setmění s dodávkou do chodců. Následně
dojeli na Borough Market, vyskočili ven a noži bodali do lidí. Úřady potvrdily nejméně
šest mrtvých a 30 zraněných, někteří byli v kritickém stavu. Všichni tři útočníci byli
zabiti. Server Daily Mail mluvil o džihádistech vzývajících Alláha.70
14. června – V Londýně shořel výškový obytný dům. S požárem 27patrové budovy
bojovalo 200 hasičů se 40 požárními vozy. Požár domu zvaného Grenfell Tower
si vyžádal i mrtvé. Později se ukázalo, že požár způsobila vadná lednice.71
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18. června – Vítězem francouzských parlamentních voleb se stalo centristické hnutí
Emanuela Macrona. Volby provázela rekordně nízká účast. K volbám přišlo jen
44 procent oprávněných voličů. Křesla v Národním shromáždění získala i krajně
pravicová Národní fronta a poslankyní se stala i Marie Le Pen.72
30. června – Německo umožnilo uzavírat párům stejného pohlaví manželství
a adoptovat děti. Proti byla kancléřka Merkelová.73

Červenec
4. července – Rakousko se začalo bránit proti přílivu uprchlíků. Do Brennerského
průsmyku vyslalo obrněné transportéry a 750 vojáků.74
20. července – Zpěvák nu-metalové skupiny Linkin Park Chester Bennington spáchal
sebevraždu. Uvedl to server TMZ zaměřený na život celebrit. Podle jeho zdrojů
se oběsil ve své rezidenci v Palos Verdes. Jeho tělo bylo objeveno 20. července ráno
místního času. Skupina ještě letos v červnu vystoupila v Praze.75
28. července – V supermarketu v Hamburgu zaútočil muž na zákazníky mačetou.
Incident si vyžádal jednoho mrtvého a šest zraněných. Policie útočníka zadržela.
Pachatelem byl šestadvacetiletý muž, který se narodil ve Spojených arabských
emirátech. Vyšetřovatelé tvrdí, že jednal sám. Deník Bild s odkazem na vyjádření
svědků napsal, že muž během řádění volal Alláhu akbar (Bůh je veliký).76

Srpen
17. srpna – Dodávka najela do lidí na známé ulici La Rambla v centru Barcelony.
Katalánský ministr vnitra potvrdil, že útočníci zabili 13 lidí, dalších 80 bylo zraněno,
z toho 15 bylo ve vážném stavu. Policie incident vyšetřovala jako teroristický útok.
Zadržela dva podezřelé, další člověk byl na útěku zastřelen policií v městečku Sant
Just Desvern, uvedl katalánský list La Vanguardia. Podle stanice Al-Džazíra se k útoku
přihlásil Islámský stát.77
18. srpna – Na jihozápadě Finska pobodal útočník několik lidí. Incident ve městě
Turku skončil smrtí dvou lidí a šesti zraněními. Policie muže podezřelého ze spáchání
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činu postřelila do nohy. Podle finského listu Ilta-Sanomat útočník napadl mimo jiné
ženu s kočárkem.78
28. srpna – Čtveřice mladíků pocházející patrně z Maghrebu v italském Rimini
zmlátila do bezvědomí muže z Polska a jeho partnerku opakovaně znásilnila.79 Čtveřici
mladíků vedl Konžan, který byl odsouzen v listopadu 2017 na 16 let do vězení.80

Září
11. září – Soud v britském Plymouthu odsoudil čtyři Češky z Nového Boru
za novodobé otroctví. Soud poslal ženy do vězení na dva až osm let za pokus zmařit
a vyhnout se stíhání v kauze obchodu s lidmi. Ženy donutily svědka, aby změnil
výpověď v jejich prospěch, uvedl list Plymouth Herald.81
12. září – Bývalá manželka amerického prezidenta Ivana Trumpová odmítla nabídku
stát se velvyslankyní v Česku. Podle svých slov se nechtěla vzdát svého dosavadního
stylu života. Nad jejím rozhodnutím se rozčílil prezident Miloš Zeman.82
15. září – V londýnském metru, ve stanici Parsons Green, vybuchla část nastražené
nálože. Výbuch zranil 29 lidí, naštěstí nikoho vážně. Londýnská policie čin vyšetřovala
jako teroristický útok. Nakonec identifikovala dva mladíky muslimského vyznání
ve věku 18 a 21 let, kteří přicestovali do Velké Británie jako neplnoletí.83
19. září – Mexiko postihlo další zemětřesení. Epicentrum se nacházelo poblíž hlavního
města Ciudad de México. Následovalo asi 11 otřesů, při neštěstí se zřítila během
vyučování i škola. Navíc se probudila sopka Popocatépetl. Podle agentury AFP
zemřelo nejméně 217 lidí, navíc se neštěstí stálo právě v den výročí zemětřesení
z roku 1985.84

Říjen
2. října – V americkém Las Vegas se odehrála nejhorší masová střelba v dějinách
USA. Střelcem byl 64letý Stephen Paddock, který měl u sebe asi 10 zbraní a pálil
z hotelu Mandalay do lidí naproti hotelu. Tam právě vrcholil závěrečný den hudebního
festivalu Route 91 Harves. Na místě bylo na 22 tisíc lidí. Po jeho střelbě zůstalo
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na místě 58 mrtvých a přes 500 zraněných. Nakonec muž obrátil podle police zbraň
proti sobě a zastřelil se.85
2. října – Referenda o nezávislosti Katalánska se zúčastnilo okolo 2,26
a přibližně 90 procent z nich hlasovalo pro nezávislost regionu,
katalánské vlády. Účast podle těchto údajů činila 42,3 procenta z
katalánských voličů. Madrid považoval hlasování za nezákonné a
překazit.86

milionu voličů
uvedl mluvčí
5,34 milionu
snažil se je

14. října – Centrem somálského hlavního města Mogadišo otřásla exploze
automobilu. Vyžádala si 20 mrtvých a nejméně 15 zraněných. K odpovědnosti
se zatím nikdo nepřihlásil, podobné útoky ale mají většinou na svědomí islamisté
z hnutí Šabáb.87
17. října – Bojovníci arabsko-kurdské koalice SDF podporované USA a jejich spojenci
dobyli nemocnici v syrském městě Rakka a následně osvobodili celé město, které bylo
metropolí samozvaného chalífátu. O osvobození Rakky informoval mluvčí syrských
demokratických sil (SDF) Talal Sello.88

Listopad
4. listopadu – Marián Kotleba z extremistické strany Naše Slovensko byl
v krajských volbách na Slovensku poražen. K jeho konci na postu župana přispělo
spojení demokratických sil, společná podpora podnikatele a nestraníka Jána Luntera.89
5. listopadu – Dvacet sedm mrtvých a nejméně 24 raněných. Taková byla bilance
střelby po začátku mše v kostele v Sutherland Springs v americkém Texasu.
Útočníkem měl být 26letý běloch David Kelley. Po honičce s policií byl zneškodněn.90

Prosinec
4. prosince – Nejvyšší soud Spojených států administrativě povolil prezidentovi
Donaldu Trumpovi, že i přes nedokončené soudní spory může zatím uplatňovat
protiimigrační dekret. Dekret, který znemožňoval vstup do USA občanům osmi zemí
(Čadu, Íránu, Jemenu, Libye, Somálska, Sýrie, Severní Koreje a Venezuely),

85

https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/nejhorsi-masova-strelba-v-dejinach-usa-mrtvych-v-las-vegasje-58-40047214
86
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/v-zakazanem-referendu-se-katalanci-vyslovili-prosamostatnost-40047210
87
https://www.novinky.cz/zahranicni/svet/clanek/exploze-vozidla-v-somalske-metropoli-zabila-20-lidi40048602
88
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/hlavni-mesto-islamskeho-statu-rakkapadlo-40048813
89
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/kotleba-byl-porazen-banskobystricky-kraj-povede-podnikatellunter-40050816
90
https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/clanek/utocnik-v-texasu-vystrilel-po-zacatku-mse-kostel-27mrtvych-40050867

19

z nichž šest bylo převážně muslimských, částečně zablokovaly federální soudy. Spor
ale dál řešily soudy odvolací.91
6. prosince – Ruský prezident Vladimír Putin oznámil, že bude znovu kandidovat
na prezidenta. Putin stál v čele Ruské federace od roku 2000, s výjimkou let 2008–
2012, kdy jej vystřídal Dmitrij Medveděv.92
6. prosince – Osobnostmi roku 2017 byli podle časopisu Time lidé, kteří se přidali
ke kampani #MeToo a přiznali tak, že byli sexuálně obtěžováni. Redakce věhlasného
magazínu ocenila, že ženy i muži nejprve v šoubyznysu a po nich i v dalších vrstvách
společnosti „prolomili mlčení” a upozornili na problém, který zůstával tabuizován.93
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OBYVATELSTVO
Opava měla k 1. lednu 2017 celkem 57 387 obyvatel (ke stejnému datu v roce 2016 to
bylo 57 676 obyvatel. Narozených bylo přitom v roce 2017 celkem 563, zemřelých 523.
Přistěhovalo se 866 lidí a vystěhovalo 1 274 lidí. Přirozený přírůstek tedy činil 40 osob.
Migrační přírůstek byl záporný: –408 osob, záporný byl i celkový přírůstek –368 osob.
Ke konci roku měla Opava 57 019 obyvatel. Nejblíže podobný počet obyvatel měla
Opava na konci roku 1976, celkem 57 210.94
Během roku 2017 se v opavské porodnici narodilo celkem 1 081 dětí, což bylo jen
o pět méně než v roce 2016. Celkem se jednalo o 515 holčiček a 566 chlapečků.
Rodiče se při volbě jmen drželi dost často klasiky. Pomyslnou zlatou medaili si podle
Opavského a hlučínského Deníku znovu odnesly Elišky, kterých opavskou porodnici
opustilo vůbec nejvíce, a to třiadvacet. Eliška totiž dominovala žebříčku jmen
ve slezské metropoli i v minulých letech. V roce 2017 se podle vedoucí opavské
matriky Hany Kazimírské velké oblibě těšila ještě Viktorie, Sofie a Karolína. „Roste
obliba jména Anna, často se loni objevovala také Nela, Adéla, Tereza či Amálie,“
doplnila Kazimírská. Co se nejoblíbenějšího chlapeckého jména týče, tak Jakuba
v roce 2017 vystřídal Adam. Chlapců s tímto jménem se v Opavě narodilo
devětadvacet. Po Adamovi pak bodovali Vojtěch, Šimon, Jan, Štěpán, Ondřej
a Tomáš. Odvážnější rodiče volili nepříliš častá či rovnou exotická jména. Tak
ve statistice za rok 2017 nechybí u děvčátek Adina, Odeta, Naila, Mavis, Lota, Layla,
Gordana, Aurora nebo Aaliya. „U chlapeckých jmen se objevil Áron, Valentino,
Rodrigo, Kilian, Janek, James, Esteban, Dorian a Diviš. Moderní jméno udává trend,
určitě se nerodí Cecilky nebo Vojmírové, alespoň v Opavě ne,“ mínila Hana
Kazimírská. Měsíční průměr pro opavskou porodnici byl v roce 2017 devadesát tři dětí.
„Nejsilnějším měsícem byl květen, kdy jsme odrodili 112 miminek a hned za ním
následoval červen se 107 novorozenci. Nejslabší byl závěr roku, protože v prosinci
u nás přišlo na svět jen 71 dětí,“ uvedl pro Deník primář gynekologicko-porodnického
oddělení Slezské nemocnice Alfréd Dőrr.95
Třináctého ledna oslavil devadesáté narozeniny předseda opavské Konfederace
politických vězňů a bývalý vojenský letec Antonín Zelenka. Od roku 2013 byl
nositelem Ceny města Opavy za mimořádné dlouhodobé zásluhy o rozvoj města
v oblasti důstojného uctívání památky obětí komunismu a v oblasti vzdělávání
a výchovy mládeže. Již řadu let totiž šířil historické povědomí o atmosféře 50. let
v Československu na svém osobním příkladu. Vystudoval vojenskou akademii v roce
1949, následně se stal obětí vykonstruovaného obvinění za sdružování proti republice.
Strávil celkem 4 roky v uranových dolech na Jáchymovsku a rok v dole na Kladensku.
Po rehabilitaci byl povýšen na plukovníka v záloze.96
Manželé Božena a Vladimír Gebauerovi oslavili kamennou svatbu. Šedesáté páté
výročí svého sňatku si připomněli na stejném místě jako před lety. Repríza jejich svatby
94
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se odehrála 25. března v Městském domě kultury Petra Bezruče. Manželé pocházeli
z Opavy-Vávrovic. Na stejném místě si své ano řekli 29. března 1952.97
Primátor města Radim Křupala si pochoval první letošní miminko. Byla jím Valérie,
kterou přivezla 5. května na Hlásku ukázat její maminka Eva Dembovská. Valérie
se narodila 36 minut po silvestrovské půlnoci.98
Dlouholetého hráče volejbalu, trenéra, rozhodčího a funkcionáře Václava Slaninu
ocenil primátor města Radim Křupala. Václav Slanina z jeho rukou obdržel Cenu
primátora statutárního města Opavy za dlouholetý přínos v oblasti opavského sportu.
Podílel se kromě jiného i na obnovení činnosti basketbalu v Opavě. Jako volejbalista
působil v oddílech TJ Slavia Minerva a TJ Sokol Kateřinky. Působil také několik
volebních období ve funkci předsedy okresního volejbalového svazu a byl dosud také
jeho čestným předsedou. K předání ocenění došlo v rámci finále Staropramen Cool
Super Cupu v plážovém volejbale na Horním náměstí v Opavě.99
Milan Píka, syn perzekuovaného generála Heliodora Píky, oslavil pětadevadesátiny.
V Opavě býval častým hostem a účastnil se pietních akcí věnovaných jeho otci.
Ze zdravotních důvodů však v létě 2017 nemohl přijet do Opavy osobně, tak mu
k narozeninám popřál tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis telefonicky.
Milan Píka se narodil 28. července 1922.100
Matematik a vědec Jaroslav Smítal oslavil pětasedmdesát let. Odborník na teorii
funkcí, funkcionálních rovnic a teorii dynamických systémů působil v Opavě od roku
1993. Narozeniny oslavil o prázdninách a na 7. ročník Visegrádské konference mu
přijeli popřát nejen domácí matematici, ale i kolegové z dalších evropských států či
z USA a Izraele.101
Opavané si také v tomto roce připomněli kulaté výročí úmrtí Rudolfa Gudricha,
českého učitele, politika a zakladatele českého hasičstva ve Slezsku. Rudolf Gudrich
založil v Kylešovicích druhý český dobrovolný hasičský sbor a byl jeho prvním
náčelníkem a jednatelem. Byl také iniciátorem založení Pěveckého sdružení slezských
učitelů v roce 1906. Byl také v letech 1909–1918 poslancem Slezského zemského
sněmu za venkovské okresy Opava a Bílovec. Po vzniku Československa se stal
prvním předsedou Národního výboru okresu Opava-venkov. Zemřel 13. září 1937 a je
pohřben na hřbitově v Opavě. Jeho hrob zdobí busta sochaře Vincence Havla.102
Skladatel, dirigent a pedagog Jaroslav Foltýn obdržel Cenu města Opavy jako výraz
poděkování za bohatou tvůrčí práci. Byl kromě jiných autorem poémy Opava,
která zazněla poprvé na prknech Slezského divadla v roce 2014. „Nechce se mi věřit,
že tento skromný muž bez bohémských manýr má na svém kontě na tři sta skladeb –
od těch pro malé děti přes scénickou hudbu, díla pro estrádní a dechové orchestry
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až k rozsáhlým kantátám, koncertantním skladbám a tanečním formám pro velký
symfonický orchestr,“ přiblížil v Hlásce Foltýnovu tvorbu jeho velký obdivovatel a ředitel
Základní umělecké školy Vladislava Vančury Petr Hanousek.103
Manželé Terezie a Josef Krčovi oslavili diamantovou svatbu. Poprvé si své ano řekli
26. října 1957, v listopadu 2017 je pak zopakovali v Městském domě kultury
Petra Bezruče. Josef Krč se vyučil obuvníkem a po vojně začal pracovat v Okresním
stavebním podniku Opava, kde působil až do důchodu. Jeho žena Terezie Krčová
pracovala v Minervě a pak v Armaturce v Dolním Benešově. Zajímavé byly i okolnosti
jejich seznámení. Terezie si po cestě z Dolního Benešova stopla auto, které řídil Josef.
Byla to prý láska na první pohled a po dvouměsíční známosti se vzali. Vychovali tři děti
– Dagmar, Šárku a Josefa a měli šest vnoučat a čtyři pravnoučata.104
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VÝROBA
Výroční zprávy a další dokumenty některých firem nebyly příliš sdílné (Ferram, Slezská
tvorba), a tak jsem informace o společnostech musel postavit jen na účetních
uzávěrkách. Tradičně nejobsažnější výroční zprávu, se kterou bylo radost pracovat,
zveřejnila společnost Ostroj.
Okresní hospodářská komora měla od 4. září nové vedení. Novou ředitelkou se stala
Zuzana Lindovská. Vystudovala francouzštinu v oblasti podnikání na Ostravské
univerzitě a od roku 2010 pracovala ve Francii. Jejím zatím posledním působištěm byl
volejbalový klub v Clermond-Ferrand, kde pracovala ve funkci manažerky PR
a marketingové komunikace.

Průmyslová výroba
AKZO NOBEL COATINGS CZ, a. s.
Společnost působila ve třech oblastech: dekorativní nátěrové hmoty, speciální nátěrové
hmoty a speciální chemikálie. Z práškových barev produkovala společnost například
značku Interpon, nabízela také mokré nátěry Cromadex. Od roku 2017 díky nové
akvizici firma přidala do svého portfolia také barvy Relest, dříve vyráběná firmou BASF,
které se postupně prodávaly pod značkou Interpon. Mezi produkty firmy patřily také
dekorativní barvy značky Hammerite nebo Dulux a dále také výrobky značky Luxol.105
„V divizi práškových nátěrových hmot jsme z pohledu prodeje v tunách ukončili rok
2017 o 1 % nad hodnotami předcházejícího roku, avšak 6 % pod plánem,“ uvedla
výroční zpráva106 s tím, že hlavním důvodem tohoto stavu byl pokles prodeje
u klíčových partnerů – distributorů, jak v České republice, tak v Maďarsku. V roce 2017
došlo také k navýšení cen surovin od zhruba 9 % oproti prosinci 2016. V divizi
dekorativních barev se společnosti podařilo dosáhnout navýšení prodejů o 6,3 %.
Firma také úspěšně uvedla na trh novou řadu omyvatelných barev Dulux Easycare.
Tržby za prodej výrobků 616 milionů (v roce 2016 – 695 milionů), za prodej zboží
a služeb 693 milionů (v roce 2016 to bylo 817 milionů). Provozní výsledek hospodaření
76 milionů korun (96 milionů v roce 2016). Finanční výsledek hospodaření – 17,910
milionu (–862 tisíc v roce 2016). Výsledek hospodaření před zdaněním (58 milionů)
po zdanění 41 milionů korun (82 milionů v roce 2016). Celkový obrat za účetní období
činil 1,611 miliardy korun (1,564 miliardy v roce 2016).107
Během roku došlo i ke změně ve složení představenstva společnosti. Dne 1. února byl
jmenován členem představenstva Miloš Přib.108
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FEMONT OPAVA, s. r. o.
Hlavní činností firmy byla výroba a montáž stavebních a technologických konstrukcí
a lehké prefabrikace. „V roce 2017 společnost zaznamenala oproti předcházejícímu
roku větší poptávku po výrobě a montáži. Objem realizovaných výkonů v roce 2017
činil 450 121 tisíc Kč,“ uvedla výroční zpráva s tím, že šlo o navýšení o 14,3 %.
Společnost ve sledovaném období vykázala tržby ve výši 449 milionu korun,
což znamenalo nárůst oproti předchozímu roku o 14,3 procent. Provozní hospodářský
výsledek zaznamenal nárůst o 3,855 milionu korun na celkových 8,946 milionu korun.
Společnost dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním ve výši 7,503 milionu,
což znamenalo rovněž nárůst, a sice o 3,580 milionu korun. Ve sledovaném roce došlo
také k navýšení počtu pracovníků o 5,9 procent, což znamenalo 161,3 lidí.109 Evidenční
počet zaměstnanců činil 172 osob.110 Jednatelem společnosti byl Pavel Schreiber.
FERRAM
Podle výroční zprávy byl hlavním předmětem podnikání společnosti pronájem
majetku.111 Společnost vykázala za rok 2017 tržby z prodeje výrobků ve výši 8,980
milionu korun. Provozní výsledek hospodaření činil 4,071 milionu (3,893 milionu v roce
2016). Hospodářský výsledek před zdaněním činil 5,342 milionu korun, po zdanění to
bylo 4,395 milionu (4,048 milionu před zdaněním v roce 2016). Čistý obrat za účetní
období se vyšplhal do výše 13,645 milionu.112
INGE Opava, spol. s r. o.
Hlavními předměty podnikání společnosti byl obor zámečnictví a také výroba, instalace
a opravy elektrických strojů a přístrojů. Hlavní oblastí činnosti firmy byla výroba
zářivkových svítidel. Za rok 2017 společnost vykázala tržby ve výši 115,929 milionu
korun (116,834 milionu v roce 2016). Ve sledovaném roce měla firma 92 zaměstnanců,
což byla stejná hodnota jako v roce předchozím. Hospodářský výsledek před zdaněním
dosáhl výše 6,140 milionu korun a po zdanění činil 5,023 milionu korun.113
KOMAS, s. r. o.
Firma se specializovala na zámečnictví, výrobu plastických a pryžových produktů
či stavbu strojů s mechanickým pohonem. Hodnocení roku 2017 podle slov ředitele
Marka Kloupara bylo veselejší než hodnocení toho přechozího. „Došlo k 30 % nárůstu
tržeb společnosti oproti roku 2016 a zároveň zlepšení hospodářského výsledku
ve sledovaném období,“ uvedl ředitel ve výroční zprávě.114 V roce 2016 měla totiž
společnost tržby ve výši 58 milionů a ztrátu ve výši 13,5 milionu korun. Za rok 2017
společnost vykázala tržby za prodej výrobků ve výši 74,567 milionu korun.
Hospodářský výsledek před zdaněním činil 937 tisíc korun.115
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V únoru 2017 uzavřela společnost novou kolektivní smlouvu se zaměstnanci,
ve které bylo zakotveno zvýšení platů v rozmezí 4–8 %. Firmě se také dostalo
pochvaly od klíčového zákazníka, firmy Continental, a. s., za výrazně lepší kvalitu
výrobků. Firma získala několik nových zákazníků, např. firmu Benteler a například
společnosti OEZ (Siemens) převedla výrobu 35 produktů, což pro firmu KOMAS
znamenalo kontrakt na 5 let a zvýšení obratu v budoucnu. Celkový obrat společnosti
za sledovaný rok 2017 byl 79,788 milionu korun.116 Nejvíce výrobků firma produkovala
pro oblast automotive (48 %).
KSR Industrial, s. r. o.
Firma patřila do skupiny KSR, která měla okolo 1 700 zaměstnanců. Opavská pobočka
se zabývala povrchovými úpravami a svařováním kovů a dalších materiálů, výrobou
plastových a pryžových výrobků a také kovoobráběčstvím. Obrat firmy se v tomto roce
pohyboval opět okolo jedné miliardy korun. Společnost KSR Industrial se zabývala
obchodní činností v oblasti pedálových sestav a kompletací elektronických senzorů.117
V roce 2017 přibyla výroba pedálových systémů pro Bentley a Lamborgini. Výrobní
program se také rozšířil o nový projekt pro VW Group.
Tržby za rok 2017 činily 983,029 milionu korun, v roce 2016 to bylo dokonce
1,080 miliardy. Hospodářský výsledek po zdanění dosáhl hodnoty 25,143 milionu
a čistý obrat činil 1,139 miliardy korun. V roce 2016 se obrat dostal na částku
1,134 miliardy.
V roce 2017 proběhla změna na postu jednatele společnosti. Místo Rolfa
Wili Dahlmanse byl v obchodním rejstříku 19. 9. 2017 zapsán Steven Crawford
Ross.118 Společnost měla v roce 2017 celkem 407 zaměstnanců a 1 osobu ve vedení
společnosti.119
Model Obaly, a. s.
Společnost Model Obaly nabízela největší výrobní kapacitu a nejširší sortiment výrobků
z vlnité lepenky ze všech výrobních závodů MODEL GROUP ve střední Evropě. V roce
2017 dosáhla společnost Model Obaly, a. s., obratu více než 4,6 miliardy korun, export
přitom činil 36 %. Společnost investovala 446 milionů a průměrný počet zaměstnanců
byl 1 396. Ke konci roku 2017 společnost zaměstnávala 1 337 pracovníků, ze kterých
bylo mužů 846 a žen 491.120 Výsledek hospodaření před zdaněním činil
215,253 milionů a po zdanění to bylo 172,318 milionu korun (368,023 před zdaněním
v roce 2016).121
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OPATHERM
Společnost byla členem skupiny MVV Energie CZ s centrálou ve Spolkové republice
Německo. Její fiskální rok trval od 1. října do 30. září. Pro rok 2017 jsem tedy vycházel
ze dvou výročních zpráv: od 1. října 2016 do 30. září 2017 a od 1. října 2017
do 30. září 2018.
Opatherm dodával teplo a užitkovou vodu do domácností v Opavě a Dolním Benešově.
Celkem provozoval Opatherm 2 velké a 52 středních zdrojů znečištění. Společnost
také získala v roce 2017 od Energetického regulačního úřadu licenci na výrobu, rozvod
a obchod s elektřinou.
Ve fiskálním roce 2016–2017 pokračovala společnost kromě jiného v investicích
vedoucích ke snižování emisí. Jednou z nich byla například instalace kondenzačního
kotle v kotelně na ulici Hrnčířské. V kotelně v Kylešovicích instalovala společnost
kogenerační jednotku a zbudovala lokální distribuční síť pro distribuci a dodávku
elektřiny. Služby společnosti odebíralo ve zmiňovaném období 9 951 domácností.122
Opatherm v tomto fiskálním období prodal 303 TJ tepla. Celkové tržby tvořily
168 milionů korun. Společnost dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním
ve výši 21,652 milionu korun a po zdanění 17,534 milionu. V předchozím období
to bylo 12,743 milionu korun.123
V tomto období vyrobila společnost přes 341 773 a prodala přes 302 898 GJ tepla.
V největší míře vyráběl Opatherm teplo ze zemního plynu – téměř 74 %. Náklady
na investice a údržbu se vyšplhaly za toto období na 25,8 milionu korun. Společnost
zaměstnávala v tomto fiskálním roce 46 zaměstnanců, z toho 12 žen. V předchozím
období to bylo celkem 52 zaměstnanců.
Ve fiskálním roce 2017/2018 společnost prodala 280 TJ tepla. Celkové výnosy činily
154 milionu korun a hospodářský výsledek po zdanění dosáhl hodnoty 18,968 milionu
korun. Podle výroční zprávy v tomto období byla uvedena do provozu kogenerační
jednotka pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v Kylešovicích a na nově
vybudovanou lokální distribuční síť byli připojeni první zákazníci.124 Společnost
zásobovala celkem 9 927 domácností. V tomto fiskálním roce Opatherm vyrobil
333 080 GJ tepla a prodal 280 102 GJ.125 Vyrobeno bylo 519 MWh elektrické energie
a stejné množství Opatherm i prodal. Celkové náklady na investice a údržbu dosáhly
8,5 milionu korun. Hospodářský výsledek před zdaněním činil 23,474 milionu korun
a po zdanění 18,968 milionu. Výnosy za prodej tepelné energie činily 150,396 milionu
korun a za prodej elektrické energie 1,384 milionu korun. V daném období měla
společnost 38 zaměstnanců, z toho 11 žen.126
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OSTROJ, a. s.
Společnost i nadále podnikala ve stejných oblastech jako v letech předchozích, tedy
v konstrukcích a výrobě důlních zařízení, výrobě speciálních hydraulických komponent,
složitých a přesných výkovků a dalších oborech.127
Společnost zaznamenala nárůst kmenových pracovníků o 2,1 procenta. Jako
v předchozích letech se i ve sledovaném roce projevil problém s nedostatkem
kvalifikovaných zaměstnanců na trhu práce. Společnosti chybělo v průměru
35 pracovníků. V roce 2017 firma investovala do odborného růstu zaměstnanců celkem
2,730 milionu korun.
V oblasti sponzoringu se firma soustředila, jako v předchozích letech, na podporu
hendikepovaných dětí a mládeže v okolí sídla společnosti. Podporovala také technické
vzdělávání mládeže a pomáhala při náboru žáků Střední školy technické Opava
a Střední školy umělecké a průmyslové Opava. Ostroj také spolupracoval s několika
základními školami v Opavě a podporoval Mateřskou školu křesťanskou Mnišskou
v Opavě. Cílem této spolupráce bylo již odmala děti vést k technice. Za tuto spolupráci
firma obdržela od Moravskoslezského kraje ocenění School Friendly.
Například v oblasti životního prostředí přistoupila společnost ke zrušení nevyhovujícího
skladu olejů a na jeho místě vybudovala nové skladové haly.
Firma také realizovala v roce 2017 z vlastních finančních zdrojů investice do pořízení
strojů a zařízení v celkové výši 56,450 milionu korun. Do stavebních projektů
investovala 36,860 milionů korun.128
Tržby společnosti se zvýšily o 4 % z 1,2 miliardy korun v roce 2016 na 1,252 miliardy
v roce 2017. Export dosáhl podílu 67,2 procent na tržbách a poklesl o 4,9 procent
z hodnoty 885,303 milionu na 842,882 milionu. Výsledek před zdaněním se snížil
o 32,7 procent z 66,483 milionu na 44,723 milionu. Po zdanění hospodářský výsledek
spadl o 38,4 procent z hodnoty 56,861 milionu na 35,032 milionu korun.129
Ve sledovaném roce se firmě nepovedlo realizovat, kvůli stále probíhající světové krizi
cen uhlí, žádnou velkou zakázku na dodávku dobývacích komplexů, ani do ležmých,
ani do strmých slojí. „Úspěchem byl ale prodej prvního kusu nového dobývacího
kombajnu do nízkých slojí do Ruska, ke kterému byly získány 1 patent na vynález
a 2 užitné vzory,“ psalo se ve výroční zprávě.130
Rok 2017 byl úspěšný například pro divizi Galvanovna, která naplnila, zejména
v oblasti závěsného zinkování, své výrobní kapacity.
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Prestar, s. r. o.
Základním předmětem podnikání firmy byla strojírenská výroba. Hospodaření
společnosti skončilo zápornou bilancí. Hlavní příčinou bylo posunutí termínu dodání
zařízení v oblasti automatizačních linek zhruba o půl roku. Poptávky po produktech
společnosti pokračovaly stále v rostoucím trendu. Ve druhé polovině roku 2017 Prestar
získal zakázku většího rozsahu na výrobu automatizačních linek. Tržby z prodeje
výrobků a služeb činily za rok 2017 celkem 127,331 milionu. Výsledek hospodaření
před zdaněním sklouzl k –29 milionům. Po zdanění to činilo –28,9 milionu. V roce
předchozím to bylo 7,8 milionu. Pro rok 2018 očekávala firma obrat ve výši
315 milionů.131
Celá historie firmy a také její současnost byla postavena na inovativní činnosti.
Výzkumem a vývojem se ve firmě zabývalo 10,6 procent zaměstnanců firmy. Objem
výzkumných prací představoval okolo 10–15 procent obratu společnosti. Firma
zaměstnávala 137 pracovníků, z toho 80 ve výrobních profesích. 132
Slezská tvorba, v. d.
Tržby za prodej výrobků a služeb činily 17,080 milionu korun. Hospodářský výsledek
družstva před zdaněním činil 830 tisíc korun a po zdanění 695 tisíc korun českých.133
TEVA Czech Industries, s. r. o.
Koncern Teva byl největším světovým výrobcem generických léčiv a aktivních
farmaceutických substancí. Společnost vyvíjela kromě generických přípravků
(antiastmatika, cytostatika, imunosupresiva, hypolipidemika, antihypertenziva a jiné)
také volně prodejné léky, účinné farmaceutické látky a rostlinné extrakty.
Společnost rostla i v tomto roce v oblasti lidských zdrojů. Již devátým rokem také
pokračovala spolupráce s Masarykovou střední zemědělskou školou, která nabízela
obor Chemik – operátor. V roce 2017 pokračovala školení pro střední management
v oblasti leadershipu a manažerských dovedností.
V červnu 2017 se stal novým generálním ředitelem divize Pharma Jaroslav Chylík.
Celkové tržby společnosti za rok 2017 dosáhly 8,892 miliardy korun.134 Z toho tržby
za prodej výrobků a služeb činily 8,580 miliardy korun. V předchozím roce to bylo
7,8 miliardy korun. Výsledek hospodaření před zdaněním činil 1,104 miliardy
a po zdanění 911 milionů korun. Firma dosáhla čistého obratu ve výši 8,966 miliardy
korun. V minulém účetním období to bylo 8,638 miliardy.135
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TISKÁRNA GRAFICO, s. r. o.
Hlavním oborem činnosti firmy byl nákup a prodej polygrafického zboží v nezměněném
stavu a v této oblasti patřila dlouhodobě mezi přední společnosti v České republice
a v posledních letech se stále více začala prosazovat v zahraničí. Kromě běžných
polygrafických prací firma vstoupila na trh obalů pro farmaceutický průmysl. V roce
2017 firma rozšířila výrobu o další knihařský stroj. Byla to nitošička Aster pro výrobu
knihařské vazby V4. „Tímto krokem společnost Tiskárna Grafico, s. r. o., spolu s firmou
Ing. Michal Štěpánek jsou schopny nabídnout komplexní služby realizovatelné
v polygrafické výrobě pod jednou střechou,“ uvedla výroční zpráva.136 Podle výkonného
ředitele společnosti Michala Kretka znamenal rok 2017 úspěšné navázání na kvalitní
práci z předchozích let. „Úspěšně se nám podařilo vyhledávat stále nové zákazníky
a prohlubovat spolupráci se stávajícími. Prosazujeme se nabídkou jedinečných technik
povrchového zušlechtění tiskovin, kdy se nám postupně vrací trpělivá práce
ve vzdělávání trhu formou tematických vzorníků a každoročních kalendářů Grafico,“
uvedl Michal Kretek.137 Firma zaznamenala tržby ve výši 355,962 milionu korun,
výsledek hospodaření činil 15,775 milionu korun, což činilo 19,316 milionu
před zdaněním. V průběhu roku pracovalo ve firmě 79 zaměstnanců. K poslednímu
prosinci firma zaměstnávala 92 pracovníků. Ještě v roce 2016 přitom měla „jen“
66 zaměstnanců.138 Dvaadvacátého prosince došlo k podepsání smlouvy
mezi Tiskárnou Grafico a Ing. Michalem Štěpánkem o vkladu části obchodního závodu
do základního kapitálu společnosti Grafico s účinností od 1. 1. 2018. Tím přešel
veškerý majetek a práva na společnost Tiskárna Grafico.139
Tržby za prodej výrobků a služeb v tuzemsku činily 245,888 milionů korun, v zahraničí
33,228 milionu korun.140
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Potravinářská výroba
Do této podkapitoly jsem znovu zařadil například společnost Zemědělská, a. s.,
protože patří k významným firmám v oblasti rostlinné a živočišné výroby na Opavsku.
Zařadil jsem do kapitoly opět firmu Mlýn Herber Palhanec, protože její výroční zpráva
za tento rok byla opět přístupná na portálu www.justice.cz.
Bidfood Opava
Od prvního ledna 2017 původní společnost Bidvest (nástupce firem Slezské mrazírny
a Nowaco) změnila název na Bidfood Opava, s. r. o. Společnost vyráběla mražené
krémy, hotová jídla a balenou mraženou zeleninu. Fiskální rok společnosti končil
30. června. K 30. červnu 2016 společnost vynaložila na vědu a výzkum 282 tisíc korun
a za celé fiskální období do 1. července 2016 do konce května 2017 to bylo
556 tisíc.141
Ve sledovaném účetním období vykázala společnost tržby z prodeje výrobků a služeb
ve výši 1,168 miliardy korun (v minulém období to bylo 1,035 miliardy korun).
Společnost zaznamenala hospodářský výsledek před zdaněním 111,240 milionu korun
a po zdanění to činilo 90,072 milionu korun.142
V následujícím fiskálním období zaznamenala společnost tržby za prodej výrobků
a služeb ve výši 1,365 miliardy korun. Hospodářský výsledek před zdaněním činil
134,796 milionu a po zdanění 109,478 milionu korun.143
Za sledované období vynaložila firma na vědu a výzkum 591 tisíc korun (k 30. červnu
2017 to bylo 556 tisíc korun).144
BIVOJ, a. s.
Firma BIVOJ byla výrobcem a distributorem plného sortimentu masa a masných
výrobků. V roce 2017 investovala společnost celkem 27 milionů korun. „Investice
směřovaly do staveb (11,1 milionu Kč), vybavení expedice (4,4 milionu Kč), vybavení
prodejen (2 miliony Kč), nářezových balíčků a linek (8,8 milionu Kč) a ostatních strojů
a zařízení a SW (0,7 milionu),“ uvedla výroční zpráva.145 Společnost provozovala
24 vlastních prodejen.
MLÝN HERBER, spol. s r. o.
Podle výroční zprávy byla společnost největším v té době provozovaným mlýnem
ve Slezsku. První doložené zprávy o existenci mlýna pocházejí z 13. března 1362.
Mlýn náležel k osadě pojmenované podle jednoho z majitelů – Paula Hana. Rod
Herberů se stal majitelem mlýna 11. června 1876.
141
142
143
144
145

Výroční zpráva za období od 1. července 2016 do 30. června 2017. Bidfood Opava, s. r. o., s. 3
Výroční zpráva za období od 1. července 2016 do 30. června 2017. Bidfood Opava, s. r. o., s. 16–17
Výroční zpráva za období od 1. července 2017 do 30. června 2018. Bidfood Opava, s. r. o., s. 17–18.
Výroční zpráva za období od 1. července 2017 do 30. června 2018. Bidfood Opava, s. r. o., s. 33
Výroční zpráva společnosti BIVOJ a. s. o podnikatelské činnosti v roce 2017, s. 2

31

V současné době firma provozuje dva mlýny: mlýn na zpracování pšenice a výrobu
pšeničných mouk a krmiv na Palhanci a mlýn na zpracování žita a žitných mouk
v Holasovicích. Ve společnosti v tomto roce pracovalo 29 zaměstnanců.146 Mlýn
procházel v té době modernizací, která pokračovala i v roce 2017. V té době započala
výstavba nových zásobníků na hotové výrobky s výkonnější filtrací v rámci dotačního
titulu OPŽP. Hodnota této investice činila 49,1 milionu korun.147 V roce 2017 firma také
zakoupila nový cisternový přívěs Feldbinder za 1,5 milionu korun.148 Podle výroční
zprávy považovala firma hospodářský výsledek po zdanění ve výši 9 milionů
za uspokojující. Hospodaření firmy ale trpělo relativně nízkými cenami jedlých
mlýnských výrobků nastavenými v letech 2015 a 2016. K dosažení dobrých
hospodářských výsledků pomohlo výrazné zefektivnění nákupu suroviny, k čemuž
dopomohla nadprůměrná sklizeň v létě 2017. „Ekonomiku roku 2017 zasáhla
ve II. pololetí roku 2017 také nevyrovnaná jakost základních obilovin ke zpracování,
zejména u pšenice vlivem nepříznivého průběhu počasí a vlivem rekordních výnosů,
zejména u pěstitelů v okrese Opava na úkor kvality pšenice,“ uvedla výroční zpráva.149
Firma generovala v roce 2017 obrat ve výši 233,505 milionu korun (v předchozím roce
to bylo 253,241 milionu korun). Dosáhla hospodářského výsledku ve výši
11,469 milionu před zdaněním a 9,083 po zdanění.150
Mondelez
Opavský závod patřil v celé skupině k jedněm z nejstarších, sušenky a oplatky se tu
vyráběly již od roku 1840, podobně jako například ve výrobním závodě na oplatky
Kolonáda v Mariánských Lázních. Do koncernu Mondelez patřila kromě jiného firma
Mondelez CR Biscuit Production, s. r. o. Tato společnost byla založena v roce 2013
firmou Opavia – LU, s. r. o. Společnost dosáhla v roce 2017 obratu ve výši
1,539 miliardy korun (v roce 2016 to bylo 1,505 miliardy korun). Hospodářský výsledek
společnosti činil 113,345 milionu korun před zdaněním a po zdanění to bylo
82,427 milionu korun.151 Společnost měla v roce 2017 průměrně 1 243 zaměstnanců.
V roce předchozím to bylo 1 213.152
Do skupiny patřila i společnost Mondeléz Czech Republic, s. r. o. Ze široké škály
výrobků skupiny Mondelez se na českém trhu prodávaly především cukrovinky
zastoupené například čokoládami Milka a Figaro a sušenkami BeBe, Fidorka
a Kolonáda. Společnost zaznamenala tržby za prodej výrobků a služeb ve výši 28,375
milionu korun. Za prodej zboží utržila 3,1 miliardy korun. Hospodářský výsledek činil
42,146 milionu korun před zdaněním a 32,332 milionu po zdanění.153 K 14. únoru 2017
došlo k zániku funkce jednatele Ludwiga Theodora Askempera a k 15. únoru byla
do této funkce jmenována Ivana Tůmová. Společnost měla v roce 2017 průměrně
135 zaměstnanců, což byl stejný počet jako v roce předchozím.154
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Tempo, obchodní družstvo
Podle výroční zprávy byl rok 2017 pro družstvo zcela mimořádný. Velmi pozitivně
se údajně projevily tendence ve vylepšování obchodních podmínek. Hospodaření
družstva skončilo s nejvyšším výsledkem za posledních 15 let, a to i přesto,
že družstvo vyplatilo na mzdách o 20 milionu korun více než v roce 2016. Také v tomto
roce se TEMPO potýkalo s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a s vysokou
fluktuací. Na tyto nešvary ale upozorňovala většina firem.
Maloobchodní obrat dosáhl hodnoty 1,169 miliardy korun a byl oproti roku 2016 vyšší
o 69 milionů korun. Ke konci roku provozovalo TEMPO 96 prodejen. Družstvo zavřelo
prodejnu v Hradci nad Moravicí a ve Vítkově.
Hospodářský výsledek byl plánován ve výši 2,5 milionu korun a ve skutečnosti dosáhl
hodnoty 14,525 před zdaněním a 12,018 milionu po zdanění.
Nejvyšší pozitivní dynamiku vykázaly prodejny řetězce TUTY. K výraznému nárůstu
maloobchodního obratu přispěl i opavský supermarket TERNO. Jeho obrat meziročně
stoupl o 12,5 milionu korun.
Prodejny zásobovalo družstvo prostřednictvím vlastního Logistického centra v Hlučíně,
které fungovalo od roku 2004.
TEMPO ukončilo v roce 2017 distribuci tabákových výrobků prostřednictvím vlastního
velkoobchodu, dodávky k zákazníkům si začali zajišťovat výrobci napřímo.
K 24. dubnu ukončilo družstvo činnost velkoobchodního skladu ovoce a zeleniny
v Opavě a přešlo na zásobování vlastní prodejní sítě ovocem a zeleninou napřímo
za úspory mzdových a provozních nákladů.
Celkový velkoobchodní obrat za rok 2017 činil 499,159 milionu korun a oproti roku
2016 se zvýšil o 5,6 milionu korun. Družstvo v tomto roce pořídilo hmotné a nehmotné
investice ve výši 16,823 milionu korun. Roční plán investic tak byl nenaplněn pouze
o 432 tisíc korun. Jednou z investic byla i výstavba lékárny u Supermarketu Terno
v Opavě za 3 miliony korun. Významná částka byla v této prodejně investována také
do výměny LED osvětlení a do nového světelného nápisu.
V prodejně 108 v Kylešovicích byla instalována nová klimatizace za 148 tisíc korun,
klimatizací byla vybavena i opavská prodejna 207. Komárovská prodejna 111 dostala
nové chladicí zařízení, stejně jako prodejna 207 v Opavě.
K poslednímu dni roku 2017 družstvo zaměstnávalo celkem 664 zaměstnanců
ve fyzických osobách, což bylo o jednoho více než v předchozím období. Z celkového
počtu zaměstnanců bylo 629 žen. Na mateřské a rodičovské bylo 34 žen. Průměrný
přepočtený počet zaměstnanců byl 599, tedy o 14 více než v roce 2016. Průměrná
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měsíční produktivita na jednoho zaměstnance činila 162 727 Kč.155 Průměrná měsíční
mzda činila 17 141 Kč, což znamenalo nárůst o 1 520 Kč oproti roku 2016.
Členskou základnu družstva tvořilo ke konci roku 7 603 členů. V průběhu roku bylo
přijato 66 nových členů a u 223 členů zaniklo členství výpovědí, úmrtím nebo
převodem práv na jinou osobu. Celkově zaznamenala členská základna snížení
o 157 členů.
Celkové výnosy dosáhly hodnoty 1,040 miliardy, z čehož tržby za prodej zboží tvořily
926 milionů korun.156
Zemědělská, a. s., Opava-Kylešovice
Společnost vykázala tržby z prodeje výrobků a služeb ve výši 116,115 milionu korun.
V minulém období to bylo 103,946 milionu korun. Hospodářský výsledek
před zdaněním činil 15,201 milionu, po zdanění to bylo 12,666 milionu. Čistý obrat
za účetní období tvořil celkem 155,135 milionu korun.
Zemědělská společnost pěstovala například pšenici ozimou (výměra více
než 548 hektarů, čistý výnos 75 tun na hektar), pšenici jarní (výměra 75 ha, čistý výnos
64 t/ha). Ječmen jarní pěstovali zaměstnanci společnosti na výměře 423 ha, čistý
výnos činil 67,68 t/ha. Dále se věnovali také pěstování řepky (z 294 ha měli čistý výnos
35,72 t/ha). Pro cukrovku bylo určeno 406 ha s čistým výnosem 676 t/ha.
Průměrná denní dojivost krav kolísala od 22,25 litrů v prvním kvartále, přes 24,38 litrů
(2. kvartál), 22,30 (3. kvartál) až po 23,10 v posledním kvartále.157 Vývoj ceny mléka
za litr stoupal od 7,52 v prvním kvartále až do 9,41 za litr ve čtvrtém kvartále.
Společnost pěstovala mimo jiné cukrovku na ploše cca 350 hektarů. Představenstvo
rozhodlo z důvodu zvýšení efektivity produkce zakoupit secí stroj pro cukrovku Unicorn
SD-18 a systém automatického řízení traktoru podle GPS autopilot. „V roce 2017 jsme
požádali o dotaci z Programu rozvoje venkova a byli jsme úspěšní,“ uvedl web
společnosti s tím, že následná investice do secího stroje a systému automatického
řízení traktoru proběhla pak v roce následujícím.158
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ZAMĚSTNANOST
Dlouholetá vedoucí úřadu práce Jarmila Mateřanková odešla do důchodu. Na tomto
postu ji vystřídala Petra Ballová. Podle Hlásky patřila mezi odborníky s bohatou praxí
jak v sociální sféře, tak především v oblasti poradenství a zprostředkování.159
V tomto roce došlo nejen v Opavě, ale také v celé republice k výraznému snížení
nezaměstnanosti. Ukazuje to tabulka s počtem uchazečů o zaměstnání evidovaných
ve městě Opavě. Z celkového počtu evidovaných jsou vyčleněni tzv. dosažitelní
ve věku 15 až 64 let, to znamená ti, kterým nebránil zdravotní stav či jiné komplikace
v tom okamžitě nastoupit do zaměstnání. Celkově tabulka počítala s obyvateli
v produktivním věku v počtu 38 370. Nejnižší nezaměstnanost v Opavě byla v měsících
říjnu a listopadu.160 V celém okrese Opava bylo evidováno nejméně nezaměstnaných
rovněž v listopadu, a sice 3,5 procent. Celkový počet uchazečů o zaměstnání byl
v tomto měsíci 4 605 a z toho dosažitelných uchazečů bylo 4 116 a z toho bylo
2 245 žen.161
Na celorepublikové úrovni byla v roce 2017 nejnižší nezaměstnanost v měsíci červnu,
kdy klesla na 2,9 procent a byla nejnižší v celé Evropské unii. Například Slovensko
se v té době potýkalo s nezaměstnaností 7,6 procenta.162
Tabulka č. 1 – Nezaměstnanost ve městě Opava

Měsíc

Uchazeči
o zaměstnání

Dosažitelní
15–64 let

Podíl
nezaměstnaných
(v %)

Volná místa

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

2 530
2 441
2 228
2 096
1 992
1 869
1 910
1 847
1 735
1 671
1 619
1 730

2 249
2 158
1 982
1 815
1 723
1 632
1 675
1 620
1 514
1 446
1 430
1 581

5,9
5,6
5,2
4,7
4,6
4,3
4,4
4,3
4
3,8
3,8
4,2

565
540
579
615
663
655
694
745
660
673
556
540
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VEŘEJNÝ ŽIVOT
Tříkrálová sbírka vynesla v roce 2017 Charitě Opava celkem 1 987 138 korun
českých. Koledovalo se celkem do 337 pokladniček. Byl to nejlepší výsledek
v Ostravsko-opavské diecézi. Těsně za Opavou se umístila Charita Hlučín
a Frýdek-Místek. Celkově se v diecézi vybralo 15 683 550.163 V samotné Opavě
se ve srovnání s minulým rokem opět vybralo více. Zatímco v roce 2017 to bylo
635 395 korun, v roce předchozím Opavané přispěli částkou 612 564 Kč. Pro srovnání,
například v 3. roce konání sbírky, v roce 2009, Opavané přispěli sumou 275 103 Kč.164
Výtěžek sbírky z roku 2017 plánovala Charita Opava využít pro nákup zdravotnického
materiálu pro klienty ošetřovatelské, pečovatelské a hospicové péče.
„Pro pečovatelskou službu bychom rádi pořídili tolik potřebné auto, dále vysokozdvižný
vozík pro chráněné technické dílny, zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu
práce, a v neposlední řadě bychom rádi provedli stavební úpravy pro sociálně
terapeutickou dílnu Radost, určenou mentálně postiženým,“ uvedl do Hlásky ředitel
Charity Opava Jan Hanuš.165
Společný Reprezentační ples Slezské univerzity a města Opavy se uskutečnil
11. února 2017 v Kulturním domě Na Rybníčku.
Městský dům kultury Petra Bezruče, kdysi Obchodní a živnostenská komora, se stal
národní kulturní památkou. Historická budova architekta Leopolda Bauera se v únoru
stala národní kulturní památkou. O zapsání na seznam unikátních památek rozhodla
na návrh Ministerstva kultury vláda.166
Na budově radnice opět zavlála 10. března tibetská vlajka. Opavané si i v tomto roce
připomněli krvavě potlačené povstání Tibeťanů v hlavním městě Lhase v roce 1959.
Město Opava tibetskou vlajku vyvěšovalo každoročně od roku 2000.167
Hodina Země se v Opavě uskutečnila 19. března. Stalo se tak od 20.30
do 21.30 hodin. Na mnoha místech centra města bylo vypnuto veřejné osvětlení.
Potemněla například Hláska, Slezské divadlo, Obecní dům, Městský dům kultury
Petra Bezruče nebo opavské kostely.168
Opavu koncem března čekala mimořádná návštěva. Po dvou letech se sem vrátil kníže
Hans Adam II. Někdejší hlava Lichtenštejnska zahájila velkou výstavu o svých
předcích, kteří byli s Opavou po bezmála čtyři století úzce spojeni. Hans Adam II.
stejně jako před dvěma lety i tentokrát v Opavě strávil dva dny. „Pro Opavu je to
mimořádná čest a jsme rádi, že můžeme přivítat tak významnou návštěvu,“ řekl
primátor Radim Křupala. „Vazby Lichtenštejnů na Opavu jsou historicky velmi těsné.
Vždyť znak bývalého opavského knížectví se dodnes nachází ve státním znaku
Lichtenštejnska. I při první návštěvě se kníže zajímal zejména o architekturu, historii
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164
165
166
167
168

https://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/vysledky-2017/
https://www.charitaopava.cz/?page=soubory&id=12
Hláska č. 2, 2017, s. 7
Hláska č. 3, 2017, s. 6 a více též v kapitole Kultura
Hláska č. 3, 2017, s. 5
Hláska č. 3, 2017, s. 8

36

města a o lichtenštejnské stopy na Opavsku. Jsme rádi, že můžeme na tuto návštěvu
díky Slezskému zemskému muzeu navázat, a to hned velkou výstavou o předkovi
Hanse Adama II. Janu II. knížeti z Lichtenštejna,“ dodal Jaroslav Machovský z odboru
kancelář primátora Magistrátu města Opavy.169 V Opavě knížete doprovázela
lichtenštejnská princezna Maria-Pia Kothbauer, velvyslankyně Lichtenštejnska
ve Vídni, a Dominic Sprenger z Úřadu pro zahraniční záležitosti Lichtenštejnského
knížectví.
Na vernisáži, které se zúčastnil i náměstek ministra kultury, hejtman, zástupci českého
parlamentu a představitelé významných institucí, kníže pokřtil výpravný katalog,
který u příležitosti výstavy vydalo Slezské zemské muzeum. „Byl to velice zajímavý
zážitek, protože k této výstavě má naše rodina osobní vztah. Je těžké vypíchnout jednu
konkrétní věc, která se mi nejvíce líbí. Podle mého je zde k vidění spousta krásných
exponátů, ať už jde o obrazy, sochy a další,“ prozradil kníže Hans Adam II. Princeznu
zase překvapilo množství, zachovalost, reprezentativnost a výběr vystavovaných
exponátů a ocenila skvělou práci kurátorů muzea.
Následovala večeře, na kterou primátor Radim Křupala pozval kromě lichtenštejnských
hostů, vedení města a Slezského zemského muzea i necelou dvacítku osobností.
Podávala se například vepřová panenka v drceném pepři či steak z tuňáka na salátu
z pečených paprik s grilovanými bramborami. K tomu se pila vybraná moravská vína.
V neformálním rozhovoru se diskutovalo o Opavě, Lichtenštejnsku, společné historii,
kultuře, umění, muzejnictví, ale také o tom, jak se knížeti podařilo z Lichtenštejnska
vytvořit jeden z nejlépe fungujících států na světě.
Na závěr večeře kníže od města obdržel dar. „Při předchozí návštěvě dostal dar malý
a lehký, stříbrný krejcar Karla I. z Lichtenštejna vyražený před 400 lety v Opavě. Teď
jsme se rozhodli dát mu naopak věc velkou a těžkou. Hledali jsme něco,
co by symbolizovalo Opavu a Lichtenštejnské knížectví. A protože víme, že kníže má
velmi blízko k archeologii, rozhodli jsme se mu dát fyzickou připomínku dnes
už neexistujícího Lichtenštejnského zámku v Opavě. Dvě vzácné cihly, které se našly
při archeologickém průzkumu v okolí tzv. Müllerova domu, jediného pozůstatku
po zámku. Jedna je renesanční z 16. století, druhá barokní ze století 18. a obě byly
součástí základů zámku,“ vysvětlil tajemník magistrátu Tomáš Elis. Charita Opava
vyrobila v Chráněných dílnách svatého Josefa vedených Tomášem Rychlým
z překližky podle dochovaných obrazů reálný model zámku s odnímatelnou střechou.
V pátek dopoledne měl kníže ve městě soukromý program. Před polednem
pak z Opavy odcestoval zpět na letiště do Krakova, ze kterého se vrátil do vlasti.
Hans Adam II., celým jménem Johannes Adam Ferdinand Alois Josef Maria Marko
d‘Aviano Pius von und zu Liechtenstein, má k Opavě historicky velmi blízko. Podle
ústavy lichtenštejnského státu má mimo jiné nárok na tituly vévody opavského
a krnovského.170
Na Smrtnou neděli, která připadla v tomto roce na 2. dubna opět uspořádalo Středisko
volného času Vynášení Mařeny nazvané Mařeno, zlá ženo – už tě vynašamy. Nejprve
byl zahájen program na Dolním náměstí spojený s výrobou slaměných mařen
a mařáků v Myší díře a od 16 hodin se pak odebral krojovaný průvod k řece Opavě
na most u Bludičky a tam byli Mařena s Mařákem zapáleni a vhozeni do vody.171
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Městská policie Opava si připomněla 11. dubna 25 let od svého založení. Při té
příležitosti se uskutečnilo slavnostní setkání strážníků s představiteli vedení města
a dalšími hosty v Obecním domě.172
Město avizovalo, že chce prodat svůj dvoutřetinový podíl ve fotbalovém klubu
SFC Opava. Tento krok 24. dubna posvětili i zastupitelé. „Naší snahou je nalézt
investora, který je solidní a finančně silný, aby se neopakovala situace, kdy před lety
do klubu vstoupili zahraniční partneři a v podstatě ho vytunelovali. Proto jsou finanční
podmínky zadané ve veřejné soutěži relativně finančně náročné,“ vysvětlil primátor
Radim Křupala s tím, že minimální kupní cena byla stanovena na 50 milionů korun.
„Investor musí navíc ke kupní ceně profinancovat za pět let minimálně 200 milionů
korun na provoz klubu při jeho účasti v 1. lize nebo 100 milionů, pokud by hrál
jakoukoliv jinou soutěž,“ doplnil Marek Hájek, předseda představenstva SFC.173
Letošní farmářské trhy začaly 21. dubna a probíhaly ve stejném provozním režimu,
jako tomu bylo v letech minulých, tedy každou středu, pátek a sobotu, až
do 11. listopadu. A to opět na Dolním náměstí. Po pěti letech došlo ke změně
provozovatele trhů. Stalo se jím město Opava ve spolupráci s technickými službami.
„Chtěli bychom přilákat na opavské farmářské trhy více prodejců regionálních potravin
a výrobků, aby nabídka byla opravdu pestrá. Zaměříme se více také na ověřování
původu zboží, lepší komunikaci s prodejci a propagaci,“ uvedla vedoucí odboru
kancelář primátora Jana Foltysová.174 „První sezona se z našeho pohledu vydařila.
Ve stáncích se vystřídalo celkem 48 prodejců, trhy přilákaly na Dolní náměstí nejen
pěstitele, ale také řezníky, pekařky, prodejce ručně vyráběného textilního zboží, mýdel,
dřevěných výrobků, šperků nebo chovatele králíků či cukráře,“ uvedla Jana Foltysová.
Provozovatel se také snažil průběžně kontrolovat, zda je prodávané zboží skutečně
z domácí produkce. „Zajeli jsme se podívat na zahrádky a pole dvanácti pěstitelů,
abychom si ověřili, že výpěstky jsou opravdu přímo odtud. Dvě naše cesty vedly také
do Polska. Návštěvy jsme zdokumentovali a postupně je zveřejňovali na facebooku
farmářských trhů,“ řekla Monika Štěpánková z odboru kancelář primátora.175
Sedmý ročník Dne země se konal 23. dubna od 13 do 18 hodin v Janáčkových sadech
a na náměstí Osvoboditelů.176
V květnu vyrostl na Horním náměstí v Opavě beachvolejbalový kurt. Stalo se tak
kvůli mezinárodnímu turnaji mužů a žen Staropramen Cool Super Cup,
který se tu uskutečnil od 12. do 14. května. Opavané se mohli přijít podívat
na špičky beachvolejbalového sportu a také na turnaj škol a divácké soutěže.
Od 22. května byl pak kurt přemístěn za Slezanku, kde si až do konce prázdnin mohli
plážové sporty užít všichni zájemci. „Vybavení pro volejbal, beachtenis či beachfotbal
bude za mírný poplatek k dispozici denně od 10 do 18 hodin,“ uvedl David Štastný
z pořádajícího spolku Happy Sport Opava, z. s. Akce Sport na pláži v centru Opavy
zaštítilo město Opava, které ji navíc podpořilo padesátitisícovou dotací. Stejnou částku
172
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uvolnilo i na pořádání turnaje Super Cup, nad kterou převzal záštitu primátor
Radim Křupala.177
Fórum Zdravého města se uskutečnilo 5. června. Opavané tak mohli již po šesté
diskutovat o problémech, které je trápí. Následně pak mohli o důležitosti těchto
problémů hlasovat na webu města nebo pomocí hlasovacího lístku ve zpravodaji
Hláska. Mezi klíčovými problémy se například objevilo Rozšíření otevírací doby
ve sběrných dvorech, Pokračování v rekonstrukci budov škol, Pítka v místech
koncentrace velkého množství lidí či Oživení prostoru za Slezankou a Slezanky jako
celku.178 V anketě nakonec získalo nejvíce hlasů oživení prostoru za Slezankou. Tento
problém získal 162 hlasů z celkově odevzdaných 616. Do ankety se zapojilo celkem
308 hlasujících, každý mohl odevzdat dva hlasy.179
Noc kostelů v tomto roce připadla na 9. června. Připomněli si ji například
v Římskokatolické farnosti svatého Petra a Pavla v Jaktaři.180
Horní náměstí ožilo Dnem sociálních služeb. Již dvanáctý ročník akce,
jejímž smyslem je přiblížit široké veřejnosti sociální a související služby v Opavě,
se uskutečnil 14. června od 10.00 do 16.00 hodin. Akce se účastnilo na dvacet
poskytovatelů sociálních služeb. Závěr akce patřil předání ceny Opavský Anděl
pro nejlepší pracovníky v sociální oblasti. Vítězem kategorie Práce s dětmi se stala
Kateřina Gerová, která již mnoho let pracovala v příspěvkové organizaci Sírius.
Vítězem kategorie Poradenství Stanislava Jahodová, která dlouhodobě pracovala
na odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy. V nejobsáhlejší kategorii Práce
s dospělými byli vyhlášeni tři vítězové. Na třetím místě se umístila Kateřina Jedličková
z organizace ANIMA VIVA, z. s., na druhém místě Lucie Lichá z Charity Opava
a hlavní cenu Opavský Anděl v této kategorii získal Jakub Rašín z Krizového
a kontaktního centra Pod Slunečníkem.181
Opavu navštívili vysídlení krajané z Bamberku a okolí. Mezi jinými se návštěvy
účastnil například Günter Bannoch, který se narodil na Hradecké 17 poblíž někdejšího
Sálu U Tří kohoutů a zažil útrapy spojené s pobytem ve sběrném táboře v tehdejších
Rudolfových kasárnách (dnes Dukelská kasárna) a s vysídlením do Bavorska.
Delegaci tvořili také potomci rodiny Kudlichů a další. Asi čtyřicetičlenná výprava Opavu
opustila 18. června.182
Město vítá léto. Tak se jmenovala jednodenní lidová veselice, kterou město Opava
zahájilo program prázdninového kulturního léta. Uskutečnila se 24. června
od 10 do 24 hodin na prostranství za Slezankou. Hlavními hvězdami akce byli
Jožka Černý s cimbálovou muzikou a skupina Buty.183
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Jak se žilo před válkou a v době první republiky. Tak se jmenovala kniha,
která vyšla na Slezské univerzitě a jejím základem jsou paměti opavského rodáka
Stanislava Petříka, otce dlouholetého zastupitele a aktivního občana Zdeňka Petříka.
Publikaci editorsky sestavili Marie Gawrecká z Ústavu historických věd
Slezské univerzity v Opavě a Michal Valeček, vedoucí oddělení produkce
Slezského zemského muzea.184
Den stromů, přesněji řečeno hlavní oslava v rámci 7. ročníku v Opavě, se měl
uskutečnit v sadech Svobody 22. října. Město však kvůli nepříznivé předpovědi počasí,
která upozorňovala na silný vítr, hlavní oslavu zrušilo, aby neriskovalo případná
zranění na této hromadné akci. Některé doprovodné akce, například Výstava
na stromech spolku NaZemi na téma Příběh banánu od 7. do 14. října v sadech
Svobody, se i tak uskutečnily.185
V Opavě vyrostla solární lavička, díky které si obyvatelé města mohli nabíjet například
telefony čistou energií ze slunce. Lavička byla ve spolupráci s firmou E.ON umístěna
na adrese U jaktařské brány, mezi budovu Slezského divadla a cukrárnu Jařabová.186
Opava se již patnáctým rokem pravidelně připojovala ke Dnům evropského dědictví.
Tentokrát se uskutečnily druhou zářijovou sobotu, tedy 9. září. Kromě komentovaných
prohlídek například kostela svatého Vojtěcha či kaple sv. Kříže nebo Památníku
Petra Bezruče proběhla i exkluzivní prohlídka rekonstruovaného Müllerova domu.
Nechyběly ani tematické vycházky, například po zaniklém hřbitově na Rybím trhu,
které vedl sochař a restaurátor Tomáš Skalík. Pro veřejnost byla otevřena i Alžbětina
zahrada, kterou provozoval spolek Za Opavu. Členové spolku také mimo jiné zvali
na nově otevřenou sdílenou knihovnu a semínkovnu v Matičním domě. Slavnostně byla
také otevřena nová questingová trasa centrem města nazvaná Křížem krážem
staletími.187
Opava získala novou knihu. Byla jí Tajemná Opava vytvořená ilustrátorkou
Lucii Seifertovou, mimo jiné autorkou cyklu komiksů Dějiny udatného českého národa.
Kniha byla představena v rámci festivalu Bezručova Opava a v prodeji byla od 14. září
společně s deskovou hrou.188
Vzhledem k odchodu dlouholeté ředitelky Střediska volného času (SVČ)
Jaroslavy Polákové do důchodu vypsalo město Opava výběrové řízení na obsazení
jejího místa. Výběrová komise jednomyslně doporučila na místo ředitelky
Soňu Wenzelovou, která v této organizaci již od roku 2002 pracovala jako pedagožka
volného času. Na starosti měla doposud vedení folklorních souborů, zajištění
organizace kulturních, ale i dalších akcí. Volbu komise posvětila i rada města
a Soňu Wenzelovou jmenovala do funkce od 1. září. „Paní Wenzelová jak dobře
zpracovanou koncepcí, tak vystoupením při ústních pohovorech jednoznačně
přesvědčila výběrovou komisi o svých kvalitách. Její praxe, schopnosti a zkušenosti
184
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jsou pro mne garancí, že středisko bude v dobrých rukou,“ uvedl náměstek primátora
Josef Stiborský. Ten zároveň poděkoval bývalé ředitelce Jaroslavě Polákové
za vynikající vedení střediska, v jehož čele stála již od roku 1991.189
Opava se poprvé připojila k akci Zažít město jinak. Tyto sousedské slavnosti probíhaly
v České republice od roku 2006. „Opavská edice“ se uskutečnila 16. září a oživila
Beethovenovu ulici. K vidění bylo divadlo, koncerty a další vystoupení. Ulici lemovaly
stánky s občerstvením, hrami, soutěžemi pro dospělé i děti. Například Pavel Kořízek
se svým týmem nabízel excelentní guláš, svůj stánek tu měla i škola Labyrint ze Lhoty
u Opavy, spolek Za Opavu a další organizace. Organizátorkou této premiérové akce
byla Hana Grigarčíková s kolegy z divadla GAFA ve spolupráci s Opavskou kulturní
organizací.190
Opavu navštívila 18. září norská velvyslankyně Siri Ellen Sletner. Podle primátora
Opavy Radima Křupaly přijela Její Excelence představit hlavně další Norské fondy,
ze kterých se financovala například rekonstrukce věznice či psychiatrické nemocnice.
Den seniorů se uskutečnil na Horním náměstí v Opavě 3. října od 9 do 14 hodin.
Pro seniory byla připravena témata: základy první pomoci, akutní stavy seniorského
věku, bezpečná jízda na kole a v silniční dopravě, ochrana zdraví a majetku,
kriminalistická technika a další.
Burčák i víno. Na tyto dva nápoje lákaly hned dvě akce v Opavě v měsíci říjnu.
Burčáková stezka se uskutečnila 13. října a zapojilo se do ní deset vinoték a o týden
později, 20. října, hostilo Obchodní centrum Breda & Weinstein Opavský vinný trh.191
Do Opavy i v tomto roce přijel svatý Martin. Opavané jej přivítali v sobotu
11. listopadu. Program začal už dopoledne svatomartinským průvodem. Svatý Martin
se se svou družinou vydal od Obecního domu přes Ostrožnou až na Dolní náměstí.
Doprovod mu dělali členové folklorních souborů Úsměv, Vrtek a Ischias z Opavy.
Na koňském povoze jela cimbálová muzika Gizdi, která všem hrála na cestu.
Na Dolním náměstí svatého Martina přivítal primátor Radim Křupala, který si s ním
připil v 11.11 hodin Svatomartinským vínem. Pro návštěvníky byl na Dolním náměstí
přichystán stánek s nabídkou Svatomartinských vín, u kterého jednotlivá vína
prezentoval pedagog Ústavu lázeňství a gastronomie FPF Slezské univerzity
Alexandr Burda. Program na Dolním náměstí ustal okolo 16. hodiny a zájemci mohli
poté absolvovat tradiční Svatomartinskou vinnou stezku.192
Opavu opět rozsvítily 17. listopadu lampiony. Opavané si tak připomněli Den boje
za svobodu a demokracii. Dopoledne v 10 hodin se představitelé města a další hosté
zúčastnili pietního aktu na náměstí Slezského odboje. Od 17 hodin prošel centrem
města lampionový průvod v čele s bubenickým orchestrem Boris. Na trase průvodu,
který šel od Slezského divadla přes Dvořákovy sady, sady Svobody a Praskovou ulici
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zpět na Horní náměstí, účastníky čekaly živé sochy v podání herců Slezského divadla.
Od 18.00 hodin vystoupil na Horním náměstí písničkář Jaroslav Hutka.193
Veřejné akce po 22. hodině upravovala nová vyhláška č.1/2017. Ve vyhlášce bylo
možné dohledat seznam akcí, u nichž pořadatelé požádali u výjimku z nočního klidu.
Seznam mohl být doplňován, ale každé další doplnění muselo podléhat schválení
radou města a zastupitelstvem a tudíž bylo dobré o schválení požádat
s několikaměsíčním předstihem.194
Radnice se začala prezentovat i na Instagramu. Město používalo také Facebook,
který se podle vyjádření správce webových stránek města a sociálních sítí
města Romana Konečného Opavě velice osvědčil. Účet města na FB měl
asi 10 tisíc fanoušků.195
V Opavě přibylo bezpečnostních kamer. Ke stávajícím kamerám přibyly dvě nové
a dvě byly vyměněny. „Jelikož byl původní systém značně zastaralý a technicky nebylo
již možné přidávat další kamery, město se v létě loňského roku rozhodlo provést jeho
modernizaci,“ uvedla tisková mluvčí Městské policie Petra Wittek Stonišová. Jeden
z nových kamerových bodů byl umístěn na křižovatce ulice U Jaktařské brány
a Rybího trhu. Druhý mapoval veřejné prostranství i okolí hypermarketu Globus a další
prostory výjezdu z Opavy na ulici Těšínská u kruhového objezdu. V rámci získané
dotace z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky byla také
provedena výměna dvou stávajících analogových kamer za digitální s výborným
rozlišením. Celý projekt stál okolo 900 tisíc korun a polovina byla financována
z dotace.196
Vánoční trhy probíhaly v Opavě od 26. listopadu do 23. prosince. Kromě tradičně
pestré nabídky doznaly trhy i několika změn. Do jejich programu byly například
zařazeny dopolední koncerty či divadelní představení o víkendech. Nově byla podle
Magdalény Hájkové z kanceláře primátora v rámci trhů umístěna i Ježíškova pošta,
kde si děti mohly napsat originální dopis Ježíškovi. Novinkou těchto trhů byla i širší
nabídka regionálních produktů značky Opavské Slezsko. Nové osvětlení dostal
i vánoční strom, kterým byla 17 metrů vysoká jedle bělokorá věnovaná městu Opava
manžely Annou a Karlem Chromými ze Žimrovic. Loňská stříbrná výzdoba stromu byla
doplněna o zlaté světelné řetězy a stříbrné LED pugéty, které svým tvarem připomínaly
sněhové vločky.197
Opavané si měli možnost v Obecním domě v expozici Cesta města prohlédnout Codex
Gigas neboli Ďáblovu bibli. Unikátní kniha vznikla v první polovině 13. století
v benediktýnském klášteře v Podlažicích u Chrudimi. Své místo uložení kodex
několikrát vystřídal, až se v roce 1594 ocitnul v rudolfínských sbírkách na Pražském
hradě. Odtud byl však švédskými vojsky ukraden a umístěn v královské Stockholmské
knihovně. Originál je tu uložen dodnes. Do opavské expozice Cesta města byla
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zapůjčena maketa kodexu zhotovená žambereckým knihařem Jiřím Foglem.
Minivýstava byla zahájena 7. prosince.198
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POLITICKÝ ŽIVOT
Politická situace ve městě byla v roce 2017 stejná jako v roce předchozím. Primátorem
statutárního města Opavy byl za ČSSD Radim Křupala, Martin Víteček (později STAN)
byl jeho prvním náměstkem. Dalibor Halátek (Změna pro Opavu) a Josef Stiborský
(KDU-ČSL) byli na místech dalších náměstků. Radim Křupala měl odpovědnost
za úseky: finance, Městská policie Opava, interní audit, vnější vztahy, reprezentace
města a kultura. Martinu Vítečkovi náležely oblasti: majetek města, informatika, sport,
Městské lesy Opava, p. o., a spolupráce s městskými částmi. Pod Dalibora Halátka
spadaly oblasti rozvoj města, příprava a realizace investic, životní prostředí, technické
služby, odbor hlavního architekta a turistický ruch. Josef Stiborský zodpovídal
za školství, prevenci kriminality, sociální věci, dopravu a Městský dopravní podnik
Opava. Kromě výše uvedených byli v radě za ČSSD Tomáš Čvančara, Jan Sedláček
a Libor Moravec. Stejný počet radních mělo i bývalé hnutí ANO, které v radě mělo
kromě náměstka Vítečka také Milana Němce, Adama Ludvíka Kwieka a Lukáše
Kovaříka. Alexandr Burda byl za Změnu pro Opavu.
Politické půtky a třenice se odehrávaly také na stránkách zpravodaje Hláska, kde měla
ze zákona opozice vyhrazeno okénko a na její příspěvky většinou reagovala
kritizovaná osoba či celé vedení města.
V říjnu (20.–21. 10.) proběhly volby do poslanecké sněmovny. Ve čtrnáct hodin
se uzavřely také volební místnosti v opavském okrese. Tedy kromě jedné z nich.
Ve volebním okrsku číslo 40 v Opavě-Kylešovicích v Mateřské škole 17. listopadu
mohli lidé volit v druhý den parlamentních voleb až do 15 hodin. Na vině byl problém
se zámkem u dveří, kvůli kterému nebylo možno otevřít místnost včas, a později
ve volební místnosti zkolabovala členka volební komise.199
V Opavě s přehledem zvítězilo ANO s 32 %, na druhém místě bylo SPD s 12 %,
a to těsně před Piráty (11,36 %) a ODS (10 %). Nad 5 % se dostaly také
ČSSD (8,3 %), KSČM (6,96 %) a KDU-ČSL (5,96 %). Z kandidátů v okrese Opava
se do poslanecké sněmovny dostal Pavel Juříček za ANO, Ivana Nevludová za SPD
a Zbyněk Stanjura za ODS.200
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SAMOSPRÁVA
Celkem pět řádných jednání absolvovali v tomto roce opavští zastupitelé. Zasedání
v Kulturním domě Na Rybníčku se uskutečnilo 20. února, 24. dubna, 19. června,
18. září a 11. prosince od 9 hodin. Zastupitelé se kromě toho sešli také k mimořádným
jednáním v srpnu, říjnu a prosinci.201
Magistrát zrušil polední pauzy v úředních hodinách. Úřední hodiny pro veřejnost
na nejfrekventovanějších agendách opavského magistrátu, které byly soustředěny
v budově 71B na Krnovské ulici, se v roce 2017 rozšířily. Výdej cestovních dokladů,
občanských průkazů, řidičských průkazů, přihlašování motorových vozidel a agenda
matrik a přestupků byly od ledna zajištěny v úředních dnech po celou pracovní dobu,
doposud zde byly stanoveny polední přestávky. „Pauzy na oběd mají zaměstnanci
povinné ze zákona, nyní se budou při odchodech na oběd střídat. Provoz tedy bude
částečně omezen, nicméně pouze tak, že například nebudou otevřena čtyři okénka,
ale jen tři či dvě,“ vysvětlil tajemník úřadu Tomáš Elis. „Sám jsem zažil, jak je to
nepříjemné, když už má člověk konečně přijít na řadu a místo toho se okénka uzavřou,
protože je pauza na oběd. Proto jsem usiloval o zavedení provozu na těchto
nejvyužívanějších agendách bez poledních pauz. Jsem rád, že se to povedlo, je to
další vstřícný krok, který zlepší služby magistrátu směrem k občanům,“ sdělil primátor
Radim Křupala.202
Zastupitelé na svém únorovém zasedání schválili rozdělení sportovních dotací.
Zájemci mohli žádat ve dvou kategoriích: Celoroční sportovní činnost a Sportovní akce.
Město mělo v rozpočtu na tyto dotace vyčleněno celkem 7,9 milionu korun.203
Zastupitelé také schválili 20. února novou obecně závaznou vyhlášku,
která regulovala hluk v době konání vybraných kulturních akcí. Stalo se tak na základě
nové metodiky ministerstva vnitra a nová vyhláška nahradila tu předchozí z roku 2011.
Nově se součástí vyhlášky stal i seznam kulturních akcí (například festivaly Další břehy
a Bezručova Opava a další kulturní akce), které mohly překročit původní hranici
nočního klidu od 22. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. Každou další akci, kterou chtěli
pořadatelé překročit meze nočního klidu, musela schválit rada města a následně
zastupitelé.204
Diskusní fórum s občany Otevřená radnice se konala 3. května 2017.205
Město uzavřelo smlouvu s ateliérem re:architekti, který by mu měl pomoci
s odpovědí na otázku, jak využít prostor za bývalým nákupním centrem Slezanka
a co se samotnou nevyužitou budovou. Pražský ateliér nabídl městu za nejlepší cenu
ze tří oslovených firem vypracování návrhů nové podoby celého bloku mezi Ostrožnou
ulicí, divadelním klubem a mezi Horním náměstím a Popskou ulicí.
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Město vyšlo vypracování návrhů na 1,4 milionu korun včetně DPH. „Tato finanční
částka je pro danou zakázku adekvátní, to nám potvrdil i nezávislý poradce
a konzultant. Nabídky ostatních firem se pohybovaly v podobném cenovém rozmezí.
Očekáváme návrh řešení dotčeného území, který splní jeden z důležitých cílů vize,
a to podporu oživení centra a přivedení obyvatel a návštěvníků do centra města,“
doplnil hlavní architekt města Petr Stanjura.
V úterý 19. září 2017 byla v prostorách Slezanky veřejnosti představena koncepční
studie „Vize za Slezanku“ s návrhem budoucího využití území a základními parametry
nové výstavby v prostoru za bývalým obchodním domem. „Předložený návrh byl
vymyšlen tak, aby byl finančně proveditelný, nezatížil město vysokými provozními
náklady a aby přinesl nové příležitosti pro místní živnostníky a podnikatele.
Rozdělením pozemků na menší parcely zároveň umožňuje investice do území místními
investory se vztahem k místu. Příjmy z pronájmů či prodeje nových ploch by tak měly
zůstat v opavské ekonomice,“ vysvětluje Petr Návrat ze společnosti ONplan, která
se podílela na strategii revitalizace území.
Dále studie představila hlavní myšlenky vize. Těžištěm představeného návrhu bylo
vybudování městské tržnice, ta by se měla stát moderním a atraktivním místem
s potenciálem přilákat za nákupem čerstvých potravin místní produkce, občerstvením
a kulturním programem nejen Opavany, ale i návštěvníky z širokého okolí.
Ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru by měla vzniknout veřejná prostranství
a městské domy vysoké architektonické kvality, které by vytvořily trvalou hodnotu
pro město. Přes 330 obyvatel nových bytů zvýší kupní sílu a doplní úbytek obyvatel
středu města.
Nová zástavba by měla vzniknout ve stopě historického zastavění. Hlavním
dominantám města, Hlásce, Slezskému divadlu a konkatedrále, by svou hmotou
a výškou říms nekonkurovala, jen vhodně dotvářela prostor, který jejich důležitost
akcentoval.
V srdci města by vzniklo klidné a tiché veřejné prostranství, pobytový park a tržní
náměstí bez dopravního zatížení. Park s dostatkem míst k posezení a pro hraní dětí
měl potenciál stát se živým místem pro setkávání obyvatel všech generací. Nový park
měl být vizuálně atraktivním, čistým a bezpečným prostředím pro trávení volného času.
Díky propojení s prosklenou městskou tržnicí měl navíc vzniknout i vnitřní veřejný
prostor, který měl umožnit využití vnitrobloku i během zimních měsíců. Kavárny
a restaurace v parteru budov a tržnice měly uspokojit rostoucí poptávku po těchto
službách. „I když jsem byl zprvu návrhem překvapen, při bližším seznámení jsem si
uvědomil, že návrh velmi promyšleně reaguje na všechny problémy centra Opavy
a vychází vstříc požadavkům většiny obyvatel města. Vytváří poměrně velký park,
který využije stávajících vzrostlých stromů ve vnitrobloku, návrhem vybudovat tržnici
zároveň vzniká nový atraktor s regionálním významem. Prosklená moderní tržnice
s podzemními garážemi se může večer proměnit v koncertní nebo divadelní sál.
Na rozdíl od galerie nebo muzea, které by město muselo dotovat, však tržnice bude
městu příjmy generovat, zároveň otevře příležitosti pro místní živnostníky,“ vysvětlil své
hodnocení náměstek primátora města Opavy Dalibor Halátek, který měl rozvoj města
a přípravu a realizaci investic na starosti.
Investice do vybudování parku a veřejných prostranství, podzemních garáží, tržnice
a polyfunkčního městského domu za budovou divadelního klubu byly odhadovány
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na 130 milionů korun.206 Nutno dodat, že Vize za Slezanku nebyla v dalších letech
realizována.
Radnice získala dvě významné ceny. Hned dvě významná ocenění získali pracovníci
odboru rozvoje a strategického plánování Magistrátu města Opavy. Radnice byla
oceněna za komunikaci v rámci tzv. zdravých měst a za systém projektového řízení.
Město Opava získalo 3. místo v soutěži Egovernment The Best 2016 – Deloitte,
do které bylo přihlášeno bezmála pět desítek projektů souvisejících s elektronizací
veřejné správy. „Máme radost z toho, že naše projektové řízení porotu zaujalo. Toto
projektové řízení se snažíme dále zdokonalovat, takže do budoucna věříme,
že se umístíme ještě lépe,“ řekl náměstek primátora Dalibor Halátek, který má rozvoj
města ve své gesci, s tím, že software se vytváří přímo na radnici. „Ve městě máme
neuvěřitelné množství projektů, které se nám daří řídit právě díky tomuto systému,“
dodal Halátek. Cenu převzal společně s vedoucí odboru rozvoje města a strategického
plánování Martinou Heisigovou.207
Zástupci opavské radnice se rovněž zúčastnili konference Národní sítě Zdravých měst
ČR. Cílem akce byla ukázka „nejudržitelnějších“ certifikovaných míst v České
republice. V rámci této akce převzal náměstek Halátek a koordinátorka projektu Zdravé
město Opava Barbora Bendíková z rukou náměstka ministra vnitra Petra Mlsny
ocenění pro nejpokročilejší udržitelná města, a to titul Komunikující město. Toto
ocenění získávají města, která aktivně a systémově pracují s veřejností a jednotlivými
cílovými skupinami.208
Hokejový klub našel nové jednatele. Na konci loňského roku oznámil odstoupení
z postu jednatele Hokejového klubu Opava, s. r. o., (HKO) Milan Kolář, ve funkci
skončil v lednu. V dubnu pak obdrželo vedení města rezignaci i druhého jednatele
společnosti Miroslava Glose. „Situaci bylo nutné řešit, již v polovině února jsme proto
vypsali výběrové řízení na manažera klubu,“ uvedl první náměstek primátora
Martin Víteček. Z konkurzu vyšel vítězně Lubomír Tobolka, který má s prací
marketingového manažera v hokeji zkušenosti již z působení v HC Olomouc. Na pozici
druhého jednatele byl jmenován Martin Víteček. Oba jednatelé byli 26. dubna
jmenováni do funkce radou města v působnosti valné hromady s tím, že Martin Víteček
začal na pozici pracovat od 7. května, kdy skončil mandát Miroslavu Glosovi.209
Stejně jako v loňském roce i letos město Opava uspělo v soutěži Ministerstva vnitra
Přívětivý úřad. V rámci kraje opavský magistrát skončil na druhém místě, čímž
si oproti předchozímu ročníku o jednu příčku polepšil. „Jsem velmi mile překvapen
a beru to jako ocenění výborné práce všech zhruba 300 úředníků. Bez přívětivých
úředníků, ale samozřejmě i vedení města a jeho podpory, by nebyl ani přívětivý úřad
a já jsem rád, že u nás v Opavě bezpochyby většinu takových máme. Všem srdečně
děkuji a vážím si toho,“ řekl tajemník Magistrátu města Opavy Tomáš Elis,
podle kterého je ocenění o to důležitější, že se oba roky podařilo Opavě dostat mezi tři
nejlepší města v kraji. „Obhájit dobré umístění je vždy těžší a nám se to nejen podařilo,
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ale i jsme o jednu příčku lepší než před rokem. To beru jako mimořádný úspěch,“ uvedl
Elis.210
Rozšíření dětského hřiště v Suchých Lazcích získalo v prvním ročníku Nápadů
pro Opavu nejvíce hlasů. Z 2 768 hlasů, které v průběhu června došly, dostal tento
projekt 820 hlasů. Město však podpoří i druhý projekt, a to vybudování hudební
zkušebny na Liptovské ulici 21 v Kylešovicích, pro který hlasovalo 603 lidí. Oba
podpořené projekty vyjdou na 280 tisíc korun. „Jsme moc rádi, že zájem o první ročník
participativního rozpočtu v Opavě, kdy občané sami hlasují, jaký projekt má město
podpořit, byl velký. Osobně jsem i rád, že i osm předložených projektů bylo velmi
kvalitních a smysluplných,“ řekl náměstek primátora Dalibor Halátek. „Jsme rádi,
že díky Nápadům pro Opavu můžeme naše dětské hřiště rozšířit. Projekt podle
podmínek musíme dokončit ještě letos,“ řekl starosta Suchých Lazců Petr Orieščík.211
Krajští radní v čele s hejtmanem Ivo Vondrákem uspořádali 7. listopadu své výjezdní
zasedání na opavské radnici. Během své návštěvy Opavy hovořili také se členy vedení
města, a to například o výstavbě průmyslové zóny, obchvatech města či podpoře
příspěvkových organizací. Po jednání na magistrátu se setkali s podnikateli Opavska
a se zástupci spolků opavského okresu. „Díky výjezdním zasedáním mimo sídlo
krajského úřadu se můžeme osobně potkat s představiteli místních samospráv,
klíčovými zaměstnavateli i zástupci spolkového života a vyslechnout si, co je trápí
a s čím jim můžeme pomoci. Jsou to vždy inspirativní a velmi užitečná setkání,“ uvedl
hejtman Moravskoslezského kraje (MSK) Ivo Vondrák.212
Další z diskusních setkání pro občany nazvané Otevřená radnice se konalo
8. listopadu 2017 v sále purkmistrů v Obecním domě v Opavě. Tradičně na těchto
setkáních bývali v převaze senioři a vedoucí odborů Magistrátu města Opavy či ředitelé
příspěvkových organizací města. Toto listopadové fórum se točilo hlavně okolo hrozby
rušení zahrádek v oblasti Městských sadů kvůli plánované výstavbě aquaparku.
„Mnohé z dotazů se však příliš netrefily do chodu města, na který jsou tato diskusní
odpoledne zaměřena. Proto nemohli lidé dostat uspokojivé odpovědi na své dotazy
ohledně udělování licencí na opravu kotlů nebo na stížnosti na finanční úřad.
Se správou města totiž nesouvisely,“ uvedl Opavský a hlučínský Deník. Diskutující
si stěžovali například na stav chodníků v Bílovecké ulici v Kylešovicích
nebo na chátrající objekty v centru města, jako byl bývalý obchodní dům
Breda & Weinstein či bývalá textilní továrna Karnola. Chvílemi se zdálo,
že se diskutující občané snaží trumfovat v kurióznosti svých dotazů a připomínek.
Například jedna z diskutujících navrhla, aby město zřídilo stavební firmu,
do které by se nahnali všichni bezdomovci a umístili v Dukelských kasárnách.
„Bezdomovci jsou ostuda magistrátu,“ poznamenala žena.213
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Opava jako Zdravé město si převzala 7. prosince ocenění Skokan roku v Praze
na 24. konferenci Národní sítě zdravých měst. Ocenění jí bylo uděleno za největší
pokrok podle kritérií agendy MA21 a inspirativní aktivity v roce 2017.214
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HOSPODAŘENÍ MĚSTA
Zastupitelé na svém zasedání 12. prosince 2016 schválili rozpočet statutárního města
Opavy na rok 2017.
Rozpočet počítal s vyrovnanými příjmy a výdaji v celkovém objemu 984,023 milionu
Kč. „Nakonec se podařilo sestavit rozpočet vyrovnaný, za což jsem velmi rád. Daří se
nám úspěšně vybírat poplatky a jiné nedaňové příjmy a zároveň nám rostou příjmy
ze sdílených daní, takže jsme mohli částku na straně předpokládaných příjmů rozumně
navýšit,“ uvedl primátor Radim Křupala.
Rozpočet počítal s příjmy daňovými ve výši 807,5 milionu Kč, nedaňovými o objemu
110,7 milionu a kapitálovými v částce 28,6 milionu. Z přijatých dotací zde byl zahrnut
pouze transfer ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu
na přenesenou působnost ve výši 58,7 milionu.
Na straně výdajů se u výdajů běžných počítalo s částkou 861,3 milionu, sem byly
zahrnuty náklady jednotlivých odborů magistrátu, neinvestiční příspěvky zřízeným
organizacím, městským částem, obchodním společnostem, dotace na sport
a podobně. Kapitálové výdaje pak dosahovaly 122,7 milionu. Provoz technických
služeb vyšel město na 111 milionů korun, Slezskému divadlu připadlo 70 milionů.
Opavská kulturní organizace hospodařila s částkou 14 milionů a dopravní podnik
se 72 miliony. Celkem 8 městských částí si rozdělilo částku přesahující 34 milionů
korun, do kasy městské policie šlo necelých 32 milionů. Na sport včetně údržby
sportovišť v majetku města bylo v rozpočtu rezervováno 73,1 milionu korun, na sociální
granty 20 milionů.
Dlouhodobý úvěr ve výši 380 milionů řešil problematiku financování budoucích
investičních akcí. Konkrétně se jednalo o vybudování splaškové kanalizace
v městských částech Milostovice a Zlatníky (100 milionů), výstavbu městského bazénu
(160 milionů), penzionu pro seniory na ulici Hálkova (65 milionů), revitalizaci Základní
školy Otická (28 milionů), zřízení odborných učeben na Základní škole
Boženy Němcové (18 milionů) a odborné učebny na Základní škole Otická (9 milionů).
Na splácení úvěru byly použity mimořádné splátky z přijatých dotací, jejich výše
se odhadovala na 80 milionů.
Na investiční akce byla vyhrazena částka 79,3 milionu. Mezi hlavní investiční akce
v roce 2017 patřily následující:
- Revitalizace blízkého okolí Stříbrného jezera – neuskutečněno.
- Severní obchvat – východní část.
- Zlatníky + Milostovice – splašková kanalizace.
- Rekonstrukce budovy Hradecká 16.
- Revitalizace domů Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 23, 24, 25.
- Bezbariérové zastávky MHD.
- Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava – 1. etapa.
- Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřišť.
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- Rekonstrukce ulic Staňkova, Mařákova a Rybníky.
- Výměna oken a fasády na ZŠ Vrchní.
- Revitalizace veřejného prostranství na ulici 17. listopadu – 1. etapa.
A další menší akce.
Zastupitelé v prosinci 2016 také odsouhlasili rozdělení dotací na poskytování
sociálních a souvisejících služeb na rok 2017 z rozpočtu města. Na zajištění služeb
v dané oblasti mělo město v rozpočtu vyčleněno dohromady 20 milionů. Prostředky
byly určeny na provoz služeb sociální péče, prevence a poradenství, dobrovolnické
aktivity, hospicovou péči či fungování chráněných dílen a na další ostatní související
služby a aktivity. „Mezi subjekty žádající o dotaci bylo rozděleno něco málo
přes 16 milionů korun. Částkou 2,224 milionu dále město přispívá do Fondu sociálních
služeb spravovaného Moravskoslezským krajem. Některé opavské organizace,
které jsou financovány prostřednictvím individuálního projektu kraje, budou čerpat
peníze právě odtud,“ vysvětlil náměstek Stiborský.215
Na svém zasedání 24. dubna rozhodovali zastupitelé o zapojení zůstatků na běžných
účtech města a finančním vypořádání za rok 2016. „Hospodaření města dopadlo
velmi dobře, situace je velmi příznivá. Daňové příjmy byly v loňském roce oproti
očekávání vyšší o 116 milionů korun, které máme nyní k dispozici, během loňského
roku jsme totiž tyto navýšené prostředky do rozpočtu nezapojovali. Dalších zhruba
50 milionů bylo uspořeno na výdajích,“ uvedl primátor města Radim Křupala.
Na běžných účtech města zůstalo k 31. 12. 2016 téměř 339 milionů korun, pro potřeby
finančního vypořádání za rok 2016 z jednotlivých odborů a městských částí byla nutná
částka ve výši necelých 151 milionů. Na účtech v rezervě zůstalo 20 milionů, jako volné
zdroje bylo tedy možné využít cca 168 milionů. „O jejich rozdělení jsme s ostatními
členy vedení města dlouze diskutovali a pečlivě zvažovali jejich využití. Náš konečný
návrh poté posvětili i zastupitelé. Jsem velice rád, že můžeme zrealizovat několik
původně na letošní rok neplánovaných investičních akcí, velká část financí přitom
putuje do oprav školských budov. Občané určitě ocení i proměnu bloku bytových domů
v centru města, které získají nový vzhled či navýšení financí na opravy chodníků,“ řekl
primátor.
Konkrétně byla za 11 milionů zateplena budova mateřské školy Krnovská, kde byla
také vyměněna okna a opravena střecha, rekonstrukcí prošly i budovy MŠ
Sedmikrásky na ulicích Čajkovského a Olomoucká za celkově 9 milionů korun.
Rekonstrukce kuchyně v Zařízení školního stravování na Šrámkově ulici spolkla
4 miliony. Na výkupy pozemků pro průmyslovou zónu ve Vávrovicích bylo určeno
11 milionů. Revitalizace bytových domů na Horním náměstí 33, 34 a 35 vyšla
na 17 milionů, dofinancování akce veřejného osvětlení na ulici Komárovská
si pak vyžádalo dalších 3,6 milionu. Technické služby měly navíc 5 milionů na opravy
chodníků, milion putoval na výstavbu hřiště na ulici 17. listopadu v Kylešovicích.
Posíleny byly i finance určené na projektové dokumentace, a to o 5 milionů.216
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EUROREGION SILESIA
Předsedou české části Euroregionu Silesia (ER Silesia) v roce 2017 byl Radim
Křupala, primátor SMO (od ledna 2016) a tajemnicí české části Jana Novotná
Galuszková (od července 2000). Od založení v roce 1998 sídlil ER Silesia v budově
Magistrátu města Opavy na Horním náměstí 69.
Členskou základnu české části ER Silesia tvořilo na začátku roku 2017 celkem 45 obcí
a měst z okresů Opava, Ostrava, Nový Jičín a Bruntál, 5 přidružených členských
organizací – Slezská univerzita v Opavě, Matice slezská, Okresní hospodářská komora
Opava, MAS Opavsko a MAS Hlučínsko.
V průběhu roku došlo k těmto změnám členské základny: přibyli 3 noví členové
z okresu Opava (Vřesina, Darkovice, Chuchelná) a 2 obce a 1 město z okresu Nový
Jičín (Slatina, Jeseník nad Odrou, Bílovec). Na konci roku členy české části ER Silesia
bylo 51 obcí a měst (482 tisíc obyvatel) a 5 přidružených organizací.
Na polské straně během roku nedošlo k žádným změnám, členská základna čítala
22 obcí a měst (286 tisíc obyvatel) ze 4 okresů (raciborski, głubczycki, wodzisławski
a rybnicki). Obě části ER Silesia dohromady daly 768 tisíc obyvatel a největšími jeho
městy byly: Ostrava, Opava, Ratiboř (Racibórz).
Zmiňme nyní významné události a aktivity v životě Euroregionu Silesia v roce 2017.
Sedmnáctého května se v Chałupkach uskutečnilo XXI. zasedání Prezidia
Euroregionu Silesia jako nejvyššího společného orgánu euroregionu. „Do funkce
předsedy Prezidia byl zvolen primátor statutárního města Opavy pan Radim Křupala
a do funkce místopředsedy pan Grzegorz Utracki, starosta Gminy Krzyżanowice,“
poznamenala k výsledkům zasedání tajemnice české části ER Silesia Jana Novotná
Galuszková.
Po celý rok 2017 pokračovala realizace Fondu mikroprojektů 2014–2020 v Euroregionu
Silesia, který je součástí programu INTERREG V-A ČR-Polsko, byl zahájen v říjnu
2015 a bude realizován až do června 2023. Na přeshraniční projekty českých
a polských subjektů z území Euroregionu Silesia bylo z prostředků Evropské unie
určeno 6,14 milionu eur.
Po celý rok 2017 také pokračovaly práce na souhrnné koncepci vytvoření rozhleden
a vyhlídkových míst na různých místech Euroregionu Silesia. „Na začátku byla
zmapována stávající vyhlídková místa a zájem obcí, měst a dalších subjektů
o vytvoření nových. Poté bylo postupně připraveno k realizaci 13 nových rozhleden
na obou stranách euroregionu,“ uvedla Jana Novotná Galuszková. Cílem celé
koncepce bylo vytvoření nového komplexního turistického produktu s názvem
Silesianka – Stezka rozhleden a vyhlídkových míst v Euroregionu Silesia,
do něhož měly být zapojeny jak nově vybudované rozhledny a vyhlídková místa,
tak i všechny „staré“, již existující, jakou byla např. opavská „Hláska“.
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Prvního října byla pod vedením Euroregionu Silesia zahájena realizace česko-polského
projektu s názvem READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí
v Euroregionu Silesia financovaného z programu INTERREG V-A Česká republika –
Polsko v rámci prioritní osy 1 Společné řízení rizik. Do projektu se zapojilo 10 partnerů:
Euroregion Silesia jako vedoucí partner celého projektu, 7 hraničních obcí z české
strany (Chuchelná, Sudice, Rohov, Strahovice, Píšť, Hať, Šilheřovice) a 2 polské gminy
(Krzanowice, Krzyżanowice). Projekt byl realizován ve spolupráci s Hasičským
záchranným sborem Moravskoslezského kraje, územním odborem v Opavě,
a Okresním velitelstvím státního požárního sboru v Ratiboři. Celkový rozpočet projektu
činil 1 092 862 eur, schválená dotace z prostředků Evropského fondu pro regionální
rozvoj ve výši 85 % představovala částku 928 933 eur. „Hlavním cílem projektu bylo
vytvoření systému společné ochrany na území hraničních obcí Euroregionu Silesia
prostřednictvím zlepšení technického zázemí 22 jednotek dobrovolných hasičů
(7 českých a 15 polských) a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech
a jiných živelních pohromách v pohraničí,“ přiblížila obsah projektu Jana Novotná
Galuszková. Tzv. systémem společné ochrany bylo v tomto případě míněno propojení
dvou národních záchranných systémů na úrovni dobrovolných složek, které byly
v obou zemích nedílnou součástí těchto systémů. V rámci projektu byla pořízena
4 nová požární vozidla (2 pro české jednotky a 2 pro polské) a další technické
vybavení pro 19 jednotek. Na samotné posílení přeshraniční připravenosti
a akceschopnosti dobrovolných požárních jednotek byly zaměřeny aktivity zahrnující
4 společná taktická cvičení realizovaná střídavě na české a polské straně, 2 turnusy
společných soustředění v Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích s programem
teoretických školení a praktického výcviku pod názvem Univerzita dobrovolného
hasiče a společná pracovní setkání všech zapojených jednotek. Nedílnou součástí
projektu byla také analýza systému požární ochrany hraničních obcí v Euroregionu
Silesia, na základě které byla zpracována dvoujazyčná příručka pro jednotky
dobrovolných hasičů z obou stran hranice.
Rovněž 1. října byla ve spolupráci s Euroregionem Silesia zahájena realizace českopolského projektu s názvem Pohádková Odra. „Jednalo se o projekt iniciovaný
společností Destinační management turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko,
o. p. s., se sídlem ve Fulneku a jeho cílem bylo zvýšení návštěvnosti unikátní oblasti
podél horního toku řeky Odry, rozšíření nabídky přeshraničního cestovního ruchu
pro rodiny s dětmi a školní skupiny, propagace řeky Odry jako významného prvku
přírodního bohatství a společného symbolu Euroregionu Silesia,“ dodala tajemnice
české části ER Silesia. Na projekt byla schválena dotace 30 000 eur z Fondu
mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A ČR-Polsko.
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DOPRAVA
Hromadná doprava
Senioři nad 70 let mohli využívat MHD zdarma. Od ledna mohli senioři starší 70 let
cestovat městskou hromadnou dopravou v Opavě bezplatně. Jedinou podmínkou bylo,
že museli být držiteli bezkontaktní čipové karty ODIS.217
Během letních prázdnin odstartoval zkušební provoz inteligentních zastávek
ve městě. Zastávek s elektronickými panely mělo do konce roku vyrůst okolo dvaceti.
„Elektronické panely přehledně informují o časech odjezdu jednotlivých spojů
i o případných zpožděních. Pomáhají také zrakově postiženým, jelikož mohou na jejich
vyžádání poskytnout zvukové informace, které kopírují aktuální vizuální informace,“
uvedl v Hlásce ředitel Městského dopravního podniku Opava Jaromír Walaski. Projekt
stál zhruba 6 milionů korun a dopravnímu podniku se podařilo získat i dotaci ve výši
85 procent z Evropského fondu pro regionální rozvoj.218
Cedule upozorňující na zhoršenou smogovou situaci byly nově umisťovány na čelní
masku vozidel MHD. Dosud se umisťovaly za čelní sklo, ale tam řidičům mohly vadit
ve výhledu. V minulosti se také informovalo o špatném ovzduší ve městě i pomocí
praporků umisťovaných také na čelní masku, to však vyžadovalo konstrukční zásahy
do vozidel a také složitější úkony kladené na řidiče.219
Městský dopravní podnik spustil kampaň, kterou chtěl přilákat do svých dopravních
prostředků více cestujících. Akce byla součástí celorepublikové kampaně nazvané
Máte Hromadu Důvodů, která měla představit hlavní argumenty, proč je dobré použít
právě trolejbus či autobus namísto automobilu. Kampaň cílila na cestující v různých
podobách a formátech od 1. září. Oslovovala je například propagačními videoklipy,
které byly šířeny přes sociální sítě, v trolejbusech a autobusech se objevily letáky,
v centru města tři billboardy. Sdružení dopravců ČR zajišťovalo kampaň organizačně
a marketingově, jednotlivé dopravní podniky ji pak zajišťovaly a financovaly v daných
městech.220
Svůj areál na Bílovecké ulici otevřel 28. září veřejnosti Městský dopravní podnik
Opava. Dopravní podnik kromě jiného lákal na výstavu svého vozového parku,
ale také na možnost svézt se autobusem při průjezdu myčkou.221
Ve městě přibylo dalších zhruba 21 bezbariérových zastávek. Avizovala to zářijová
Hláska s tím, že tento počet měl přibýt v polovině listopadu. Město na projekt získalo
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dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 85 procent uznatelných
nákladů. Veškeré práce vyšly zhruba na 5 milionů korun.222
Městský dopravní podnik vypravil do ulic Opavy Mikulášský trolejbus. Cestující
ho mohli potkat na lince 221 v úterý 5. prosince mezi 15. a 18. hodinou. V uvedeném
časovém rozmezí se všichni cestující převlečení za čerty, Mikuláše i anděly mohli svézt
zdarma.223

Automobilová doprava
Počet parkovacích míst u nádraží Opava východ se v únoru rozrostl. U vlakového
nádraží Opava východ přibyla nová parkovací místa. Systém parkování se zde navíc
změnil na parkování s parkovacím kotoučem, a to na dobu maximálně 30 minut.
Opavany dlouhodobě nedostatek parkovacích míst u vlakového nádraží Opava východ
trápil. Město se proto snažilo najít řešení, jak zde možnost krátkodobého stání vozidel
rozšířit a zlepšit. „Doposud bylo pro tyto účely vyhrazeno několik parkovacích míst
na straně u plynáren, množily se však stížnosti, že tato místa jsou permanentně
obsazena a značka, omezující stání na délku třiceti minut, není řidiči respektována.
Auta zde parkovala dlouhodobě, a najít tak místa pro vyložení či naložení cestujících
z vlaků, bylo velmi obtížné,“ vysvětlil náměstek primátora Josef Stiborský důvody,
které vedly k rozhodnutí zavést zde režim parkování na parkovací kotouče s maximální
délkou stání půl hodiny. Týkalo se to bude celkem šesti parkovacích míst, výjimku měla
vozidla pro držitele karet ZTP.224
Výstavba východní části severního obchvatu Opavy začala 6. března. Základní
kámen poklepali např. ministr dopravy Dan Ťok, hejtman Ivo Vondrák, generální ředitel
ŘSD Jan Kroupa a primátor Opavy Radim Křupala. „Dlouho jsme na tento okamžik
čekali. Opava obchvat jednoznačně potřebuje. Je to pozitivní zpráva. Doufám,
že výstavbu východní části severního obchvatu našeho města nebudou provázet
žádné problémy a vše bude probíhat, jak má,“ uvedl opavský primátor Radim Křupala.
Východní část severního obchvatu Opavy byla plánována v kategorii S 11,5/80 a měla
být dlouhá 1,755 km. „Součástí této stavby bude sedm mostních objektů a přeložky
dotčených inženýrských sítí,“ přiblížil některé technické aspekty této stavby tajemník
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11–I/57 Martin Dostál. „Cena této stavby je
odhadována na 493,4 milionu korun včetně DPH, město se na této stavbě bude podílet
částkou 13,4 milionu korun včetně DPH,“ dodal Dostál.225
Generální ředitel ŘSD Jan Kroupa při zahájení stavby uvedl, že přeložka silnice I/11
do polohy severního obchvatu odkloní tranzitní dopravu a odlehčí centrální části
Opavy. Podle tiskové zprávy ŘSD dosavadní výsledky záchranného archeologického
výzkumu severního obchvatu Opavy přinesly v mnoha směrech překvapivé
a neočekávané poznatky. „Doposud zjištěné doklady sídelních aktivit v podstatě
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od mladší doby kamenné (neolitu) až po dobu římskou upozornily na jedinečnost
zkoumané sídelní oblasti; takovéto kontinuální osídlení zaznamenáváme v rámci
českých zemí jen velmi ojediněle,“ uvedla tisková zpráva. K cenným poznatkům
přispělo např. i odkrytí unikátního kostrového pohřebiště vybaveného keramickými
nádobami a silicitovými nástroji z konce eneolitu a starší doby bronzové (cca 2 000
př. n. l.), jež náleželo na našem území k ojedinělým jevům. Četné byly také podle
tiskové zprávy kovové nálezy nebezpečné povahy, protože tento úsek byl součástí
největší válečné operace 2. světové války na území dnešní České republiky. „V úseku
obchodního domu Kaufland a vodoteče byla nalezena nevybuchlá munice v počtu 9 ks
dělostřeleckých granátů ráže 75 mm včetně nábojnic, 1 ks dělostřeleckého granátu
ráže 75 mm, 2 ks ručního protitankového granátu. Byla nalezena i jedna nábojnice
protileteckého kanónu Flak ráže 88 mm,“ uvedla tisková zpráva. Veškerá nalezená
munice byla předána policejnímu pyrotechnikovi na likvidaci, vše bylo
zadokumentováno a zapsáno v knize nálezů nevybuchlé munice. Při provádění prací
bylo postupováno dle osvědčené metodiky a Technologického postupu schváleného
Policií ČR.226
V pondělí 10. dubna se v Opavě uskutečnila 19. valná hromada Sdružení
pro výstavbu komunikace I/11–I/57. Na tomto jednání byly mimo jiné projednány
zprávy o hospodaření a činnosti Sdružení za rok 2016, návrh rozpočtu a další plán
činnosti na rok 2017. Zástupci členských obcí a firmy, včetně přítomných hostů,
si na valné hromadě rovněž vyslechli aktuální stav přípravy a realizace jednotlivých
úseků silnice I/11 a I/57. „Naše činnost v západní části Moravskoslezského kraje
přináší jednoznačné výstupy. Je pravda, že musíme překonávat celou řadu překážek.
Bohužel proces přípravy silnic je strašně komplikovaný. A to je neuvěřitelná škoda.
Trpíme tím úplně všichni. Spolupracujeme s Moravskoslezským krajem, našimi
poslanci, ŘSD a dalšími institucemi. Bez společného tahu na branku bychom jen velmi
obtížně prosazovali zájmy našeho regionu,“ uvedla předsedkyně Sdružení
Zdeňka Jordánová. Podle slov tajemníka sdružení Martina Dostála pokračovala
intenzivně příprava západní části severního obchvatu Opavy, běžel tendr
na severovýchodní obchvat Krnova a pokračovala příprava dalších staveb na silničním
tahu I/11 mezi Ostravou a Opavou, tak i na tahu I/57 mezi Opavou, Krnovem a státní
hranicí s Polskem. Stálou ambicí Sdružení bylo, ve spolupráci s Moravskoslezským
krajem a státem, zařadit silniční a železniční koridor Ostrava–Opava–Krnov–
Bartultovice–Opole do globální transevropské dopravní sítě TEN-T, jejíž revize měla
nastat kolem roku 2023.227
Ulice 17. listopadu v Kylešovicích se stala od května jednosměrnou. Konkrétně
se jednalo o úsek od ulice Bílovecké u restaurace Kotelna až po úsek, který spojuje
ulice Bíloveckou a Gudrichovu. Ten zůstal průjezdný obousměrně. „Vycházíme tím
vstříc požadavkům místních občanů na zvýšení počtu parkovacích míst, které vznesli
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mimo jiné i na loňském veřejném projednání o této lokalitě. S touto úpravou se počítalo
i v Plánu udržitelné mobility města,“ vysvětlil náměstek primátora Josef Stiborský.228
Křižovatka ulic Nákladní, Oblouková a Rybářská se změnila v okružní. Křižovatka
patřila k nejfrekventovanějším v Opavě. Pracovníci technických služeb tu od 29. září
vyznačovali nové dopravní značení přímo na vozovce. „Je to první krok k řešení
neuspokojivé situace na této křižovatce, kde mají řidiči velké problémy
v případě odbočování i přejezdu hlavní silnice. Pokud se tato mobilní úprava osvědčí,
budeme se do budoucna zabývat možností výstavby okružní křižovatky pevné,“ uvedl
náměstek primátora Josef Stiborský. Akce si podle České televize vyžádala náklady
ve výši 580 tisíc korun.229
Před nemocniční lékárnou vznikla tři nová parkovací místa. Stalo se tak na popud
ředitele nemocnice, který se obrátil přímo na primátora města Radima Křupalu s tím,
že kvůli nedostatku parkovacích míst zde řidiči zastavovali často v místech, kde bránili
průjezdu vozidlům rychlé záchranné služby. Odbor dopravy zřídil tři parkovací místa
přímo pro návštěvníky lékárny.230

Cyklistická doprava
Pivovar Bernard již sedm let podporoval v Opavě rozšiřování cyklistické
infrastruktury. V roce 2017 věnoval rodinný pivovar Opavě dalších 5 840 korun,
a to na základě prodejních výsledků z roku 2016. Firma posílala Opavě 10 haléřů
z každé prodané lahve Opavské jedenáctky. Z darované sumy město Opava
pořizovalo zejména nové stojany na kola. Za období 2010–2016 získala takto Opava
již 61 tisíc korun.231
V srpnu se začalo pracovat na propojení Opavy a Otic pomocí společné stezky
pro chodce i cyklisty. Šlo o první etapu trasy Opava–Otice–Litultovice–Jakartovice.
Stezka byla prodloužením ulice Englišovy.232
Cyklojízda za Fidorkami a Kofolou. Tato dvě lákadla v sobě opět spojila cyklojízda
organizovaná městy Opavou a Krnovem. Akce nazvaná Do Opavy na Fidorku,
do Krnova na Kofolu se uskutečnila 2. září od 9.00 do 16.00 hodin na cyklostezce
č. 55. Startovalo se buď u Městského koupaliště v Opavě, nebo u Petrova rybníka
v Krnově. Akce probíhala již potřetí.233
Opavu s Oticemi spojila cyklostezka. První část cyklostezky, která by měla vést
z Opavy až do Jakartovic, se začala budovat v srpnu 2017. Tento první úsek v Opavě
navázal na ulici Englišovu a ústil v Oticích na místní komunikaci Domky.234 Slavnostně
otevřena byla 1. prosince odpoledne, kdy si spojnici Opavy a Otic dlouhou 760 metrů
228
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projeli na kole primátor Opavy Radim Křupala a starosta Otic Vladimír Tancík. „Jsem
velmi rád, že poslední dva primátoři Opavy vyslyšeli můj hlas a dohodli jsme podmínky,
za nichž se stavba zrealizovala. Děkuji úředníkům Magistrátu města Opavy za podporu
a vyvinuté úsilí. Přeji všem cyklistům, aby jim stezka dobře sloužila při jízdách
do práce, za nákupy i zábavou a sportem,“ řekl starosta Otic Vladimír Tancík. „Je moc
dobře, že se cyklostezku podařilo dokončit a otevřít. Je důležitá jak pro lidi, kteří jezdí
do Opavy za prací, zábavou či nákupy, tak i pro rekreační cyklisty. Ti teď mohou
využívat bezpečnou stezku,“ uvedl primátor Opavy Radim Křupala. Výstavba přišla
na cca 2,7 milionu korun včetně DPH, 85 % pokryla dotace ze Státního fondu dopravní
infastruktury.235

Železniční doprava
Hvozdnický expres zažil už čtvrtou sezónu. Na trať se tato lokálka spojující Opavu
se Svobodnými Heřmanicemi vydala opět poslední víkend v květnu. Provozovala ji
společnost Railway Capital.236
Stát avizoval, že má v plánu opravit tři opavská nádraží. Správa železniční dopravní
cesty hodlala opravit nádraží Opava východ, Opava-Komárov a také Opava západ.
Nejvíce důraz kladla na opravu zanedbaného západního nádraží. Tato oprava
se připravovala na rok 2019 a měla by stát 26 milionu korun.237
Opavané se dočkali 10. prosince dalšího přímého spoje do Prahy. Tentokrát rychlíky
z Opavy do Prahy zařídila společnost RegioJet. Vlaky měly jezdit každý den a vlak
z Opavy měl vyrážet ve všední den ve 4.15 a v neděli o hodinu později.238
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ZAHRANIČNÍ VZTAHY
A CESTOVNÍ RUCH
Opava se prezentovala v březnu na zámku Ratibor v německém Rothu. Místní projevili
velký zájem o výstavu Opava – bílá perla Slezska. Na její vernisáži nechyběl například
starosta Rothu Ralph Edelhäuser, který akci moderoval. Návštěvníci vernisáže si mohli
také vyslechnout německou prezentaci o Opavě z úst tajemníka Magistrátu města
Opavy Tomáše Elise. „Tato výstava byla návštěvníky vnímána jako pozitivní vklad
pro další spolupráci,“ uvedl Tomáš Elis. Roth je partnerským městem Opavy od roku
2003.239
Náměstek primátora Dalibor Halátek zahájil v dubnu v německém Bamberku výstavu
o Opavě. Akce se účastnil spolu se zástupci Slezské univerzity. Šlo o výstavu
historických fotografií a pohlednic Opavy Gruss aus Troppau – Staré pohlednice
z domoviny. „Jedná se o úspěšnou výstavu historických fotografií, která byla koncem
loňského roku v opavském Domě umění,“ řekl Dalibor Halátek. Fotografie byly
vystaveny do počátku května v městském archivu. Jednalo se o snímky z let 1893
až 1918. Součástí této výstavy byla také prezentace připomínající 25. výročí založení
Slezské univerzity v Opavě.240
Destinační management Opavské Slezsko působil v Opavě v oblasti podpory
cestovního ruchu a propagace našeho regionu již šestým rokem. „V samotných
začátcích vznikl jako součást odboru kanceláře primátora Magistrátu města Opavy.
Od začátku loňského roku již spolek působí samostatně pod názvem Turistická oblast
Opavské Slezsko, z. s.,“ uvedl v Hlásce výkonný manažer destinačního managementu
Jan Černý s tím, že cílem tohoto spolku je vytvořit turisticky zajímavou destinaci,
podpořit cestovní ruch a propagovat oblast jako harmonický celek. Od samého počátku
s destinačním managementem Opavské Slezsko spolupracovalo kromě řady obcí také
Turistické informační centrum Opava.
Rok 2017 byl pro Opavské Slezsko nabitý. Mezi místními obyvateli a také turisty sklidil
největší úspěch především Týden slezské kuchyně, který se uskutečnil
od 21. do 30. dubna. Hlavní myšlenkou tohoto projektu bylo vrátit na jídelní lístky
vybraných restaurací Opavského Slezska regionální kulinářské speciality našich
předků za využití kvalitních regionálních produktů. Návštěvníci tak měli jedinečnou
možnost ochutnat typickou chuť slezské kuchyně. A jako bonus mohli vyhrát v některé
ze soutěží například soudek lahodného regionálního piva. „Naše průzkumy ukázaly,
že za gastronomickým zážitkem jsou ochotni přijet lidé i z jiných oblastí. Objevovat
region skrze chutě návštěvníky zkrátka baví,” sdělil manažer Opavského Slezska
a hlavní organizátor této akce Jan Černý.
S Týdnem slezské kuchyně byly úzce spjaty výrobky s certifikátem Opavské Slezsko
– regionální produkt. Místní akční skupina Opavsko, z. s., se stala v roce 2013
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koordinátorem této značky a ve spolupráci s Opavským Slezskem a dalšími partnery
(například MAS Hlučínsko) zavedla certifikační proces regionálního značení výrobků.
Kromě místního původu musely produkty přispívat k dobrému jménu regionu, musely
být kvalitní, šetrné k životnímu prostředí a jedinečné ve vztahu k území Opavského
Slezska. Jednotlivé produkty bylo možno zakoupit u samotných výrobců, v rámci
farmářských trhů, jarmarků a různých festivalů.
Stěžejní akcí, která byla prezentací toho nejlepšího, co mohlo Opavské Slezsko svým
turistům nabídnout, bylo Otevírání turistické sezony Opavského Slezska. Šlo
o společnou akci všech partnerů, kteří se podíleli na propagaci gastronomie,
cestovního ruchu a atraktivit Opavského Slezska. Tato jarní přehlídka proběhla
6. května na Hlučínském jezeře. Bohatý program potěšil celou rodinu (prezentace
turistických atraktivit, hudební a kulturní vystoupení, gastronomické speciality,
regionální jarmark, hry a zábava pro děti) a poskytl inspiraci pro nadcházející
turistickou sezonu. „Akci navštívilo pokaždé zhruba 8 000 návštěvníků a celkově bylo
představeno několik set možností vyžití v Opavském Slezsku,” uvedl náměstek
primátora Dalibor Halátek.
Opavu navštívila v červnu delegace z partnerského města Rothu. Primátor města
Ralpf Edelhäuser spolu se třemi radními přijel do Opavy ve dnech 8.–9. června. Hlavy
obou měst se naživo viděly vůbec poprvé. „Jednání bylo velmi příjemné a inspirativní.
Zjistili jsme, že máme spousty společných témat, u kterých si navzájem můžeme
předávat zkušenosti a nápady. Například obě města řeší stavbu krytého bazénu.
Německé hosty náš projekt velmi zaujal a podrobně si studovali všechny materiály,“
uvedl primátor Opavy Radim Křupala. Ralph Edelhäußer ho dokonce vyzval k souboji
v plavání, který si prý spolu dají, jakmile bude opavský bazén postaven. Německé
město Roth má sice pouhých 26 tisíc obyvatel, avšak díky své strategické poloze
(město leží 25 km jižně od Norimberku) je významným místem obchodu, služeb
i průmyslu. „Naše města navázala spolupráci v roce 2003, ta funguje velmi dobře,
zejména pak výměna studentů našich gymnázií či kulturní projekty,“ dodal Křupala.241
V rámci Stoličných dnů v Liptovském Mikuláši se setkali zdejší primátor Ján Blcháč
a primátor Opavy Radim Křupala. Společně podepsali prohlášení o spolupráci
a připomněli si, že partnerství Opavy a Liptovského Mikuláše trvalo již 40 let.242
Zástupci města Opavy navštívili Zugló. Delegace města vedená Martinem Vítečkem
se na přelomu září a října účastnila tradičních městských slavností nazvaných Dny
Zugló, které pořádala stejnojmená část Budapešti u příležitosti 82. výročí svého vzniku.
„Součástí návštěvy Opavanů byl nejen společenský a kulturní program, projednávaly
se i další možnosti spolupráce obou měst. Ta by se měla odvíjet především
v oblastech kultury, sportu a mládeže,“ uvedl Martin Víteček.243
Burčáková stezka vznikla v roce 2016 v podobě příjemné procházky Opavou
se zastávkami na ochutnávku částečně zkvašeného moku z plodů tuzemské révy
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vinné. V roce 2017 se do akce zapojilo 11 prodejců a burčák doslova tekl proudem
13. října ulicemi Opavy.
O týden později se konal již čtvrtý ročník Opavského vinného trhu. V nabídce bylo
na dvacet vinařství a přes sto padesát přívlastkových vín.
Z Městského informačního centra vzniklo Turistické. Formální úprava názvu
na Turistické informační centrum souvisela s oficiální certifikací tohoto zařízení.
Ta umožňovala používat jako symbol zelené „i“.
Dalším gastronomickým svátkem byl 11. listopad, den příjezdu svatého Martina
na bílém koni. Svatomartinské slavnosti jsou vždy tradičně zahajovány v 11 hodin
a 11 minut otevíráním první láhve Svatomartinského vína. Víno a další regionální
dobroty pak mohli návštěvníci ochutnat v rámci doprovodného programu.244
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OBCHOD, SLUŽBY A PODNIKÁNÍ
Suché Lazce zřídily Poštu Partner. Městská část Suché Lazce se rozhodla převzít
pobočku pošty, kterou kvůli ztrátovosti již nechtěla Česká pošta dále provozovat.
Od prvního dubna začala v této městské části fungovat Pošta Partner,
a to v prostorách, kde až dosud pošta fungovala. „Stáli jsme před otázkou, zda občany
o služby pošty připravit nebo se je snažit zachovat. Ve hře byla i možnost, že by poštu
provozovalo například obchodní družstvo Tempo, to by ale znamenalo stěhování
a zcela určitě i omezení služeb, které pošta v současnosti našim občanům poskytuje.
Celé obecní zastupitelstvo se shodlo na tom, že si Lazce zaslouží zachovat veškeré
dosavadní služby a že místo, kde byla pošta doposud, je nejvhodnější,“ vysvětlil
starosta Suchých Lazců Petr Orieščik důvody rozhodnutí, aby poštu provozoval přímo
obecní úřad. Součástí pošty měla být navíc i malá internetová kavárna.245
Koncem května spustilo město pokrytí Dolního náměstí signálem wi-fi. Šlo o dvě sítě,
jedna byla k dispozici prodejcům na trzích, kteří ji využívali k EET. Druhá pak sloužila
občanům.246
První farmářské trhy pod taktovkou města byly ukončeny na svátek svatého Martina.
Na jaře 2017 převzalo jejich organizaci město Opava. „První sezona se z našeho
pohledu vydařila. Ve stáncích se vystřídalo celkem 48 prodejců, trhy přilákaly
na Dolní náměstí nejen pěstitele, ale také řezníky, pekařky, prodejce ručně vyráběného
textilního zboží, mýdel, dřevěných výrobků, šperků nebo chovatele králíků či cukráře,“
uvedla Jana Foltysová, vedoucí odboru kancelář primátora, pod který organizace trhů
spadala.247
Město hledalo od února 2017 pro restauraci U Přemka nového nájemce. Poštěstilo se
to až na podzim, kdy říjnová Hláska referovala o tom, že nový nájemce byl nalezen.
Po roce, kdy byly prostory prázdné, mohla tedy restaurace znovu otevřít. Jejím novým
provozovatelem byla firma Věrka, s. r. o., která restauraci převzala i s terasou
a Moravskou kaplí.248
Město nabízelo prostory k pronájmu. Bývalá provozovna T-mobile na Horním
náměstí byla podle vedoucího odboru majetku města Pavla Vltavského k mání
do pronájmu minimálně za 19 tisíc korun měsíčně bez DPH. Prostory měly výměru
cca 130 metrů čtverečních a uzávěrka nabídek byla do konce ledna 2018.249
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MAJETEK MĚSTA A BYDLENÍ
Opava plánovala prodej budovy na Krnovské ulici č. 79. Tento záměr avizovala
únorová Hláska. Objekt v minulosti sloužil k bydlení a jako provozovna stavební firmy,
půjčovna nářadí a kanceláře. Rozhodujícím kritériem pro výběr zájemce byla nevyšší
nabídka kupní ceny. Město stanovilo minimální cenu na 5 907 700 korun.250
Bytové domy ve vlastnictví města na adrese Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 23, 24,
25 prošly opravou. Fasády, včetně střech, na které byla položena nová povlaková
krytina, byly zatepleny kontaktním zateplovacím systémem, zateplení se dočkal i strop
podchodu. Vyměněny byly dveřní výplně, okna byla vyměněna za plastová a dostala
nové žaluzie. Upraven byl i systém bleskosvodu. Investiční akce si vyžádala náklady
ve výši cca 15,4 milionu korun včetně DPH. S opravami se začalo v dubnu a ukončeny
měly být do konce listopadu. „Na realizaci daného projektu město zažádalo o dotaci
z Integrovaného regionálního operačního programu, která by mohla činit až 4,8 milionu
korun,“ uvedla mluvčí města Lada Dobrovolná.251
Spor o vlastnictví budovy loutkového divadla se stále vlekl. Československá církev
husitská, lépe řečeno její pražská centrála, požádala o vydání budovy v rámci
církevních restitucí. Budovu vlastnil stát a město Opava ji mělo v nájmu a využívalo ji
Středisko volného času Opava. Církev objekt považovala za svůj majetek. Naopak
opavská radnice byla přesvědčena o tom, že je budova majetkem města,
protože existovalo prohlášení, že město v roce 1949, tehdy zastoupené Jednotným
národním výborem, budovu od církve koupilo. Církev však tvrdila, že za tento objekt
nikdy nedostala zaplaceno. Stát v roce 2014 žádost církve o navrácení majetku zamítl
a budovu vyřadil ze seznamu restitucí. Církev měla tři roky na to, aby záležitost
rozporovala u soudu. Těsně před vypršením lhůty v létě 2017 žalobu u soudu podala.
V Hlásce k tomu poznamenal náměstek primátora Josef Stiborský. „Jelikož město není
účastníkem sporu, těmi jsou husitská církev a stát, nezbývá mu než čekat
na rozhodnutí. Smutné je, že se spor o vlastnictví stále protahuje a brzdí tak nutnou
rekonstrukci objektu,“ uvedl Josef Stiborský s tím, že město mělo v plánu rekonstrukci
provést, pokud by se budova stala jeho majetkem.252
Město nechalo zpracovat studii na využití areálu Dukelských kasáren, které z větší
části vlastnilo. Chtělo tím připravit vhodné podmínky pro případné budoucí developery
a investory. Studie měla řešit spodní a střední část areálu, od ulice Sokolovské
po areál firmy Novus Bike. Území čítalo cca 6,6 hektaru z celkových 11,8. Studie měla
zahrnovat návrhy na funkční a prostorové uspořádání bytových či polyfunkčních domů,
a to hlavně v části nad historickými budovami. Měla být hotová do konce listopadu
2017.253 Město také podle České televize zvažovalo výstavbu vlastního bytového
domu. Primátor Radim Křupala soudil, že by šlo příkladem dalším investorům
a přilákalo by je do území. Město oslovilo 7 architektonických kanceláří, nabídky přišly
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čtyři a tou vítěznou se nakonec stala nabídka z opavského Ateliéru 38. V přepisu
reportáže však Česká televize mylně uvedla, že celková rozloha areálu byla
11 000 hektarů a město chtělo zpracovat plochu o výměře 6 000 hektarů.254
Vedení města zadalo na podzim zpracování studie na úpravu domů
na Horním náměstí č. 33, 34 a 35. Vizualizaci představila listopadová Hláska. První
návrh na humanizaci fasád tohoto trojbloku vznikl v roce 2008, současné úpravy
vycházely právě z tohoto návrhu. Město prezentovalo, že by se rádo pustilo
do odvážnější rekonstrukce a ne pouze do zateplení, jak se to dělo na sídlištích.
„V domech by měly vzniknout prostorné byty o velikosti 4+1 s možností parkování
ve vnitrobloku. Po tomto typu bydlení je v Opavě poptávka, po rekonstrukci by je město
rozprodalo. Tím by se zaplatily náklady na investiční akci.255 Návrh na přebudování
domu byl prezentován i v médiích.256 Studie měla být hotová na začátku roku 2018.
Dlužno poznamenat, že tento návrh vzbudil značnou nevoli stávajících nájemníků
a na několika jednáních zastupitelstva v čele s Janou Vavrečkovou proti záměru města
protestovali. Město nakonec od těchto plánů ustoupilo.
Město před koncem roku převzalo do svého majetku arkády ve Dvořákových sadech.
Arkády do té doby byly noclehárnou bezdomovců, přespával tu například bývalý
kameník zvaný Čina. Opavané si stěžovali na nepořádek, který se tady hromadil,
městu se však jen s obtížemi dařilo situaci řešit. Arkády byly totiž majetkem Biskupství
ostravsko-opavského. „Proto jsme vlastníka požádali o souhlas k nápravným krokům,
na jeho základě pak mohli pracovníci technických služeb lokalitu vyčistit,“ popsal
náměstek primátora Josef Stiborský. Situace se však opakovala a bezdomovci
zanedlouho opět arkády znečistili odpadem. „Rozhodli jsme se celou věc řešit
komplexněji a požádali biskupství, aby arkády převedlo do našeho majetku. Biskupství
žádosti vyhovělo, na základě darovací smlouvy, kterou 11. prosince schválili
zastupitelé, se tak pozemek i se stavbou stal vlastnictvím města,“ vysvětlil náměstek
Stiborský. Pořádek v arkádách i okolí i nadále udržovaly technické služby, dohlíželi
tu i strážníci městské policie.257
Město avizovalo, že chce vybudovat bytový dům pro seniory. Výstavba se plánovala
na Hálkově ulici v Opavě na zelené ploše za rezidencí zvanou Rohlík. S realizací
se mělo začít v březnu 2018 a hotovo mělo být pak v říjnu téhož roku. Plánovalo se
také využít dotačních možností u Ministerstva pro místní rozvoj. V plánu bylo
vybudovat dům o pěti nadzemních podlažích s 52 malometrážními bytovými
jednotkami, tedy do 50 metrů čtverečních. Šestnáct z nich mělo být bezbariérových –
pečovatelských.258
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ROZVOJ A VÝSTAVBA
Tato kapitola zdaleka neobsahuje všechny realizace na území města Opavy a jeho
městských částí za rok 2017. Vybral jsem jen ty nejdůležitější, o kterých hlavně
informoval zpravodaj Hláska.
Primátor avizoval ve svém úvodníku v Hlásce č. 1, že se na rok 2017 chystají kromě
jiného tyto investiční akce: rekonstrukce ZŠ Vrchní, oprava mostu na ulici Stypova,
přispění k revitalizaci okolí Stříbrného jezera, dále pak zateplení městských domů
na Dolním náměstí a na ulici Mezi Trhy. Nová splašková kanalizace se plánovala
v městských částech Zlatníky a Milostovice. „S vaší pomocí se budeme snažit
dotáhnout do konce také vyřešení prostoru za Slezankou,“ uvedl rovněž primátor
Radim Křupala.259
Technické služby investovaly do nové techniky. Dobré ekonomické výsledky umožnily
Technickým službám zvýšit na trojnásobek, oproti minulému roku, objem investic
do obnovy strojového parku, a to na úroveň 17,6 milionu. Mohly tak být zakoupeny
mechanismy určené zejména pro opravy a údržbu komunikací, pro zimní údržbu cest
a chodníků, údržbu veřejné zeleně, vysavače pro úklid a čistotu města a také vozidlo
pro svoz komunálního odpadu. Informovala o tom lednová Hláska. Část mechanizace
byla také na ekologicky šetrný pohon.260
Opavané hlasovali pro vznik nového dětského hřiště na Komendě. Tzv. Rákosníčkovo
hřiště bylo „dítětem“ náměstka primátora Martina Vítečka. Investorem projektu
byla společnost Lidl a podmínkou pro jeho vybudování byla blízkost supermarketu
Lidl, což bylo v případě lokality na Komendě splněno. Opavané hlasovali
od 1. do 28. února.261
Část Husovy ulice v Opavě byla od 1. března uzavřena z důvodu rekonstrukce
kanalizace. Rekonstrukci prováděla společnost Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a přišla na více než 7,5 milionu korun. Řidiče čekalo v místech
stavebních prací dopravní omezení. Auta do výšky 2,4 metru musela využívat
objízdnou trasu po Palackého a Englišově ulici. Vyšší vozy jezdily kvůli viaduktu
po Otické, Purkyňově a Olomoucké ulici. Důvodem rekonstrukce byl především špatný
technický stav betonové stoky v ulici Husova a částečně na Denisově náměstí.
„Vzhledem k tomu, že výstavbou kmenového sběrače ´C´ v minulých letech došlo
v ulici k přesměrování toku odpadních vod a současná dimenze potrubí je tak
neúměrně velká a provozně nepotřebná, dojde v rámci této investice ke zmenšení
profilu stok,“ přiblížil situaci mluvčí SmVaK Ostrava Marek Síbrt. Vodohospodáři
nahradili stávající kanalizaci v původní trase novým potrubím z kameniny v délce
222 metrů. Došlo i k rekonstrukci šesti revizních šachet, jež se nacházely
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v nevyhovujícím stavu, a soutokové komory. Součástí oprav bylo přepojení
kanalizačních přípojek okolních nemovitostí a uličních vpustí.262
Výstavba mostu přes řeku Velká zvanou Jaktarka na ulici Stypova začala v dubnu.
Nosná konstrukce starého mostu byla již v havarijním stavu, a proto byl již od září 2016
uzavřen. Celá investiční akce měla probíhat do konce září a město vyšla
na 6,94 milionu korun včetně DPH.263
V Kylešovicích se opravovaly ulice Staňkova, Holečkova, Mařákova a Rybníky. Byly
opraveny vozovky včetně jejich odvodnění. Vybudováno tu bylo také nové veřejné
osvětlení. Staveniště bylo zhotovitelské firmě předáno 27. března. Vše mělo být hotovo
nejpozději k poslednímu září. Akce, která byla finančně kryta ze závěrečného účtu roku
2015, vyšla město na 11 milionů korun včetně DPH bez přeložek inženýrských sítí.264
V dubnu byly zahájeny práce na revitalizaci obvodového pláště mateřské školy
v Malých Hošticích na ulici Opavská. Vítězná firma nabídla zhotovení zakázky
za 1,66 milionu korun včetně DPH. V rámci revitalizace se školka měla dočkat
zateplení obvodových stěn včetně architektonického řešení fasády, výměny části oken
a dveří či úpravy bleskosvodu. Součástí prací bylo i provedení dodatečné izolace
obvodového zdiva. „Náklady na realizaci této akce jsou hrazeny půl na půl
z městského rozpočtu a rozpočtu naší městské části,“ uvedla starostka Malých Hoštic
Miroslava Konečná s tím, že vše mělo být hotovo do konce června.265
Městská část Zlatníky vybudovala z prostředků Nadace ČEZ tzv. „oranžový přechod“.
Přechod byl vybudován na frekventované komunikaci v těsné blízkosti křižovatky,
která městskou část rozdělovala na dvě části. „Cílem projektu bylo zvýšit bezpečnost
chodců ve Zlatníkách. Je to další příspěvek k celkovému vzrůstu bezpečnosti dopravy
na území našeho města,“ uvedl starosta městské části Zlatníky Lumír Král a dodal:
„Jsem rád, že nám Nadace ČEZ pomohla. Poskytnuté finanční prostředky jednoznačně
poslouží dobré věci.“ Realizace akce si vyžádala náklady ve výši cca 143 tisíc korun.
„Nadace ČEZ nám poskytla příspěvek ve výši 117,3 tisíc korun, zbývající prostředky
ze svého rozpočtu uhradila naše městská část,“ doplnil starosta Král. Slavnostní
otevření nově vybudovaného přechodu proběhlo 13. dubna ve 13 hodin.266
Ulice Ostravská v Opavě-Komárově dostala nové osvětlení. Staveniště bylo
zhotovitelské firmě předáno 2. května. K demontáži stávajících svítidel vyzvala město
společnost ČEZ. Ta se chystala na vlastní náklady obnovovat svá vedení a zařízení,
na kterých mělo město svítidla osazena. Zároveň byla vyměněna i svítidla v přilehlých
bočních ulicích, což zajistil správce veřejného osvětlení – Technické služby Opava
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ve spolupráci se zhotovitelem, společností ČEZ. Veškeré práce, které měly být hotovy
do poloviny srpna, vyšly město celkově na 6,73 milionu včetně DPH.267
Dobrá zpráva pro kino Mír. Mělo projít rekonstrukcí. Její realizace měla začít
již v příštím roce. Předběžný rozpočet na opravu se pohyboval mezi 15 až 20 miliony
korun. Městská rada schválila zhotovení projektové dokumentace na celkovou
revitalizaci tohoto objektu.268
Vznikne územní studie krajiny. Statutární město Opava podalo v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu žádost o dotaci na realizaci projektu Územní studie
krajiny správního obvodu ORP Opava. „Cílem pořízení územní studie krajiny je vytvořit
odborný komplexní dokument umožňující koncepční víceoborový přístup k řešení
krajiny zejména v nezastavěném území s využitím koordinační úlohy územního
plánování v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Opava,“ uvedl
Martin Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování opavské radnice.
O přijetí dotace rozhodlo Ministerstvo pro místní rozvoj v březnu. Celkové náklady
na vyhotovení územní studie krajiny dosáhly výše 2 305 050 Kč, z toho 85 % nákladů
kryla dotace Evropské unie a 5 % nákladů mělo být vynaloženo ze státního
rozpočtu České republiky. Po převzetí zpracované územní studie krajiny bylo možné
10 % prostředků dofinancovat ze zdrojů Státního fondu životního prostředí
České republiky.269
Malé Hoštice opravily Kmochovu ulici. Stavební práce byly zahájeny na přelomu
června a července a vyžádaly si zhruba 3,1 milionu korun. Společnost SmVaK
zde zároveň na své náklady provedla výměnu vodovodního řadu.270
Městské části Zlatníky a Milostovice dostaly novou kanalizaci. Na vybudování nové
kanalizace se začalo pracovat v červenci 2017. Ve Zlatníkách byla vybudována i nová
centrální čistírna odpadních vod. Podle náměstka primátora Dalibora Halátka se cena
vycházející z projektu měla pohybovat okolo 82 milionu korun bez DPH. Městu
se ale podařilo vysoutěžit částku podstatně nižší – a sice 57,8 milionu korun.
Podstatnou část investice hradily evropské fondy. Nakonec projekt přišel podle dodatků
ke smlouvě na 65,7 milionu včetně DPH. Dotace z EU dosáhla zhruba 34 milionů.
Nová kanalizace byla celkově dlouhá 6,51 km.271
Opravy fasád a výměny oken se dočkala některá školská zařízení v Opavě. Základní
škola Vrchní dostala nová okna a byla tu opravena fasáda. Celkově si akce vyžádala
7 milionů korun. Oprav se dočkaly i budovy MŠ Sedmikrásky na ulicích Čajkovského
a Olomoucká. Celkově to bylo za 6,7 milionu korun.272
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Došlo také ke stavebním úpravám kuchyně v Zařízení školního stravování
na Šrámkově ulici. Oprava se týkala rekonstrukce vzduchotechniky, zdravotechniky,
elektroinstalace, plynoinstalace či gastro vybavení.273
Rekonstrukcí prošlo i sídlo neziskovek, kromě jiného Krizového a kontaktního
centra Pod slunečníkem na Hradecké ulici 16 v Opavě. Opravy začaly v červnu tohoto
roku. Celý projekt vyšel město na 11,9 milionu korun, přitom dotace pokryla 90 procent
uznatelných nákladů. Hotovo mělo být do listopadu 2017. Jedna z neziskovek,
které zde sídlily, FOKUS, se zpět do svých prostor stěhovala v prosinci 2017.274
Město znovu žádalo o dotaci na opravu hřišť v Kylešovicích. Žádost nebyla v roce
2016 úspěšná, a tak svůj pokus město zopakovalo i v tomto roce. Šlo mu o poskytnutí
finanční podpory na opravu hřiště s umělým povrchem v Kylešovicích a hokejbalového
hřiště ve stejném areálu. Zastupitelé se na opakování žádosti shodli na zasedání
9. srpna a o peníze z programu vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy zkusili žádat znovu. Umělý povrch fotbalového hřiště, které využívali
hráči Slezského fotbalového klubu, děti z místní základní školy i široká veřejnost,
již odsloužil svá léta a byl za hranicí životnosti. Nový povrch, který zde měl být položen,
měl již parametry vyhovující certifikacím FIFA a navíc svou strukturou prospíval
pohybovému aparátu hráčů. Jediné hokejbalové hřiště v Opavě již také volalo
po renovaci, ta by zahrnovala i opravu ochranné sítě a mantinelů s hráčskou i trestnou
lavicí. Celkové náklady projektu vycházely na 11,76 milionu korun bez DPH. Dotace
měla pokrýt 60 % uznatelných nákladů, zbytek město mělo financovat z vlastní kasy.
V případě získání dotace měla samotná realizace proběhnout v jarních a letních
měsících roku 2018.275
Prosincová Hláska referovala, že příprava průmyslové zóny stále pokračovala.
Nutnost jejího vybudování zdůrazňoval primátor Radim Křupala. „Výstavba průmyslové
zóny je nutná pro další rozvoj Opavy. Řada opavských firem chce rozšířit své kapacity
a řeší problém, že neexistují vhodné plochy,“ uvedl v Hlásce primátor. Podle jeho slov
bylo v té době již 70 procent pozemků ve vlastnictví města a do konce roku plánovalo
město vykoupit zbytek z celkem 32 hektarů plochy. Investice měla přijít na celkem
248 milionů korun, velkou část měl zaplatit stát. Vydání stavebního povolení
se plánovalo na leden 2019.276
Zhruba šest desetiletí starou a hlavně už dávno nevyhovující budovu hasičské
zbrojnice v Podvihově nahradil nový dům. Zázemí v něm našli jak místní dobrovolní
hasiči, tak i úřad městské části Podvihov. Celkové náklady na novostavbu dosáhly
na částku těsně převyšující 7 milionů s daní, přičemž největší podíl uvolnila ze svého
rozpočtu městská část, město přispělo 1,8 miliony korun a Moravskoslezský kraj
1,2 miliony korun. Nový objekt, který na místě zbourané hasičárny vyrostl za necelý
půlrok, v polovině listopadu slavnostně otevřeli starosta místní části Zdeněk Hoza,
primátor Opavy Radim Křupala a šéf hasičů na Opavsku Kamil Pastuzsek. Ještě než
273
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se podařilo budovu slavnostně otevřít, místní hasiči z ní už několikrát vyjeli k ostrému
zásahu.277
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ZDRAVOTNICTVÍ
Slezská nemocnice
V čele Slezské nemocnice, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, stál
i v roce 2017 Ladislav Václavec. Nemocnice poskytovala veškerou zdravotnickou péči
v rozsahu daném platnou registrací. Byla zachována komplexní péče o obyvatele
spádové oblasti, která čítala přibližně 180 000 obyvatel. Celkový počet lůžek
v nemocnici byl 533, počet hospitalizovaných 22 600, počet ošetřovacích dnů 136 414.
Kožní oddělení se stalo odborným garantem akce pod názvem Společně
proti melanomu, která proběhla 25. května, návštěvníci si mohli nechat bezplatně
vyšetřit svá znaménka či pigmentové skvrny na těle. Akci pořádala pro Opavany
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna. Pro radiologické oddělení byl zakoupen
nový skiaskopicko-skiagrafický přístroj v hodnotě 1 705 milionu korun a byl pořízen
z prostředků opavské nemocnice. Bude jím ošetřeno několik set pacientů ročně.278
V červnu proběhl druhý ročník Dne zdraví, kterým se nemocnice připojila
ke světovému dni zdraví. Návštěvníci měli možnost se seznámit s mnoha zajímavými
informacemi, podstoupit některá preventivní vyšetření, naučit se základům první
pomoci a byly jim poskytnuty zkušenosti a rady zdravotníků. Transfuzní oddělení za rok
provedlo více než 7 000 odběrů krve od 3 000 dárců, avšak byl jich stále nedostatek,
v registru dárců chyběli mladí lidé.279
V Obecním domě byla připravena v rámci expozice Cesta města první část expozice
k dějinám zdravotní péče od vzniku první všeobecné nemocnice od počátku
19. století na Opavsku. K vidění byla celá řada exponátů, z nichž většina byla
vystavena v Opavě poprvé.280
Cyklus přednášek pro seniory připravila Slezská nemocnice v rámci projektu Rozšíření
a zlepšení komplexní péče o rizikové seniory. Obsahem byly geriatrické syndromy,
výživa seniorů, poruchy polykání, zásady správné výživy a další. Edukační programy
začaly v září 2017.281
Nový mamografický přístroj byl zakoupen za 8,5 milionu korun a nahradil původní
zařízení po osmi letech jeho fungování. Přístroj byl unikátní, šetrný k pacientkám
a první svého druhu v České republice. Nemocnice vykazovala velmi dobré
hospodářské výsledky, proto mohl být přístroj zakoupen.282
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V prosinci byli odměněni dobrovolní dárci krve. Ti, kteří darovali krev 40x, obdrželi
Zlatou medaili prof. MUDr. Jana Jánského. Ti, kteří darovali krev 80x, byli oceněni
Zlatým křížem 3. třídy. Akce se uskutečnila v aule Církevní konzervatoře v Opavě.283
V roce 2017 pokračovala série vysílání televize Polar – Moje zdravá televize,
představováním jednotlivých oddělení nemocnice. Bylo odvysíláno 13 dílů, ve kterých
měli možnost představit svá oddělení primáři oddělení nemocnice.284

Psychiatrická nemocnice
Psychiatrická nemocnice v Opavě (PNO) je příspěvkovou organizací, jejímž
zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. V roce 2017 bylo zde přijato
4 981 pacientů, z toho 39 na ochrannou ústavní léčbu. Nemocnice měla 863 lůžek
a poskytovala lůžkové, ambulantní, léčebně rehabilitační a ošetřovatelské zdravotní
služby. K nemocnici patřila také škola a doléčovací zařízení Horní Holčovice. Škola
sídlila v pavilonu X a děti, které zde pobývaly, se léčily s různými problémy. Kromě
žáků základních a středních škol zajišťovali pedagogové školy vzdělávání dětí
ve Slezské nemocnici. Součástí byla i mateřská škola v rehabilitačním stacionáři
v Dětském centru Čtyřlístek na Nákladní ulici v Opavě. Škola zde fungovala 53 let
a každoročně bylo zapsaných a vzdělávaných dětí více než jeden tisíc.
Psychiatrická nemocnice v Opavě, Česká lékařská společnost a Slezská univerzita
v Opavě pořádaly 11. května v Psychiatrické nemocnici v Opavě 16. celostátní
konferenci Dny Ireny Strossové. Proběhly odborné přednášky, prezentace fotografií
léčebných ústavů a artefaktů. Byl přiblížen opavský systém léčby jako komplexní
systém péče o psychotické pacienty ve spojitosti s prací Ireny Strossové. Kolegové
z Polska informovali o svých zkušenostech s použitím otevřeného dialogu, proběhly
workshopy arteterapie, Otevřený dialog a Slyšení hlasů. Součástí konference byla
výstava Ateliéru dušetvorby KVARK. Závěr konference vyvrcholil společenským
večerem s hudbou v kulturním domě PNO.
Čtrnáctého července se uskutečnilo v areálu nemocnice Hudební vystoupení pod širým
nebem, na kterém vystoupil Dominik Fajkus na piano a Jan Hanousek na violoncello.
Oba byli opavští skladatelé filmové a minimalistické tvorby, kteří měli za sebou
nespočet koncertů jak v České republice, tak i v Německu. Ojedinělý hudební zážitek
byl umocněn jedinečnou atmosférou venkovních zahrad v areálu PN Opava.
V areálu psychiatrické nemocnice bylo umístěno 20 pevných kontrol pro orientační
běh, které sloužily nejen klientům, ale i veřejnosti. Mapa byla k dostání na vrátnici,
oběhnutí všech kontrol dávalo tajenku sestavenou z písmen na jednotlivých
kontrolách.285
Sedmého září se konal multižánrový festival Cesty za oponu, který byl součástí
festivalu Bezručova Opava. V areálu nemocnice se uskutečnily besedy, koncerty,
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divadelní představení, workshopy, výstavy a bylo zde několik stánků se zajímavým
sortimentem.
Za vysokou zdí – to byl název seriálu, který se vysílal na vlnách Českého rozhlasu
Ostrava. Redaktor Martin Knitl navštívil oddělení nemocnice a hovořil s pacienty o tom,
co je do nemocnice přivedlo, jaké bylo jejich trápení a co jim pomáhá. Redaktor v rádiu
posluchačům sděloval příběhy o lidské statečnosti, odvaze, jak se pacienti potýkají
s duševním onemocněním, se závislostí, depresí, obavami a starostmi a mluvil i o tom,
že v psychiatrické nemocnici pracují odborníci, profesionálové, kteří mají dostatek
prostředků a možností, jak lidem v jejich trápení ulevit, pomoci, podpořit je.
Již pátým rokem trvala spolupráce s opavskou neziskovou organizací ANIMA VIVA,
z. s., a Denním stacionářem MOST, kteří poskytovali služby klientům potýkajícím se
s duševním onemocněním. Fungovalo pravidelné setkávání klientů a pracovníků obou
organizací při nejrůznějších akcích, jejichž cílem bylo nenásilnou a přirozenou formou
v bezpečném prostředí sdílet zkušenosti a zážitky. Společným tématem byl život
s duševní nemocí ve smyslu jeho zlepšování, zkvalitňování, získávání nových
zkušeností, poznatků i zážitků při vzájemném setkávání a sdílení a zároveň podpora
destigmatizace a osvěta v oblasti duševního onemocnění. Většina těchto akcí
probíhala v prostorách tréninkové kavárny v KC Liptovská, kterou provozovala ANIMA
VIVA, z. s., a jejímiž zaměstnanci byly osoby se zdravotním postižením.
Čtvrtého října svépomocná společnost Mlýnek – sdružení duševně nemocných lidí
a jejich blízkých nabídla prostor k setkávání a povídání a možnost účastnit se aktivit,
jako byly např. kreativní dílna, cvičení na míčích, angličtina, šachy, výlety, návštěvy
divadla, oslavy narozenin, volejbal, bowling, arteterapie, psychoterapeutické skupinky,
zpívání atd. Mlýnek se mohl představit a nabídnout členství dalším zájemců.286

286

Viz www.pnopava.cz

72

SOCIÁLNÍ PÉČE
V prosinci 2016 bylo odsouhlaseno rozdělení dotací na poskytování sociálních služeb
na rok 2017 z rozpočtu města. Bylo hodnoceno sedm desítek projektů. Na zajištění
služeb v sociální oblasti mělo město vyčleněno v rozpočtu 20 milionů korun, které byly
určeny na provoz služeb sociální péče, prevence a poradenství, dobrovolnické aktivity,
hospicovou péči, fungování chráněných dílen a další aktivity.287
Zaměstnanci Magistrátu města Opavy opět uspořádali sbírku trvanlivých potravin
na podporu potřebných. Stalo se tak u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení
chudoby, stejně jako v roce 2016. Sbírka se rozrostla i o další materiální věci.
Na sběrných místech v areálu na Krnovské a na Hlásce se tak v úterý 24. října
nashromáždilo několik desítek kilogramů trvanlivých potravin – těstovin, rýže, konzerv,
sladkostí, luštěnin, olejů, čajů, sirupů, ale i šampónů, mýdel, zubních past, pracích
prášků či dětských plen. Do sbírky se kromě magistrátních úředníků zapojily i dvě
opavské základní školy, a to Boženy Němcové a Šrámkova. Sbírka, která proběhla
pod záštitou vedení města, byla rozdělena mezi klienty sociálních služeb Charity, Elimu
a Armády spásy v Opavě.288
V únoru odbor sociálních věcí Magistrátu města Opavy pozval občany
k přípravě čtvrtého komunitního plánu na období 2017–2021, který podá ucelený
přehled o sociálních službách a dalších aktivitách dostupných pro občany města. Bude
počítat s výstavbou pobytových zařízení pro seniory, zabezpečení rodin s dětmi
a osobami se zdravotním postižením a další konkrétní opatření k naplňování cílů
tohoto plánu.289
V březnu proběhl Ponožkový den – Světový den Downova syndromu,
na kterém se podíleli pracovníci Základní školy a Praktické školy, Opava,
Slezského odboje. Jednadvacátého března se setkali žáci s handicapem a žáci
základních škol na společném vystupování v Kulturním domě Na Rybníčku. Většina
vystupujících měla neladící ponožky různých barev.290
Počátkem února zahájilo statutární město Opava 1. ročník Senior akademie
pro občany starší 50 let, ve kterém měli senioři možnost zúčastnit se 12 přednášek
na různá témata, např. Jak si zvýšit své osobní bezpečí či bezpečí své domácnosti,
Prevence kriminality, Šmejdi a jiní podvodníci, Stáří bez nehod, Kdy se stáváme obětí,
Prevence požárů, Sebeobrana, E-bezpečí, Paměťové techniky, Psychologie vztahů,
První pomoc či Domácí násilí na seniorech. Senior akademie byla slavnostně
ukončena počátkem května. Účastníci obdrželi osvědčení a drobný tematicky
zaměřený dárek.291
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V polovině června opět na Horním náměstí v Opavě proběhl dvanáctý ročník Dne
sociálních služeb, který široké veřejnosti představil sociální a související služby
působící v Opavě. Představilo se více než dvacet poskytovatelů sociálních služeb
z Opavy a okolí. Bylo možné si zakoupit výrobky chráněných dílen, změřit si tlak,
tělesný tuk, vyšetřit zrak a také shlédnout doprovodný kulturní program. Nově
se na této akci předávala cena Opavský Anděl pro nejlepší pracovníky v oblasti
sociálních služeb.292
Desátého října 2017 vyšli do ulic dobrovolníci s kasičkami, do kterých sbírali příspěvky
na speciální služby pro osoby těžce zrakově postižené. Tuto veřejnou sbírku
organizoval Tyfloservis ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých
a slabozrakých České republiky pod názvem Bílá pastelka.293
Třetího října město uspořádalo u příležitosti Dne seniorů zábavnou akci pro seniory,
kde si na stanovištích mohli pomocí úkolů prohloubit své znalosti v oblastech základů
první pomoci, bezpečné domácnosti, kriminalistické techniky, ochrany zdraví,
bezpečné jízdy na kole atd. Nechybělo občerstvení a drobné ceny.294
Nyní se zastavme u jednotlivých organizací působících v sociální sféře.

Armáda spásy
Armáda spásy v roce 2017 spravovala Centrum sociálních služeb Samaritán
na Nákladní ulici, Dům pro ženy a matky s dětmi na Rybářské ulici a Farmu Strahovice.
Během roku se podařilo zapojit více dobrovolníků do volnočasových aktivit s uživateli.
Herna v azylovém domě pro matky s dětmi byla vymalována studentkou umělecké
školy. Byly pořízeny nové přistýlky v rámci programu Nocleženky pro azylový dům
pro muže. Armáda spásy spolupracovala s dalšími neziskovými organizacemi
např. Jinak, o.p.s. a Chráněné dílny Fokus při péči o uživatele s duševním
nebo mentálním onemocněním. Dvanáct uživatelů přešlo do samostatného bydlení
a sedm uživatelů přešlo do tréninkových bytů Armády spásy.
Azylový dům pro matky s dětmi měl 56 míst, čehož využilo 143 uživatelů s průměrným
věkem 21 let. Noclehárna pro ženy měla 29 uživatelek s průměrným věkem 45 let.
Azylový dům pro muže měl kapacitu 33 lůžek a počet uživatelů byl 53 s průměrným
věkem 60. Noclehárna pro muže měla kapacitu 18 lůžek, počet uživatelů byl 107.
Nízkoprahové denní centrum mělo kapacitu 30 osob v jednom okamžiku a počet
uživatelů byl 172. Sociální rehabilitace učinila 386 intervencí. Terénní programy měly
169 intervencí.
Armáda spásy obdržela finanční, hmotné a nehmotné dary od mnoha sponzorů,
např. firma Rossmann, spol. s r. o. poskytla kurzy pro uživatelky, nadace Naše dítě
pořídila dětské postýlky, hygienické prostředky, barvy pro výmalbu a spolufinancovala
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bezklíčový přístupový systém pro uživatelky, příslušníci 53. pluku průzkumu
a elektronického boje Armády České republiky pořídili venkovní dětské hřiště, TEVA
Czech Industries s.r.o. spolufinancovala zřízení bezklíčového přístupu do objektu
pro uživatele služby, Ostroj a.s. dodal materiál na modernizaci herny, Zuzana Samara
poskytla úpravu herny pro děti v azylovém domě, Greg a Cathie Schultz z USA koupili
matrace, anonymní dárci poskytli noclehy zdarma v rámci programu Nocleženky.
V roce 2017 sbor prohluboval práci s dětmi a také spolupráci se sociálními službami
Armády spásy. Několikrát týdně pracovaly sborové důstojnice s klienty, což znamenalo
např. vedení v práci a vnášení pozitivního vlivu do jejich životního stylu skrze
pastorační rozhovory. Také se rozvinula práce s dětmi – ve sboru bylo několik malých
dětí, které rády docházely do nedělní školy a besídky. Díky daru byl sbor schopen
obstarat si velmi užitečná DVD s biblickými příběhy.
Opavané se zapojili do akce Nocleženka – online úhrada poskytnutí noclehu na jednu
noc pro jednu osobu, které pak pracovníci nocleháren rozdávali svým klientům.295
V květnu proběhlo sčítání bezdomovců v Opavě, kdy zaměstnanci opavské Armády
spásy ve vytipovaných lokalitách oslovovali osoby bez domova. Zajímal je věk osoby,
pohlaví, vzdělání, trvalé bydliště, využívání podpor, možnosti jejich orientace
v sociálních službách, zdravotní stav, výkon trestu. Také byli tázáni, kdy byli naposledy
řádně ubytováni a zaměstnáni a jestli chtějí svou situaci nějak řešit. Bylo kontaktováno
67 bezdomovců.296

ANIMA VIVA z. s.
ANIMA VIVA z. s. si v roce 2017 připomněla 15. výročí od svého založení, které
oslavila uspořádáním literární a výtvarné soutěže s názvem Živá duše na téma Můj
život s duševním onemocněním. ANIMA VIVA z. s. vznikla v roce 2002 na základě
iniciativy svépomocné skupiny rodičů a pečovatelů osob s duševním onemocněním.
Organizace pomáhala více než 2 000 klientům s různým typem postižení k dobrému
způsobu života. V rámci výročí vyhlásili v Animě veřejnou finanční sbírku a zároveň
pozvali dárce k návštěvě zařízení, aby se mohli na vlastní oči přesvědčit
o smysluplnosti svého daru.
V lednu pokračovala v Tréninkové kavárně ANIMA VIVA společná setkání
pod pracovním názvem Přes most do Animy besedou s peer pracovníkem
Psychiatrické nemocnice Opava za hudebního doprovodu Anima Bandu. V únoru
proběhla beseda s psychologem Liborem Kundratou o životě s chronickým duševním
onemocněním.297
V září se v tréninkové kavárně Animy konala vernisáž obrazů Pavla Hudrana,
který se účastnil prvního ročníku soutěže Živá duše vyhlášené na začátku roku.
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Pavel Hudran získal ocenění ve výtvarné i literární kategorii. Výstava nesla název
Světlo dělá den.298
Sociální poradna ANIMA VIVA od září pořádala sérii diskusních setkání pod názvem
Společně k podpoře efektivní komunitní péče a destigmatizaci osob s duševním
onemocněním. Hlavním tématem byly efektivní psychiatrická péče, poznatky z praxe
při komunitní péči a podpora osob s duševním onemocněním. Přizvaní odborníci
informovali o aktuálních trendech a praktických zkušenostech v této oblasti.
Diskutovalo se např. o přínosu peer konzultantů. Besedy probíhaly od října do prosince
2017.299
Úřad práce ČR poskytl v roce 2017 organizaci ANIMA VIVA z. s. finanční příspěvky
na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením formou částečné úhrady
vynaložených prostředků na mzdy nebo platy a dalších nákladů dle Zákona
č. 456/2000 Sb., §78a. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního
města Opavy ve výši 232 800 Kč byla poskytnuta na podporu služby Centrum ANIMA
Opava – sociální rehabilitace.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy ve výši
250 000 Kč byla poskytnuta na podporu projektu Chráněné zaměstnávání OZP
v ANIMA VIVA z. s. Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního
města Opavy ve výši 150 000 Kč byla poskytnuta na podporu služby odborné sociální
poradenství – Sociální poradna ANIMA VIVA.
Program realizace specifických aktivit Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání
příležitostí pro občany se zdravotním postižením na rok 2017 byl dotován ve výši
75 000 Kč na realizaci projektu Společně k podpoře efektivní komunitní péče
a destigmatizaci osob s duševním onemocněním. Program na podporu financování
běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace
protidrogové politiky kraje na rok 2017 byl dotován ve výši 102 000 Kč na podporu
služeb Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace. Program na podporu
poskytování sociálních služeb pro rok 2017 financovaný MPSV ze státního rozpočtu
byl dotován ve výši 744 000 Kč na podporu služby Sociální poradna ANIMA VIVA.
Smlouva o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy ve výši
dotace 13 000 Kč byla poskytnuta na podporu programu Životní prostředí a EVVO
2017 na realizaci projektu s názvem Zahradníkův rok v KC Liptovská.300

Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje
Detašované pracoviště Centra pro zdravotně postižené Opava provozovalo Poradnu
pro osoby se zdravotním postižením, osobní asistenci na Opavsku, volný přístup k PC
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a k internetu pro osoby se zdravotním postižením a organizovalo různé akce pro osoby
se zdravotním postižením sportovního, kulturního a zábavného charakteru.301
Centrum pro zdravotně postižené se prezentovalo i na 12. ročníku Dne sociálních
služeb, který se uskutečnil 14. června 2017 na Horním náměstí. V rámci pestrého
programu byly zajištěny doprovodné aktivity zdravotnického charakteru – měření tlaku
apod. Součástí akce bylo vyhlášení ceny Opavský anděl – ocenění udělované
statutárním městem Opava zaměstnancům v sociálních službách na území SMO
za mimořádný přístup k práci s klienty.
Vzhledem k náročnosti péče o uživatele jednotlivých služeb centra bylo snahou centra
prohlubovat znalosti a dovednosti svých zaměstnanců. V prvním pololetí byly
nabídnuty zaměstnancům centra kurzy Rehabilitační a relaxační prvky u osob
s kombinovaným postižením, Vhled do asertivní komunikace, Úvod do komunikace
s nemotivovaným klientem, Aktivizační techniky pro osoby s kombinovaným postižením
a Šetrná sebeobrana v sociálních službách. Témata vzdělávacích akcí byla vybrána
na základě individuálních vzdělávacích potřeb jednotlivých zaměstnanců a s ohledem
na specifika potřeb uživatelů služeb.
Nadace Agrofert v rámci grantové výzvy Podpora osob s mentálním a kombinovaným
postižením podpořila projekt centra na navýšení počtu osobních asistentů terénní
sociální služby částkou ve výši 125 000 Kč.302
Nadace Jistota podpořila služby osobní asistence na Opavsku darem ve výši
138 000 Kč, který přispěl k udržení stávajícího rozsahu a kvality služeb osobní
asistence poskytované seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich
přirozeném prostředí.303
V roce 2017 se na poradnu pro osoby se zdravotním postižením obrátilo celkem
931 klientů, s nimiž bylo zaznamenáno 658 intervencí a 260 kontaktů. V rámci poradny
bylo zajištěno 14 přednášek, jejichž cílem bylo zvýšení informovanosti osob
se zdravotním postižením. Zájem o službu byl nejen ze strany samotných osob
se zdravotním postižením a seniorů, ale i z řad jejich rodinných příslušníků
či opatrovníků. Nejvíce dotazů se týkalo dávek pro osoby se zdravotním postižením,
invalidních důchodů, zaměstnávání osob se zdravotním postižením a kompenzačních
pomůcek.
V roce 2017 využilo službu osobní asistence celkem 68 klientů, kterým byly poskytnuty
služby v rozsahu 18 548 hodin. Z 34 nových zájemců o službu nebylo
z kapacitních důvodů uspokojeno 10.
V rámci služby osobní asistence byla poskytována také individuální doprava,
především pro osoby s pohybovým omezením, které byly odkázány při dopravě
na pomoc rodinných příslušníků či známých. Služba byla zajišťována vozidly
Škoda Roomster a Citroen Berlingo, které bylo upraveno výklopnou plošinou
301
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pro dopravu osob na invalidním vozíku. V průběhu roku 2017 se uživatelé nejčastěji
dopravovali do zdravotnických zařízení, zařízení sociálních služeb či obchodních
center. Službu využívalo 30 klientů, se kterými bylo zajištěno celkem 867 jízd.
V rámci půjčovny bylo v roce 2017 zapůjčeno 18 kompenzačních pomůcek v celkovém
rozsahu 1 376 výpůjčních dní. Největší zájem byl zejména o schodolez, v letních
měsících také o mechanické vozíky a chodítka.304

Domov Bílá Opava
Domov Bílá Opava se nacházel v Opavě na adrese Rybářská 27, kde bylo umístěno
89 uživatelů služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Dále v ní byly
umístěny: rozsáhlý stravovací provoz, prádelna, kotelna a kanceláře administrativy.
Dalšími objekty byly garáže a zázemí techniky. Elokované pracoviště se nacházelo
na adrese Opava, Rooseveltova 3, kde se pobývalo 41 uživatelů domova pro seniory
a technický provoz včetně prádelny, kuchyně a kotelny.
Obložnost na Rybářské ulici byla 99,79 %. Zařízení evidovalo k 31. 12. 2017 celkem
102 zájemců o službu, z toho bylo 68 žen a 34 mužů. V zařízení Rooseveltova byla
obložnost 99,66 % a počet evidovaných zájemců o službu byl 224, z toho 163 žen.
Průměrná čekací doba u zájemců o službu, kterým byla v roce 2017 poskytnuta služba
domov se zvláštním režimem, byla 10 měsíců.
Dokončování projektu Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově
v Opavě znamenalo v lednu výměnu oken a dveří na ul. Rybářská 27
a na ul. Rooseveltova 3 se prováděla montáž venkovních žaluzií a klimatizace. V rámci
projektu získali zahradní traktor, čtyři profesionální myčky na nádobí, dvě myčky
podložních mís, osm elektrických vozíků, sterilizátor a audiovizuální pomůcky.
Mezi nejvýznamnější událost v roce 2017, která ověřila kvalitu poskytovaných služeb
na oddělení domova se zvláštním režimem, byla obhajoba Certifikátu Vážka, který
udělovala Česká Alzheimerovská společnost jako ocenění za kvalitní péči o klienty
s Alzheimerovou demencí nebo jinými typy demencí. Obhajoba proběhla úspěšně
27. února.
Prvního září bylo na stejném úseku vytvořené nové místo vedoucího zdravotního
personálu za účelem přímého vedení zdravotních sester, které od stejného data začaly
pracovat v nepřetržitém provozu.
Během prvního pololetí byl definitivně ukončen projekt Humanizace domova
pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě, který probíhal v rámci Programu
švýcarsko-české spolupráce. Oficiální zakončení se konalo dne 3. května
v multifunkční aule Gong za účasti významných představitelů Moravskoslezského
kraje, statutárního města Ostravy, Ministerstva financí ČR a v neposlední řadě
zástupců švýcarského konzulátu v Praze. Poslední závěrečné setkání, na kterém byl
304
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představen projekt Domova Bílá Opava, proběhlo ve Vsetíně za přítomnosti zástupců
švýcarské strany programu. Na činnosti související s tímto projektem bylo navázáno
úpravami interiérů v obou provozovaných budovách. Všechny pokoje byly vybaveny
novým nábytkem a chodby byly upraveny tak, aby působily útulným dojmem
navozujícím pocit domácího prostředí.
Projekt realizovaný v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce byl definitivně
ukončen závěrečnou konferencí s názvem Šíření dobré praxe v oblasti péče
o seniory v České republice, která proběhla dne 23. května ve Vsetíně za přítomnosti
manažerů projektu. Za českou stranu se jí zúčastnil Ing. Jiří Hodík z Ministerstva
financí ČR a za švýcarskou stranu paní Sophie Delessert, vedoucí kanceláře Programu
švýcarsko-české spolupráce – SCO a paní Erika Placella, Health Advisor Eastern
Europe and Central Asia, Federal Department of Foreign Affairs FDFA. Kromě dalších
běžných provozních činností uživatelé měli možnost zúčastnit se řady akcí.305
V červenci došlo k personální změně na pozici vedoucí – Magdaléna Vilčová odešla
do důchodu a v konkurzním řízení byla vybrána Mgr. Jana Masiariková. Uvedenou
vedoucí funkci začala vykonávat od července 2017.
Významná spolupráce byla rozvinuta se zřizovatelem za účelem posílení a zefektivnění
tzv. korporátního řízení. Konkrétně se jednalo o přípravu projektu, jehož cílem bylo
pořízení a implementace jednotného personálního a mzdového systému pro krajský
úřad a příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje. Předmětem další spolupráce
bylo zmapování rizikových situací formou dotazníkového šetření přímo v domově,
které bylo zpracováno odbornou firmou CS Safe Solutions, s. r. o., a jehož výstupem
byla závěrečná zpráva nabízející podněty k opatřením pro zvýšení bezpečnosti
uživatelů.
Za nejvýznamnější událost uplynulého roku byla považována návštěva manželky
prezidenta České republiky Ivany Zemanové na ulici Rooseveltova 3. Návštěva paní
prezidentové se uskutečnila 5. září za doprovodu manželky hejtmana
Moravskoslezského kraje Marcely Vondrákové. Při prohlídce domova paní Zemanová
pozdravila uživatele služby a předala jim pozornosti. Součástí setkání bylo neformální
popovídání u kávy. „Na závěr setkání nám paní prezidentová přislíbila finanční
příspěvek na pořízení stavěcího zvedáku, který nám dosud scházel. Návštěva obou
prvních dam proběhla v přátelském duchu a nepochybně byla příjemným zpestřením
jak pro uživatele služby, tak pro všechny přítomné pracovníky,“ uvedla výroční zpráva.

Domov sv. Zdislavy
Domov fungoval pod Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky a byl
pobytovým zařízením pro seniory od 65 do 80 let. Bylo zde ubytováno 22 seniorů,
20 žen a 2 muži. V další evidenci bylo 35 žádostí o umístění.
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Hlavní náplní práce v roce 2017 byla příprava a realizace projektů pro podání žádostí
o finanční prostředky na realizaci rekonstrukce a stavebních úprav ze strukturálních
fondů EU, dotačních programů ČR, která pomohla rozšířit ubytovací kapacitu
z 22 lůžek na 35.
Aktivizací v rámci skupinových a individuálních aktivit bylo umožněno obyvatelům
smysluplné trávení volného času, sociální kontakt, zlepšování či udržování stávajících
fyzických a kognitivních schopností. Ze skupinových aktivit nabízel domov výtvarné
a tvořivé činnosti, pečení a vaření, kondiční cvičení a trénink paměti, společenské hry
a vědomostní kvízy a také velmi oblíbenou canisterapii. Při aktivizaci spolupracovalo
zařízení také s dobrovolníky, rozvíjela se spolupráce např. se základními a středními
školami, převážně střední hotelovou školou a opavským gymnáziem, církevní
konzervatoří v Opavě a dobrovolníky z opavského Elimu. Významné bylo zapojení
žáků ZŠ I. Hurníka v rozsáhlé akci Pomáhám, protože chci nebo spolupráce
s Neškolou při výtvarném tvoření seniorů s maminkami a dětmi. Tradicí se staly
i setkávání s Anima Viva v jejich organizaci i na hudebních vystoupeních Anima bandu.
V roce 2017 pracovníci zařízení pokračovali v nastavování a uplatňování standardů
kvality sociální služby založené na naplňování základních lidských práv a svobod.306

EKIPA
Ekipa, z. s., založená v roce 2010, pomáhala především lidem s chronickým duševním
onemocněním a lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a provozovala
sociální službu Chráněné bydlení Maják a výdejnu potravinové a materiální pomoci
Help Food. Chráněné bydlení Maják bylo určeno pro muže i ženy ve věku od 19 let.
Kapacita služby byla 28 osob. Help Food měl svou výdejnu potravin na Krnovské ulici
a vydával zboží dva dny v týdnu.307

ELIM Opava
Elim nabízel svou pomoc v oblastech sociálních služeb, krizové pomoci,
nízkoprahových aktivitách, dobrovolnickém centru, náhradní rodinné péči, v komunitní
práci.308
V roce 2017 došlo ke stabilizaci organizace po provedených personálních změnách
ve vedení. Služby se rozšířily o Nízkoprahový klub Magnet, terénní službu
s jedním novým pracovníkem. V rámci projektu Prevence sociálního vyloučení
a komunitní práce začal Elim působit na poli komunitní práce, na kterou získal finanční
prostředky od Úřadu vlády. Elim byl součástí komunitního plánování města Opavy,
spolupracoval s OSPOD v rámci Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
a v oblasti sociálně právní ochrany dětí jako provázející organizace pěstounských
rodin.309
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Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Magnet v Opavě bylo
poskytovat bezpečné zázemí dětem a mladým lidem žijícím v Opavě, jejichž způsob
života mohl pro ně být ohrožující, poskytovat podporu a pomoc v situacích, které jsou
pro ně obtížné. V roce 2017 se činnost týkala 47 klientů, pracovníci uskutečnili 1 576
a 571 intervencí.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi pomáhaly při řešení problémů rodin
s dětmi z Opavy a okolí, které nepříznivě ovlivňovaly jejich fungování a které nebyly
tyto rodiny schopny samy řešit. V programu DO-učení spolupracovalo v roce 2017
celkem 5 dobrovolníků, kteří se individuálně věnovali 5 dětem z klientských rodin.
V programu Kamarád pro volný čas spolupracovali v roce 2017 celkem 3 dobrovolníci
a byly zapojeny 3 děti z klientských rodin. Terénní program Pro rodinu nejčastěji řešil
problémy s financemi, doprovody na úřady, zprostředkování kontaktu s dalšími
institucemi, bydlení, zařizování domácnosti aj.
Stejně jako v předchozích letech probíhala spolupráce s Potravinovou bankou
Ostrava, díky níž mohli klienti obdržet pomoc ve formě potravin.
V říjnu a listopadu 2017 se Elim zapojil do Národní potravinové sbírky a Krajské
potravinové sbírky. Organizace Elim Opava obdržela také potravinovou sbírku,
kterou pořádali zaměstnanci Magistrátu města Opavy u příležitosti Mezinárodního dne
za vymýcení chudoby. V průběhu roku byl realizován Bazárek oblečení a věcí
do domácnosti, které darovali dárci z řad veřejnosti.
V roce 2017 byl realizován projekt Klubík pro děti, který byl podpořen z dotačního
programu SMO – Prevence kriminality. Jednalo se o aktivity (výtvarné, sportovní,
outdoorové) pro děti klientských rodin. Celkem se zapojilo 14 dětí. Proběhlo 18 setkání,
na kterých byl pro děti připraven program, který zajišťovali pracovníci organizace.
Posláním krizové pomoci bylo poskytovat psychickou podporu a sociální pomoc
osobám, které se ocitly v akutní krizi a obtížné životní situaci, kterou sami vnímali jako
zátěžovou, nepříznivou a ohrožující. Ročně byla poskytnuta tato pomoc ve zhruba
800 intervencích více než 100 klientům.
Dobrovolnické centrum Elim Opava, o. p. s., se zaměřovalo na rozvoj dobrovolnictví
a filantropie jako takové. V roce 2017 bylo prezentováno dobrovolnictví v článcích
v tisku, náborech na středních a vysokých školách v celém kraji. V roce 2017
se dobrovolníci zapojovali nejen do pravidelných návštěv, pomoci jednotlivým klientům,
ale i do mnoha jednorázových akcí pořádaných městem Opavou a také jinými
organizacemi. V průběhu roku se zájem o dobrovolnictví neustále zvyšoval.
Dobrovolníci pomáhali ve všech přijímajících organizacích, podíleli se na zajištění
různých akcí např. Potravinové sbírky, Heroes race, vedení Klubíku pro děti
ze sociálně slabých rodin, Free hugs apod.
Posláním Doprovázení pěstounských rodin bylo spoluvytvářet podmínky pro zdravý
vývoj dětí v náhradních rodinách – pěstouni, poručníci, pěstouni na přechodnou dobu,
prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství, vzdělávání pěstounů
a odlehčovacích služeb. Cílem byla podpora pěstounů při vytváření optimálního
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prostředí v rodinném systému s ohledem na specifika a potřeby přijatého dítěte.
Během roku 2017 spolupracovalo s organizací Elim 56 pěstounských rodin. Platnou
dohodu o výkonu pěstounské péče mělo s Elimem uzavřeno 45 rodin s tím, že 34 rodin
bylo dlouhodobých s dítětem v příbuzenském vztahu, 9 rodin bylo s dítětem biologicky
cizím a doprovázel 2 pěstouny na přechodnou dobu.
V rámci respitní péče Elim uspořádal v listopadu víkendový pobyt pro děti,
aby pěstounům byla odlehčena péče dle zákona SPOD nárokem 14 dní v kalendářním
roce. Víkendového pobytu se zúčastnilo 9 dětí. Respitní péče byla zajištěna také
formou dohody o zajištění osobní péče o dítě osobou blízkou nebo externím
poskytovatelem pobytových služeb pro děti (tábor, škola v přírodě aj.). Tuto formu
odlehčení využilo 15 rodin (osobní péče byla zajištěna pro 20 dětí),
u kterých organizace Elim proplácela pěstounům hlídání či pobyt dětí.310
Dobrovolnické centrum Elim Opava, o. p. s., bylo zapojeno do projektu 3G,
jehož cílem byla podpora mezigeneračního soužití, pomoc rodinám a nabídka aktivního
života lidem 50+. Obsahem projektu byla nabídka vytvoření náhradních prarodičů,
kteří nabídnou svůj čas dětem. Zájemci prošli psychologickými testy a proškolením
a mohli se stát náhradními prarodiči – naučit děti např. háčkovat, hrát fotbal, základy
modelářství apod.311
Dobrovolnické centrum se zapojilo do celorepublikového projektu nazvaného
Křesadlo. Jeho cílem bylo ocenit práci dobrovolníků. Měl upozornit na přínos
dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit skutky, které jsou dělány
ve volném čase pro dobro druhých. První ročník udílení těchto cen proběhl
30. listopadu a bylo oceněno šest dobrovolníků z 36 nominací. Oceněni byli
Vladimír Herman, Eva Hlaváčová, Marie Křístková, Marie Laníková, Marie Mikulíková
a Jekatěrina Navrockaja.312

EUROTOPIA.CZ, o. p. s.
V roce 2017 nabízela Eurotopia služby v sociální oblasti prostřednictvím poradenského
střediska, dále nabízela asistenční, mediační a terapeutické služby, projekt SPOLU
pro rodiny s dětmi formou terénní sociální práce s rodinami, poradenství, doučování
dětí se specifickými potřebami. Zajišťovala provoz nízkoprahového zařízení pro děti
od 6 do 15 let Klub Modrá Kočka v Opavě a terénní programy.
V roce 2017 v rámci terénní sociální práce pracovníci Eurotopie spolupracovali
s 64 rodinami z Opavy a okolí. Ve většině případů to byla služba SPOLU – Pro rodiny
s dětmi poskytovaná přímo v domácnostech klientů dle charakteru samotné služby.
Pracovnice služby docházely například do lokality sídliště v Kylešovicích, v Kateřinkách
a působily na ulicích U Cukrovaru, Mostní, Rybářská, Sadová, Na Valech
a na Těšínské ulici.
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Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrá kočka bylo v roce 2017 otevřeno
4 dny v týdnu od 13.00 do 17.00 hodin. Činnost klubu zajišťoval tým sociálních
a pedagogických pracovníků. Na přelomu května a června 2017 se NZDM Klub Modrá
Kočka stěhoval do náhradních prostor z důvodu rekonstrukce budovy. Náhradní
prostory byly v centru Opavy, a to v budově Slezanky.
Zpátky do zrekonstruované budovy se klub přestěhoval v lednu 2018. V průběhu
roku 2017 navštívilo NZDM 80 uživatelů, z toho 38 nových. Proběhlo 1 194 kontaktů
a 1 597 individuálních a skupinových intervencí. V roce 2017 uspořádali pracovníci
NZDM klubu Modrá kočka celkem 27 akcí. Dětem byly během roku nabízeny
výchovně-vzdělávací programy zaměřené na prevenci rizikového chování.
Mezi nejoblíbenější činnosti se řadilo kuchařské okénko a diskotéky, které byly
příležitostně pořádány. V roce 2017 proběhly dva výlety, jeden příměstský tábor
a jeden letní pobyt. Příměstský tábor se nesl v indiánském duchu a účastnilo se ho
celkem 19 dětí. Program probíhal v Opavě a jeho okolí. Letního pobytu se celkově
zúčastnilo 14 dětí.
V roce 2017 pokračovala činnost tanečních kroužků romských tanců. Kroužky byly
určeny pro děti a mládež z Opavy, se kterými nacvičovaly taneční sestavy lektorky
z komunity. Do tanečních kroužků docházelo přibližně 20 dětí. Tanečníci reprezentovali
organizaci také na řadě veřejných akcí, jako byl Den sociálních služeb pořádaný
statutárním městem Opava. Děti se zúčastnily také Taneční přehlídky pořádané
Eurotopií pro děti z celého Moravskoslezského kraje a vystoupily na Mezinárodním dni
Romů v Opavě.
V roce 2017 navštívilo Poradenské středisko Eurotopie v Opavě 243 klientů,
z toho 222 nových. Pracovníci Poradenského střediska se zaměřili na předcházení
možných problémů pomocí vzdělávání klientů zejména v oblasti finanční gramotnosti
nebo formou terapeutické podpory. Účelem bylo zvýšit informovanost klientů v daných
oblastech, přispět ke zmírnění obtíží klienta, přispět k prevenci sociálního vyloučení
a zvyšovat právní povědomí klientů.
Služby Asistenčního, mediačního a terapeutického centra v Opavě byly
realizovány pod hlavičkou sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a v rámci
registrace této služby. Celkem se v roce 2017 pracovalo se 110 rodinami, z toho bylo
78 rodin nových. Celkový počet osob, se kterými se pracovalo, byl 353, z toho 91 žen,
76 mužů a 186 dětí. Pracovníci OSPOD a Okresního soudu Opava doporučili
81 klientů. Celkem proběhlo 37 mediací, 4 asistence při předávání dítěte,
10 asistovaných podporovaných setkání rodičů s dětmi, 372 terapií
a 276 poradenských konzultací.
V roce 2017 bylo doučováno 26 dětí s 9 doučujícími studenty. Pokračovalo se
ve spolupráci s 8 základními školami a 2 středními školami v Opavě a okolí a také
s dalšími organizacemi a institucemi – Střediskem výchovné péče, Probační
a mediační službou, Pedagogicko-psychologickou poradnou apod. Doučování bylo
realizováno v průběhu celého školního roku. Bylo zprostředkováno vyřízení studijních
stipendií pro studenty středních škol v rámci spolupráce s neziskovou organizací
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Romea, o. p. s., a účast na projektech v rámci inkluze se Slezskou univerzitou v Opavě
či s Moravskoslezským krajem.
Projekty a uspořádané akce
Od ledna 2017 pokračoval projekt „Alternativa – Podané ruce VII“, který byl podpořen
NF Albert. Projekt „Alternativa – Podané ruce VII“ pokračoval v podpoře školní
úspěšnosti sociálně znevýhodněných dětí, zejména dětí romského etnika. Důležitým
cílem bylo zvyšování kompetence rodičů při přípravě dětí na školu, jejich podpora
v oblasti sociální a návazné aktivity, které přispívají k získání sebedůvěry a uznání
ve společnosti. V rámci projektu probíhalo doučování, na realizaci této aktivity
spolupracovali se studenty vysokých škol a s dalšími organizacemi, doučování
probíhalo zejména v domácnostech rodin. Mezi další aktivity projektu patřila terénní
sociální práce s rodinami a poradenství s cílem poskytnout rodinám v jejich přirozeném
prostředí poradenství, pomoc a podporu nejen v oblasti vzdělávání jejich dětí, ale také
v dalších oblastech.313
Poprvé v roce 2017 pořádala organizace Eurotopia oslavy Mezinárodního dne Romů,
který připadá na 8. dubna. Akce byla uspořádána 10. dubna v Janáčkových sadech
v Opavě. Návštěvníci se měli možnost seznámit s historií a tradicemi romské kultury,
s ukázkou tradičních romských řemesel a mohli ochutnat tradiční jídla romské kuchyně.
Nechyběla ani hudba a zpěv v podání talentovaných romských dětí, umělců a výuka
základních tanečních kroků čardášového tance. Ve spolupráci s Muzeem romské
kultury v Brně byla součástí akce výstava o romském holocaustu, určená veřejnosti.
Pořádání akce přispělo nejen k oslavě samotného romství, ale také k vzájemnému
poznávání majoritní společnosti prostřednictvím společně sdílených zážitků. Akce
se setkala s velkým ohlasem. Do organizace byli zapojeni Romové, děti i dospělí,
vystoupilo přibližně 50 účinkujících – taneční a hudební soubory, hosté, akci zhlédlo
přibližně 600 diváků.
Dne 12. prosince byl realizován další ročník Pěvecké a výtvarné soutěže. Děti
si vybíraly písně, které je oslovují a baví. Repertoár byl velmi pestrý a zajímavý.
Ve výtvarné části soutěže děti tvořily na téma „Světlo vánoční“. Jejich výtvarné práce
odrážely vnímání vánoční doby a jejího poselství dětskýma očima. Soutěž byla určená
pro děti od 6 do 15 let a proběhla ve spolupráci se základními školami a nestátními
organizacemi z Moravskoslezského kraje. Výkony hodnotily pětičlenné odborné poroty
složené částečně z profesionálních hudebníků a výtvarníků. Pro mnoho dětí byla účast
na soutěži jedinečnou příležitostí k jejich prezentaci a v neposlední řadě také přispěla
k rozvoji talentu a sebevědomí dětí. Akce byla na základě zpětných vazeb
zúčastněných organizací vnímána jako velmi prestižní a proběhla v prostorách
Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě. Během pěveckých vystoupení soutěžících
měly děti, které se účastnily výtvarné části soutěže, prostor ke společnému výtvarnému
tvoření. Pro všechny děti bylo nachystáno občerstvení a na závěr odměny. Soutěže
se zúčastnilo 67 soutěžících dětí ze 7 základních škol a 35 dětí v nesoutěžním
doprovodném programu.
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CHARITA OPAVA
V roce 2017 opavská Charita spravovala tato zařízení: Charitní hospicovou péči
Pokojný přístav, Charitní ošetřovatelskou službu, Denní stacionář pro seniory,
Klub sv. Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava, Wellness centrum,
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách, Chráněné
a podporované bydlení pro duševně nemocné, Denní stacionář pro děti a mladé lidi
s kombinovaným postižením Mraveneček, Radost – sociálně terapeutickou dílnu,
Občanskou poradnu, Naději – středisko krizové pomoci a chráněné zaměstnávání.
To zahrnovalo čtyři chráněná pracoviště: Chráněné dílny sv. Josefa, Chráněnou dílnu
Vlaštovičky, Service Desk a Chráněnou technickou dílnu.
V roce 2017 zaměstnávala Charita Opava celkem 237 zaměstnanců, z toho 163 žen
a 74 mužů, 114 zaměstnanců mělo OZP a 20 OTZP. 14 zaměstnanců bylo
na mateřské anebo rodičovské dovolené.
Charita Opava přijala v roce 2017 celkem 46 zaměstnanců na hlavní pracovní poměr,
s 35 zaměstnanci jej naopak rozvázala. Bylo uzavřeno 51 dohod o provedení práce.
Během roku 2017 se zde prostřídalo 1 371 dobrovolníků, kteří odpracovali celkem
5 516 hodin při Tříkrálové sbírce a dalších 6 978,5 hodiny na střediscích Charity
Opava.
Charitní pečovatelská služba byla služba určená lidem se sníženou soběstačností.
Zacílená byla na poskytování individuální pomoci tak, aby mohli klienti pobývat
ve svém domácím prostředí. Zahrnovala úkony jako vykonávání hygieny, nákupy,
pochůzky, zajištění obědů, ale také blízkost, důvěru, podporu a posilování činorodosti
klientů. Měla 17 zaměstnanců a 258 klientů, fungovala 7 dní v týdnu, 8 hodin denně,
bylo provedeno 32 400 provedených úkonů za 16 638 hodin s klienty.
Charitní hospicová péče Pokojný přístav měla poslání v komplexním doprovázení
nevyléčitelně nemocných pacientů v oblasti zdravotních, sociálních, psychologických
a spirituálních služeb. Péče skýtala možnost prožít poslední období života kvalitně
a důstojně v intimním prostředí domova v obklopení nejbližších. Měla
3 zaměstnankyně a 152 klientů, fungovala 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
Moravskoslezský kraj na základě projektu Zemřít důstojně doma a bez bolesti poskytl
službě dotaci v rámci Programu na podporu projektů ve zdravotnictví na rok 2017
ve výši 140 000 korun.
Charitní ošetřovatelská služba byla komplexní zdravotní péčí zajišťovanou
kvalifikovanými zdravotními sestrami ve spolupráci s ošetřujícím lékařem
v domácnostech klientů. Měla 5 zaměstnankyň a 469 klientů, fungovala 7 dní v týdnu,
24 hodin denně. Bylo provedeno 19 719 úkonů v průběhu 4 743 hodin s klienty.
Denní stacionář pro seniory byl ambulantní sociální služba individuální podpory
a celostní pomoci seniorům se sníženou soběstačností spočívající v nabídce
uspokojení jejich potřeb s přesahem do roviny zážitkových akcí, vzdělávacích
a aktivizačních programů, sociálních podnětů a zábavných pracovních i fyzických
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úkonů. Součástí služby bylo možné zajištění dovozu a odvozu klientů stacionáře. Měl
6 zaměstnanců a 45 klientů, fungoval 5 dní v týdnu, 8 hodin denně a za rok 2017
provedl 6 768 hodin s klienty.
Klub sv. Anežky byl dobrovolným sdružením Charity Opava podporující činorodost
v seniorském věku. Význam klubu spočíval ve společně a společensky tráveném času
přes veřejně prospěšné aktivity, např. provoz Knihovny křesťanské literatury
nebo kompletační práce v Charitě Opava. Členové Klubu sv. Anežky se potkávali
každé úterý od 16 hodin v prostorách Denního stacionáře pro seniory na Kylešovské 4.
Wellness centrum připravilo profesionální péči v oblasti regeneračních
a rehabilitačních služeb – masáže, koupele, zábaly, sauna. Mělo 9 zaměstnanců
a 1 192 uživatelů, provoz byl zajištěn 5 dní v týdnu. Bylo provedeno 7 674 úkonů
za 3 837 hodin s klienty.
Občanská poradna, členská poradna Asociace občanských poraden a Sdružení
obrany spotřebitelů – Asociace, z. s., poskytovala rady, informace a pomoc lidem,
kteří se dostali do nepříznivé sociální situace, pracovníci poradny nabízeli komplexní
řešení situace ústící v nalezení optimální cesty. Celistvost poradny doplňovaly
preventivní programy zejména ve formě přednášek týkajících se problematických
okruhů lidské společnosti. Poradna měla 3 zaměstnankyně, byla otevřena 5 dní
v týdnu, navštívilo ji 1 451 klientů, bylo provedeno 2 355 provedených úkonů
v 1 696 hodinách s klienty. Nově poradna poskytovala služby klientům i v terénu.
Naděje – středisko krizové pomoci, měla za hlavní cíl pomáhat lidem, kteří se ocitli
v krizi, v náročné životní situaci, kterou nebyli schopni bez cizí podpory překonat
či změnit. Základní službou byl Fénix, krizová pomoc, zahrnující základní
psychologickou pomoc a intervenci v krizi s následnými službami jako například
zajištění 3 psychoterapeutických sezení zdarma. Měla 3 zaměstnankyně, byla otevřena
5 dní v týdnu pro pomoc osobám v krizi. Od ledna 2017 nabízelo středisko své služby
také terénní formou.
Service Desk byl přitažlivý sociální program pro zdravotně postižené občany neboli
kontaktní místo zaměstnanců zákazníka, kam se mohli obrátit v případě problému
s informačními technologiemi. Tento pilotní projekt vznikl ve spolupráci se společností
AutoCont CZ, a. s., dlouhodobým partnerem Charity Opava. Měl 6 zaměstnanců,
z toho 4 OZP nebo OTZP a sídlil ve Velkých Hošticích.
Chráněná technická dílna měla dva hlavní přínosy – jednak to byla otázka výpomoci
při řešení ekologických problémů v opavském regionu, jednak sílící poptávka
po pracovních příležitostech pro obtížně zaměstnatelné občany. Velkou přidanou
hodnotou byla také funkce sběrného dvora pro občany a firmy obce Velké Hoštice,
kde probíhal provoz dílny. Ročně se zde zpracovalo více než 1 000 tun materiálu.
Nejčastěji rozebíranými spotřebiči z řad vyřazených elektrozařízení byly televize,
monitory a pračky, které zaškolený personál rozebíral do posledního šroubku.
Dalším využívaným postupem z oblasti ekologického zpracování materiálu byla
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skartace tištěných i elektronických dokumentů. Chráněná technická dílna sídlila
ve Velkých Hošticích a měla 35 zaměstnanců, z toho 34 OZP nebo OTZP.314
Akce
Charita Opava pomáhá… byl název série akcí, které připravila opavská Charita
pro veřejnost v roce 2017, a tři tečky vyjadřovaly možnost další specifikace akcí,
které se budou obracet na seniory, lidi v nouzi, zdravotně postižené, mentálně
postižené apod. Součástí měla být i série přednášek Radíme s Charitou,
která se zaměřila na pacienty Psychiatrické nemocnice v Opavě.
Prvním lednem se rozběhla opět Tříkrálová sbírka – největší charitativní akce v České
republice. I přes velké mrazy, které v době průběhu sbírky panovaly, se vybralo
635 395 korun do 340 pokladniček, které neslo více než 300 skupinek koledníků.
Z výtěžku sbírky Charita plánovala využít pro ošetřovatelské, hospicové a pečovatelské
služby nové auto, vysokozdvižný vozík pro chráněné dílny a stavební úpravy
terapeutických dílen. Ředitel Jan Hanuš všem koledníkům poděkoval. Koledníci měli
možnost zdarma navštívit Aquapark v Kravařích.315
Devátý ročník fotosoutěže Můj svět pořádaný Charitou Opava měl svou vernisáž
2. března v hlavní Historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě.
Patronát opět převzal fotograf Jindřich Štreit, který předal ceny vítězům. Soutěže
se zúčastnilo 230 snímků výjimečné umělecké hodnoty z celé republiky. Tři oceněné
snímky byly od soutěžících z Opavy.
V říjnu byl vyhlášen desátý – jubilejní ročník této soutěže. Byla vypsána i nová
kategorie s názvem Jak to vidím já s patronací společnosti Asekol. Snímky bylo možné
zasílat do ledna 2018.316
Příchod jara oslavila 28. dubna Charita Opava stavěním májky na dvoře svého
ředitelství na ulici Přemyslovců 27 v Jaktaři. Charitní májka ozdobila dvůr v Jaktaři
již po páté. Tradiční slavnost vítání jara byla příležitostí k neformálnímu setkání
se zaměstnanci a klienty, mezi něž Charita Opava pozvala zájemce z řad veřejnosti.
Stejně jako v předchozích letech přišly děti z jaktařské mateřské školy předvést,
co se ve škole naučily a zatancovaly u vztyčené májky. Charitní májka zdobila nádvoří
celý měsíc.317
V květnu personál Pokojného přístavu – mobilního hospice Charity Opava uspořádal
pro veřejnost přednášku Máme doma seniora II. Problematika zajímala osoby,
které chtěly pečovat o své blízké doma a potřebovaly informace, aby se zbavily strachu
a věděly, kde hledat pomoc. Charitní mobilní hospic Pokojný přístav dávno oslavil
deset let své práce pro potřebné.318
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Devatenáctého května připravila Charita Opava pro veřejnost konferenci pod názvem
Krize jako výzva, která měla účastníkům ukázat, že krize může být i začátkem něčeho
dalšího lepšího. Příspěvky na konferenci měli odborníci různých profesí
např. ze sociální služby Fénix, z krizového centra, Bílého kruhu bezpečí, vězeňský
kaplan, klinický psycholog a další.319
Začátek prázdnin patřil jako obvykle tradiční oslavě pro děti a jejich rodiče, kterou
pod názvem Sluníčkové odpoledne zorganizovali pracovníci opavské Charity
v Jaktaři. Tentokrát se nesla ve stylu pohádkového putování a k programu se přidala
i jízda na poníkovi, skákací hrad, malování na obličej a další atrakce pro děti.320
Sedmé setkání u příležitosti vzpomínky na zemřelé klienty, během kterého byla
sloužena mše svatá, proběhlo 23. listopadu v klášterní kapli Neposkvrněného početí
Panny Marie na Kylešovské ulici. Konalo se v rámci setkání klientů a pracovníků
Pokojného přístavu. Setkání končilo neformálním posezením, na které byli pozváni
rodinní příslušníci klientů Pokojného přístavu.321
Šestého prosince měl své benefiční vystoupení v kině mír písničkář Pavel Helan
a celý výtěžek věnoval mobilními hospicu Pokojný přístav. Představil písně ze svého
nového alba i své populární známé písně, z nichž píseň Zahrádka se stala ústředním
hudebním motivem v dokumentu o Charitě Opava.322
Zmiňme ještě některé další součásti Charity Opava a jejich činnost.

Dům sv. Cyrila a Metoděje
pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách
Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách sloužil jako domov
i odrazový můstek k úplné nezávislosti a svobodě dospělých lidí s těžkým zrakovým
postižením nebo s mentální retardací v lehkém pásmu ze všech koutů České republiky.
Dům sv. Cyrila a Metoděje poskytoval služby chráněného bydlení a sociální
rehabilitace. Byty byly k dispozici ve dvou samostatných domech: ve Vlaštovičkách
20 lůžek v 17 bytových jednotkách, v menším domě v Opavě na ulici U Trojice mohli
být ubytovaní 4 klienti. Činnost zajišťovalo 11 zaměstnanců pro 23 klientů, 7 dní
v týdnu. Ve 21 bytových jednotkách bylo 24 lůžek a bylo provedeno 20 316 úkonů
sociální rehabilitace.323
Za pomoci Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška byly zrealizovány
dva projekty. Projekt Braillská tiskárna a Navigační jednotka pro nevidomé byl
podpořen příspěvkem v hodnotě 100 000 korun a projekt Nejnovější technologie
dostupné zrakově postiženým částkou 50 000 korun. Díky Nadaci Leontinka měli
pracovníci možnost pořídit dva orientační majáčky. Finanční dar poskytli pracovníci
opavské pobočky DM drogerie.
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V charitním Domě svatého Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách klienti dostali dar
50 000 korun od Nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška na upgrade
počítačových programů, který provedli zakoupením nejnovější verze programu
ZoomText, což byl software pro slabozraké uživatele, kteří nepřečtou z obrazovky text
v běžné velikosti. Pořídili i nejnovější verzi programu SuperNova, kombinovaného
zvětšovacího a odečítacího programu, který zpřístupňoval zrakově postiženým grafické
uživatelské prostředí operačních systémů MS Windows, a nejnovější verzi programu
OKO, jež v sobě sdružuje několik aplikací a služeb pro zrakově handicapované. Klienti
díky těmto programům mohli i používat internet, Skype, psát e-maily či obsluhovat
programy jako Word či Excel. Nově pořízená verze programu WinTalker Voice zajistila,
že všechny výše popsané programy mluví příjemným českým hlasem.324
Pátého července se ve Vlaštovičkách konala tradiční Cyrilometodějská slavnost,
které se účastnili zaměstnanci i klienti Domu svatého Cyrila a Metoděje pro zrakově
postižené. O organizaci se dělili s obcí Vlaštovičky. Toto středisko Charity,
které v roce 2016 oslavilo 25 let své existence, nabídlo prohlídku svého zařízení,
návštěvu sportovního areálu, hudební vystoupení klientů, koncert dechové hudby,
tanečního kroužku, spí sporty, požární útok a samozřejmě atrakce pro děti
a občerstvení.325
Metr a půl vysoké domovní znamení Cyrila a Metoděje pro Dům svatého Cyrila
a Metoděje v Opavě-Vlaštovičkách bylo představeno na lidové veselici na konci září.
Domovní znamení bylo z dílny charitní keramičky Zuzany Bartákové. Jeho odhalení
bylo součástí slavnostního odpoledne s bohatým programem pro děti i dospělé,
který byl zahájen svatou mší ve zdejší kapli.326

Denní stacionář Mraveneček
Denní stacionář pro děti a mladé lidi s kombinovaným postižením byl interaktivním
místem podpory, rozvíjení soběstačnosti, otevřené komunikace, místem vytvářejícím
přirozené společenské zázemí a přátelské vztahy. Měl 9 zaměstnanců pro 19 klientů,
byl otevřen 5 dní v týdnu po 8 hodin denně a bylo zde odpracováno 8 510 hodin
s klienty.327
Na začátku roku stacionář získal za finančního přispění Moravskoslezského kraje
a sponzorů stropní pojezd, který pracovníkům, většinou ženám, umožnil pohodlnou
manipulaci s klienty.328
Druhé zvedací zařízení, které pracovníci Mravenečku nutně potřebovali, získali díky
sponzorskému daru Jaroslava Duška, který jim věnoval zvedací zařízení nutné
ke stropnímu pojezdu. Jaroslav Dušek vystoupil v září na festivalu Bezručova Opava
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a výtěžek věnoval stacionáři. Zaměstnanci a klienti poslali panu Duškovi společnou
fotografii.329

Sociálně terapeutická dílna Radost
Radost vznikla v roce 1992 pro osoby od 16 do 64 let s mentálním postižením
a zdravotním omezením, které byly vyloučeny z trhu práce, aby zde podporovaly svou
samostatnost, seberealizaci, sebedůvěru a možnost navazování kontaktů. Získávaly
zde i pracovní návyky.
Dílna měla 9 zaměstnanců pro 53 klientů, fungovala 5 dní v týdnu po 8 hodin denně,
bylo odpracováno 16 717 hodin s klienty.330
Pod společným názvem Žijí tady s námi proběhly od konce ledna akce připomínající
výročí 25 let existence Sociálně terapeutické dílny Radost.
Koncem ledna se téměř 40 klientů zúčastnilo tréninku opavských basketbalistů
na utkání basketbalového klubu. Čtvrtého února klienti trhali vstupenky při příchodu
do haly. Desátého února završil oslavy výroční ples v Kulturním domě Na Rybníčku.331
Šestadvacátého února se otevřely dveře Radosti v Jaktaři pro veřejnost. Klienti také
pomáhali jako uvaděči v divadle.
Zaměstnanci a klienti této dílny se zapojili do projektu Chobotničky pro kulíšky,
který měl více než pět tisíc členů, kteří háčkovali chobotničky. Cílem je podpora rodičů
po předčasném narození miminka, kdy pobývají s dětmi na neonatologickém oddělení.
Chapadélka chobotniček připomínají pupeční šňůry a miminka netahají za sondy,
ale za háčkovaná chapadélka.332

Chráněné dílny sv. Josefa
Chráněné dílny sv. Josefa zaměstnávaly lidi s tělesným a smyslovým znevýhodněním,
umožňovaly práci v šicí, keramické a kompletační dílně. Kromě výroby a prodeje
vlastních výrobků nebo zakázkové výroby nabízely ruční práci firmám, například
sestavování hraček či hydraulických komponentů, potisk textilu a gravírování laserem.
Výrobky z dílen sv. Josefa byly dostupné v obchůdku při dílnách v Jaktaři, v krámku
na Kolářské 14 nebo na webových stránkách www.jv-art.cz. Chráněné dílny měly
54 zaměstnanců z toho 48 OZP nebo OTZP.333

Chráněná dílna Vlaštovičky
Chráněná dílna Vlaštovičky vznikla jako vedlejší zařízení Domu sv. Cyrila a Metoděje
za účelem začlenit jeho obyvatele – nevidomé nebo se zrakovým handicapem
do pracovního procesu, a tím do širší společnosti a naučit je pracovním návykům.
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Pracovní činnosti probíhají v keramické, tkalcovské a šicí dílně s velkým pochopením
k jedinečným možnostem pracovníka. Výrobky bylo možno zakoupit v obchodě
v supermarketu Terno v Jaktaři, v OC Breda&Weinstein v centru Opavy, v e-shopu
www.jv-art.cz nebo přímo ve Vlaštovičkách. Dílna měla 39 zaměstnanců,
z toho 32 OZP nebo OTZP.334

Dětské centrum Čtyřlístek
Dětské centrum Čtyřlístek sídlilo na Nákladní ulici a mělo odloučené pracoviště
v Havířově. Jeho celková kapacita byla 74 lůžek a 6 lůžek pro doprovod. V roce 2017
bylo celkem přijato 156 dětí a 20 osob na lůžka pro doprovod. Do původní rodiny bylo
propuštěno 103 dětí, 14 dětí bylo předáno do pěstounské péče, 24 dětí bylo umístěno
do dětských domovů, 1 dítě dosáhlo zletilosti a bylo propuštěno. V průběhu roku
ukončilo docházku do stacionáře 14 dětí.
V rámci pracoviště bylo oddělení dětského domova a zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, dětský rehabilitační stacionář a zařízení pro sociálně-právní ochranu
dětí, kde bylo přijato 84 dětí.
Centrum zajišťovalo pobytové zařízení rodinného typu, zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc, pobytové zařízení pro rodiče, terénní pomoc v rodině, rehabilitační
stacionář, rehabilitační ambulanci, logopedickou ambulanci a psychologickou
ambulanci.
Centrum Čtyřlístek během roku získal sponzorské dary od společností Teva,
DM Drogerie, Globus, Model Obaly, díky nimž byly zakoupeny pomůcky a vylepšen
provoz centra.335
Dětské centrum Čtyřlístek poskytující paliativní péči pro nejmenší, což je péče
pacientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stavu nebo konečném stadiu
nemoci, potřebovalo pulzní oxymetr – přístroj k monitorování tepové frekvence a
obsahu kyslíku v krvi, a získalo na něj sponzorskou částku od Městského dopravního
podniku Opava.336

KAFIRA, o. p. s.
Rok 2017 byl patnáctým rokem poskytování služeb Kafiry pro osoby se zrakovým
postižením v Moravskoslezském kraji. Počátkem roku šest pracovníků přímé péče
úspěšně absolvovalo dvouletý studijní program Specializovaná činnost prostorové
orientace osob se zrakovým postižením na Univerzitě Palackého v Olomouci a stalo
se akreditovanými instruktory prostorové orientace.
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V prosinci proběhla ve službě Sociální rehabilitace v Opavě inspekce kvality
poskytování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí. Inspektoři
neshledali žádné nedostatky, nebyla uložena opatření a služba Kafiry získala v každém
sledovaném kritériu maximální bodové hodnocení. Poslání a cíle Kafiry v roce 2017
dosahovaly prostřednictvím poskytování čtyř registrovaných sociálních služeb –
sociální rehabilitace dětem od 7 let, dospělým a seniorům, se zrakovým postižením
nebo zrakovým postižením v kombinaci s jiným druhem postižení, poruchou, vadou
nebo nemocí. V roce 2017 využilo služeb 20 klientů, bylo provedeno 2 702 intervencí
pro 557 kontaktů. Od statutárního města Opava sdružení obdrželo dotaci téměř
200 000 korun.
V listopadu roku 2017 tradičně pro veřejnost i pro uživatele služeb organizovali
zaměstnanci Kafiry v pořadí již třetí Charitativní koncert s Petrem Bazalou – varhany
a akordeon, tentokrát v kostele sv. Václava v Opavě. Záštitu nad celou akcí převzal
primátor statutárního města Opava Ing. Radim Křupala. Statutární město Opava
bezplatně propůjčilo prostory kostela pro konání koncertu.337

Krizové a kontaktní centrum
Pod slunečníkem
V červnu 2017 pokračovala rekonstrukce budovy na adrese Hradecká 16,
která řadu let sloužila k činnosti neziskových společností pro účely poskytování
sociálních služeb a své místo zde mělo Krizové a kontaktní centrum Pod Slunečníkem
poskytující terénní a ambulantní služby pro drogově závislé: spolek Fokus Opava
pro osoby s mentálním postižením a klub Modrá kočka – nízkoprahový klub pro děti
a mládež. Během oprav byly služby těchto zařízení přestěhovány. Realizace přišla
na 11,9 milionu korun, z čehož 90 % pokryly dotace z Evropské unie.338
Služba centra byla realizována díky finanční podpoře stabilních donátorů,
mezi které patřily: Statutární město Opava, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
Moravskoslezský kraj, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstvo
zdravotnictví.
V únoru pracovníci úspěšně absolvovali certifikace odborné způsobilosti poskytované
služby a získali certifikát platný do roku 2021 vydaný Radou vlády pro koordinaci
protidrogové politiky.
Od června do konce roku centrum poskytovalo své služby v náhradních prostorách
v Opavě-Jaktaři na ulici Přemyslovců, kam se dočasně přemístilo z důvodu
rekonstrukce budovy na Hradecké ulici. „V důsledku této změny jsme zaznamenali
pokles klientů, což se odrazilo i v některých počtech výkonů poskytnutých služeb,“
podotkla výroční zpráva.
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V červnu převzal pracovník centra Jakub Rašín cenu Opavský anděl za 1. místo
v kategorii práce s dospělými klienty v sociálních službách.
Centrum se aktivně podílelo na komunitním plánování prostřednictvím účasti
v pracovní skupině osob se specifickými potřebami.
Centrum evidovalo za rok 2017 celkem 163 klientů, z nichž bylo 55 mužů s průměrným
věkem 28 let. Z celkového počtu bylo 80 uživatelů nealkoholových drog, 61 injekčních
uživatelů drog, 77 uživatelů se základní drogou pervitin, 3 se základní drogou
canabinoidy. Počet klientů – uživatelů alkoholu, byl 10, z nichž byli 4 muži. Jeden klient
byl patologický hráč.
Pracovníci centra přijali 11 268 injekčních jehel a vydali 11 637 injekčních jehel v rámci
výměnného programu. Bylo vykonáno 1 250 kontaktů pro 163 osob.339

Sírius
Sírius, příspěvková organizace, poskytoval dvě pobytové sociální služby a jednu
terénní sociální službu v devíti střediscích a soukromých bytech na území Opavy
a Velkých Hoštic. Stravování bylo zajišťováno v samostatném stravovacím zařízení
Zelený Jelen, ve kterém zajišťovali od července 2017 v rámci doplňkové činnosti také
stravovaní pro veřejnost. Ředitelství organizace dočasně sídlilo v jednom ze středisek
pobytové sociální služby na Mánesově ulici v Opavě. Organizace poskytovala služby
126 klientům ve věku od 10 do 76 let s vysokým stupněm závislosti a omezeným
stupněm mobility. Obložnost zařízení byla 96,6 procent.
V organizaci našlo pracovní příležitost 8 osob se zdravotním znevýhodněním, z toho
3 osoby OZP ve III. stupni. Pomáhaly v údržbě i kuchyni, dvě osoby v přímé péči.
Sírius spolupracoval s dobrovolníky z našeho města i Krajského úřadu MSK,
kteří pomáhali především v přímé péči a strávili zde celkem 79 hodin. Jejich pomoc
byla pro zařízení velmi významná, zejména pro společenské a sportovní aktivity.
Domovy pro osoby se zdravotním postižením měly tato pracoviště – Mánesova 7
s kapacitou 29 osob, Denisovo náměstí 6 s kapacitou 15 osob, Holasická 4
s kapacitou 12, Čajkovského 8 s kapacitou 15 osob, Švestková 50 a 52 s kapacitou
12 osob a Na Pomezí 78 s kapacitou 10 osob. Od začátku roku 2017 na všech
střediscích probíhalo zjišťování potřeb podpory, která vycházela z individuálních potřeb
a požadavků jednotlivých uživatelů.
Služba pro Domov pro osoby se zdravotním postižením na Denisově náměstí
byla poskytována v třípodlažním domě s upraveným podkrovím a suterénem v blízkosti
centra města. Prostory služby byly bezbariérové a umožňovaly bydlení 15 osobám
ve 3 bytech. V každém patře se nacházel byt pro 5 uživatelů. Každý uživatel byl
podporován při uplatňování svých práv a zájmů, při obstarávání svých osobních
záležitostí. Služba byla zajišťována 24 hodin denně.
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Služby v Domově pro osoby se zdravotním postižením na Holasické ulici byly
poskytovány v bezbariérové přízemní novostavbě. Součástí objektu byly kryté terasy,
které navazovaly na obývací pokoj každého bytu a přecházely v rozlehlou zahradu.
Personálně byla služba zajištěna 24 hodin denně pro 12 osob. Bytové podmínky
zajišťovaly uživatelům dostatek soukromí a vytvářely přirozené domácí prostředí.
Individuální potřeby uživatelů byly uspokojovány formou podpory a pomoci v oblasti
zvládání péče o vlastní osobu a v soběstačnosti.
V Domově pro osoby se zdravotním postižením na ulici Čajkovského bylo
bezbariérové prostředí pro 15 osob. V domě byly 3 byty, celkem se 4 dvoulůžkovými
pokoji a 6 jednolůžkovými pokoji. Uživatelé mohli využívat všechny nabízené aktivizace
organizace Sírius, p. o., které jsou v některých střediscích, např. snoezelen,
muzikoterapie, keramická dílna. Ve středisku DOZP Čajkovského se nacházela
aktivizační dílna Denní programy, která se zaměřovala na rukodělné práce a výtvarnou
činnost a tím rozvíjela jejich kreativitu a jejich jemnou motoriku. Tyto aktivizace
navštěvovali podle svého rozhodnutí. Dále mohli uživatelé využívat canisterapii.
V rámci Domova pro osoby se zdravotním postižením na Švestkové ulici byla
služba poskytována pro 12 osob ve dvou řadových domech v městské části
Opava-Kylešovice. Uživatelé služby mohli podle svého zájmu využívat všechny
aktivizační dílny bývalé organizace Marianum, p. o., které byly zřízeny v některých
sociálních službách organizace např. keramickou, stolařskou dílnu, denní programy
v DOZP Čajkovského – muzikoterapii, aromaterapii, snoezelen nebo sociálně
terapeutické dílny poskytované spolkem Fokus, z. s. Praní osobního prádla si uživatelé
za pomoci pracovníků obstarávali sami, praní ložního bylo zabezpečeno firmou
Prádelna a čistírna Schreier, s. r. o. Strava byla dovážena ze stravovacího úseku
z jídelny Zelený Jelen.
V Domově pro osoby se zdravotním postižením Na Pomezí byla služba
poskytována ve dvou rekonstruovaných vzájemně propojených objektech pro 10 osob.
V objektu se nacházela keramická dílna. Uživatelům zprostředkoval nabídku služeb
občanského sdružení Fokus a Anima Viva. Od 1. 10. 2017 došlo ke změně dodavatele
stravy. Stravu dodávali ze stravovacího provozu Síria, p. o. – z jídelny Zelený Jelen.
Rozvoz stravy do služeb zajišťovala organizace Sírius, p. o.340
Události
K 1. 7. 2017 převzala organizace na základě usnesení rady kraje č. 107/8310 ze dne
23. 8. 2016 o předání majetku organizace Střední škola hotelnictví a služeb
a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace, Tyršova 867/34, Opava,
k hospodaření areál Zelený Jelen Opava a ještě téhož měsíce byla provedena drobná
úprava varny včetně vymalování a dovybavení. Od 17. 7. organizace zahájila provoz
jídelny pro veřejnost a rozvoz stravy pro službu DOZP ve středisku Mánesova
a od října rozvoz stravy na všechna ostatní střediska služby DOZP a pracovníkům
všech středisek. Vzhledem ke stavu objektu Zelený Jelen nebylo možné přestěhovat
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administrativní pracovníky organizace, a tak se nacházeli v ne příliš vhodných
podmínkách v objektu na Mánesově ulici.

Seniorcentrum Opava
Seniorcentrum Opava spravovalo Penzion I na Rolnické 24, kde bylo 38 bytů, Penzion
II na Rolnické 29 s 58 byty a Penzion III na Rolnické 9 s 48 byty. Cena nájmu za 1 m2
v penzionech stanovená na 50,02 Kč byla od 1. 6. 2017 navýšena na 55 Kč.
Seniorcentrum nabízelo obědy pro seniory s donáškou ke dveřím bytu včetně svátků
a víkendů, pečovatelskou službu – úklid, pomoc s hygienou, nákupy apod., a Senior
klub, který nabízel volnočasové aktivity pro seniory, internet pro seniory zdarma
a možnost setkávání v klubovně centra.
Desátého října se uskutečnil Den otevřených dveří v Seniorcentru v Penzionu I,
kde měli návštěvníci možnost prohlédnout si společné prostory, byly jim poskytnuty
veškeré informace o provozu a informace k Senior Pointu.
V rámci Dne otevřených dveří proběhl seminář Senior v bezpečí organizovaný
Centrem pro seniory Trojlístek, který se týkal prevence domácího násilí, způsobu
zabezpečení majetku, nebezpečí a rizik internetu, upozornění na podomní prodejce
a bezpečí seniorů v silničním provozu. Tento seminář se pro seniory všech penzionů
opakoval i 28. listopadu.
Devatenáctého října byl za účasti náměstka hejtmana MSK Jiřího Navrátila a ředitele
Seniorcentra Michala Jedličky slavnostně otevřen Senior Point v Opavě. Senioři
v Senior Pointu mohli získat informace o místních seniorských sdruženích a spolcích
a možnostech účasti na různých besedách a přednáškách. Čekalo je klidné, přátelské
prostředí a prostor, kde si mohli posedět, popovídat, občerstvit se. Personál jim poradil
a bezplatně poskytnul odborné konzultace. Klienti tu měli volný přístup k počítači
s internetem, mohli využívat a nabízet nejrůznější volnočasové aktivity. V Senior Pointu
se mohli zájemci také zaregistrovat do slevové sítě Senior Pas.
V pátek 22. prosince pracovníci Senior Centra nadělovali polévku zdarma pro veřejnost
a potřebné od 13 hodin na Dolním náměstí.341

Vila Vančurova, o. p. s.
Služby pro seniory ve Vile Vančurově byly zahájeny v roce 2014, kde pod její střechou
našlo domov 56 klientů od 65 let. Část seniorů bydlela v samostatných bytech.
Klientům zde byla poskytována stálá čtyřiadvacetihodinová odborná péče na oddělení
Domova pro seniory, Domova se zvláštním režimem i v tzv. odlehčovací službě.
Do Domova pro seniory nastoupilo 19 osob, do Domova se zvláštním režimem 4 osoby
a odlehčovací službu využilo 12 klientů.
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V roce 2017 bylo přijato celkem 103 žádostí na všechny pobytové služby. Zamítnuty
byly 2 žádosti z důvodu nedostatečné věkové hranice 65 let pro domov pro seniory
a alkoholové závislosti. Zbývající čekatelé byli zařazeni do evidence zájemců
o pobytovou službu.
Pracovníci se účastnili během roku mnoha seminářů a akreditovaných kurzů, které jim
umožnily zlepšit své služby pro seniory. Také zde měli možnost praxe studenti
středních i vysokých škol.
Senioři měli možnost využít spolupráce s mnoha opavskými školami, školkami,
Elimem, SVČ Opava, výtvarnicí, canisterapeutkou, farářem a dobrovolníky. V roce
2017 senioři absolvovali pravidelné aktivity pod vedením aktivizační pracovnice –
pečení, čtení vybrané literatury, relaxační a kondiční cvičení, cvičení s míčem, zábavné
sportovní dopoledne, trénink paměti, arteterapie, kognitivní terapie, canisterapie,
reminiscenční (vzpomínková) terapie.
V roce 2017 se podařilo zajistit plnou obsazenost zařízení a dařilo se poskytovat
sociální služby ke spokojenosti klientů a jejich rodinných příslušníků. Aktivity se dařilo
dosáhnout díky finanční podpoře statutárního města Opavy a Moravskoslezského
kraje, kdy mohly být zvýšeny platy zaměstnancům, a mohli být přijati noví pracovníci.
Ve spolupráci s firmou Technico Opava, s. r. o., byly v roce 2017 dokončeny plánovací
práce pro vznik nové sociální služby Domov se zvláštním režimem.
V roce 2017 byli klienti přihlášeni do křížovkářské ligy. Po dobu deseti týdnů luštili
obyvatelé Vily Vančurovy, o. p. s., za asistence aktivizační pracovnice tajenky,
za jejíž správné vyřešení obdrželi drobné ceny v podobě např. sušenek, čajů a dalších
drobných dárků.
Díky spolupráci se Střediskem volného času v Opavě byl v prosinci uspořádán
vánoční koncert plný zpěvu a tance lidových písní za doprovodu cimbálové muziky.
Vůně lineckého cukroví a svařeného vína a cinkání vánočních ozdob doplnilo
kouzelnou atmosféru přicházejících Vánoc.
Vánoce ve Vile Vančurově, o. p. s., proběhly v duchu radosti a velkého očekávání.
Díky projektu Ježíškova vnoučata, který byl pořádán Českým rozhlasem, si každý
senior mohl napsat Ježíškovi o splnění svého tajného přání. A tak se psalo…
o oblečení, knížky, papuče, kosmetiku, lahvinku vína, sladké překvapení nebo
nástěnné hodiny. „Někteří odvážlivci vyslovili i náročnější přání, a tak jsme po zaslání
vánočních vzkazů všichni netrpělivě čekali, zda dorazí např. televizor do společenské
místnosti, seniorská židlička, stoleček pod rádio, kávovar pro sestřičky, předplatné
časopisů či antidekubitní podložky. Dojetí a radost ze všech splněných přání nelze
popsat,“ uvedl web organizace. Pracovníci i klienti děkovali Českému rozhlasu
za uspořádání akce, která měla na svědomí tolik šťastných srdcí a veselých úsměvů.342
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ŠKOLSTVÍ
Kapitola pojednává o obecných věcech souvisejících se školstvím, dále pak
o oceněných učitelích, žácích a je rozdělena na jednotlivé vzdělávací stupně:
mateřské, základní, střední a vysoké školy.

Žák roku 2016
Tradiční předávání ocenění nejlepším školákům z opavských základních škol včetně
speciálních se uskutečnilo 24. února na Hlásce. Vyznamenaní žáci převzali z rukou
náměstka primátora Josefa Stiborského pamětní listy, upomínkové předměty a peněžní
poukázky. Byli to tito žáci:
Dominik Bednář, žák 9. třídy ze ZŠ Edvarda Beneše, byl všestranně nadaný
a cílevědomý žák se smyslem pro povinnost. V třídním kolektivu byl ochoten pomoci
a poradit ostatním. Výborných výsledků dosahoval ve všech studijních oblastech.
O Dominikově všestrannosti napovídala také jeho pravidelná účast v předmětových
olympiádách. Ve volném čase se Dominik věnoval studijním aktivitám, rád četl,
sportoval, oddechovou činností byla pro něj hra na kytaru.
Alžběta Černá z 9. třídy ZŠ Ilji Hurníka patřila k nejlepším žákům školy, byla
dlouhodobě premiantkou třídy s vysokou studijní morálkou a velkou šíří školních
i mimoškolních aktivit. Zpívala v pěveckém sboru Domino při ZŠ I. Hurníka,
korepetovala a doprovázela na klavír pěvecký sbor Sluníčka, navštěvovala 10 let
ZUŠ Opava, obor klavír, věnovala se baletu a modernímu tanci a navštěvovala také
výtvarný obor ZUŠ Opava. Pravidelně se účastnila okresních kol vědomostních
olympiád z českého jazyka, dějepisu a německého jazyka. Byla členkou mažoretek,
reprezentovala školu ve sportovních soutěžích.
Jana Černá ze 7. třídy ZŠ Vrchní byla velmi skromnou a nenápadnou žákyní,
která ovšem vynikala svým talentem a šikovností v mnoha směrech. Skvělých výsledků
dosahovala nejen ve vědomostních, ale také ve sportovních soutěžích. Také mimo
školu slavila velké úspěchy, a to dokonce na světové úrovni, jako bylo 4. místo
na Mistrovství světa ve stepu. Aktivně se zapojovala do různorodých soutěží a všechny
své výhry i prohry přijímala vždy s pokorou a úsměvem.
David Dehner z 8. třídy ZŠ Havlíčkova prožil velmi úspěšný sportovní rok. Třikrát
v řadě se umístil na stupních vítězů na mezinárodních turnajích v šachu v Bratislavě,
Olomouci a v Praze. Tyto úspěchy byly jistě odměnou za pravidelný trénink v rámci
školního šachového kroužku a za lásku k této hře. David kromě sportovních úspěchů
reprezentoval školu na dopravní soutěži, kde obsadil první příčku.
Martin Dzida z 9. třídy ZŠ Opava-Kylešovice byl klidný, pozorný a vyrovnaný. Patřil
mezi žáky s všestranným nadáním. Ke všem činnostem přistupoval velmi zodpovědně,
stále si zachovával svou vrozenou skromnost. Již od útlého dětství se na vysoké úrovni
věnoval sportu, a to florbalu a stolnímu tenisu. V roce 2016 Martin pomohl
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florbalovému týmu až do kvalifikace o republikové finále. Martin sbíral úspěchy také
ve vědomostních soutěžích a olympiádách, jichž se pravidelně účastnil ve školních
a okresních kolech.
Jiří Heralt z 9. třídy ZŠ B. Němcové byl mimořádnou, tvůrčí osobností. Aktivně
a ochotně se účastnil akcí školy, ze kterých pravidelně pořizoval videozáznamy,
které editoval a umísťoval na stránky školní televize, jejichž byl tvůrcem. Byl
spoluautorem dokumentu Co se děje po smrti, dokumentu o Opavě a připravoval
dokument o historii ZŠ B. Němcové. Rovněž tvořil videospot Mladí volí (kamera, střih)
pro Parlament dětí a mládeže Moravskoslezského kraje a byl spolutvůrcem webových
stránek pro organizaci Návrat. V budoucnu si přál pracovat jako programátor.
Adéla Hluchá a Tereza Hluchá z 9. třídy ZŠ Englišova byly výborné žákyně,
které vynikaly jak v učení, tak ve sportu. Po celou dobu školní docházky prospívaly
se samými výbornými. Byly cílevědomé, svědomité a aktivní. Měly velký všeobecný
přehled a uměly vystupovat na veřejnosti. Pro svou spolehlivost, pečlivost, ochotu
a kamarádství byly oblíbené jak vyučujícími, tak vrstevníky. Byly mistryněmi Evropy
v přespolním běhu základních škol, dvojnásobnými vítězkami celostátního Poháru
rozhlasu. Dvakrát dosáhly na pohár pro mistryně ČR ZŠ v přespolním běhu, obě měly
ve sbírce i titul mistryň ČR v atletice na dráze.
Jana Hopjanová ze 7. třídy ZŠ Šrámkova byla všestranně nadaná v oblasti výtvarné
tvorby, byla skvělou fotografkou, malířkou, sochařkou, ilustrátorkou, avšak nejvíce
se její talent projevil v grafice. Jana byla autorkou většiny školních plakátů a pozvánek,
její ilustrace zdobily i knihu vydanou Moravskoslezským krajem nazvanou Říkanky
o zvířátkách a květinách. Jana byla členkou školního Ekotýmu. Druhou její velkou
zálibou byla botanika a péče o zahradu. V Opavě jezdil trolejbus s jejím obrázkem
nazvaným Opasaurus.
Silvie Hrinová z 9. třídy ZŠ a PŠ Slezského odboje byla veselá, milá a přátelská
dívka. Po celou dobu školní docházky dosahovala pěkných výsledků a reprezentovala
školu ve většině sportovních soutěží. Každoročně se účastnila sportovních her
mládeže v lehkoatletickém čtyřboji, v loňském roce se probojovala až do republikového
kola, kde se umístila na nádherném 2. místě. Ráda trávila čas v přírodě, ve volném
čase jezdila na koni a s chutí se starala o své zvířecí kamarády.
Kateřina Michalisková z 9. třídy ZŠ. Němcové byla mimořádnou tvůrčí osobností.
Kromě práce ve školní Televizi Božka, kde psala scénáře, moderovala a podílela
se na aktualizaci webových stránek, působila jako šéfredaktorka školního časopisu
Podlavičník. K nejvýznamnějším příspěvkům do televizních zpráv patřily filmové
dokumenty Co se děje po smrti, dokument o Opavě a připravovala také
s Jiřím Heraltem dokument o historii ZŠ B. Němcové. Pracovala v týmu emisařů
v projektu Emise. Rovněž byla členkou Opavského zastupitelstva dětí a mládeže
a členkou Parlamentu dětí a mládeže Moravskoslezského kraje. Kateřina hrála
na klavír a byla členkou pěveckého sboru. Milovala tenis a sport. Jejím cílem bylo
vystudovat lékařskou fakultu.
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Jan Neugebauer z 9. třídy ZŠ Mařádkova byl premiantem třídy. Honza byl pracovitý,
měl snahu dosáhnout co nejlepších výsledků. Každoročně reprezentoval školu
ve sportovních, vědomostních i výtvarných soutěžích. Pravidelně se umísťoval
na předních místech ve školních kolech olympiád. Úspěšný byl také ve sportu. Soutěžil
v basketbale, florbale, atletice i plavání. Největších úspěchů dosáhl v okresních
a krajských kolech soutěží. Pyšnil se titulem mistr ČR, byl ve výběru reprezentačního
týmu, vybojoval několik medailí z turnajů.
Tereza Pchálková z 9. třídy ZŠ T. G. Masaryka byla aktivní, cílevědomá a všestranně
nadaná žákyně, která během celé školní docházky dosahovala výborných výsledků.
Školu reprezentovala v řadě vědomostních, uměleckých a jazykových soutěží. Mezi její
největší úspěchy patřilo vítězství v okresním kole týmové přírodovědné vědomostní
soutěže Gymkom, finálová účast v soutěži Velká cena ZOO a účast v okresním kole
chemické soutěže. Zúčastnila se také olympiád z českého a anglického jazyka.
Od druhé třídy navštěvovala výtvarný obor na ZUŠ. Mezi její zájmy dále patřila četba.
David Šafařík z 8. třídy ZŠ Dostojevského se nejenže naučil překonávat svůj
handicap, ale rozvinul také své schopnosti a předpoklady, které ho dělaly výjimečným.
O tom svědčila jeho účast ve výtvarných, hudebních, ale i sportovních aktivitách
organizovaných nejen na půdě školy. Výtvarným zpracováním tématu soutěže Šťastné
stáří očima dětí se mu v onom školním roce podařilo umístit na stupni nejvyšším.
Trvale dosahoval výborných výsledků v oblasti sportovních aktivit. S plným nasazením
reprezentoval školu v přátelských utkáních ve florbalu, boccii, mölkky, goalballu
a plavání. Rád zpíval, byl členem Spolku dobrovolných hasičů.
Karel Chwistek z 9. třídy ZŠ Otická slavil úspěchy v mnoha soutěžích. Jeho doménou
byly přírodní vědy, zvláště matematika. Jeho světem byla čísla, nejen ve škole,
na soutěžích, ale i ve volném čase. Relaxoval u počítačových her, našel zálibu
ve florbalu. Mnohem déle však zůstával věrný šachovým partiím. Karel pravidelně stál
na stupních vítězů v olympiádách z matematiky, fyziky, v pythagoriádě, Přírodovědném
klokanovi a mnoha dalších. Ve sciotestech byl nejlepším žákem v Moravskoslezském
kraji v matematice a všeobecných studijních předpokladech.343

Nejlepší pedagogové
Celkem 24 opavských pedagogů převzalo 6. dubna během slavnostního ceremoniálu
v Městském domě kultury Petra Bezruče ocenění za svou práci. Slovy díků a uznání
za vynikající, tvořivou a obětavou práci nešetřili náměstek primátora Josef Stiborský
ani vedoucí odboru školství opavského magistrátu Andrea Štenclová.
Oceněni byli: Ivana Glombová (MŠ E. Beneše), Hana Supová (MŠ Havlíčkova),
Dana Benschová (MŠ Sluníčko, Krnovská), Martina Chrobáková (MŠ křesťanská,
Mnišská), Eva Murová (ZŠ a MŠ Komárov), Lenka Reichlová (ZŠ a MŠ Malé Hoštice),
Jana Kavanová (ZŠ a MŠ Vávrovice), Hana Tyburcová (MŠ Sedmikrásky,
Neumannova), Marcela Hulvová (ZŠ B. Němcové), Romana Chalupská
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(ZŠ E. Beneše), Juraj Svoboda (ZŠ Englišova), Jana Válková (ZŠ Kylešovice),
Václav Konderla (ZŠ Kylešovice), Jan Hruška (ZŠ Mařádkova), Alena Kupková
(ZŠ I. Hurníka, Ochranova), Magda Krasnokutská (ZŠ Otická), Milena Krempaská
(ZŠ T. G. Masaryka, Riegrova), Dana Třeštíková (ZŠ Šrámkova), Gabriela Wittassková
(ZŠ Vrchní), Roman Podzemný (ZŠ Vrchní), Renata Řezníčková (ZŠ Dostojevského),
Pavla Apltauerová (ZŠ Slezského odboje), Šárka Bělastová (ZŠ Havlíčkova),
Pavol Hodák (Středisko volného času).344
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Mateřské školy
Zápis do mateřských škol a jeslí, kdy mohli rodiče či zákonní zástupci podat žádost
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na všech opavských mateřských školách,
se uskutečnil ve dnech 2. a 3. května. Míst bylo v mateřských školách dostatek.
Celkově bylo u zápisů podáno 616 žádostí, ale 104 jich bylo duplicitních, kdy rodiče
dítě zapsali na více školek, upozornila na to vedoucí odboru školství Andrea Štenclová.
Celkový počet míst, která se uvolní odchodem dětí do 1. tříd základních škol, by měl
být předběžně 533, všechny děti by tak měly být do školek přijaty.345
Mateřská škola Dětský svět
Mateřské školy 17. listopadu, Jateční, Vaníčkova a Šrámkova, které město sloučilo,
fungovaly společně jako jedna příspěvková organizace města pod názvem MŠ Dětský
svět a byly vedeny jednou ředitelkou. Výsledky auditu, který zde proběhl v roce 2016,
však ukázaly, že tento model nefunguje příliš dobře. Zastupitelstvo svým rozhodnutím
posvětilo přenést pravomoci a odpovědnost na dva menší subjekty. Mateřská škola
Dětský svět tedy byla k 30. červnu 2017 zrušena a vznikla MŠ 17. listopadu,
pod kterou spadala i MŠ Vaníčkova, a MŠ Šrámkova spravující i MŠ Jateční.
Samostatně fungovaly od 1. července 2017.346
Mateřská škola Eliška
Školka byla určena dětem se zdravotním postižením v oblasti tělesné́ , mentální́,
zrakové́ , sluchové́ , řečové a dětem s poruchou autistického spektra. Zajišťovala
odbornou péči rehabilitační, ortopickou, etopedickou, diagnostické činnosti, speciálně
pedagogickou péči a pomoc při integraci do běžných škol.
V září se děti účastnily festivalu Cesty za oponu v Psychiatrické nemocnici v Opavě.
Formou různých aktivit, interaktivních her, tvořivých dílniček a divadelních představení
se děti seznámily s prostředím PN, s činností terapeutických dílen, zdravotního
personálu, s kamarády ze ZŠ při PN.
Sedmadvacátého září předali zaměstnanci Equa banky, a. s., mateřské škole výtěžek
charitativní tomboly pořádané u příležitosti 6. výročí Equa bank, a. s., na trhu ve výši
17 000 korun.
V listopadu děti z Mateřské školy Heydukova v Opavě navštívily Mateřskou školu
Eliška a předaly dětem ozvučená a aromatická srdíčka a další rytmické nástroje,
které samy vyrobily v rámci celorepublikového projektu Srdce s láskou darované.
Společně si pak všechny děti zazpívaly, pohrály, zatancovaly a strávily veselé
dopoledne.
Také v listopadu studenti SŠPU v Opavě studijního oboru Tvorba hraček a herních
předmětů vyrobili pro děti didaktické pomůcky zaměřené na rozvoj poznání. Celé
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výrobě předcházela návštěva mateřské školy, seznámení se speciálními potřebami
dětí, s individuálními schopnostmi a dovednostmi jednotlivých dětí, s prostředím školy,
s pedagogickou prací, se všemi specifiky.347
Mateřská škola Havlíčkova
Mateřská škola Havlíčkova sdružovala Mateřskou školu Havlíčkova, Mateřskou školu
Milostovice a Mateřskou školu Vlaštovičky.
Mateřská škola Havlíčkova se od 1. září 2017 účastnila projektu s názvem Zvýšení
kvality předškolního vzdělávání v MŠ Havlíčkova, který byl zaměřen na profesní rozvoj
pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy
do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.
Cílem projektu byl rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj
a budoucí směřování.348
Mateřská škola Opava-Komárov
Mateřská škola Komárov sdružovala Mateřskou školu Komárov, Mateřskou školu
Nové Sedlice a Mateřskou školu Podvihov.349
Mateřská škola v Komárově se po rekonstrukci dočkala znovuotevření. Opravami
prošla kvůli vytopení, které způsobila havárie na toaletách. Výdejna jídla byla
přemístěna z prvního poschodí do zvýšeného přízemí a došlo k její modernizaci.
Rekonstrukcí prošlo sociální zařízení pro děti, byl navýšen počet umyvadel, toalet
a postaven sprchový kout. Ve třídách a ve spojovací chodbě se vyměnily podlahy
a pořídily se nové šatnové bloky, nábytek a další potřebné vybavení. Rekonstrukce
budovy vyšla celkově na 1,117 milionu korun.350
Mateřská škola Sluníčko, Krnovská
Mateřská škola Krnovská sdružovala Mateřskou školu Krnovská a Mateřskou školu
Slavkovská.
Od září 2017 se školka zapojila do projektu Vzdělávání se sluníčkem v rámci dotací
Evropských fondů, jehož cílem je zkvalitnění výchovně vzdělávacích činností
pro děti.351
Mateřská škola Opava-Malé Hoštice
V rámci revitalizace obvodového pláště Mateřské školy Malé Hoštice na ulici Opavská
se dočkala školka zateplení obvodových stěn včetně architektonického řešení fasády,
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výměny části oken a dveří či úpravy bleskosvodu. 26. září 2017 byla slavnostně
otevřena školní zahrada.352
Školka se účastnila projektu Tvořivá škola z operačních programů, jehož cílem byla
podpora vzdělávání dětí i pracovníků v oblasti matematické, čtenářské a jazykové
gramotnosti.353
Mateřská škola křesťanská Mnišská
Školka byla součástí projektu PHARE se záměrem vytvoření kvalitního vzdělávacího
programu se zaměřením na křesťanskou výchovu s aktivitami výstavními, výtvarnými,
pracovními, pěveckými a tanečními. Tento projekt doplnil Školně vzdělávací program
v zařízení již používaný a vytvořil nadstandardní nabídku slavení tradic a svátků
církevního roku. Cílem projektu bylo pokračování v navazování iniciativ města Ratiboře
a statutárního města Opavy. Účelem bylo prohloubit příhraniční spolupráci a rozšířit
kulturní a společenský obzor dětí, učitelů a široké veřejnosti obou zemí.
Ve školce proběhlo několik akcí – návštěva řádové sestry, Svatý Růženec v kostele
Svatého Vojtěcha vedený dětmi, návštěva hřbitovů na Dušičky, adventní zpívání
v Kapli sv. Kříže, Tříkrálový průvod městem s Charitou Opava, zpívání koled u jesliček
v opavských chrámech, mše k ukončení školního roku.354
Jarní dílničky se uskutečnily v sobotu 8. dubna, kde si všichni návštěvníci mohli vyrobit
jarní i velikonoční ozdoby. K vidění byla i živá kuřátka.355
Rodinná škola Světluška
Pomoz mi, abych to dokázal sám – je heslo Montessori pedagogiky, která byla
základem práce v rodinné školce Světluška. Pod vedením proškolených pedagožek
se děti učily poznávat svět podle stanovených pravidel tak, aby byl respektován jejích
přirozený vývoj a individualita.356
Montessori centrum Opava
Montessori centrum bylo dalším předškolním zařízením v Opavě, které pracovalo podle
principů Montessori pedagogiky. Provozovalo dětské skupiny od 18 měsíců do 3 let
a pro děti od 3 let do 6 let. Pracovalo pod Montessori spolkem Opava.357
Mateřská škola Sedmikrásky
Mateřská škola Sedmikrásky Opava měla pět pracovišť: MŠ Olomoucká, MŠ a jesle
Čajkovského, MŠ Neumannova, MŠ Sadová a MŠ Mostní. Ředitelství školy bylo
v budově MŠ Olomoucká. Cílem byla moderní škola, ve které se dětem líbí
a do které chodí rády, v níž pracují aprobovaní, motivovaní učitelé a s jejichž prací jsou
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rodiče spokojeni. Školka se snažila zachovávat a propagovat kladné tradiční hodnoty.
Hlavním cílem bylo poskytnout dětem dostatek volnosti při hře, pohybu, pocit jistoty
a bezpečí.358
Mateřská škola Sadová
Tato školka spolupracovala se společností Mensa NTC a snažila se pomocí různých
aktivit podporovat mozková centra v době, kdy je dětský mozek v největším rozvoji,
kladla důraz na motorické dovednosti a cvičení rovnováhy, vedla děti k tvořivému
myšlení a zpracování informací pod vedením zkušeného pedagoga.
Mateřská škola Neumannova
Když zahrada žije byl projekt, který navazoval na školní vzdělávací program a přímo
vybízel k experimentování a znamenal aktivní zapojení do vzdělávacích aktivit v oblasti
environmentálního vzdělávání, k němuž byl vytvořený plán pod názvem Putování
se sluníčkem. Během roku děti pracovaly v kroužku Hokusy – pokusy,
ve kterém se zábavnou formou seznamovaly se zákonitostmi přírody. Projekt směřoval
k výsadbě, bádání, pozorování a k ochutnávce svého snažení. Byla vybudována
zahrádka a v ní ekocentra pro bylinky, stromy a plodiny.359
Mateřská škola Olomoucká
Rekonstrukce školky zahrnovala zateplení fasády a rekonstrukce střechy. V rámci
oprav bylo provedeno zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem včetně
architektonického řešení, rekonstrukce střechy a přidružené stavební práce. Realizací
došlo ke snížení úspory energií v budově mateřské školky a zkvalitnění celkového
vzhledu budovy.360
Mateřská škola Šrámkova
Mateřská škola Šrámkova sdružovala Mateřskou školu Šrámkova a Mateřskou školu
Jateční.
Při tvorbě webových stránek školky vznikaly různé nápady a jedním z nich byla koláž
fotografie a kresby pracovišť MŠ Šrámkova a MŠ Jateční, které podporovaly mladé
talenty – žáky Základní umělecké školy v Opavě, aby nakreslili své návrhy. Ze všech
návrhů se nejvíce líbily kresby Alžběty Skřontové a Mileny Grafové. Při vytváření koláží
bylo důležité, aby kresby s fotografií na sebe plynule navazovaly. Oslovením grafické
designérky Renáty Grohovové vzniklo překreslení do finální podoby, kterou škola
použila na svých webových stránkách.361
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Základní školy
Zápis do opavských základních škol probíhal 21. a 22. dubna. Zápisy na odloučených
pracovištích probíhaly do Základní školy Ilji Hurníka, do Základní školy
Opava-Kylešovice, do Základní školy Mařádkova a do Základní školy T. G. Masaryka.
Zápis do Základní školy Nový svět se uskutečnil v budově Slezského gymnázia
na Komenského ulici č. 11. Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky přijímala
žáky na Základní škole Englišova.362
Na školách zřizovaných městem, kde proběhly zápisy do prvních tříd až na konci
dubna, evidovali celkem 704 žádostí o přijetí. To bylo o 29 méně než v roce 2016.
Vedoucí odboru školství Andrea Štenclová dodala, že podle statistik by ve školním
roce 2017/2018 mělo nastoupit do 1. tříd 558 dětí. Kapacity opavských základních škol
byly naprosto dostačující, aby mohly být přijaty všechny děti, které k zápisu přišly.363
Prvního září nastoupilo do 15 základních škol zřizovaných městem 533 prvňáků.
Rodiče 149 dětí požádali o odklad. Mateřské školy podle vedoucí odboru školství
Andrey Štenclové v tomto školním roce navštěvovalo 1 927 dětí.364
V Marianu se plánovalo založení nové církevní devítileté školy. Jeho iniciátory byli
manželé Petr a Ludmila Tesařovi a zřizovatelem měla být Kongregace Dcer Božské
Lásky. Škola měla nést jméno zakladatelky tohoto řádu, Františky Lechnerové. O tom,
jestli škola vznikne, mělo rozhodovat ministerstvo školství v lednu či únoru 2018. Vznik
nové školy posvětili svým souhlasem radní.365
ZŠ Boženy Němcové
Školní vzdělávací program měl název Otevřít oči, ukázat cestu. Během školního roku
byli žáci na exkurzi ve Vídni, v Praze a v Osvětimi. Organizovali soutěž Hliněná paráda
– klání v keramickém tvoření pro školní družiny okresu Opava, a účastnili se sběru
vršků z PET lahví k ekologické recyklaci a odvozu v rámci projektu Maty to dokáže.
Ve škole vycházel školní časopis Podlavičník a fungovala zde školní televize Božka.
Úspěšný byl celoroční sobotní projekt Pohádkový svět Boženy Němcové věnovaný
předškolákům, kteří se zábavnou formou seznamovali se školním prostředím, učiteli,
výukou a sebou navzájem. Probíhal celoroční sběr hliníku a elektroodpadu.366
ZŠ pro tělesně postižené Dostojevského
Ve školním roce 2016–2017 opět vyšlo několik čísel školního časopisu Poškoláček,
do nějž přispívali pedagogové i žáci.

362
363
364
365
366

Hláska č. 4, 2017, s. 26
Hláska č. 6, 2017, s. 10
Hláska č. 10, 2017, s. 7
Hláska č. 11, 2017, s. 4 a více v kapitole Náboženský život
https://www.zsbnopava.cz/wp-content/uploads/2018/09/VZ_2017-2018.pdf

105

Ve škole byl vypracován plán vlastního manažerského a pedagogického rozvoje
pedagogických pracovníků, který měl efektivní dopad na kvalitu řízení školy. Jeho
součástí byly aktivity spojené s výměnou zkušeností na jiných školách podobného typu
i v zahraničí. Ve školním roce 2016–2017 škola navázala úzkou spolupráci se školou
v Ratiboři, se kterou byla započata realizace projektu Autismus – výměna zkušeností
na polsko-českém pohraničí v rámci Programu INTERREG Česká republika – Polsko
prostřednictvím Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia, spolufinancovaný
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem byla výměna poznatků
o práci s jedinci s poruchou autistického spektra na česko-polském pohraničí.
Začala také spolupráce se speciální základní školou v Bratislavě. V rámci programu
eTwinning došlo k participaci s 20 evropskými školami na projektu s názvem Pošli
vánoční pohlednici, jehož cílem bylo namalovat vánoční pohlednice a poslat je
do všech partnerských zemí.
Ředitelka školy Silvie Hauserová získala Medaili Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost.
Proběhly tradiční akce – Mikulášský kapřík, turnaj v boccii, unicurlingu, showdownu,
mölkky, torballe a hodu na cíl. Mezi sportovními aktivitami byly lyžařský výcvik,
dobročinný běžecký závod Joy Run, Opavská míle, cyklovýlety. 367
ZŠ Edvarda Beneše
Základní škola Edvarda Beneše byla ve školním roce 2017/2018 vybrána
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro pokusné ověřování projektu
Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Jeho cílem bylo ověřit vliv zážitkové
pedagogiky na zvýšení kvality výuky společenskovědních předmětů na základních
školách. V praxi to znamenalo, že žáci mohli navštívit vybraná muzea či památky
a cestovné se vstupným do objektů bylo hrazeno z tohoto projektu. Postupně
se všichni žáci 2. stupně této školy v říjnu a listopadu účastnili výletů do Prahy
nebo Brna, kde zhlédli expozice pravěku v muzeu Anthropos, Noemovu archu
v Národním muzeu, Technické muzeum nebo Národní památník na Vítkově a také
Pražský hrad.368
V rámci programu Recyklohraní, který přispíval k ochraně životního prostředí
a motivoval a vzdělával žáky v oblasti ekologie, se konaly sběrové Ekostředy. Tento
den odevzdávali žáci ve škole odpadové suroviny, které doma shromáždili – vysloužilé
elektrospotřebiče, baterie, mobilní telefony, monitory, plastové vršky a hliník.
Den otevřených dveří 17. 1. 2017 přivítal rodiče a veřejnost, a všichni zájemci tak mohli
vidět školu za běžného provozu. Odpoledne si rodiče měli možnost prohlédnout
prostory školní družiny a ukázku kroužků. A přijít na schůzku rodičů předškoláků
s vedením školy.
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Ve dnech 13. až 17. února 2017 se konal projekt EDISON, v rámci kterého přijeli
studenti z různých koutů světa a představili svou zemi. Studenti byli z Číny, Taiwanu,
Indonésie, Gruzie a z Jordánska. Žáci měli možnost zlepšit se v angličtině, obohatit
své vědomosti, seznámit se s novými lidmi a kulturami.
25. února se v sále Kulturního domu Na Rybníčku uskutečnil Školní ples pořádaný
členy SRPDŠ školy. K tanci hrála hudební skupina Expedice Apalucha. Program
zpestřily dva kulturní vstupy. V tom prvním se představili mladí stepaři a jejich taneční
mistr Miroslav Spáčil, ve druhém Anežka Petrová zatančila sólový tanec.
V rámci environmentální výchovy proběhl 27. června Den Země. Žáci jednotlivých
ročníků navštívili zajímavá místa našeho okresu: ZOO koutek v Opavě, lesnickou
exkurzi ve Vítkově, Bělou – pstruží farmu, Rozhlednu Jakubčovice, Údolí Raduňky,
Podvihov – Raduň, Darkovičky – bunkry, Hlučín, Slavkov – Hvozdnice, Arboretum –
Nový dvůr, Hradec nad Moravicí – stezku Lichnovských a Hrabyňský památník.
Den lidových zvyků – vánoční dílny a jarmark, se v rámci projektu školy konal ve středu
7. prosince. V průběhu dopoledne děti pracovaly v rámci vánočních dílen připravených
pedagogy. Jarmark zahájily děti krátkým kulturním programem, který připravila
Mgr. Ludmila Schubertová.
Den profesí se konal 7. prosince a žáci 9. ročníku se podívali na vybrané střední školy.
Podle předběžného průzkumu byli rozděleni do tří zájmových skupin, které navštívily
Slezské gymnázium, SŠ hotelnictví a služeb a Masarykovu SŠ zemědělskou.369
ZŠ Englišova
ZŠ Englišova měla sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením
na atletiku. Škola nesla odpovědnost nejen za výchovu mladých sportovců,
ale i za organizaci velkého množství soutěží pro naše město, kraj i celou ČR.
Na základní škole Englišova se již třetím rokem otevřela třída s rozšířenou výukou
angličtiny, matematiky a logiky, která nabízela žákům doplnění standardního
studijního programu. Výuka byla doplněna o hodinu osobnostního rozvoje a o řadu
exkurzí a dalších aktivit pro rozšíření obzorů dětí. Hodina matematiky byla vyučována
Hejného metodou, která pomáhá rozvíjet matematické myšlení, a hodiny logiky zase
přinášely rozvoj logického myšlení dětí. Od třetí třídy byla zařazena hodina informatiky.
Do výuky se mohli zájemci přijít podívat v den otevřených dveří, který proběhl
ve čtvrtek 6. dubna.370
Na 49. ročníku Poháru Českého rozhlasu, jehož finále se uskutečnilo 6. června
v Kladně, Základní škola Englišova potvrdila, že je nejlepší školou se sportovním
zaměřením v republice. Z nejprestižnější soutěže si totiž odvezla hned 3 ze 4 pohárů
pro vítěze věnovaných ministryní školství, a to v kategoriích starších žáků, starších
žákyň a mladších žáků.371
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Škola organizovala krajská kola Poháru rozhlasu, Velké ceny Opavy pro talentovanou
mládež Moravskoslezského kraje, přebor atletických přípravek. Tradicí se stalo
pořádání atletických závodů pro tělesně znevýhodněné, do kterých se zapojovaly
i handicapované děti za hranicemi okresu, a také zapojení se do soutěží partnerských
měst Ratiboře, Katowic, Živce a Liptovského Mikuláše. Škola pořádala dalších
34 soutěží městského či okresního významu. Škola byla již po dvacáté sedmé
vyhlášena nejúspěšnější atletickou školou v České republice.
Během školní roku přijely na besedy významné osobnosti české i světové atletiky –
Jarmila Kratochvílová, několikanásobná mistryně světa, Anita Wlodarczyk, současná
světová rekordmanka a Jiřina Ptáčníková, současná reprezentantka ČR a medailistka.
Skvělou besedu měl televizní sportovní komentátor Štěpán Škorpil. Uznáním práce
pedagogů byla i pracovní a přátelská návštěva ministryně školství Kateřiny Valachové.
Klub nadaných dětí Mensy České republiky v Opavě pracoval při škole již sedmým
rokem. Vzhledem k vysokému počtu zájemců z řad žáků různých opavských
i mimoopavských škol klub pracoval ve dvou skupinách. Ve školním roce 2016/2017
měl klub 46 členů, ve školním roce 2017/2018 měl klub 35 členů. Pod vedením čtyř
vedoucích se schůzky konaly jedenkrát za dva týdny, navíc byly zorganizovány dvě
víkendové akce.
Na republikovém finále v gymnastice v Praze 8 se 4.–9. dubna družstvo starších
chlapců umístilo na 1. místě.372
V rámci družebního setkání se sportovní školou v Ratiboři se uskutečnil atletický
halový závod, atletický čtyřboj a atletický mítink. Setkání byla spojena s prohlídkou
školy i města a spolupráce pokračovala i na úrovni reprezentace obou partnerských
měst. Učitelé a trenéři se scházeli na neformálních setkáních, kde si mohli vyměňovat
zkušenosti v oblasti práce s mládeží.373
ZŠ Havlíčkova
Významnou podporou při organizaci volnočasových aktivit žáků školy bylo občanské
sdružení TANDEM při základní škole. Každoročně spolupracovalo na vybraných akcích
pořádaných školou, závodech a výjezdech na tandemových kolech, na Dni dětí,
Mikulášské nadílce, Dni otevřených dveří. OS získávalo sponzory, aby mohlo
podporovat akce, které jsou finančně náročné. OS TANDEM finančně podpořilo
např. lyžařský výcvik, ozdravný pobyt v přírodě, Mikulášskou nadílku, vánoční dárky
pro žáky, Den dětí aj.
Žáci školy se účastnili goallbalového a showdownového soustředění v Olomouci
a v Praze. Proběhl školní turnaj v curlingu a přátelský turnaj v showdownu a v dámě
v Praze.
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Zajímavosti o školním životě byly prezentovány prostřednictvím internetového školního
časopisu TANDEM.374
ZŠ Ilji Hurníka
Ve škole pracovaly pěvecké sbory Pramínek, Sluníčka, Cvrčci a Domino, novinkou byl
sbor Minidomino pro žáky nižšího stupně. Děti tak mohly sborový zpěv pěstovat
od 1. až do 9. třídy. V rámci spolupráce se Slezským divadlem Opava účinkovali žáci
v opeře Tosca, v muzikálu Mrazík a v dramatu F. M. Dostojevského Bratři Karamazovi
ve Slezském divadle v Opavě.
Pro rok 2017 získala škola Ilji Hurníka z portálu www.proskoly.cz certifikát
Aktivní škola. Škola spolupracovala s mnoha organizacemi v Opavě i v rámci kraje,
např. SVČ Opava, Charitou Opava, Domem umění Opava a mnoha dalšími.
Žáci se zúčastnili soutěže Bludiště v České televizi, festivalů Bezručova Opava, Další
břehy, mnoha pořádaných koncertů pro veřejnost. Škola se zapojila do projektu v rámci
partnerství se Slezskou univerzitou v Opavě pro doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem a probíhal také kroužek čtenářské gramotnosti. Domino se zúčastnilo
mezinárodní soutěže pěveckých sborů ve Španělsku a také několika přehlídek
pěveckých sborů a koncertů, přehlídky Opavský skřivánek.
Novinkou školního roku bylo zavedení školy v přírodě napříč všemi třídami prvního
stupně, která probíhala v květnu 2017 v Jeseníkách.375
Základní škola Ilji Hurníka od ledna 2017 pořádala během školního roku přípravnou
školičku pro předškoláky. Jejím smyslem bylo usnadnit dětem přechod a adaptaci
na školní prostředí.376
Domino se během prázdnin vydalo do různých koutů Evropy. Zájezd se uskutečnil
za podpory města Opavy a Ministerstva kultury České republiky. Zpěváci navštívili
německou Kostnici, zpívali u Husova kamene i Husova domu, byli u Bodamského
jezera, koncertovali v hudební škole pro členy česko-německého spolku. Dále
přes Švýcarsko do Andorry, kde se zpěváci připravovali na soutěž ve Španělsku
ve městě Vic. Zúčastnili se pětidenního pobytu na 35. mezinárodním festivalu
Cantonigros, kde Domino obdrželo cenné medailové místo – Cenu festivalu
Cantonigros.377
V říjnu se uskutečnil ve škole program vzdělávací organizace Nebuď oběť, rizika
internetu a komunikačních technologií, jejímž posláním bylo prostřednictvím prevence,
osvěty a projektů seznamovat zejména děti, ale i rodiče, pedagogy a další sekundární
cílové skupiny s riziky a hrozbami virtuálního světa a moderních komunikačních
technologií. Hlavní myšlenkou byla ochrana dětí před nežádoucími dopady
neuvědomělého užívání sociálních sítí na jejich život, tedy na soukromí, zdraví
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i psychiku. Za aktivní přístup k prevenci kyberšikany obdržela škola jako první v Opavě
a druhá v Moravskoslezském kraji titul Odpovědná škola.
V říjnu se žáci školy zapojili do dobrovolnického projektu 72 hodin a s velkou chutí
a obdivuhodným elánem v Domově svaté Zdislavy a na zahradě organizace Marianum
v Opavě shrabali listí, zametli chodníčky, odvezli množství obřích pytlů přírodního
nepořádku, přesadili květiny, pro výzdobu domova seniorů ozdobili větvičkami,
sušinami a dalšími přírodninami truhlíky, vyřezali dýně a rozradostnili babičky
z domova.
Žáci se zapojili do projektu Magistrátu města Opavy, Univerzity Palackého Olomouc
a Střední průmyslové školy stavební Opava a vytvořili svou pocitovou mapu. Každé
místo v Opavě vyvolává nějaké emoce – líbí se nám tu, rádi zde trávíme čas, cítíme se
bezpečně nebo naopak. Odpověďmi přispěli vedení města Opavy k plánování rozvoje
města.
Žáci školy se zúčastnili fotografické soutěže Opavský průmysl očima dětí. Úkolem
bylo pořídit při návštěvě firem – členů Sdružení důlních a strojírenských technologií,
fotografie zachycující techniku, provoz a strojírenská řemesla. Vyhlášení výsledků
se uskutečnilo na výstavě 6. června za přítomnosti primátora města Opavy
Radima Křupaly, generální ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtové,
zástupců SDST Libora Michalíka a Ondřeje Tůmy a vedení SŠT Opava.
Tradiční adventní koncerty školních sborů Sluníčko, Cvrčci a Domino se konaly
v kostele sv. Václava a na obou koncertech proběhla charitativní peněžní sbírka
na podporu organizace ONKA z. s. – neziskový spolek rodičů dětí s onkologickým
onemocněním, s cílem podpořit onkologicky léčeného žáka naší školy. Podařilo se
vybrat 30 996 korun. Také se uskutečnil koncert pro žáky Základní školy pro tělesně
postižené v Opavě, který se žákům moc líbil.378
ZŠ Komárov
Průběh školního vyučování 2017/2018 ovlivnila skutečnost, že v předchozím školním
roce došlo ke sloučení 3. a 4. ročníku. Ředitele k tomuto kroku vedl nedostatek žáků
ve 4. ročníku a odchod jedné učitelky. Výuka ve spojených třídách nebyla
v povědomí veřejnosti. Proto ve školním roce 2017/2018 nebyl 5. ročník, byly zde jen
čtyři obsazené třídy. Uvolněného prostoru kmenové třídy využila k velké aktivitě školní
družina.
Ve školním roce 2017/2018 byl ukončen velký projekt, který začal o rok dříve a byl
pořádaný v rámci aktivit Euroregionu Silesia a česko-polské spolupráce s názvem
POLSKO-ČESKÉ SETKÁNÍ S DIVADLEM. Na českém území měl pět setkání. Celý
projekt byl navázán na čtenářské dovednosti, dramatizaci, výtvarnou, hudební,
tělesnou, pracovní a estetickou výchovu.
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Žáci se věnovali také oblasti ekologické výchovy. Bylo započato třetí pokračování
ekologického projektu ENVICUP, který společně pořádaly příměstské školy
Opava-Vávrovice, Suché Lazce, Malé Hoštice a Komárov. Třetí pokračování s názvem
Voda kolem nás bylo zahájeno na konci měsíce května a jeho první úkoly směřovaly
k seznámení se s problémem vody a přípravou exkurzí, které byly v projektu
plánovány. Tradičně se žáci zapojili do sběru elektroodpadu a baterií Asekol
a Recyklohraní, kde získali odměny. Do sběru odpadu se zapojovala i veřejnost
Komárova a Podvihova.
V rámci výuky matematiky a logického myšlení se žáci zapojili do Matematického
klokana, který podporoval metody výuky matematiky dle profesora Hejného.379
ZŠ Kylešovice
Žáci Základní školy v Opavě-Kylešovicích měli v rámci mezinárodního projektu
asociace školních jídelen a norského velvyslanectví jedinečnou možnost zažít Den
norské kuchyně. Během školního oběda děti ochutnaly zdravé skandinávské speciality
a také ve vyučování se od rána v celodenním projektu věnovaly této severské zemi.
Žáci se naučili připravit některá norská jídla a dozvěděli se základní informace
o Norsku, spisovateli Jo Nesbo, seznámili se s troly, připravili prezentace o Norsku.380
ZŠ Mařádkova
Škola měla dvě pracoviště: na Mařádkově ulici a na Krnovské ulici.
Čtvrtého ledna si každoročně připomínala Světový den Braillova písma. V tomto roce
se žáci školy seznámili s tímto písmem a zkoušeli přečíst či spíše rozluštit krátký text.
Pochopili záhy, jak nelehká je pro nevidomé lidi písemná komunikace.
U příležitosti Mezinárodního dne mateřského jazyka 21. února žáci četli a překládali
do naší současné mluvy texty psané nářečím našich prababiček. Některá slova jim
byla povědomá, o významu jiných ale neměli ani ponětí a hodně se při jejich čtení
a překládání nasmáli.
Na začátku školního roku 2017/2018 přivítali ve škole 26 nových prvňáčků. Všechny
děti s hrdostí přijaly roli žáků a v doprovodu svých blízkých poprvé usedly do školních
lavic.381
Každoročně se Základní škola Mařádkova na Krnovské ulici zapojovala do vědomostní
soutěže mladých zoologů pořádané Zoologickou zahradou Ostrava. Třináct
pětičlenných týmů se v roce 2017 intenzivně připravovalo na klání, jehož téma znělo
Lichokopytníci. Do finále, které se konalo na konci listopadu, se probojovalo družstvo
školy a umístilo se na 5. místě. Odměnou za pečlivou přípravu a svědomitou práci
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se žákům stala nejen procházka zoologickou zahradou, ale i účast při krmení
velbloudů.382
Ve středu 22. března se žáci z kroužku Robotika zúčastnili workshopu robotiky,
který se letos uskutečnil na ZŠ Kobeřice. Partnerem projektu Robotika byla firma
Ostroj Opava. V první části workshopu předvedli žáci z jednotlivých zúčastněných škol
své roboty, které stavěli ze stavebnic Lego. V konkurenci šesti zúčastněných škol žáci
vybojovali 1. místo.
V sobotu 27. května se v Městských sadech v Opavě konal již 3. ročník asistovaného
běžeckého závodu Joy Run. Jednalo se o netradiční běh týmů na 6 kilometrů. Díky
speciálním sportovním vozíčkům se členem týmu stali handicapované děti nebo
mladiství. Akce měla i dobročinný charakter a jejím cílem byl nákup speciálních
sportovních vozíčků. Sestaveny byly dva desetičlenné týmy. Po společné rozcvičce,
nastavení taktiky běhu se seznámili s handicapovanými kamarády Patrikem
a Davidem, s kterými závod absolvovali. Připraven byl i bohatý doprovodný program –
akrobacie na kole, bojová umění, vystoupení pole dance.383
ZŠ Malé Hoštice
Škola byla malotřídního rodinného typu s 1. až 5. ročníkem. Od 1. dubna byla zahájena
kompletní rekonstrukce budovy MŠ včetně výměny oken, zateplení, terénních úprav
parkoviště a okolí. Rekonstrukce probíhala za plného provozu. Revitalizovala se také
školní zahrada.
Z důvodu zlepšení podmínek školy byly vyměněny ručníkové skříňky. Změnami prošla
také jídelna, kde byla opravena dvířka kuchyňské linky a výdejní pult. Místo se našlo
také pro pořízenou pojízdnou vodní lázeň. Škola používala moderní výukové metody,
např. při výuce čtení uplatňovala metodu SFUMATO, matematiku vyučovala metodou
profesora Hejného, v nejazykových předmětech aplikovala metodu CLIL formou
CLILových spršek.
Den Země na škole slavili úklidem okolí školy. Do čištění chodníků a zametání
se zapojily všechny třídy, dále se žáci vydali na ptačí pozorovatelnu na Kozmických
loukách, navštívili Den mláďat na ZTŠ v Opavě a uskutečnila se také exkurze na SZTŠ
v Opavě na téma Chov včel, beseda se včelařem, praktické ukázky, výroba vlastního
rámečku.384
ZŠ Nový svět
Základní škola Nový svět byla první základní školou v Moravskoslezském kraji,
která vyučovala podle metod pedagogiky Marie Montessori. Školní rok 2017/2018 byl
zahájen s počtem 52 žáků 1. až 5. ročníku. Základní škola sídlila v pronajatých
prostorách Slezského gymnázia. Učebny byly vybaveny klimatizační jednotkou
a moderním nastavitelným nábytkem. Ke sportovním a rekreačním aktivitám
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či pro výuku tělesné výchovy využívali žáci tělocvičnu v budově školy, zahradu i školní
dvůr. Na škole působil spolek Juvenis, z. s., který byl založen za účelem podpory
výuky, osvěty a poradenství. Škola nabízela kurzy Montes předškolák určený
pro rodiče a žáky, kteří měli zájem o výuku ve škole.385
ZŠ Otická
Základní škola Otická se na začátku května zapojila do série charitativních běhů
s Kontem Bariéry. Jednalo se o třetí ročník tzv. Run and Help běhu, při kterém se celá
škola vydala na kilometrový okruh v okolí školy. Celou akci zaštítil basketbalista,
kapitán a rozehrávač Basketbalového klubu Opava Jakub Šiřina. Tímto během
podpořili čtyřletou Boženku, která trpí spinální svalovou atrofií a potřebuje příspěvek
na závěsný systém. Žáci a učitelé pro ni vyběhali 12 546 korun.386
V rámci prevence sociálně patologických jevů škola organizovala zaměřené adaptační
kurzy, besedy s pacienty psychiatrické léčebny, besedy na téma migrace a zdraví
a prevence. Škola organizovala projektové dny – Den profesí, na kterém žáci měli
možnost se podívat přímo do výroby, podívat se na obory, které si budou volit pro svůj
budoucí profesní život, navštívit střední školy. Dále to byl Den zdraví, který škola
připravila ve spolupráci se Slezskou nemocnicí, Hasičským záchranným sborem,
městskou i státní policií, organizacemi zabývajícími se zdravým životním stylem,
Střední zdravotnickou školou v Opavě a mnoha dalšími.
Škola organizovala matematické olympiády pro celý okres – okresní a krajské kolo
pro všechny kategorie pro cca 150 žáků ze škol v opavském okrese. Bylo to velmi
náročné na organizaci i pro pracovníky školy, kteří věnovali přípravě čas a přizpůsobili
výuku.387
ZŠ a PŠ Slezského odboje
K 1. 1. 2015 byly sloučeny příspěvkové organizace Základní škola a Praktická škola,
Opava, Slezského odboje 5 a Základní škola, Opava, Dvořákovy sady 4 v jednu.
Do konce školního roku 2016/2017 byly plněny úkoly vyplývající ze zřizovací listiny
na obou adresách škol. Školní rok 2017/2018 byl významný tím, že od začátku
školního roku již byla celá škola na adrese náměstí Slezského odboje 361/3a v Opavě.
Budovu ve Dvořákových sadech předávalo vedení školy jiné příspěvkové organizaci
Moravskoslezského kraje.
Jednadvacátého března si žáci a učitelé Základní školy na náměstí Slezského odboje
připomněli Ponožkový den – Světový den Downova syndromu. Tuto akci pořádali již
sedmým rokem a měla upozornit na to, že mezi námi žijí i lidé s handicapem. Součástí
Ponožkového dne byla společná přehlídka vystoupení žáků opavských základních škol
s žáky pořádající školy v Kulturním domě Na Rybníčku, nad kterou přijal záštitu
náměstek primátora Josef Stiborský. Světový den Downova syndromu připadal
na 21. března, toto datum svými čísly připomíná ztrojení 21. chromozomu. Zvětšené
385
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chromozomy jsou podobné ponožkám, proto se staly symbolem tohoto dne. Akci
podpořil každý, kdo si 21. března obul ponožky výrazné, jiné nebo neladící.
Základní škola a Praktická škola na náměstí Slezského odboje v měsíci dubnu žila
modrou barvou. Podpořila totiž kampaň zaměřenou na lepší porozumění autismu
nazvanou Česko svítí modře. Modrá barva totiž symbolizuje komunikaci
a sebevyjádření, což je oblast, ve které mají lidé s autismem největší potíže.
Od společnosti potřebují zejména porozumění a podporu. Do akce Česko svítí modře
se během dubna zapojily také města, obce nebo instituce modrým nasvětlením svých
budov.388
Žáci se zapojili do pěveckého zápolení Nejkrásnější písnička organizovaného Rotary
Clubem Opava v Domě umění v Opavě.
Žáci využili nabídky k účasti na Noci s Andersenem, kdy jednu noc trávili
mezi knížkami.
Využití terapií při vzdělávání žáků se zdravotním postižením byl název mezinárodního
projektu, který vznikl v rámci programu ERASMUS+. Partnerem Základní školy
a Praktické školy, Opava, Slezského odboje 5, p. o., byla ZSS Pyskowice, speciální
škola z Polska. Formou ukázek, náslechů, praktického zapojení do lekcí různých
terapií, výměnných pobytů žáků a pedagogů obou škol projekt přinesl obohacení
do vzdělávání žáků se zdravotním postižením v obou partnerských školách.
Speciálně pedagogické centrum Srdce při ZŠ a PŠ Slezského odboje pravidelně v září
zasílalo statistický výkaz o výkonech pracoviště za uplynulé období. Z tabulky a grafu
bylo zřejmé, že došlo k nárůstu výkonů SPC. Největší nárůst byl spojen s příchodem
společného vzdělávání, kdy se o služby tohoto školského poradenského zařízení
přihlásilo více klientů. SPC jich mělo více než 450.
Tým žáků a pracovníků školy se v září 2017 účastnil veřejného běhu Opavská míle
2017.
V září škola také připravila již devátý ročník soutěže pro děti upoutané na invalidní
vozík Opavský Paraden, který probíhal tradičně na volném prostranství náměstí
Osvoboditelů, po kterém procházeli lidé, zastavovali se u atrakcí, projevovali úctu
pedagogům školy za práci, kterou s postiženými dětmi dělají.
Žáci školy nevynechali 17. května soutěž Začarovaná písnička, jejímž organizátorem
je Rotary Club Opava. Již tradičně byli úspěšnými účastníky akce.
Největší akcí se společenským nádechem byla tradiční prosincová Vánoční školní
slavnost. Každý rok jsou připravena nová vystoupení, nové nápadité kostýmy, znovu
se zaplnil sál Loutkového divadla v Opavě rodiči a přáteli žáků.
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Na škole pracoval kroužek Veselého zpívání, který vystupoval na akcích, kde byl
o stále se lepšící hudební těleso zájem, např. pro domovy seniorů.
Poctou pro školu bylo pozvání Nadace Olgy Havlové k zasazení Stromu Olgy Havlové
na náměstí Slezského odboje. Školou prošla paní Dana Němcová a ocenila práci
zařízení pro děti s postižením.389
ZŠ Šrámkova
Základní škola Šrámkova otevřela přípravnou třídu, která byla určena pro všechny děti
z Opavy a okolí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo
s odloženou školní docházkou. Předškoláci docházeli každý den do školy, kde se učili
zvládat vše, co je požadováno v první třídě. Obsah vzdělávání v přípravné třídě byl
součástí školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Škola organizovala již od listopadu 2016 čtenářské dílny, kterými chtěla v digitální
době motivovat děti ke čtení. Pilotní projekt organizoval na škole Jiří Karen. Žáci
šestého ročníku každý týden v hodině literatury dvacet minut četli knihu dle svého
výběru a pak po zbytek hodiny s textem analyticky pracovali. „Představa,
že namotivujeme digitální demencí ovlivněné děti Starými řeckými bájemi a pověstmi,
je směšná. Dětem, které vnímají svět převážně prostřednictvím videí ve virtuálním
prostoru, je třeba dát možnost vybrat si ke čtení něco, co je bude bavit, klidně komiks,“
dodal Jiří Karen.390
Opavské žákyně ze ZŠ Šrámkova se zúčastnily světové dětské výtvarné soutěže,
kterou uspořádala japonská asociace v Tokiu. Kristýna Červenková si přivezla
stříbrnou medaili za grafiku s názvem Naše farma a Jana Hopjanová vytvořila grafiku
s názvem Rodina, za kterou získala cenu poroty. Obě pracovaly pod odborným
vedením Jany Chráskové.
Ve dnech 21. a 22. dubna proběhl zápis do prvních tříd. Zapsáno bylo 59 dětí,
z nich 10 požádalo o odklad školní docházky. Většina rodičů si vyžádala bližší
informace o přípravné třídě, do které chtěli své děti od září umístit. Zápis proběhl
v pohádkovém duchu a budoucí školáci si vyzkoušeli život školáka netradiční formou
pohádek.
Žáci se účastnili republikového finále O nejlepší pohybovou skladbu, které škola
pořádala v pondělí 24. dubna ve víceúčelové hale v Opavě. Šlo o vrcholnou soutěž
pohybových skladeb pro školní kolektivy. Pořadatelé přivítali cca 350 účastníků z celé
České republiky, kteří si rozdělili medaile ve čtyřech kategoriích. V první a třetí
kategorii získali žáci zlatou medaili.
Pro zaměstnance školy byla uspořádána 2. května intenzívní přednáška
Milana Jarůška, fitness trenéra, zaměřená na aktivní životní styl. V rámci
tříhodinové prezentace se učitelé dozvěděli základy o stravě, pohybu, vitalitě,
389
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zdravovědě a cvičení doma i v kanceláři. V rámci této interaktivní přednášky Milan
rozpohyboval všechny přítomné díky ukázce revolučního cvičebního programu PEN
FIT OFFICE.
Škola pořádala 23. června již 3. ročník celostátní výtvarné soutěže s názvem
Litter Less 3. Úkolem soutěžících bylo letos vytvořit co nejzajímavější odpadkový koš
z použitých plastových kelímků.
Školní jídelna na ZŠ Šrámkova prošla během hlavních prázdnin rekonstrukcí.
„Opravami a modernizací prošla převážně kuchyň, kde se připravuje jídlo, a prostory
jídelny. Rekonstrukce byla už opravdu nutná, protože provoz kuchyně již nesplňoval
současné hygienické normy a dostačující nebylo už ani vybavení,“ uvedl v Hlásce
náměstek primátora Josef Stiborský.391 Stavební práce probíhaly v červenci a srpnu
a ty dokončovací až do 15. září. Celá investiční akce vyšla na 7,73 milionu korun.
Prvního září 2017 byl tradičně v atriu školy slavnostně zahájen nový školní rok,
kterému byl přítomen také náměstek primátora Josef Stiborský s asistentkou Helenou
Bartošovou, vedoucí odboru školství SMO Ing. Andrea Štenclová a zástupci firmy
OPTYS – jednatel Ing. Jan Vícha s ředitelkou obchodu Annou Majewskou. Všichni
ocenili nově připravené vystoupení žáků 5. A pod vedením Daniely Kurečkové, které
zpestřilo tento slavnostní den. S veselou hudbou skupiny Maxim Turbulenc
a tahitskými tanečníky a tanečnicemi s banány zavzpomínali na uběhlé prázdniny.
V týdnu od 5. do 10. listopadu byla uspořádána výstava fotografií a naučných tabulí
s tématikou Energie a Životní prostředí. Naučné tabule škole zapůjčila společnost
z Hradce nad Moravicí zabývající se kulturou lidského bytí. K výstavě žáci obdrželi
pracovní listy, které jim více přiblížily problematiku energie a životního prostředí.
S organizací výstavy pomáhal školní Ekotým. Výstava byla ve škole instalována
k výročí dne Ekoškol.
Základní škola byla také vidět v Evropském parlamentu. Jako odměnu v dosavadním
projektu Světová škola a také díky dlouhodobé spolupráci s organizací Člověk v tísni,
o. p. s., a Global Schools, které se zabývají začleňováním globálních témat do výuky,
získala škola možnost delegovat svého zástupce na studijní cestu do Evropského
parlamentu. Do Štrasburku se vydala pedagožka Eva Halfarová. Zúčastnila se
plenárního zasedání a prezentovala práci a úspěchy školy.392
ZŠ T. G. Masaryka
Velký zlatý pohár a diplom za první místo v celorepublikovém finále Brněnské Logické
Hry – BRLOH, zaslouženě putoval do Opavy zásluhou družstva žáků Základní školy
TGM. Soutěž organizovala již osmým rokem Masarykova univerzita v Brně. Bylo to
skutečně velmi náročné klání, úlohy zde obsažené byly skutečně záludné, obsahovaly
různé šifry, hádanky, logické úlohy a vyžadovaly přehled v obrovském množství
odvětví od zeměpisu, knihy, historie nebo třeba filmů. Ze třiceti úloh vyřešili hned 29.
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Dostali se do celorepublikového finále, které proběhlo 13. prosince v Brně. Tam
se sjelo 7 nejlepších týmů ze základních škol a 7 týmů z gymnázií a tým ze Základní
školy TGM zvítězil.393
Po podzimní vernisáži výstavy v rámci festivalu Bezručova Opava – Už víme, co je
tradice, si v prostorách školy mohli návštěvníci výstavy prohlédnout práce žáků
a posoudit, jak se jim podařilo výtvarně zpracovat hlavní téma Bezručovy Opavy – Síla
tradice.
Žáci školy byli zapojeni do mezinárodních programů Hnutí na vlastních nohou, kde byla
škola aktivní již 17. rok, dále do Stonožkového týdne, projektu posílání originálních
vánočních přání do celého světa, do projektu UNICEF Adoptuj panenku a zachráníš
dítě a Kampaně lidské podpory – Adopce chlapce z Afriky, do které byli zapojeni
všichni žáci školy.394
ZŠ a MŠ Vávrovice
Byla malotřídní školou se zahradou v městské části Opava-Vávrovice a nabízela
podmínky rodinného vesnického charakteru na okraji města. Byla trojnásobným
nositelem mezinárodního titulu Ekoškola a držitelem certifikátu Škola udržitelného
rozvoje 1. stupně. Koordinátorem tohoto programu v ČR je Sdružení Tereza. V rámci
programu působil ve škole Ekotým, ve kterém si členové vybírali jednotlivé oblasti
svého zájmu, za které nesli přenesenou odpovědnost (odpady, energie, voda, prostředí
školy, potravinový inspektor). Ve své činnosti jednotlivé hlídky Ekotýmu spolupracovaly
a pravidelně se scházely. Měly svůj Ekokodex, jehož pravidla se snažily dodržovat
i mimo školu. Škola byla sběrným místem obce, protože šetrné nakládání s odpady
bylo jedním z hlavních cílů, který byl na škole v programu Ekoškola realizován.
Všechny třídy byly vybaveny nádobami na papír, plast a směsný odpad. Ve společných
prostorách školy byly pak instalovány sběrné nádoby na bioodpad, baterie,
elektroodpad, hliník a tonery z tiskáren a kopírek. Ze střechy zahradního altánu
na školní zahradě zachytávali žáci do sběrných nádob dešťovou vodu, kterou využívali
na zalévání pokojových rostlin a výsadbu na školní zahradě. Ekotým školy se také
staral o sběr víček PET lahví, která pak žáci předávali chráněné dílně opavské Charity.
Na školní zahradě byly umístěny dva kompostéry. Dvakrát ročně se v obci pořádal
sběrný týden, při kterém byl svážen z domácností starý papír do sběrny.
Součástí školy byla i zahrada, která fungovala jako otevřená učebna, v níž se prakticky
denně mohly realizovat cíle environmentálního vzdělávání. Součástí areálu školy byla
multifunkční „obytná“ zahrada, která vznikla v letech 2003–2006 podle projektu
pražského výtvarníka Miroslava Pacnera. Byla navržena a budována především
se zřetelem na své uživatele. Nejnovější realizací na zahradě byl stromový domeček
v prostoru školního dvora. Výhodou bylo, že využíval stávající vzrostlé dřeviny,
a nezabíral tak vzácnou travnatou plochu pro volný pohyb.395
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Činnosti a aktivity školy ve zmíněné oblasti probíhaly v naplňování mezinárodního
vzdělávacího programu Ekoškola a v souladu se Strategickým plánem rozvoje.
V ekologizaci provozu dosáhla škola na plánovanou obnovu vytápění instalací tří
nových kondenzačních kotlů vybavených moderní technologií obsluhy i samotného
vytápění.
Škola započala realizaci projektu Setkání za školou, který byl plánován na dobu
od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019. Byl zaměřen na zájmové vzdělávání žáků, podporu žáků
ohrožených školním neúspěchem, vzdělávání pedagogů a setkávání rodičů
s odborníky na aktuální témata ve vzdělávání. Ve školním roce 2017/2018 byla
úspěšně realizována 1. etapa, byla odeslána a schválena monitorovací zpráva.
ZŠ Vrchní
Na konci června začaly práce na revitalizaci fasády a osazení nových oken. Do oprav
město investovalo více než 7 milionů korun.396
ZŠ Vrchní spolupracovala s Ratiboří v rámci projektu Evropské unie Společné učení –
cesta k úspěchu. Hlavním cílem projektu bylo zintenzivnění spolupráce mezi
partnerskými školami v oblasti vědy a poznání, výměny zkušeností a poznatků. Sdílení
zkušeností probíhalo především formou vzdělávacích zájezdů, festivalů vědy
a přírodopisných seminářů. První dvě aktivity již proběhly a do tohoto školního roku
škola vstupovala s očekáváním, co dalšího jí projekt přinese.397
V prosinci byla Základní škola Vrchní obohacena o opravdový umělecký skvost.
Soubor překrásně zpracovaných obrazových kulis jí věnovala akademická malířka
a sochařka Iva Mrázková. Mezinárodně uznávaná umělkyně žijící v Lucembursku
nezapomněla ani po letech na své rodné město, které jí v roce 2008 udělilo Cenu
Petra Bezruče, a občas se do Opavy na krátkou dobu vrací.398

Středisko volného času Opava
Velkým problémem zůstal stavební stav budovy na Husově 17 a bunkru
v Městských sadech. O Husově 17 bylo opakovaně jednáno jak se zástupcem
majitele budovy (NIDV), tak s volenými zástupci našeho města. V červenci 2017
podala Církev československá husitská žalobu k soudu o navrácení budovy v rámci
církevních restitucí.399
Středisko volného času mělo od 1. září novou ředitelku. Po Jaroslavě Polákové
přebrala žezlo Soňa Wenzelová, která v SVČ působila od roku 2002 jako pedagožka
volného času a vedla folklorní soubory Úsměv a Vrtek.400

396
397
398
399
400

Hláska č. 7–8, 2017, s. 6
Hláska č. 9, 2017, s. 15
Hláska č. 12, 2017, s. 33
Více podrobností v kapitole Majetek města a bydlení.
Hláska č. 9, 2017, s. 5

118

Hlavním úkolem Střediska volného času Opava bylo uskutečňování zájmového
vzdělávání dětí, žáků, studentů, ale také pedagogických pracovníků, zákonných
zástupců
nezletilých
účastníků,
popřípadě
dalších
fyzických
osob,
což se uskutečňovalo různými formami práce. Bylo zorganizováno 933 jednotlivých
příležitostných akcí pro 62 689 účastníků. Pracovalo zde 104 zájmových útvarů
s 1 122 členy. Uskutečnilo se 41 pobytových akcí pro 949 účastníků. Konaly se
semináře, kurzy, soustředění a další akce.
Probíhaly akce osvětové činností a prevence sociálně patologických jevů, byly zde
kroužky, které rozvíjely nadání a individualitu, např. elektro kroužek, modelářství,
výpočetní technika, kutil, přírodovědné kroužky, ale také keramika apod.
Klub Domino pod vedením Ivany Kleinové reprezentoval na mnoha akcích v rámci
města Opavy, ale také na jiných místech ČR a v zahraničí.
Taneční soubor PULS Opava vystoupil na mnoha přehlídkách např. v Kolíně, Ostravě
a získal 1. místo na Mistrovství České republiky ve stepu a nominací na Mistrovství
světa.
Folklorní soubory Úsměv, Vrtek a Ischias reprezentovaly na mnoha kulturních akcích
v rámci města Opavy, ale také na jiných místech ČR a v zahraničí.
Jedním ze zájmových útvarů SVČ bylo i Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže
založené v roce 2000 jako jedno z nejstarších v České republice. Pod křídly SVČ tento
zájmový útvar působil od roku 2013.
V Loutkovém divadle SVČ Opava pracovalo třináct amatérských souborů,
které se věnovaly jak práci s loutkou, tak i činohře a tvůrčí dramatice. Pro veřejnost
odehrály na 80 představení a také se úspěšně zúčastnily mnoha festivalů a divadelních
přehlídek. Mnoha úspěchů dosáhli také členové zájmových kroužků, např. střeleckého
a vodáckého.
Z akcí zábavného charakteru se uskutečnily příležitostné aktivity: Tematické
pohádkové domečky a Bavíme se v domečku – cyklus víkendových akcí pro rodiče
s dětmi naplněný jak programem, tak dílnou ručních prací, technik a řemesel,
kde si účastníci pod vedením pedagogů vyráběli různé drobnosti, dále dětské
karnevaly, Mikulášské nadílky a Čertování, vánoční a velikonoční koncerty, Pololetní
vločka, Dneska tanec, zejtra párty, Klubíčka, Dudlík aneb cvičení s Hankou,
Velká městská drakiáda, Den dětí v Domečku aj.
Mezi velké akce patřil Den Země, Den stromů, Den dětí, Lampiónový průvod,
Cyklojízda, účast na festivalech Další břehy a Bezručova Opava.
SVČ byla jedinou institucí v Opavě, která se věnovala národopisné tematice –
pracovaly zde folklorní soubory, byly organizovány folklorní akce na území Opavského
Slezska, regionální folklorní festival s mezinárodní účastí Chodníčky k domovu
a dětský mezinárodní folklorní festival Děcka, poče se hrač.
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V září 2017 proběhl 32. ročník regionálního folklorního festivalu s mezinárodní účastí
Chodníčky k domovu, jehož hosty byly soubory Strzecha a Raciborzanie
z Ratiboře, FS Vŕbové prútie z Liptovského Mikuláše, Budapest Táncmüvészeti Stúdió,
folklorní soubor Klobučan z Valašských Klobouk, soubory a muziky z Opavského
Slezska.401

Základní umělecké školy
Základní umělecké školy v Opavě se spojily rozhodnutím Zastupitelstva
Moravskoslezského kraje na svém zasedání v září 2017. Konkrétně šlo o Základní
uměleckou školu, Opava, Solná 8, p. o., a Základní uměleckou školu Václava Kálika,
Opava, Nádražní okruh 11, p. o. Dále zastupitelstvo rozhodlo, že přejímající organizací
se stala škola na Solné, na kterou dnem sloučení přešla práva a závazky druhé
školy. Školy mají společné pojmenování, a to Základní umělecká škola, Opava,
příspěvková organizace. Od 1. ledna 2018 se ředitelkou sloučené organizace stala
Ivana Sýkorová.402
ZUŠ Solná (do září 2017)
V měsíci červnu škola tradičně pořádá talentové přijímací zkoušky. Přijímacího řízení
se pro další školní rok 2017/2018 účastnilo přesně 123 dětí. Komise doporučila
k přijetí 81 žáků různých věkových kategorií. Talentové zkoušky na ostatních oborech
probíhaly v měsíci květnu, na hudebním oboru bylo přezkoušeno 152 žáků,
na tanečním oboru 40 a na literárně-dramatickém oboru 20 žáků. Výtvarný obor ZUŠ
vykazoval celkem 450 žáků, ZUŠ V. Kálika měla ve školním roce 2017/2018 celkem
1 080 žáků, přípravné ročníky navštěvovalo 63 žáků.
ZUŠ Václava Kálika
Škola poskytovala vzdělávání ve třech oborech: hudebním, tanečním a literárnědramatickém. Školní vzdělávací program nesl název Umění je univerzální řečí
lidstva. K talentovým zkouškám se dostavilo celkem 245 uchazečů a z toho 240 ji
úspěšně vykonalo. Škola spolupracovala s rodiči v rámci SPRŠ, s orchestry a soubory,
s městem Opava prostřednictvím vystoupení souborů, orchestrů, pěveckých sborů –
jako byl pěvecký sbor Jeřabinka a také díky vystoupením v rámci festivalu Bezručova
Opava, promenádním koncertům. Škola spolupracovala s Církevní konzervatoří
Opava, s mateřskými, základními a středními školami, se Slezskou nemocnicí Opava,
s Psychiatrickou léčebnou, s domovy pro seniory a na různých charitativních akcích.403
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Sloučené ZUŠ
(září – říjen 2017)
Tradiční začátek školního roku s kulturním festivalem Bezručova Opava vítali žáci
výtvarného oboru, kteří si připravili se svými učitelkami zahajovací průvod festivalu
s názvem Paví „pávení“. V rámci tohoto festivalu byla otevřena výstava ZUŠka s díly
úspěšných absolventů, výtvarníků, sochařů, architektů výtvarného oboru školy.
Pozvání přijala spisovatelka a ilustrátorka Lucie Seifertová, která na svém workshopu
přiblížila žákům své pracovní techniky, které si mohli sami vyzkoušet. Učitelky
hudebního oboru podpořily festival Cesty za oponu, který pořádala Psychiatrická
nemocnice v Opavě. Chodníčky k domovu, akce v rámci Bezručovy Opavy,
se neobešla bez cimbálové muziky, kterou vedl pan Roman Kubala. Divadelní sezonu
zahájil Žesťový kvintet pod vedením Jiřího Kepy, který vystoupil také na zámku
na Hradci nad Moravicí.
V měsíci listopadu pořádala Základní organizace Českého svazu včelařů Opava, z. s.,
Den pro včelu v Obecním domě v Opavě. Sobotní přednášky a diskuze zpestřily práce
žáků ZUŠ s tématem včela ve všech variacích.
Na 24. ročníku soutěže Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus
reprezentovalo bývalou školu kytarové kvarteto vyučující Lenky Lebedové.
V měsíci listopadu žáci a učitelé převáženě hudebního oboru hráli na akcích spojených
s adventním časem, ale i na jiných společenských akcích. Na vernisáži prací
Leopoldy Parmy zahráli a zazpívali žáci paní učitelky Lenky Lebedové a paní učitelky
Zdeny Mervové. Advent na Masarykově střední škole zemědělské zahájili svým
zpěvem žáci paní učitelky Vávrové.
Benefiční koncert v kostele sv. Václava pro zrakově postižené osvěžilo kytarové
kvarteto L. Lebedové a zpěváci ze třídy Z. Mervové. Stejné obsazení účinkovalo
na sobotním adventním koncertě na MSZŠ v Opavě.
Také žáci literárně-dramatického oboru byli zapojeni do adventního času. Společně
s panem učitelem D. Volným tradičně účinkovali v Ježíškově poštovním úřadu
na Vánočních trzích města Opavy. Křest knihy A. Grobelný: Vzpomínky v historické
budově SZM doprovodili kulturním programem žáci paní učitelky L. Lebedové
a Z. Mervové. Vystoupení na Vánočních trzích měli také zpěváci ze sboru Grygeriánek
a tzv. Malého sboru pod vedením učitelů a učitelek M. Husové, D. Fryčové, L. Poledny
a M. Ripkové.
Na konci listopadu proběhl VI. ročník festivalu Magický klavír v proměnách času,
který se konal v Církevní konzervatoři v Opavě. Listopad uzavřelo adventní setkání
aktivistů a důchodců Magistrátu města Opavy a setkání opět zpestřili žáci učitelek
L. Lebedové a Z. Mervové.
Na počátku prosince otevřel výstavu Veřejná zpověď Filip Dušek, který byl přijat
na FaVU v Brně, obor fotografie a Fakultu umění v Ostravě – multimediální tvorba.
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Na konci měsíce se konala výstava v rámci projektu Učitel a jeho žáci u příležitosti
kulatin paní učitelky Lenky Sýkorové s názvem Za horizontem.
Pro pacienty Slezské nemocnice zahrála cimbálová muzika pod vedením pana učitele
Romana Kubaly. Cimbálová muzika účinkovala v průběhu měsíce na Vánočních trzích.
Zpěváci ze třídy paní učitelky Z. Vávrové si připravili na Vánoční trhy v Opavě Retro
koncert.
V koncertním sále školy se konaly v čase předvánočním koncerty téměř všech
hudebních oddělení školy – kytarového, pěveckého, akordeonového i klavírního.
Adventní koncert smyčcového oddělení a hostů se konal v sále Knihovny
Petra Bezruče.
Smyčcový orchestr a oba sbory školy měly ještě koncert Bílé Vánoce ve výstavní
budově Slezského muzea v Opavě a v Klášterní kapli na Kylešovské ulici.404
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Střední školy
Události ze života středních škol jsem čerpal převážně z výročních zpráv o činnosti
ve školním roce 2016/2017 a také, hlavně co se týče údajů o hospodaření, ze školního
roku 2017/2018.
Masarykova střední škola zemědělská
Školní statek spolu s Masarykovou střední školou zemědělskou v Opavě jako každým
rokem společně připravily oblíbené Dny mláďat – přehlídku mláďat hospodářských
zvířat, která se uskutečnila od 20. do 22. dubna v prostoru drobnochovu školního
statku na Englišově ulici. Na akci byla představena spousta hospodářských zvířat,
pro účastníky byly připraveny soutěže, hudební vystoupení, ukázky sokolnictví, výcviku
služebních psů, agility a další. Děti si mohly užít kolotoče, skákacího hradu a dalších
překvapení.405
Letošní Advent na zemědělce byl už desátý v pořadí. Proběhl 24. a 25. listopadu.
Pořadatelé opět připravili předvánoční dílničky pro děti, tvůrčí aktivity pro návštěvníky
při výrobě vlastních adventních věnců, komentované ukázky tvorby vánočních
aranžmá, ukázky tradičního i současného pojetí adventního času, vánoční trhy,
nazdobené vánoční stoly, výtvarnou soutěž pro děti, Veselé peklo s živými čerty
či Mikulášskou nadílku. Dále nechyběly vyřezávaný betlém, zvířátka a prodejní výstava
vánočního zboží a sortimentu různých soukromých prodejců, zoo koutek, vystoupení
živých kapel, pěveckých souborů, tanečníků, kejklířů, bubenického orchestru,
cimbálové muziky či pěveckého sboru školy s pásmem vánočních písní a koled.
Jezdecký oddíl připravil opakovanou koňskou čtverylku, žáci oboru chemik-operátor
pro změnu chemické divadlo. Program Adventu na zemědělce byl opět zakončen
ohňostrojem.406
Mendelovo gymnázium
V květnu pořádalo v Dukelských kasárnách Mendelovo gymnázium spolu
se statutárním městem Opava branné dny pro školy i veřejnost. Na její organizaci
se podíleli i Spolek živé historie a Armáda České republiky. Pro děti školou povinné
byly připraveny branné závody, které prověřily jejich znalosti a schopnosti zvládat
krizové situace. Akce seznámila školní mládež i širokou veřejnost s postupy
a chováním v situacích, které by je mohly potkat v každodenním životě. Proběhl také
branný závod. Důraz byl kladen na spolupráci a koordinaci při řešení problémů.407
Mendelovo gymnázium pravidelně reprezentovalo Opavu v Turnaji mladých fyziků.
Díky skvělé přípravě se školnímu týmu podařilo uspět a postoupit do prestižní vědecké
soutěže IYPT (International Young Physicists’ Tournament). Ta se konala v Singapuru.
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Soutěž vyžadovala dlouhodobou přípravu, jednotlivá řešení prezentovali soutěžící
před odbornou porotou v anglickém jazyce během fyzikálních soubojů a následně svá
řešení obhajovali při diskuzi s oponujícím týmem.408
Do argentinského Buenos Aires se vydali v říjnu studenti Mendelova gymnázia.
Studenti na 18. ročníku Mezinárodního Modelu UNESCO pracovali v odborných
komisích zabývajících se společenskými vědami, přírodními vědami, kulturou
a vzděláváním. Studentům se podařilo získat velmi dobrá bodová hodnocení za svá
vystoupení a některé jejich návrhy byly přijaty do závěrečné rezoluce celého jednání.
Na 21. ročník Opava Cantat na Mendelovo gymnázium se do Opavy sjelo
14 středoškolských pěveckých sborů, mimo jiné z Náchodu, Českého Těšína, Rokycan
či Litoměřic. Odbornou porotu vedla ukrajinská sbormistryně a pedagožka
Alla Sheiko. Zahajovací koncert se uskutečnil v pátek 10. listopadu v kostele
svaté Hedviky, závěrečný koncert o den později se odehrál ve dvoraně zámku v Hradci
nad Moravicí.409
Mendelovo gymnázium pokořilo rekord v nonstop výuce v délce čtyřicet jedna hodin.
Organizátorem rekordu byl Petr Michalčík, bývalý student školy, který se aktivně
účastnil minulého rekordu v roce 2003. Překonat rekord se podařilo třinácti studentům
krátce po půlnoci ze soboty 16. na neděli 17. prosince. Nonstop výuka spočívala
v kombinaci různých přenášek, exkurzí, fyzioterapeutických cvičení nebo také výroby
barefoot obuvi. Účastníci překonali svůj vlastní rekord z roku 2003, kdy výuka trvala
37 hodin. Na akci byli přítomni zástupci agentury Dobrý den, kteří nový čas zapsali
do České knihy rekordů.410
Slezské gymnázium
V rámci projektu Emise se konal na Slezském gymnáziu v pátek 6. ledna již třetí ročník
soutěže Gymkom, která původně vznikla na gymnáziu v Havířově. Mladí emisaři
ze základních škol prakticky řešili úkoly z chemie, fyziky, biologie, geografie
a matematiky. Pokoušeli se vyčistit znečištěnou vodu, zkoumali vlastnosti přírodních
červených barviv nebo zjišťovali, zda by dokázali rozsvítit LED diodu bez baterie jen
s použitím citrónu nebo jablka. Mezi jedenácti soutěžícími – tříčlennými týmy, nakonec
vykrystalizovali medailisté ze Základní školy T. G. Masaryka, Základní školy Edvarda
Beneše a Základní školy Vrchní.411
Studenti se díky programu Erasmus+ vydali do norského města Mo i Rana,
kde se uskutečnilo setkání v duchu ekologických témat jako například hospodaření
s vodou a její čistění, tání ledovců a únosná míra rybolovu. Navštívili i ostrůvek
Lovund, který leží až za polárním kruhem, ledovec Okstindbreen, kde přenocovali
a poučili se o místní fauně a flóře. Uviděli i polární záři.
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V týdnu od 19. do 24. března 2017 se skupina studentů Slezského gymnázia,
kteří se podílejí na projektu Emise, vydala do Bruselu. Vybraní studenti se obohatili
o nové informace včetně nových vědomostí o práci Evropského parlamentu.
Za Evropský parlament jejich otázkám čelili europoslankyně Kateřina Konečná,
Ladislav Miko a Eva Plocek Kubešová, která měla v agendě životní prostředí – klima,
emise CO2, EU ETS a látky. Všichni ocenili práci Slezského gymnázia v projektu Emise
a nabídli jejím zástupcům další spolupráci. Celý týden byl pro studenty velkým
přínosem v jejich vzdělání a již nyní se plánují další projekty, jak udělat nejen naše
město lepším – zdravějším – ekologičtějším.412
Slezské gymnázium úspěšně spolupracovalo se statutárním městem Opava. Žáci školy
byli čím dál častěji oslovováni nejen jako organizační zajištění, ale také jako inspirátoři
a tvůrci aktivit pořádaných městem. Jednalo se zejména o práci s žáky základních škol.
Studenti SGO v daném roce zabezpečovali Dny evropské mobility, lampionový průvod,
dopravní soutěž a Den dětí.
Dne 12. dubna se na opavském magistrátu konalo první jednání komise Zdravé město.
Slezské gymnázium zastupovaly dvě žákyně. Již 13. rokem fungovala spolupráce
s MŠ Eliška – speciální školkou, která byla určena dětem se zdravotním postižením.
Žáci – dobrovolníci pravidelně docházeli do MŠ na odpolední aktivity, a byli tak
výraznými pomocníky stálých pracovnic školky.413
Cyklus pravidelných přednášek realizovaných jednou měsíčně v prostorách Obecního
domu v Opavě pro opavskou veřejnost ve spolupráci s Opavskou kulturní organizací
nabízel nevšední témata a přednášejícími byli studenti či bývalí studenti Slezského
gymnázia, pedagogové školy či vybraní hosté. Přednášky realizované v tomto školním
roce byly zaměřeny například na Nový Zéland očima českého turisty, Projekt EMISE,
HELP-P3 aneb Pomocná ruka při poruchách příjmu potravy, Camino de Santiago,
Jak vzniká detektivka, Uprchlíci – oběti, nebo hrozba, Radikální svolení
s Janem Velkem, Člověče, nezlob se, že ještě nejsem dost starý, že už nejsem tak
mladý, Čeho lidé na konci nejvíce litují, Země Han.414
Divadelní soubor Bez názvu fungoval z iniciativy studentů Slezského gymnázia
v Opavě a v tomto školním roce nastudoval hru na motivy pohádky Jana Wericha
Fimfárum, se kterou vystoupil 31. ledna a 9. března 2017 pro veřejnost.415
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická
Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická Opava se stala součástí
programu Erasmus+, v jehož rámci spolupracovala na projektu Transit im Europa. Ten
byl zaměřen na logistiku, dopravu v minulosti i současnosti a její vliv na životní
prostředí. Partnery byly školy z Německa, Polska a Bulharska. První setkání se konalo
v Opavě. Opavskou školu navštívilo 13 studentů a 7 vyučujících včetně ředitelů škol.
První dny strávili hosté na Obchodní akademii a Střední odborné škole logistické
412
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v Opavě, kde prezentovali své práce na téma Význam železniční dopravy v mé zemi
a poté se v mezinárodních skupinách věnovali historickým obchodním stezkám
v České republice.
Žáci spolupracovali v rámci projektu Erasmus+ s partnery z šesti evropských zemí
(Německo, Rakousko, Rumunsko, Lucembursko, Turecko a Norsko) na projektu
Heimat Europa – was uns verbindete, was uns trennt. Všechny školy řešily
integraci minorit a migrantů do vzdělávání. Cílem projektu bylo sdílení zkušeností,
hledání a ověřování metod integrace a začleňování žáků do škol. Závěrečná
konference projektu se uskutečnila na začátku dubna ve Vídni, kde tato škola ukázala,
jak začleňuje zahraniční žáky do kolektivu.
Čtvrtý ročník Pohodového odpoledne pro seniory Iuvenes urbi uspořádala škola
4. května ve spolupráci se z. s. Poštovní logistik. Cílem akce bylo budovat
mezigenerační mosty mezi mladými lidmi a seniory. Žáci školy pracovali
jako konferenciéři a se seniory komunikovali v předsálí kina Mír v Opavě, kde se akce
konala. Na akci vystoupily soubory Vrtek, Seberevolta a akordeonový orchestr
ANDANTE.416
Studenti školy se zúčastnili vzdělávací aktivity projektu Europa im Transit,
který probíhal v rámci programu Erasmus+ a byl spolufinancován Evropskou unií.
V bulharské Vratse se studenti zabývali leteckou dopravou a jejími dopady na životní
prostředí, sami si pak připravili prezentaci na téma Flugverkehr in der Tschechischen
Republik.417
Na Národní konferenci Erasmus+/eTwinning 2017 konané ve dnech 12.–14. října
v Olomouci získala škola ocenění Pečeť kvality Erasmus+ školní vzdělávání 2017. Toto
ocenění se udělovalo nejlépe realizovaným projektům v ČR, které byly financovány EU
z programu Erasmus+. Projekt Nach den Spuren unserer Persönlichkeiten byl
jedním ze 4 oceněných. Byla to odměna pedagogům a žákům za jejich kvalitně
odvedenou práci.418
Prvního září byl zahájen projekt Erasmus+ UNESCO: World Cultural and Natural
Heritage v celkovém objemu 151 410 eur. Partnerské organizace byly z Bulharska,
Itálie, Portugalska a Francie. Projekt byl zaměřen na poznávání světového dědictví
UNESCO. Kladl důraz na hodnoty dědictví UNESCO tak, aby si studenti uvědomili,
proč by se přírodní, kulturní nebo duchovní dědictví mělo chránit a proč je
nedocenitelné. Komunikačním jazykem byla angličtina. Projekt měl také za úkol
podpořit patriotismus a toleranci k rozdílným kulturám, zvykům, náboženstvím
a sociálnímu postavení. První setkání hostila obchodní akademie a účastníci navštívili
Lednicko-valtický areál a Prahu. Druhé setkání proběhlo na italské půdě, ve městě
Montelepre na Sicílii, kde se účastníci seznamovali s památkami UNESCO v Palermu
a okolí.419
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Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola
Ředitelem školy byl Martin Ruský. Škola připravovala žáky zejména na práci
ve službách. Ke studiu nabízela maturitní obory Hotelnictví, Cestovní ruch, Podnikání.
Dále pak obory s výučním listem: např. Výrobce potravin, Pekař, Cukrář nebo KuchařČíšník či Řezník – Uzenář. V rámci vyššího odborného vzdělávání nabízela škola
obory Řízení hotelového provozu nebo Rozvoj a řízení regionální turistiky.
Ve školním roce 2016/2017 byly kromě jiného zrekonstruovány odborné učebny
v budově Vesny. V Schinzelově domě byla provedena rozsáhlá rekonstrukce
dámského kadeřnictví. Rada kraje také v tomto školním roce reagovala na havarijní
situaci tělocvičny, která byla součástí objektu budovy Husova 6 a uvolnila účelové
prostředky na opravu střechy ve výši 4,8 milionu korun, přičemž škola byla povinna
přispět ze svých zdrojů částkou 1 milion korun. Oprava byla realizována v období
letních prázdnin.420
Škola zaměstnávala v roce 2017 celkem 80,821 přepočtených pracovníků, jejichž platy
financovala ze státního rozpočtu. Celkem 34,468 přepočtených pracovníků platila škola
z jiných zdrojů.421 Ve škole pracovalo 135 zaměstnanců, z toho přepočtených
53,59 učitelů a 5,43 učitelů VOŠ. Ke konci srpna 2017 odešel kromě jiných ze školy
učitel odborných předmětů VOŠ Alexandr Burda.
Kromě prací a zajišťování odborných výcviků v opavských firmách a také na dalších
místech České republiky zajišťovala škola i praxi v zahraničí (například na Korsice,
ve Švýcarsku a podobně).
Na škole pracovala i Stravovací komise, která se vyjadřovala ke složení a kvalitě
jídelníčku, a její členy kromě zaměstnanců školy tvořilo 6 studentů.
V roce 2017 škola získala na provoz ze státního rozpočtu okolo 51,832 milionu korun
a na příspěvcích a dotacích od zřizovatele celkem 18,066 milionu.422
Na střední odborné škole studovalo v roce 2017 celkem 393 žáků, na středním
odborném učilišti 358 žáků (383) a vyšší odborné škole 87 žáků (107). V předchozím
školním roce to bylo celkem 410 žáků, 383 na středním odborném učilišti a 107 žáků
na VOŠ.423
Aktuality
Ve škole se uskutečnilo 10. ledna 2017 první kolo barmanské soutěže Kofola Cup
s účastí 16 žáků školy.
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Dvacátého ledna školu navštívil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák
a vyzkoušel umění kadeřníků v Schinzelově domě.
25. dubna 2017 se uskutečnil II. ročník cukrářské soutěže Marlenka Cup. Záštitu
nad konáním akce převzal Moravskoslezský kraj. Soutěžilo celkem 14 žáků oboru
Cukrář ze 7 krajských škol. Tématem letošního ročníku byl Talířový dezert s použitím
medu a ovoce.424
V roce 2017 došlo ke změně provozovatele samoobslužné jídelny Zelený jelen
na náměstí Svobody. „Na základě rozhodnutí zřizovatele předala s účinností od 1. 7.
2017 Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková
organizace, Tyršova 867/34, Opava samoobslužnou jídelnu Zelený jelen k hospodaření
organizaci Sírius, příspěvková organizace, Mánesova 1684/7, Předměstí, Opava,"
uvedla výroční zpráva.425
Střední průmyslová škola stavební
V čele školy stála Karla Labudová. Škola nabízela pouze denní studium čtyřletých
studijních oborů, které byly ukončeny maturitní zkouškou. Studovat tu mohli zájemci
o obory Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí.
Na škole studovalo k 30. září 2017 celkem 251 studentů (z toho 102 dívek).426 Na škole
učilo ve školním roce 2016/2017 celkem 25 interních učitelů včetně ředitelky školy,
jejího zástupce a vedoucího praxe. Ve školním roce 2016/2017 bylo ve škole celkem
12 kmenových tříd, v následujícím roce bylo tříd 11. Ve školním roce 2017/2018
vyučovalo 23 kmenových učitelů a dva učitelé byli zaměstnáni na DPP.
Ve školním roce 2016/2017 podalo na školu přihlášku v obou kolech přijímacího řízení
85 žáků základních škol, z toho 36 odevzdalo zápisový lístek, což činilo 42,35 %.427
Ve školním roce 2017/2018 podalo přihlášku ve všech kolech přijímacího řízení
120 žáků základních škol, z toho 74 odevzdalo zápisový lístek, což činilo 61,7 %.428
Celkové výnosy z hlavní činnosti v roce 2017 činily 18,617 milionu korun. Příspěvek
na přímé náklady na vzdělávání a na provozní náklady na rok 2017 tvořil
18,418 milionu korun, což bylo o 1,302 milionu více než v roce 2016. Celkové skutečné
náklady organizace v hlavní činnosti v roce 2017 činily 18,537 milionu, z toho mzdové
náklady 10,642 milionu a provozní náklady tvořily 3,898 milionu. Celkové provozní
náklady v hlavní činnosti byly oproti roku 2016 nižší o 185 tisíc korun. Škola dosáhla
hospodářského výsledku ve výši 281 410 korun.429
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Aktuality
V rámci cyklu Příběhy bezpráví pořádaného obecně prospěšnou společností Člověk
v tísni se ve škole uskutečnila v pátek 24. listopadu 2017 projekce filmu Udělal bych
to znovu, který vypráví příběh Františka Weindla, příslušníka protifašistického odboje
za II. světové války. V 50. letech pak jako odpůrce komunismu začal pomáhat těm,
kteří se cítili ohroženi a chtěli ze země odejít. Za to byl i s dalšími odsouzen na 18 let
do jáchymovských dolů. Poté následovala beseda s jedním ze signatářů Charty 77
Mgr. Ivo Mludkem.430
Střední odborné učiliště stavební
Studenti Středního odborného učiliště stavebního mohli využívat výhod, jako bylo
pololetní kapesné, pracovní vybavení, plat z praxe, prémie při ukončení ročníku.
Ve společném projektu Studuj řemesla se spojili regionální podnikatelé sdružení
ve Svazu průmyslu a obchodu, Střední odborné učiliště stavební a Hospodářská
komora Opava, aby motivovali vycházející žáky základních škol ke studiu řemeslných
oborů. V prvním ročníku podnikatelé vložili do projektu téměř 200 tisíc korun. Svědomití
studenti prvních a druhých ročníků s dobrou docházkou a slušným prospěchem
dostávali průměrné měsíční stipendium 400 korun, pracovní vybavení v hodnotě 4 000
korun zdarma a ti nejlepší pak prospěchové stipendium 500 korun při ukončení
školního roku. Patřili k nim budoucí zedníci, instalatéři, truhláři nebo třeba elektrikáři,
kteří už měli základy řemesla v malíčku. Studenty posílala škola na praxi do firem,
které se projektu účastnily, a tak měli možnost přivydělat si v rámci odborného výcviku
přímo u potenciálních zaměstnavatelů. S učilištěm takto spolupracovalo už 34 firem
z Opavy i okolí.431
Studenti uspořádali akce pro žáky 8. tříd s názvem – Den řemesel pro žáky základních
škol, kteří měli možnost podívat se na využití dílen pro výuku pracovních činností. Této
možnosti se zhostila ZŠ Boženy Němcové v Opavě. Její žáci využívali v průběhu
školního roku odborné dílny oboru truhlář pro zdokonalení práce s ručním nářadím.
Žáci si zhotovili různé výrobky ze dřeva.432
Střední škola průmyslová a umělecká Opava
Dalšímu zkvalitnění odborné výuky na Střední škole průmyslové a umělecké v Opavě
přispěly dva moderní programovatelné obráběcí stroje – CNC soustruh a CNC frézka.
Zařízení v celkové hodnotě 5,5 milionu korun se podařilo získat darem od krajské
pobočky Úřadu práce ČR v Ostravě. Žáci strojírenského oboru se tak mohli naučit
ovládat a programovat špičkovou techniku, s níž se pak mohli později setkat ve výrobní
praxi.433
Čtvrtý ročník prestižní soutěže Škola doporučená zaměstnavateli vynesl škole první
místo mezi středními školami Moravskoslezského kraje. Cílem celostátního projektu,
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jehož organizátorem byl Klub zaměstnavatelů Praha, bylo ohodnotit spolupráci škol
s firmami, která by měla být zárukou co nejlepší přípravy žáků pro praxi. Opavská
průmyslovka už čtvrtým rokem realizovala program Naše škola, v jehož rámci uzavřela
výhodné partnerství s řadou firem, zejména strojírenských. Učitelé technických
předmětů si formou stáží rozšiřovali své odborné znalosti a získávali přístup
k nejmodernějším technologiím, aby je poté mohli představit svým žákům. Škola
se také zapojila do akce Dny odborných dovedností, která mladým lidem ukázala
atraktivitu odborného vzdělání.434
Střední škola technická
Žáci školy měli možnost účastnit se projektu Elektrolaboratoře realizovaného
z operačních programů kraje, který reaguje na zastaralost výuky elektrotechnických
oborů. Především díky pořízení moderního vybavení pro výuku v rámci projektu došlo
ke zlepšení výuky těchto oborů v souladu s požadavky zaměstnavatelů a vysokých
škol.
Další projekt byl určen pedagogům školy a měl název Podpora kompetencí
k podnikavosti, iniciativě a kreativitě a jeho cílem bylo podpořit osobnostně profesní
rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení
zkušeností pedagogů a pomoc při společném vzdělávání žáků s možností
personálního posílení o koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele. Projekt,
který obohatil výuku, měl název Laboratoř virtuální reality svařování a obrábění, byl
spolufinancován Evropskou unií a jeho cílem byl vybudování dvou laboratoří virtuální
reality svařování a obrábění. Součástí projektu bylo vybudování bezbariérového
přístupu laboratoří včetně sociálního zázemí, zajištění konektivity školy a vybudování
odpočívacího koutu s úpravou zeleně.435
Střední škola zdravotnická, Opava
Město ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Opavě a sdružením
SebeRevolta uspořádalo na konci května u příležitosti Světového dne bez tabáku
dvoudenní preventivní akci pro 4. třídy opavských základních škol. Tato cílová skupina
nebyla vybrána náhodně, neboť průměrný věk, kdy děti začínaly experimentovat
s cigaretami, byl již 10 let. Žáci prostřednictvím týmové práce získali mnoho informací
o problémech spojených s kouřením. Novinkou letošního ročníku byla maketa plic,
která byla umístěna před Obecním domem, kde akce probíhala. Kolemjdoucí se tak
mohli dozvědět, jak vypadá zdravá plíce, co způsobuje kouření, případně si nechat
změřit svou vitální kapacitu plic. Z ankety pro 437 žáků ve věku 9 až 12 let vyplynulo,
že téměř 9 % již svou zkušenost s kouřením mělo.
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Slezská univerzita
Informace o Slezské univerzitě v Opavě byly čerpány ze dvou zdrojů – z Výroční
zprávy o činnosti za rok 2017 a ze zpravodajského portálu iNoviny.slu.cz
Statistické údaje
V roce 2017 vedl ve funkci rektora Slezskou univerzitu v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja,
Ph.D. Do funkce kvestorky nastoupila Ing. Ivana Růžičková, MPA (nahradila
Ing. Janu Polokovou), na postu tiskového mluvčího nahradil Mgr. Daniel Martínek
Karin Martínkovou. V průběhu roku 2017 nedošlo k žádným personálním změnám
ve vedení jednotlivých součástí (fakult) univerzity. Funkci děkana Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě zastával prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., děkanem
Fakulty veřejných politik v Opavě byl prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. a funkci ředitele
Matematického ústavu v Opavě zastával prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc. Předsedou
nově zvoleného AS SU se pro volební období 2017–2020 stal Ing. Werner Bernatík,
Ph.D.436
Nově ustanoveným orgánem Slezské univerzity v Opavě se díky novele zákona
o vysokých školách stala v roce 2017 Rada pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity
v Opavě. Tento patnáctičlenný orgán byl chápán jako garant systému zajišťování
a vnitřního hodnocení kvality i vnitřního systému akreditací univerzity.
Univerzita studentům poskytovala vzdělávání v celkem 33 bakalářských,
26 navazujících magisterských a 23 doktorských oborech, z nichž bylo 18 možné
studovat v angličtině. Magisterský navazující obor Mezinárodní teritoriální studia byl
realizován společně Fakultou veřejných politik v Opavě a Fakultou verejnej správy
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v tzv. joint degree. Celkem bylo zapsáno
2 708 studentů (údaj pouze pro opavské součásti), celkový počet všech studentů
byl 4 872, z toho 36 studentů se zdravotním znevýhodněním. V roce 2017
studium úspěšně dokončilo na opavských součástech 591 absolventů, celkem
pak 1 145 absolventů. V roce 2017 činila standardizovaná míra nezaměstnanosti
absolventů Slezské univerzity v Opavě 2,70 %, což v absolutním vyjádření znamená
celkem 32 nezaměstnaných absolventů.437
Vedle toho bylo na půdě univerzity realizováno celkem 91 kurzů celoživotního
vzdělávání, z toho 75 na tzv. Univerzitě třetího věku, které navštěvovalo celkem
1 127 posluchačů.
Počet zaměstnanců v roce 2017 byl 566, z toho 285 pedagogů (z toho 25 cizích
státních příslušníků), 38 vědeckých pracovníků (4 cizí státní příslušníci)
a 247 pracovníků v nepedagogických funkcích.
Na půdě SU se uskutečnilo 12 mezinárodních konferencí, z toho 10 s počtem
účastníků vyšším než 60.
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Události
Na Reprezentačním plesu v sobotu 11. února od 19 hodin v Kulturním domu
Na Rybníčku byla představena výpravná publikace vydaná k 25. výročí vzniku
Slezské univerzity v Opavě. Na 220 stranách kniha představovala historii i mezníky
vysokého učení v Opavě.
Student doktorského studia na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě
Roman Vondrouš získal významnou cenu ve fotožurnalistické soutěži Pictures
of the Year International v New Yorku. Na 74. ročníku této soutěže získal Vondrouš
v kategorii Sport Action 2. cenu za snímek Irská lavice pořízený při závodu
Velká pardubická.
Patnáctého března 2017 v ranních hodinách zemřel po těžké nemoci
historik, muzejník, vysokoškolský učitel, ale také žurnalista a scénárista
prof. PhDr. Mečislav Borák, CSc. Profesor Borák se zabýval českými dějinami
ve 20. století se zaměřením na Slezsko, situaci polské menšiny a na otázky v kontextu
česko-slovensko-polských vztahů. Významnou práci odvedl rovněž v oblasti studia
okupace a odboje v Československu za druhé světové války, po roce 1989 se stal
jednou z nejvýraznějších postav výzkumů politických represí obyvatelstva
v Československu i ve střední a východní Evropě v období od konce 30. do poloviny
50. let 20. století. Stěžejním a dlouholetým tématem byl pro prof. Boráka „katyňský
zločin“ z roku 1940 a osudy jeho obětí původem z českých zemí, především Poláků
z Těšínska. Zvlášť významná byla jeho zakladatelská role při výzkumu politické
perzekuce československých občanů v Sovětském svazu v letech 1918–1956. Za svou
vědeckou práci obdržel prof. Borák řadu vysokých českých i zahraničních ocenění,
mj. čestnou medaili Ministerstva zahraničních věcí ČR či zlatý Důstojnický kříž
Záslužného řádu Polské republiky. Za zásluhy o rozvoj Slezské univerzity v Opavě
a za celoživotní vědeckou práci byl prof. Borákovi udělen Slezskou univerzitou titul
doctor honoris causa.438
O prvním dubnovém víkendu zamířili zástupci Slezské univerzity v Opavě
a statutárního města Opavy do středověkem dodnes sálajícího německého města
Bamberg. Cílem cesty byla příprava výstavy historických fotografií a pohlednic města
Opavy s názvem Grüss aus Troppau – Staré pohlednice z domoviny ve velkoformátu
připravená Slezskou univerzitou a Institutem tvůrčí fotografie v Městském archivu
Bamberg. Výstava i prezentace byly zahájeny v pondělí 3. dubna a zpřístupněny
veřejnosti byly až 3. května 2017. Součástí výstavy byla setkání s pamětníky vysídlení
Němců po roce 1945 z Československa a vědecká konference za účasti historiků
z Německa a České republiky.439
Ve středu 19. dubna proběhlo v pražském letohrádku Hvězda slavnostní vyhlášení cen
52. ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy roku 2016, kterou každoročně pořádá
Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví. První cenu v kategorii
Bibliofilie a autorské knihy získala publikace Kde domov můj pedagoga ITF
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a fotografa Jindřicha Štreita. Se Štreitem na knize spolupracoval také pedagog ITF
a sociolog doktor Jiří Siostrzonek, který také do publikace napsal úvodní text. Ten je
osobitě laděný, poetický, přesto však i odborně reflektující život lidí bez domova.
Vysoce přerůstá rámec běžné výplně úvodních stránek knihy a vytváří spolu
se Štreitovými obrazy dokonalou symbiózu.440
Profesor matematiky a dlouholetý ředitel Matematického ústavu v Opavě
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., převzal ve čtvrtek 27. dubna 2017 čestný titul
doctor honoris causa. Ten mu udělila Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.
Titul mu byl udělen u příležitosti blížících se 75 narozenin.
V pátek 28. dubna 2017 v 11 hodin slavnostně otevřela Fakulta veřejných politik
Slezské univerzity v Opavě nové specializované pracoviště – výukový byt a speciální
výslechové středisko. Obě zařízení vznikla v rámci spolupráce fakulty a Policie
České republiky. Výukový byt byl určen k výuce převážně odborných předmětů
realizovaných na Fakultě veřejných politik v Opavě. Součástí výukového bytu bylo také
speciální výslechové středisko, zahrnující místnost pro přísedící a výslechovou
místnost. „Toto výslechové středisko bude sloužit pro výuku a nácvik komunikačních
a psychologických dovedností, a to se zaměřením na patologické jevy a krizové
situace. Nad rámec výuky mělo být výslechové středisko využíváno také Policií ČR,
Územním odborem Opava, pro realizaci zvláště kritických výslechů, kde bylo nutné,
aby výslech probíhal v přirozeném prostředí a zároveň mohl být v přísedící
místnosti přítomen státní zástupce a další odborníci např. psycholog,“ vysvětlila
Martina Vaculíková, referentka pro informace a propagaci fakulty, s tím, že se tedy
jedná o výslechy v rámci kriminality páchané na dětech, domácího násilí a obdobných
záležitostí.441
Cenu rektora Slezské univerzity v Opavě za rok 2016 získala posluchačka 4. ročníku
doktorského studijního programu Matematika RNDr. Jana Hantáková. Udělena jí byla
za mimořádný přínos v oblasti přírodních věd. Laureátka si ji převzala z rukou rektora
univerzity doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., v úterý 2. května 2017.
Čtvrtý ročník mezinárodního festivalu studentského filmu Opavský páv se uskutečnil
ve dnech 2.–4. května 2017. Hlavní cenu Absolutní páv získal animovaný snímek ruské
filmařky Poliny Kutukiny WELCOME, podruhé si cenu ve tvaru skleněného pavího
pírka převzala také maďarská studentka Hajni Kis za film Beautiful figure. Hned dvě
z cen v kategoriích získal student Slezské univerzity v Opavě Martin Siuda za hudební
videoklip Huménečko – O vojně.
Netradičně od pátku 5. května se v Opavě uskutečnil 20. ročník Opavského majálesu,
tedy oslav mladosti a studentského života, pořádaný Asociací studentů a přátel
Slezské univerzity. První den patřil majálesovému průvodu a večernímu Open Air
festivalu a v následujícím týdnu se uskutečnil majálesový Chill out, Divadelní den
a Literární den.
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Ve čtvrtek 8. června přijalo pozvání Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě vedení
města Opavy a zástupci médií, aby si přišli prohlédnout novou astronomickou
observatoř, která tímto dnem ukončila své „zkušební období" a byla oficiálně dána
do standardního provozu. Hosty pozval proděkan pro informace a rozvoj fakulty
Dr. Tomáš Gráf přímo do kopule, kde jim představil moderní teleskopické zařízení,
jehož základem byl elektronický dalekohled o průměru 250 mm a seznámil je
s možnostmi i s plánovaným využitím jak pro odbornou, tak laickou veřejnost.442
Dr. Daniela Pugliese, Ph.D., Italka působící ve Výzkumném centru teoretické fyziky
a astrofyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, se stala laureátkou
prestižního titulu Vědkyně roku 2017 v oblasti astrofyziky. Cenu uděluje nadace
UNESCO a světová kosmetická firma L'Oréal. „Pracuji na výzkumu rotace toroidálních
struktur kolem černých děr, sleduji kolize prstenců kolem nich i energii, kterou uvolňují.
Jinými slovy zkoumám černé díry jako zdroj obrovské energie,“ popsala své vědecké
zaměření Daniela Pugliese.
Ve středu 28. června 2017 byla na půdě rektorátu Slezské univerzity v Opavě
podepsána smlouva, na jejímž základě zástupci rodiny Dr. Vladimíra Neuwirtha
oficiálně předali písemnou pozůstalost tohoto významného rodáka z Komárova
u Opavy do správy Archivu Slezské univerzity v Opavě. Z pozůstalosti vznikl
samostatný archivní fond a byla evidována jakou součást Národního archivního
dědictví České republiky. Univerzitní archiv tak na sebe převzal zodpovědnost
za uložení pozůstalosti a péči o ni tak, jak mu to ukládá zákon o archivnictví. „Mimo jiné
pozůstalost obsahuje Neuwirthovu obsáhlou korespondenci, osobní doklady a některé
písemnosti osobního charakteru, rukopisy, překlady, ale také sesbíraný materiál
jako podklady pro vlastní písemnou práci, uprchlickou agendu z doby Neuwirthova
působení ve frankfurtské České katolické obci, materiály k jeho organizační práci,
materiály k různým významným událostem, různé náboženské materiály, materiály
k biografiím různých osobností, k české literatuře a řadu dalších písemností,“ uvedla
k pozůstalosti vedoucí univerzitního archivu Veronika Marková, která dodala,
že pozůstalost uloženou v univerzitním archivu tvořilo 118 archivních kartonů,
které seřazeny vedle sebe měřily téměř 15 běžných metrů.443
Ve dnech 31. srpna a 1. září 2017 se pod záštitou děkana Fakulty veřejných politik
v Opavě, prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr., uskutečnila konference Politický, sociální
a ekonomický vývoj Slezska, jež byla součástí letní školy v rámci výměnného
programu CEEPUS, kterou organizoval Ústav středoevropských studií FVP.
Fotografu a pedagogu Institutu tvůrčí fotografie prof. Jindřichu Štreitovi byla v pátek
8. září předána prestižní Cena primátora města Olomouce.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě pořádala v rámci Noci
vědců 2017 sérii přednášek. Hned na dvou místech, ve své hlavní budově
na Bezručově náměstí 13 a v Obchodním a společenském centru Breda & Weinstein,
se vedle přednášek spojených s diskusemi, prezentacemi i praktickými ukázkami
442
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největším lákadlem stala prohlídka fakultní observatoře, přestože pozorování vesmíru
nepřálo počasí a místo něj jen zazněla přednáška o současném výzkumu vesmíru.
Akcí se zúčastnily desítky Opavanů.
Na počátku zimního semestru 2017 slavnostně otevřela Slezská univerzita nově
rekonstruovaný areál v Hauerově ulici č. 4. Ten byl stavebně a dispozičně upraven
podle projektu Ing. arch. Aleše Vojtasíka z projekční kanceláře OSA projekt, s. r. o.
Původní
dvojsálí
turnerské
tělocvičny
používala
Slezská
univerzita
již před rekonstrukcí. Přestavbou univerzita získala moderní a dostatečné
prostory pro výuku svých umělecky zaměřených studijních oborů. Do dvora byly
k původní budově z 19. století přistavěny dva kvádrové objekty obložené žlutobílým
dekorem dle návrhu prof. Kvíčaly. V jednom objektu byly umístěny učebny,
audiovizuální technická pracoviště a kanceláře pedagogů, druhý byl určen pro sklady
a archiv. V původní hmotě tělocvičen vznikl multifunkční promítací sál, ateliery
pro multimediální tvorbu, baletní sál a zázemí. Ve dvoře bylo vybudováno parkoviště
a provedena kopie zachovaného pavilonu 1. slezského spolku chovatelů ryb z počátku
20. století. V jeho sousedství vyrostla pergola pro posezení a kulturní aktivity.444
V úterý 10. října 2017 se uskutečnilo slavnostní zasedání akademických senátů,
vědeckých rad a akademické obce Slezské univerzity v Opavě. Akademický den
v opavském kostele sv. Václava se již podesáté konal jako oficiální zahájení
výukového akademického roku. V rámci jeho programu zazněl projev rektora univerzity
doc. Pavla Tuleji a jeho slavnostní ráz rozšířilo předání jmenovacích dekretů novým
docentům, předání medailí Slezské univerzity v Opavě a v neposlední řadě také Ceny
rektora Slezské univerzity v Opavě. Poté se všichni hosté a účastníci akademického
dne přesunuli do univerzitního areálu v Hauerově ulici, kde si prohlédli nově
zrekonstruovanou budovu i zbrusu nové prostory určené pro výuku a aktivity studentů
umělecky zaměřených oborů.
Součástí komponovaného literárně-hudebního předvečera v „Evženu na Beethovence“
se v úterý 24. října stal také křest nové brožury věnované studijnímu oboru Kulturní
dramaturgie se zaměřením na divadlo, který byl na Filozoficko-přírodovědecké fakultě
Slezské univerzity v Opavě přednášen od akademického roku 2006/2007. Jen o rok
později se zrodil také festival Na cestě, který pravidelně na podzim připravovali studenti
tohoto oboru. Jeho název Na cestě dal rovněž název celé publikaci, a to s přívlastkem
2007–2016.
Plaketa Muzea Marie Konopnické v polském Žarnowci plus její medailonek. To je
pocta, které se dočkal u příležitosti 60. výročí založení muzea a 175. výročí narození
spisovatelky doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., literární historik a teoretik a pedagog
Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě.445
Benefiční koncert, jehož výtěžek 40 tisíc korun byl určený Natálce Kotasové, dívce
trpící dětskou mozkovou obrnou, se uskutečnil v úterý 14. listopadu v Klubu Art
Obecního domu Opava. Pořádala ho Asociace studentů a přátel Slezské univerzity.
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Po úvodním slovu moderátora doc. Jiřího Siostrzonka, rektora doc. Pavla Tuleji,
tiskového mluvčího univerzity Mgr. Daniela Martínka a Natálčina „patrona“
prof. Jindřicha Štreita, dostala slovo muzika. Nejprve zahráli Light&Love, po nich
se objevil Mirai a závěrečná hodina patřila Poetice.446
Ve vestibulu Univerzitní knihovny Slezské univerzity v Opavě se v úterý 28. listopadu
2017 uskutečnila vernisáž výstavy Hans Kudlich – osvoboditel sedláků, připravená
u příležitosti 100. výročí úmrtí Hanse Kudlicha. Vernisáže se mimo jiných zúčastnil
Dipl. Ing. Walter Kudlich. Výstavu pořádaly Univerzitní knihovna Slezské univerzity
v Opavě, Centrum multimediální tvorby a Ústav cizích jazyků Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě ve spolupráci s Oblastním muzeem
v Chomutově a Freundeskreis Bauernbefreier HANS KUDLICH e.V.447
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KULTURA
Ve Slezském divadle se 12. ledna konal výjimečný koncert třicetiletého klavírního
virtuóze, opavského rodáka Lukáše Vondráčka a orchestru Slezského divadla. Tento
umělec – nositel řady světových prestižních cen, byl před beznadějně vyprodaným
koncertem v divadle pozván na radnici, kde mu primátor Radim Křupala a další
představitelé města poděkovali za výbornou reprezentaci Opavy. Lukáš Vondráček,
dosud nejmladší držitel Ceny Petra Bezruče, odešel v 18 letech do amerického
Bostonu, aby mohl studovat klavír na prestižní škole. Za svou kariéru vystupoval
v několika desítkách zemí po celém světě. V roce 2016 se stal vítězem klavírní soutěže
královny Alžběty v Bruselu, která patřila mezi tři nejlepší na světě, což mu dalo
příležitost hrát na nejvyšší možné úrovni. Lukáš podal na koncertě ve Slezském
divadle famózní výkon a diváci si vyžádali několik přídavků. Inu, Opava má být na koho
patřičně hrdá.
Knihu Opavský uličník, která vyšla již koncem loňského roku, pokřtil 6. března
v Knihovně Petra Bezruče primátor města Radim Křupala společně s autory, historiky
Zemského archivu v Opavě Jaromírou Knapíkovou a Zdeňkem Kravarem. V této
obsáhlé publikaci byl uveden původ názvů celkem 313 ulic, představeny méně známé
osobnosti, po kterých jsou pojmenovány, a popsány významné stavby na těchto
ulicích. Slavnostního křtu v sále knihovny se zúčastnilo více než 120 hostů včetně
bývalých primátorů a zaměstnanců magistrátu a týmu, který se na vzniku knihy podílel.
Vyšla publikace Troppau 1945. Opava v roce nula historika Františka Švábenického,
která představovala první souborné zpracování událostí krizového roku 1945 v Opavě.
Kolektivní monografie byla sestavena z celkem deseti kapitol, které stručně shrnovaly
některé důležité otázky a události posledního válečného roku. Další témata
jako vysídlení Němců, činnost osidlovacího úřadu, konfiskace majetku, demolice
ve městě a spousta dalších se stanou předmětem studia pro druhý díl knihy,
kterou měl v plánu František Švábenický připravit.
Vyšla kniha o historii Opavy nazvaná Jak se žilo před velkou válkou a v době první
republiky. K vydání ji připravili pracovníci Slezské univerzity a Slezského zemského
muzea podle pamětí místního sokola, loutkáře a odbojáře Stanislava Petříka,
který v ní zachytil velmi autentickým a barvitým způsobem každodenní život v Opavě
od roku 1906 do roku 1938. Kniha byla zajímavá nejen pro opavské patrioty a zájemce
o historii města, ale také pro jazykomilce, neboť je v ní zachováno původní názvosloví
míst, především dnes již dávno zapomenuté názvy v němčině.

Kino Mír
Kino Mír patřilo neodmyslitelně ke kulturnímu životu v Opavě. Kromě běžného
promítání pro veřejnost se zde konala také řada mimořádných akcí. Především zde
uváděl Opavský filmový klub nejen pro své členy speciálně vybrané kvalitní tituly
světové i české filmové produkce a další zajímavé akce. Některé z nich uveďme.
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Poprvé v Opavě se konal 7. února festival filmů o přírodě Ekotopfilm. Jednalo se
o nejstarší festival dokumentárních filmů o životním prostředí a udržitelném rozvoji
na světě, jehož první ročník se odehrál ještě v bývalém Československu v roce 1974.
Je s podivem, že se od té doby konal už jen na Slovensku a teprve v roce 2016
na podzim se zase vrátil i do Česka. Cílem festivalu bylo zábavným způsobem vzbudit
zájem veřejnosti a mladé generace o ekologická témata, která měla vliv na každodenní
lidský život. Festivalové dopoledne bylo v rámci Junior festivalu věnované žákům
základních a středních škol. Odpoledne se pak promítala šestice vítězných filmů,
jež byly vybrány odbornou mezinárodní porotou z 81 snímků z celého světa. Filmy
ukazovaly krásu a bohatost přírody, přinesly nejnovější vědecké poznatky
a také nabídly řešení klimatických problémů. Součástí programu byla i beseda
se zakladatelem české pobočky celosvětové ochranářské organizace Sea Shepherd
Martinem Švadlenkou, na které mj. osvětlil důvody důležitosti ochrany moří a oceánů
i pro život u nás. Program festivalu snad navnadil návštěvníky k ekologičtějšímu
uvažování a chování s respektem k přírodním zákonitostem.448
Již tradičně se vrátil oblíbený cestovatel Jiří Kolbaba v březnu do Opavy se svou
besedou, tentokrát představil svou cestu po Havajských ostrovech, na které čekalo
návštěvníky dobrodružství i romantika na objevitelském výletě po šesti ostrovech
pacifického souostroví. Beseda se uskutečnila 8. března v kině Mír.
31. března zavítala do Opavy oblíbená kapela Wohnout unplugged s povedeným
vystoupením, na kterém zahrála spolu s hostem houslistou Vojtou Lavičkou své hity
v upravených akustických verzích.
4. května se konala již tradiční kulturní akce pro seniory Iuvenes Urbi,
nad kterou převzal záštitu náměstek primátora Mgr. Dalibor Halátek. Dříve narození
tak mohli prožít pohodové odpoledne na vystoupení akordeonového orchestru
Andante, zpěváků K. Bublíka, M. Fojtů, spolku Seberevolta Opava, folklorního souboru
Úsměv a dalších.
I v tomto roce si mohli posluchači vychutnat (5. 12.) Vánoční koncert Václava Hybše
s orchestrem a s hosty – hercem J. Lauferem a muzikálovými sólisty I. Moravcovou,
S. Tlustou, Š. Pechou, Š. Růžičkou, na kterém zazněly slavné světové melodie,
vánoční písně a koledy. Koncert pořádala Agentura Karla Kostery.
Kino Mír sloužilo občanům Opavy již od roku 1965, ale kromě nové fasády a drobných
oprav elektroinstalace bylo vše v původním stavu, proto se vedení města rozhodlo
v roce 2018 pro jeho kompletní rekonstrukci. Návštěvníci kina se tak mohli těšit
především na komfortnější sezení v sále, součástí oprav měla být také výměna
rozvodů, úprava vzduchotechniky a zabezpečení objektu proti požáru. Charakter sálu
by měl být i nadále multifunkční a kromě filmové projekce se zde měly odehrávat
besedy, divadelní představení nebo koncerty. I po rekonstrukci si kino mělo zachovat
svůj retro styl, dočká se digitalizace, ale měly zde zůstat také staré promítací stroje
pro 35 mm filmy.
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Knihovna Petra Bezruče
Budova Knihovny Petra Bezruče, jíž trvale náleží významné místo mezi
nejdůležitějšími kulturními institucemi města Opavy, se od 1. července 2017 stala
národní kulturní památkou.
V organizační struktuře knihovny v tomto roce nedošlo k žádným změnám. Znamenalo
to, že knihovna stále fungovala v hlavní budově, ve třech pobočkách a pěti místních
knihovnách v městských částech. V rámci výkonu regionálních služeb zajišťovala
metodickou pomoc 51 knihovnám v obcích regionu Opava. Pro své uživatele knihovna
provozovala webové stránky, komunikovala na Facebooku, Twitteru či Google+,
na sklonku roku i na Instagramu. Knihovna byla nápomocna 7 obecním knihovnám
při podávání grantů na modernizaci vybavení a služeb knihovny.
Rok 2017 proběhl ve znamení oslav 150. výročí narození Petra Bezruče. Tomuto
jubileu byl věnován i blok kulturních a vzdělávacích programů Bezručův rok, který byl
podpořen i dotačním titulem z Ministerstva kultury ČR. Fondy knihovny byly úspěšně
začleněny do Centrálního portálu knihoven České republiky. Dalším úspěšným
projektem byla realizace projektu Digitální kronika, jejímž cílem bylo zmapovat veškeré
aktivity knihovny včetně souvisejících událostí prostřednictvím článků, fotografií, videí
na jedno úložiště s intuitivním vyhledáváním. Na oddělení pro dospělé čtenáře byla
realizována ochrana fondu RFID technologií, která nejen zamezuje ztrátám knih
ve volném výběru, ale také výrazně urychluje revizi knižního fondu a případné
dohledávání špatně zařazených knih. Byla také realizována rozsáhlá renovace
vitrážového stropu a projekčně byla připravena rekonstrukce světlíku za podpory
Statutárního města Opava. Na sklonku roku začala příprava projektu připojení
knihovny na Hasičský záchranný sbor z důvodu nejvyšší ochrany objektu. Novinkou
bylo tzv. odložení knih z regálu.
Knihovna hospodařila s dotací v celkové výši 14 milionů korun, v níž největší část
pocházela z rozpočtu města Opavy. Menšími částkami přispělo Ministerstvo kultury
na vybavení knihovny RFID, na digitální kroniku, na projekt Bezručův rok, na podporu
klubové činnosti knihoven a na rozvíjení fondu zvukových knih. Na rozvoj regionální
činnosti přispěl také Moravskoslezský kraj. Hospodářský výsledek roku 2017 vykazoval
přebytek 31 820 Kč. Zlepšený hospodářský výsledek byl dosažen zapojením
rezervního a investičního fondu do výnosů. Rezervní fond byl čerpán ve výši
308 232 Kč k dalšímu rozvoji činnosti organizace. Investiční fond byl čerpán
na opravu uměleckých vitráží v budově Knihovny Petra Bezruče v Opavě v hodnotě
402 550 Kč.
Z výroční zprávy Knihovny Petra Bezruče odcitujme několik základních statistických
údajů. Knižní fond včetně poboček činil 261 577 svazků s ročním přírůstkem
12 427 svazků, v ostatních formách knihovna disponovala 17 573 jednotkami s ročním
přírůstkem 739 jednotek. Knihovna měla zaregistrováno celkem 8 291 čtenářů, z toho
5 027 v centrální části. Registrovaných čtenářů bylo o 134 méně než v roce 2016. Tato
klesající tendence se děje v posledních letech vlivem rozšiřujících se elektronických
služeb. Celkový roční počet výpůjček dosáhl 500 561, z toho 284 533 v hlavní budově
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knihovny. Také návštěvnost dosahovala vysokých čísel. Počet fyzických návštěv
dosáhl 170 386 osob, včetně účastníků kulturních a vzdělávacích akcí, u virtuálních
návštěv zahrnujících dotazy ke katalogu, rezervace knih a podobně byla návštěvnost
111 607 osob.
Knihovna P. Bezruče vykazovala mimo knihovnické služby také bohatou kulturně
výchovnou činnost v dalších oblastech, ke které se využíval zejména hlavní sál
knihovny a také přístupové prostory hlavně v centrálním sídle. V hlavním sále knihovny
probíhaly svatební obřady a vítání občánků, akce městských festivalů, výuka
na varhany Církevní konzervatoře a Základní umělecké školy V. Kálika. V tomto roce
bylo knihovnou zorganizováno 125 kulturních akcí a 202 vzdělávacích, dále
v objektu proběhlo 49 akcí uspořádaných jinými organizacemi, které navštívilo
5 800 návštěvníků. Z kulturních akcí to byly zejména koncerty a veřejná vystoupení,
které pořádaly Základní umělecké školy v Opavě a Háji ve Slezsku, Církevní
konzervatoř a také Pěvecký sbor Křížkovský a umělecká agentura K. Kostery.
Mezi vzdělávacími akcemi to byla například autorská čtení Richarda Skláře, Martiny
Formanové, nejčastěji zde mohli návštěvníci přijít na oblíbené cestovatelské
přednášky, které zazněly od Lenky Klementové, Patrika Kotrby, Saši Ryvolové,
Moniky a Jiřího Vackových, Petra Kůdely, Petra Pavlisky, Jiřího a Aleny Márových,
Petra Nazarova, dále na zajímavý cyklus jarních a podzimních přednášek
Doc. Ing. Dáši Remešové nebo Záhady východního Pruska od Milana Zacha Kučery.
Samozřejmě nechyběly ani výstavy, nejúspěšnější byla výstava sběratelských panenek
soukromé sběratelky Blaženy Konečné. V jarních měsících měli návštěvníci možnost
prohlédnout si výstavu Česká poštovní známka od roku 1993 po současnost. Výstavou
Slezské písně v proměnách času se dospělé oddělení připojilo k oslavám výročí
narození Petra Bezruče. Závěr roku patřil studentům SŠPU a jejich návrhům hraček
a herních předmětů. Mezi dalšími vystavovateli byli: Petr Pavliska, Vladimír Duda,
Jan Lang, Dan Trampler, Lucie Seifertová, Habrom Rokosz, Adam Zupko, také klienti
Chráněné dílny Vlaštovičky.
V pobočkách knihovny v Kateřinkách a Kylešovicích měli 13 výstav, 5 přednášek
a besed.
Knihovna se aktivně zapojila nejen do akcí města včetně festivalů Další břehy
a Bezručova Opava, Opavského Dne dětí aj., ale i do spousty zajímavých celostátních
akcí na podporu dětského čtenářství a informační gramotnosti. Již počtvrté to byla
soutěž iniciovaná knihovnou města Hradce Králové Lovci perel, do které se zapojilo
69 dětí, a byla zařazena do projektu Litera. Také proběhla pro děti jistě kouzelná
Noc s Andersenem spojená s přespáním v budově knihovny a neopakovatelnými
zážitky, která se uskutečnila v termínu celostátní akce a pak ještě v dalším termínu
pro žáky základní a praktické školy.
I v roce 2017 pokračoval projekt Celé Česko čte dětem a Středeční čtení dětem, nově
byl součástí celého projektu i Týden čtení. Projekt Už jsem čtenář – kniha pro prvňáčka
pokračoval i v tomto roce, kdy v průběhu třech měsíců navštěvovaly knihovnu dvě
přihlášené první třídy ZŠ Otické, aby se seznámily s literaturou. Začátkem června
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pak žáci slavnostně obdrželi z rukou spisovatelky Radany Sladké speciální knížky
pro prvňáčky vydané v roce 2017. K dalším akcím patřily programy Březen – měsíc
čtenářů a týden knihoven, Rosteme s knihou, Kniha ti sluší. V listopadu se knihovna
zapojila do nově vznikajícího projektu BOOKSTART – S knížkou do života. Projekt
by se měl začít realizovat od dubna 2018.
Pracovníci oddělení pro děti a mládež ve spolupráci s pedagogy ze základních škol
a jinými organizacemi připravili i v tomto roce akce a soutěže, byly to například jarní:
Jan Hus, jak ho neznáte, a podzimní: Petr Bezruč – známý i neznámý, konaný
v rámci celoročního projektu Bezručův rok, který zahrnoval např. přednášku,
sportovně-literární výšlap a podzimní vydání časopisu.
Díky vydání knihy Tajemná Opava byla ve vestibulu knihovny umístěna na podlaze
vědomostní soutěž téhož názvu, která se těšila velké pozornosti. Oddělení také
spolupracovalo s opavským klubem Pajdulák, jehož členové si připravili několik
ukázkových lekcí deskových her ve vestibulu knihovny.
Projektů organizovaných knihovnou pro základní školy se zúčastnili známí spisovatelé,
ilustrátoři, cestovatelé i historici, není tedy divu, že byl o tyto akce vždy velký zájem.
Na všech akcích se podílel celý kolektiv knihovny, který včetně poboček tvořilo
33 pracovníků.
Knihovna Petra Bezruče mohla rok 2017 považovat za velmi úspěšný, protože svými
výsledky výrazně přispěla ke kultivaci velkého počtu občanů Opavy a jejího okolí,
zejména mladé generace.

Kulturní dům Na Rybníčku
Kulturní dům Na Rybníčku zastává již řadu let nezastupitelné místo v kulturním životě
města, neboť po restituci Sněmovního sálu církevním řádem minoritů jako jediné
zařízení v Opavě disponuje dostatečně kapacitním univerzálním sálem pro různé
kulturní pořady, který je využíván nejen městem jako jeho majitelem, ale také formou
pronájmu dalšími kulturními opavskými institucemi.
Pro milovníky krásné hudby byly určeny abonentní koncerty z cyklu pořádaného
Magistrátem města Opavy. 17. ledna byl uveden Zápisník zmizelého
aneb Vivat Janáček! Zpěv Václava Čížka a Soni Jungové doprovázel na klavír
Lukáš Poledna. Cyklus pokračoval 14. února, kdy představil basklarinetista
Jiří Porubiak a klavírista Lukáš Michel díla známých skladatelů v abonentním
koncertu Zpívající basklarinet.
8. března patřil kulturní dům violoncellovému recitálu s názvem Variace
na přátelství, v němž zazněly skladby Bohuslava Martinů, Sergeje Rachmaninova
a Josefa Páleníčka v podání syna, hráče na violoncello Jana Páleníčka a klavíristky
Jitky Čechové. Další koncerty úspěšného cyklu proběhly např. v kostele sv. Václava
či ve Slezském divadle.
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11. února se zde uskutečnil Reprezentační ples města Opavy a Slezské univerzity.
Hvězdou večera byla Anna K., která zatancovala s partnerem ze StarDance
Markem Hrstkou. V hlavním sále hrála kapela Eremy swing, rock´n´roll, pop/rock,
hostem byl zpěvák Ondřej Ruml. Dále mohli návštěvníci zhlédnout ukázky flamenca
Las FlaRanitas z Bruntálu a stepařské vystoupení souboru Puls z Opavy. Ve vrchním
sále k tanci i poslechu hrála cimbálová muzika Gizdi z Opavy.
V lednu proběhl v kulturním domě Maškarní karneval aneb čertohrátky plný her
a soutěží pro malé i větší, který pořádalo Středisko volného času.
29. dubna se po roce vrátila oblíbená Dance Show Opava, kde byly k vidění
např. orientální tance, latinsko-americké tance, flamenco, burleska, ohňová show, atd.
Krásné zážitky, nové poznatky a úsměv na tváři si odnášeli všichni, kteří se stali
součástí oslavy svátku tance.
1. květen patřil v kulturním domě májové zábavě opavské Taneční školy Vítr
s názvem Láska je láska.
Velký umělecký zážitek zajistil návštěvníkům festival Kytarová smršť konaný
7. června. V programu vystoupili dva sólisté a dva orchestry. Vít Pískovský byl vítěz
ústředního kola soutěže ve hře na kytaru ze Základní umělecké školy E. Marhuly
Ostrava-Mariánské Hory, Veronika Hrdová byla vítězkou Mezinárodní rozhlasové
soutěže Concertino Praga a studentkou JAMU v Brně. Výběr ze svého repertoáru
zahrál Kytarový orchestr ZUŠ Jeseník pod vedením Václava Dvořáka a Kytarový
orchestr ZUŠ V. Kálika Opava pod vedením Lenky Lebedové, která byla zároveň
hlavní organizátorkou akce. Orchestry si zahrály i společně, doprovázeli je mladí
sólisté a sbor dětí.
11. listopadu se rozezněla kulturním domem podmanivá hudba vnitřních krajin
slovenského hudebníka Maoka.

Matice slezská
Matiční činnost v Opavě oslavila v tomto roce 140. výročí. Tématu oslav se obšírně
věnovalo únorové číslo zpravodaje Hláska. Na dvou stranách se k historii
Matice slezské vyjadřovala její předsedkyně Jana Novotná Galuszková, historik
Ondřej Haničák popsal historii Matice opavské a někdejší tajemník Matice slezské
Vlastimil Kočvara vylíčil vznik Matice slezské a její činnost v letech 1968 až 1977.
Ustavující valná hromada tehdejší Matice opavské se uskutečnila 12. února 1877.
Nedlouho poté spolek zakoupil objekt dnešního Matičního domu na Rybím trhu.
Později zde bylo také umístěno muzeum a spolková knihovna. Matice opavská byla
kromě jiného iniciátorkou zakládání mateřských i obecných škol a za svůj vznik jí vděčil
předchůdce dnešního Mendelova gymnázia, tehdy nazývané soukromé matiční české
gymnázium, které bylo založeno v roce 1883. Matice vytvářela také sbírkotvornou
činnost, založila Matiční muzeum, které pak přešlo do sbírek Slezského zemského
muzea. Spolek také vydával odborný časopis Věstník Matice opavské. Jeho první
číslo vyšlo v roce 1878. V roce 1936 byl přejmenován na Slezský sborník. Historie
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Matice slezské tvořila také významnou část výstavy, která v roce 2017 probíhala
v historické výstavní budově Slezského zemského muzea. Součástí výstavy byl
13. února workshop věnovaný výročí Matice slezské. Tento název vznikl až v roce
1968, kdy byla v době pražského jara činnost matice obnovena a vznikly dva oblastní
výbory – v Opavě a Českém Těšíně.449

Opavská kulturní organizace
Opavská kulturní organizace v roce 2017 opět provozovala svou kulturní činnost
v prostorách Obecního domu, Domu umění i přilehlém kostele sv. Václava, který byl
oblíbeným místem nejen pro konání koncertů, ale i k vykonání sňatečných obřadů.
Tento rok byl pro Opavskou kulturní organizaci velmi úspěšný. Podle výroční zprávy
byla organizace po určitých personálních potížích stabilizována a byla schopna
naplňovat své cíle i v rámci vedlejší činnosti, zejména v pronájmu prostor, a prokázala
tak dobré výsledky. Příspěvek zřizovatele na provoz byl 14 milionů, při celkových
nákladech přes 16 milionů korun překročil příjem také díky vlastním aktivitám částku
17 milionů, takže hospodářský výsledek vykázal příznivý zisk ve výši 929 tisíc korun.
Celková návštěvnost byla více než 57 tisíc osob. V expozici Cesta města, Galerii
Obecního domu i Domě umění byla rozšířena nabídka animačních programů pro školní
skupiny, ale také pro širokou veřejnost.
Mezi zásadní kulturní počiny roku 2017 v Opavě se bezesporu řadila realizace
unikátního jukeboxu na poezii tzv. Poeziomatu, který byl umístěn v sadech
Svobody před Obecním domem. Poeziomat se nacházel pouze v šesti městech
v České republice. V zahraničí jste jej mohli nalézt např. v Londýně, New Yorku,
Berlíně či Kyjevě. Akce byla realizována společně s literárním památníkem
Petra Bezruče. Mohli jsme si tak v poklidu parku poslechnout verše deseti
renomovaných nežijících regionálních autorů a deset básní aktuálních tvůrců
Moravskoslezského kraje, po dvou letech by měla být nabídka obměněna. Poeziomat
se těšil zájmu veřejnosti.
Opavská kulturní organizace v rámci své činnosti pokračovala v úspěšné spolupráci
s dalšími institucemi: Slezským zemským muzeem, Státním okresním archivem
a Zemským archivem v Opavě, s Galerií výtvarného umění v Ostravě, Kabinetem
architektury, Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity, Spolkem pro ostravskou
kulturu a Národním památkovým ústavem, také s řadou opavských škol. Opavská
kulturní organizace se opět jako hlavní partner podílela na přípravě a realizaci
městských festivalů Bezručova Opava a Další břehy, spoluorganizovala Majáles.
Širokou nabídku doplňovaly přednášky, Slezská muzejní noc, Dny evropského
kulturního dědictví či akce pro děti. Zcela poprvé mohli Opavané Zažít Opavu jinak,
které na atraktivnosti neubrala ani nepřízeň počasí. Dále to byl např. Den dětí, Léto
s městskou expozicí, obsahující komentované prohlídky ve vybraných objektech
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či parcích města, dva turnusy příměstského tábora v průběhu prázdnin, který se znovu
setkal s mimořádným ohlasem.
Připomeňme nejvýznamnější kulturní akce, které se v roce 2017 uskutečnily
v jednotlivých zařízeních organizace.
Expozice Cesta města
V roce 2017 navštívilo veškeré akce z produkce expozice Cesta města celkem
10 061 osob. Samotný prostor expozice (1. patro Obecního domu) navštívilo
6 783 osob. V rámci činnosti oddělení expozice bylo realizováno 7 krátkodobých
výstav.
Kromě stálé expozice bylo možno zhlédnout řadu zajímavých výstav. Doprovodné
programy byly nachystány také v opravdové jurtě postavené v lednu před Obecním
domem.
Výstava z minulého roku Třetí rozměr staré Opavy, která nás vrátila
na konec 19. století, kdy byl v Opavě zahájen provoz Kaiserpanorama – přístroje,
který umožňoval prohlížení takzvaných stereoskopických fotografií, pokračovala
do 31. března.
Další výstava konaná od 8. dubna do 7. června se zaměřila na osobnost opavského
rodáka: Arnošt Rychlý. Hudební skladatel a jeho město. Jemu byl věnován také
diskuzní večer v Klubu Art a 2. května i křest publikace Arnošt Rychlý a Opava.
Diskutujícími byli Tomáš Elis, Karel Boženek, Ondřej Haničák, Markéta Haničáková.
Výstava Dějiny nemocniční péče v Opavě seznámila návštěvníky s dějinami opavské
zdravotní péče od vzniku první moderní všeobecné nemocnice v Opavě na počátku
19. století do konce 2. světové války. Mimo nástin vývoje Heiderichovy, resp. pozdější
Zemské nemocnice, byl zmíněn i vznik a vývoj Nemocnice sv. Alžběty (známé jako
U Rytířů), soukromého sanatoria Fritze Pendla a opavských lékáren. Pozornost byla
věnována i důležité funkci Opavy jako lazaretního města během 1. světové války.
Většina z celé řady exponátů se vystavovala v Opavě poprvé. Výstava pojatá jako
první část výstavního cyklu věnovaného dějinám zdravotnictví v Opavě probíhala
od 21. června do 25. září
O velkou vlnu zájmu se v měsících září a říjnu postarala v sadech Svobody instalovaná
panelová výstava Opavská Nej II., která tak navázala na úspěšnou první výstavu
z loňského roku. Autorský kolektiv pod vedením Martina a Kateřiny Pelcových připravil
deset témat, která z Opavy vytvářejí pozoruhodné místo, nejen v rámci českých zemí,
ale také na úrovni Evropy a celého světa. Návštěvník se tak mohl blíže seznámit
s největší továrnou na sušenky, s nejstarším muzeem na našem území, s prvním
dokladem o mílovém právu u nás, s první zmínkou o věžních hodinách na našem
území, s prvním zásilkovým obchodem v monarchii, s první továrnou na žiletky u nás,
prvním fotografickým atlasem na světě, s prvním pomníkem Friedricha Schillera
v českých zemích, s nejuznávanějším českým okultistou a s jedinou konkatedrálou
v České republice.
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Další úspěšná výstava, tentokrát interaktivní, s názvem Retrogaming o historii
osobních počítačů, herních konzolí a automatů byla k vidění od 4. října
do 19. listopadu. Jednalo se o putovní výstavu, která byla zapůjčena z Regionálního
muzea v Litomyšli. V herním doupěti si mohli návštěvníci zahrát legendární videohry
a první počítačové hry.
Poslední dvě výstavy v tomto roce byly zahájeny společně 7. prosince přednáškou
Mgr. Rostislava Krušinského a pokračovaly i v dalším roce.
Na výstavě Krajina starých sídel byl prezentován výběr 67 vedut (pohledů na města,
hrady atp.), litografií zobrazujících významná místa Moravy a Slezska z dílny otce
rakouské litografie Friedricha Adolfa Kunikeho. Litografie pocházely z cyklu,
který vycházel v letech 1833–1835 a obsáhl přibližně dvě stě míst z oblasti Čech,
Moravy a Slezska. Představoval tak jeden z prvních ucelených souborů vyobrazení
českých zemí vydávaných tiskem. Základem knihy Krajina starých sídel byla
reprodukce z alba, které si nechala sestavit a svázat hrabata ze Žerotína. Toto album
obsahovalo pouze listy vztahující se k Moravě a Slezsku, které nesly typické znaky
Kunikeho dílny. Uplatňovala se na nich tehdy oblíbená idylická krajina s propracovanou
kompozicí, ústředním motivem a stafáží v podobě obrazů ze života venkovanů
i panstva. Výstavu připravil autorský tým Vědecké knihovny v Olomouci pod vedením
Miloše Korhoně.
Současně s touto výstavou byla prezentována v klenotnici expozice (bývalý bankovní
trezor) také výstava Codex gigas. V expozici Cesta města měli návštěvníci
možnost zhlédnout maketu tzv. Ďáblovy bible zhotovenou Žambereckým knihařem
Jiřím Foglem. Nejednalo se o věrnou kopii, maketa však zachovává parametry
originálu: váhu, rozměry a napodobovala vzhled kožené vazby se zdobným kováním.
Součástí výstav byly oblíbené vzdělávací programy pro školy, komentované prohlídky,
u některých i přednášky. V rámci trvalé expozice pořádala Opavská kulturní organizace
další přednášky na různá témata, která se více či méně vztahovala k expozici
a na nichž přednášeli pozvaní experti z různých odborných zařízení. Během roku
se uskutečnilo celkem osm přednášek buď ve výstavním prostoru, nebo v Klubu Art,
případně v Sále purkmistrů.
Galerie Obecního domu
V Galerii Obecního domu se v tomto roce konalo osm výstav s celkovou návštěvností
bezmála 6 tisíc osob. Pět výstav bylo původních opavských projektů, prostor dostali
především mladší a regionální výtvarníci nebo projekty spojené s tímto regionem.
Projekt Slezské angažmá byl realizován ve spolupráci se Slezským zemským muzeem,
Památníkem Petra Bezruče a městským festivalem Další břehy.
První výstava Neposílejte nám už žádné rukopisy věnována prvnímu desetiletí
opavského nakladatelství Perplex pokračovala již od prosince roku 2016.

145

Od 9. února do 5. března se představil se svou výstavou s příznačným názvem
Žít v hlavě opavský malíř Peter Hudran, který výrazovým, často smyšleným
portrétem, vyjadřoval nejrůznější duševní stavy.
Pod názvem Dotyky přírody vystavoval v době od 9. března do 2. dubna opavský
fotograf Pavel Melecký, který se soustředil na přírodní jevy v okolí města a přehrady
Slezská Harta. Jeho fotografie znázorňovali realitu, šlo tedy o zcela čistou a přirozenou
krásu samotné přírody.
Další výstava Vojna in the Kittchen se pojila k programu festivalu Další břehy
a přinesla od 6. do 30. dubna do Galerie Obecního domu zajímavé kontrasty
velkoplošných barevných olejomaleb Vladivojny La Chia a menších graficky pojatých
kreseb komiksového rukopisu Jakuba Königa – Kittchena.
Nejnavštěvovanější se stala bezesporu výstava Kovárny Milostovice / Tisíc dvě stě
padesát stupňů Celsia, která byla kupodivu první opavskou výstavou tvorby této již
od roku 2002 úspěšně fungující dílny. Čtveřice uměleckých kovářů Ondřej Géla,
Stanislav Holík, Jan Braunš a Jan Balner tvořila společně pod jedním jménem, což bylo
v době, kdy byl kladen důraz na individualitu, poměrně neobvyklé. Návrhy pocházely
většinou od Ondřeje Gély, na realizaci se však podílela celá dílna, čímž bylo dosaženo
kýženého osobitého stylu. Jednalo se o výstavu plastik ze železa, ale i propracované
kresebné návrhy a nerealizované objekty milostovických kovářů. Při pohledu
na vystavená díla jsme mohli obdivovat kvalitní provedení a smysl pro detail
a dynamiku některých plastik, které nás přímo vtahovaly do děje, např. kůň
proskakující rám, Diana vystřelující šípy a z dračího vejce klubající se mýtický tvor.
Právě s linií archetypálních mýtických motivů jsme se ve tvorbě této dílny setkávali
nejčastěji, ale mohli jsme vidět i abstraktnější motivy. Výstava zahrnovala také
komentovanou prohlídku s kovářem Ondřejem Gélou, připravena byla také exkurze
do kovárny a doprovodný program pro školy a školky. Výstava, kterou bylo možno
zhlédnout od 11. května do 18. června, přilákala 1 660 osob.
V létě od 22. června do 3. září byl galerijní prostor věnován výstavě maleb legendě
opavské graffiti scény Lukáše Pavlíčka – Zero, která se přiřadila také k velmi
úspěšným. Tento vystudovaný grafik působil na opavské graffiti scéně od počátku
90. let a ve své volné tvorbě se intenzivně věnoval street artu a nástěnným malbám.
Obrazy tvořící dokonalý tvar kruhu v různých variacích byly vytvořeny přímo na výstavu
a byly namalované kombinovanou technikou s použitím štětců, sprejů, fixů, válečku
atd. Tento talentovaný umělec byl mimo jiné autorem nevšední fasády veřejných toalet
v centru města.
Podzimní čas patřil hojně navštěvované výstavě regionálních angažovaných autorů
s názvem Slezské angažmá. Mnoho spisovatelů ze Slezska se v 19. století podílelo
na buditelských službách pro národ, ale až Petr Bezruč národ přímo vyburcoval
a vzbudil jeho zájem o aktuální národnostní a sociální problematiku, a patřil tak
mezi nejzásadnější osobnosti české angažované poezie. V souvislosti s jeho
150. výročím narození si kurátoři výstavy Vladislav Holec a Pavel Šmíd kladli otázku,
jakou sílu má angažované umění dnes, která společenská témata nutí umělce
vyjádřit se nahlas – politika, feminismus, uprchlíci, sociální problémy, nebo tíha
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minulosti? Odpověď nám přinesla výstava vybraných autorů, na které se představili
např. Daniel Balabán, Lenka Klodová, Jiří Surůvka, Pavel Šmíd, Tomáš Alfery,
Patricie Fexová a další.
Závěr roku – od 6. prosince, patřil výstavě ostravského malíře Václava Buchtelíka
s názvem Tmo ve mně pojdi, ve které jsme mohli najít expresivní polohy, osobní
zpověď i inspiraci historickou malbou.
Foyer kavárny bylo opět využito k výstavám menšího rozsahu, které tematicky
navazovaly na hlavní galerijní prostor nebo byly věnovány samostatným výtvarným
dílům či fotografiím.
Dům umění
Dům umění s přilehlým kostelem sv. Václava byl stále nejrozsáhlejším výstavním
prostorem ve správě OKO. Měl také nejvyšší návštěvnost, v tomto roce to bylo
21 874 návštěvníků. Během roku se uskutečnilo celkem 21 výstav, které byly jako
obvykle uspořádány v blocích. Těch bylo celkem 6, vždy se společnou vernisáží.
Stejně jako v minulých letech byla v každém bloku jedna výstava věnována zápůjčce
z Galerie výtvarných umění v Ostravě, která tímto způsobem představuje opavské
veřejnosti výběr významných děl ze svých sbírek.
Výstavy v roce 2017 zahájil blok výstav konaných od ledna do února. Mohli jsme vidět
výstavu s názvem Armutidisovi: Střed-t zájmů. Jednalo se o společnou výstavu
rodiny Armutidisových, která představila jejich současnou tvorbu a aktuální výtvarné
polohy. Bodem střetu jejich děl se stala příroda, která je však pouze jedno z mnoha
témat či motivů, které jsou pro tyto tři umělce inspirací. Výstava byla sestavena
ze sochařských a fotografických děl.
Dále jsme mohli vidět výstavu jedné z nejvýraznějších českých malířek nejmladší
generace ateliéru M. Rittsteina (AVU, Praha) Lucie Skřivánkové: Ve stínu,
která představila průřez svou tvorbou z let 2011 až 2016. Její práce mapovaly cestu
přes objevy nových inspiračních zdrojů (O. Niemeyer v Brazílii) až po návrat do Prahy,
do zahrad a ateliérů obklopených přírodou. Hlavním tématem autorčiny tvorby a její
výstavy byl vztah mezi přírodou a architekturou.
Výstavy doprovázely klauzurní a diplomové práce Institutu tvůrčí fotografie
Slezské univerzity s názvem Soukromá teritoria a díla zásadního umělce české
výtvarné scény první poloviny 20. století umělce E. Filly zapůjčené GVUO. Mezi
nejvíce zastoupené autory v této kolekci patřil právě Emil Filla. Ve sbírce byl
prezentován téměř dvaceti obrazy, které velmi komplexně zachycovaly jeho tvorbu.
V počátcích sice vytvářel několik pozoruhodných prací pod vlivem expresionismu, dále
se už jeho tvorba zaobírala především kubismem. Fillova tvorba se postupně
pod vlivem politických změn v Evropě proměnila a vzrůstající hrozba války a nacismu
vnesla do Fillova díla novou etapu. V Domě umění byl tento pozoruhodný autor
prezentován výběrem, který představil jeho dílo od počátku století do konce čtyřicátých
let.
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K nejúspěšnějším patřila výstava Josef Lada, která spolu s díly klasika české moderny
Antonína Procházky zapůjčené GVUO tvořila druhý blok výstav v období od března
do května. Výstava Josef Lada byla připravena jako kurátorský projekt pro Dům umění
ve spolupráci s řadou partnerských organizací i soukromých galerií.
V tomto roce uplynulo 130 let od narození a zároveň 60 let od smrti Josefa Lady,
českého malíře, ilustrátora, scénografa a spisovatele. Dům umění si tato výročí
připomněl rozsáhlou výstavou, která návštěvníkům představila průřez autorovou
tvorbou. Výstava zájemce seznámila s vývojem autorovy tvorby. K vidění byly také
rané ilustrace a karikatury do časopisů a novin vydávaných na počátku 20. století,
především v Humoristických listech. Výstava měla rozsáhlý doprovodný program,
zajímavé komentované prohlídky s bývalou vedoucí Památníku Josefa Lady
v Hrusicích Zdenou Burianovou, animační programy, dětský koutek a obchůdek
s upomínkovými předměty. Dům umění navštívilo v tomto období celkem úctyhodných
6 832 návštěvníků.
Třetí blok výstav v období od 20. května do 2. července představil výstavu s názvem
Femme Fatale sochaře Radka Andrleho, asistenta Olbrama Zoubka a člena volného
sdružení Umělecká beseda. K vidění byla nejen sochařská díla, ale i kolorované
slepotisky. Jeho díla byla inspirována krásou lidského těla, jak dokazovaly jeho série
Femme Fatale připomínající svou podobou dávné Venuše. Tyto vysoké postavy oblých
a elegantních tvarů byly výrazným artefaktem prostoru, v němž vzpřímeně stály.
Svá sochařská díla umístil v prostorách atria a ambitu v přízemí Domu umění.
Výstava architekta a fotografa Milana Pitlacha s názvem Londýnský deník byla
připravena ve spolupráci s Kabinetem architektury. Milan Pitlach byl jako absolvent
Fakulty architektury Českého Polytechnického Institutu v Praze (dnešní ČVUT)
zaměstnán v architektonickém ateliéru Delta, odkud byl v letech 1969–1970 přijat
na stáž do Londýna. V tomto anglickém období vytvořil fotografickou sérii Londýnský
deník, která představila výběr z 8 tisíc negativů. Šlo o záznamy vlastní existence,
které byly formovány jeho věkem, zálibami, charakterem jeho londýnských přátel,
místem, kde bydlel atd. Nakonec se však zachovalo pouze několik kontaktních otisků
a přibližně sto zvětšenin. Většinu tohoto obrazového materiálů totiž zabavila policie
po jeho emigraci do Německa v roce 1981. Výstava byla realizována v prvním
a druhém patře sloupové síně, kde si návštěvníci mohli prohlédnout také záznam
z londýnských ulic konce 60. let 20. století. V prostorách refektáře proběhla
již pravidelná přehlídka maturitních prací studentů SŠPU Opava, kde mohli
návštěvníci nahlédnout do současného výtvarného vývoje školy a jejích studentů.
Čtvrtý blok výstav – čtyři umělci. Jeden z nejúspěšnějších českých výtvarníků
nastupující generace Vladimír Houdek, jehož abstraktní malba v sobě nesla výrazné
kontrasty a geometrické prvky, které svou kompozicí získaly téměř pop-artový dojem.
Tvorba Vladimíra Houdka působila konzistentním charakterem, obsahovala originální
rukopis a jakousi nezaměnitelnou auru. Vladimír Houdek v Domě umění představil svá
nejnovější díla nejrůznějších formátů, a to od malých kolorovaných kreseb
až po velkoformátové malby na plátně.
Dále se představil Opavský architekt, výtvarník a sochař Jan Bindr, který ve svém díle
využil kontrast materiálů. Ať už to byla kombinace dřevo-nerez či povrchová úprava,
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především barev červená-černá, šlo o propojování jasně vytyčených ploch, které svým
spojením vytvořily trojrozměrný objekt. V jednom případě mohlo jít o stojící sochu
s geometrickými prvky a výraznou hranou, jindy zase o závěsný objekt připomínající
svou estetikou hudební nástroj či nějaké mechanické nářadí. Rozsáhlá výstava jeho
děl byla rozprostřena v atriu, ambitu a refektáři.
Třetí umělkyně byla Marcela Mrázková, která velkou část svého života věnovala výuce
výtvarné výchovy v Opavě i v okolních vesnicích. Ve své tvorbě se věnovala kresbě,
malbě, grafické práci, ale také keramice a textilu. Na výstavě představila především
díla na papíře. Šlo o otisky různých materiálů, např. linoleum, lepenka, nitě, které dále
upravovala pomocí různorodých nástrojů a technik. Výstava byla umístěna do 2. patra
sloupové síně.
Blok letních výstav uzavíral další ze série předních českých malířů ze sbírek GVUO –
Václav Špála, který byl společně s dalšími malíři své doby členem progresivní skupiny
Osma, ale také spolku Mánes a Skupiny výtvarných umělců. Byl výrazně ovlivněn
francouzskou scénou. Navzdory silnému kubistickému vlivu si Špála svou barevností
a především sepětím s venkovem a lidovými motivy vytvořil vlastní rukopis.
Jeho osobitost a určitá míra individualismu se nepřímo vázala k jeho členství
ve skupině Tvrdošíjní, kde působil společně s dalšími autory české moderny,
např. Josefem Čapkem, Janem Zrzavým a Vlastislavem Hofmanem. V Opavě byl
představen postupný vývoj Špálovy tvorby v komplexní šíři.
Pátý blok obsahoval výstavy konané v rámci festivalu Bezručova Opava – síla
tradice, vernisáž a slavnostní zahájení bylo 1. září.
Projekt bulharské autorky Mimozy Bocin: Ikony současnosti se zabýval tradicí
pohostinnosti. V tomto tématu pracovala Mimoza Bocin především s balkánskou tradicí
stojící proti dnešní xenofobii, nejistotě a strachu ze všeho cizího. Téma bylo
zpracováno nejen pomocí maleb, ale také instalace vytvořené ze židlí a igelitu. Výstava
byla realizována v atriu a ambitu.
Výstava Sto let Hollaru: Současná tvorba byla kolektivní přehlídkou současných
umělců skupiny Hollar, která navazovala na tradici svých grafických zakladatelů
a předchůdců. Název sdružení pak přímo uctíval dílo a význam nejuznávanějšího
českého barokního grafika Václava Hollara. Tato výstava návštěvníkům nabídla široké
spektrum nejrůznějších grafických postupů a technik. Velký počet uměleckých děl byl
instalován v prostorách prvního a druhého patra sloupové síně.
Zajímavá byla také výstava s názvem Krajka Karly Klusoňové, na níž byla
představena v prostorách refektáře díla z paličkované krajky. Autorka posunula tuto
tradiční řemeslnou tvorbu do prostředí tvorby výtvarné, dodala dílu nejen dekorativní,
ale i umělecký charakter. Návštěvník tak mohl vidět nejen obrazy, ale i nejrůznější
objekty obsahující detaily z krajky.
Výstava retrospektivního charakteru v kostele sv. Václava Bezručova Opava
na plakátech svým záznamem šedesáti let existence festivalu vytvářela zajímavý
pohled a vzpomínku na minulost. Jednotlivé plakáty festivalu prezentovaly nejen
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vizuální podobu a styl jednotlivých autorů, ale také například politické souvislosti
daného období.
Šestému bloku výstav v závěru roku vévodila výstava betlémů z 19. a 20. století
ze sbírek Slezského zemského muzea s názvem Nastal čas vánoční. V prvním patře
sloupové síně pak byla instalována autorská výstava docenta Institutu tvůrčí fotografie
FPF Slezské univerzity v Opavě Václava Podestáta s názvem S andělem uprostřed
davu, která představila výběr jeho dosavadní tvorby v oblasti subjektivního dokumentu.
Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě již tradičně představil v Domě
umění nejnovější diplomové a klauzurní práce svých studentů na výstavě Diplomky
a klauzury ITF.
Závěrečný blok výstav roku doplnil další z čelních představitelů České moderny
a jedna z osobností progresivní výtvarné skupiny Osma Otakar Kubín ze sbírek
GVUO. V počátcích byl Procházka ovlivněn expresionismem podobně jako řada
jeho kolegů, záhy se však stal představitelem kubismu a v polovině dvacátých let
se už věnoval především novoklasicismu. Antonín Procházka během svého života
pobýval deset let v Ostravě a následně i v Brně. Jeho časné práce byly v danou dobu
mimořádně ceněny jak sběrateli, tak historiky umění a byly zařazovány na tematické
výstavy v zahraničí. GVUO spravoval velmi zajímavou kolekci jeho prací, ze které jsme
mohli vidět výběr těch nejzásadnějších děl.
Klub Art
V klubu se konalo spoustu různorodých akcí – koncerty rozličných žánrů, zahraničních
i domácích hudebníků, besedy, přednášky, divadelní představení, literární a básnické
večery, filmová promítání atd. Řada kulturních akcí byla také součástí tradičních
městských festivalů a opět se zde uskutečnil oblíbený festival dokumentárních filmů
o lidských právech Jeden svět. Osmým rokem pokračovaly projekty – jazz context
představující aktuální projekty české i zahraniční jazzové hudby, a theatro zabývající
se aktuální českou alternativní divadelní scénou.
Většina kulturních akcí se těšila velké návštěvnosti a zájmu, návštěvnost jednotlivých
akcí se však bohužel stále odvíjela od mediální známosti jednotlivých projektů.
Na kvalitní alternativní a jazzové projekty, alternativní divadlo či literární akce přišel
mnohdy zlomek lidí. Přesto trvala snaha dramaturgie klubu o rozmanitost nabídky tak,
aby byli spokojeni i ti nejnáročnější návštěvníci.
Klub Art byl velmi aktivní a spolupracoval s řadou opavských škol a institucí, pořádal
např. cyklus autorských čtení ve spolupráci s Nakladatelstvím Perplex, také
se spolupodílel na Dni poezie, ve spolupráci se Slezským gymnáziem pořádal
celoroční projekt přednášek různého zaměření a také koncerty studentských kapel,
spolupracoval také se Slezskou univerzitou na celoročním projektu autorských čtení
v německém jazyce, na divadelním festivalu Na cestě, na festivalu Majáles (druhé
podium) apod.
Po celý rok bylo v Klubu Art velké množství živých hudebních vystoupení s opravdu
širokou škálou zastoupených žánrů. Byly to například punkrocková opavská kapela

150

Staré Pušky (21. 1.), 3. února se konal hudební večer, kde se představily Čtyři tváře
Blues – Š. Gruchala, Bužma, Khyr brothers, Blues station, drum and bassová kapela
Heartbreak (4. 2.), legendární psychedelická rocková kapela Primitive Group (18. 2.),
dne 25. 2. jsme se mohli oddat písním plné elektronických zvuků z projektu Ostrak
Mode – J. Ostřanský, M. Chyška, D. Šoltis, 24. 3. zase náloži tvrdé muziky kapel
Malignant Tumor, Nahum, Scars of the Insane. Poklidné Vítání jara proběhlo
s kapelou Country s.r.o., kde k poslechu a tanci zpívala Alexandra Špruncová
(25. 3.). V rámci festivalu Další Břehy se konal 6. 4. koncert Jana Spáleného,
Petra Rímského a kapely Dobrozdání, 12. 4. koncert Luboše Pospíšila s názvem
Route 66 připomínající zpěvákovo jubileum.
Zavítat jsme mohli i na okouzlující duo zpívajících violoncellistek Tara Fuki (4. 5.)
či na výjimečné vystoupení Quasi Improvvisato? (11. 5.) hukvaldské cimbalistky
Gabriely Jílkové a jejího hosta islandské klarinetistky Auður Edda Erlendsdóttir,
kde jsme se mohli těšit ze souladu dvou krásných hudebních nástrojů. Dne 8. 11. přijel
legendární rapper z New Yorku Afu-Ara, 16. 11. byl na programu jazzový koncert
The Gizd Q, 9. 12. oblíbená popová kapela Naděje. Zajímavých hudebních akcí bylo
mnoho a svůj šálek čaje si mohl vybrat opravdu každý.
Také v tomto roce pokračovaly oblíbené talk show Jakuba Plaskury s hosty – Hovory
s... Pozvání přijali např. Karolína Mališová a Monika Horsáková (14. 3.),
Michal Stalmach a Jakub Šiřina (15. 6.), orientální tanečnice Eva Grambalová
a primátor města Radim Křupala (29. 11.).
Na programu byly také nejrůznější besedy a tematické večery, 4. dubna přijel kytarista
populární české kapely Wohnout Honza Homola, který se představil jako vášnivý
cestovatel, fotograf a písničkář. Ve spolupráci se Slezským zemským muzeem
proběhla 19. června premiéra nového pořadu Alfreda Strejčka a Štěpána Raka
povídání o Petru Bezručovi a jeho každoročních výstupech na Lysou horu s názvem
Lysá hora zase svádí... Také poslechový pořad a diskuze s Janem Rejžkem –
Kalejdoskop (3. 5.) nebo beseda známého českého komentátora Štěpána Škorpila
s legendou české atletiky Imrichem Bugárem (6. 9.), v rámci středečních přednášek
se Slezským gymnáziem byla např. podnětná beseda o EU s europoslancem
Pospíšilem (27. 9.).
O další formy umění se postarali např. sólisté Národního divadla
moravskoslezského, kteří se v tomto roce představili hned dvakrát – 16. 5.
v Operetním muzikálovém expressu Vídeň – Paříž – New York! a 14. 12.
v hudebně-zábavném pořadu s názvem Od operety k muzikálu.
23. února přijelo autorské divadlo MALÉhRY hereček Daniely a Nikoly Zbytovských
a Barbory Seidlové, které předvedly v pořadu Čtení ke kafi scénické čtení z rukopisů
Daniely Zbytovské doplněné úsměvnými komiksy Venduly Chalánkové. Dále proběhlo
např. divadelní představení souboru Bez názvu Slezského gymnázia Fimfárum (9. 3.).
Čtvrtý ročník festivalu Malá inventura, který přinesl výběr zajímavých představení
nového divadla posledních let, se uskutečnil od 22. do 25. října v klubu a zahájen byl
u kašny pod Ptačím vrchem groteskním představením divadla Wariot Ideal. 23. října
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se divákům představila oceňovaná pohybová performance Supernaturals,
kde se nejlepší tanečnice roku 2015 Martina Hajdyla Lacová a její kolega
Stano Dobák ve svém vystoupení rozhodli stát superhrdiny. Program festivalu 24. října
pokračoval vesmírným mikropředstavením pro jednoho diváka μSputnik. Společně
s první umělou družicí Země – Sputnikem, jsme se vydali na cestu vesmírem, kde jsme
mohli prožít dobrodružství spojená se závody o dobytí vesmíru. Poté ovládl Klub Art
umělecký gang Depresivní děti touží po penězích, jejichž světské mystérium
nazvané Martyrium aneb Umění trpět nás přesvědčilo o tom, že štěstí je jen sen
a utrpení skutečné. Poslední den festivalu patřil dokumentárnímu představení
Busking/Un Limited. Spielraum Kollektiv přivedl na scénu hvězdy českého
buskingu, tedy pouličního umění. Nahlédli jsme do života různorodých pocitů
pouličních umělců i do nepsaných pravidel ulice.
V rámci festivalu Další Břehy se konaly v klubu Art filmové projekce, které jsou
uvedeny v příslušné části kroniky.
Divácky velmi oblíbený festival o lidských právech Jeden svět tentokrát s tématem
Umění spolupráce ve dnech 27. až 31. března připomněl hodnotu společného úsilí
a sdílení. V době populistické rétoriky, negativních diskusí a falešných zpráv
na sociálních sítích je spolupráce pozitivní cesta jak reagovat na rozdělenou
společnost v krizi hodnot. Jak řekla ředitelka festivalu Hana Kulhánková: „Spolupráce
je především vzájemná komunikace a sdílení, zvykli jsme si, že slovo sdílet znamená
rychle poslat dál facebookový příspěvek, který jsme si ani pořádně nepřečetli. Vraťme
se k původnímu smyslu slova sdílení. Znamená to dělit se nebo být ochoten sám sobě
něco upřít a zvažovat důsledky své volby pro ostatní.“ Festival byl zahájen
dokumentem Děti online, na kterém nechyběla režisérka Kateřina Hager. Snímek
o tzv. generaci Z neboli dětech nového tisíciletí nám představil tři příběhy mladých lidí
o těžkostech dospívání v době, kdy se zábava i nebezpečí přenesly do virtuálního
počítačového světa. Poté byl promítnut film z kategorie Hlavní soutěž – Plastic China,
o rodině žijící v malé továrně na zpracování plastů. Režisérka Eva Tomanová natáčela
se třemi hrdinkami a výsledkem byl film Duši neprodám, dotýkající se bolestného
tématu náhradního mateřství. Další česká režisérka Tereza Reichová představila svůj
film Epidemie svobody, který klade otázky k aktuálnímu tématu povinného očkování.
Program festivalu obsáhl palčivá témata týkající se např. uprchlické krize a integrace
přistěhovalců, také šlo o problematiku toxicity a jejího negativního vlivu na zdraví
zaměstnanců v čínských továrnách při výrobě stále nových a nových modelů
notebooků, mobilů a elektroniky vůbec, problematiku transsexuality a lidí s menšinovou
sexuální orientací a další. Celkem bylo promítnuto 14 filmů.

Slezské divadlo
Rok 2017 byl charakterizován především stabilizací ve vedení všech souborů
Slezského divadla. Na počátku roku proběhla dvě výběrová řízení, v nichž odborné
komise vybraly za šéfa činohry Jiřího Seydlera a za šéfa opery a baletu Lubora Cukra.
První půle roku probíhala ještě v rámci dramaturgického plánu předchozího vedení,
počátek sezony nové od září již byl plně určován novým ředitelem Slezského divadla
Mgr. Iljou Rackem, Ph.D.
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Slezské divadlo uvedlo v tomto roce celkem deset premiér. Činohra představila první
premiéru dne 22. ledna, šlo o náročné a velkolepé drama jedné z největších osobností
světové literatury Fjodora Michajloviče Dostojevského Bratři Karamazovi. Toto dílo
uvedl opavský divadelní soubor kupodivu zcela poprvé, další Dostojevského dílo Zločin
a trest byl uveden v opavském divadle pouze jednou v roce 1967. Podle slavné
dramatizace Evalda Schorma z r. 1979 tento rozsáhlý románový opus s opavskými
herci nastudovala slovenská režisérka Iveta Jurčová. Jevišti dominovala velkolepá
stavba scénografa Toma Cillera. Role Karamazova se ujal Kostas Zerdaloglu, Míti
Jakub Stránský, Ivana Michal Stalmach, Smerďakova Martin Valouch a další.
V únoru se o dvě velkolepé premiéry postaral operní a baletní soubor uvedením
hudebních děl významného skladatele strhující a nadčasové hudby Carla Orffa – opery
Chytračka a scénicky provedené kantáty Carmina Burana. Děj Orffovy Chytračky byl
inspirován pohádkami bratří Wilhelma a Jacoba Grimmů. U nás dobře známá Chytrá
horákyně Boženy Němcové nebo Královna Koloběžka od Jana Wericha, zkrátka
pohádka o králi a chytré dívce, která uhodla všechny hádanky, na nepoctivce použila
lsti a nakonec získala lásku samotného krále, měla svou premiéru v roce 1943
ve Frankfurtu nad Mohanem. Režisér Lubor Cukr přenesl děj Chytračky do moderního
prostředí kabaretu, čemuž odpovídala scéna Jaromíra Vlčka i hezké kostýmy
Samihy Maleh. Na pódiu se tak před zraky diváků objevilo typické prostředí šantánu:
bar, židle, stoly a lahve, vzadu pak bylo situováno malé jeviště na jevišti. Povedeným
překvapením bylo nečekané prozrazení režiséra Cukra, který celou dobu spal jako
jeden z hostů na stole v kabaretu a vyskočil na diváky až při děkovačce.
Na divadelních prknech se představila také jedna z nejhranějších skladeb 20. století –
strhující až dojemně nádherná Carmina Burana, ve které Orff použil anonymní
německé, francouzské a latinské texty z konce 13. století, texty potulných středověkých
hudebníků a básníků, které byly nalezeny v klášteře Beurum (Buranum). Odtud
pochází název skladby. Skladba napsaná jako kantáta líčila různé podoby lásky,
stížnosti na zkaženost světa, zkázu dobrých mravů atd. Skladbu uvedly operní sbor
Slezského divadla a Moravský komorní sbor pod vedením Kremeny Pešakové.
V sólových pěveckých partech se představil Alexander Vovk, Pavel Klečka,
Jakub Rousek, Barbora Perná Řeřichová a další. Ve scénickém provedení se předvedl
balet opavského divadla v choreografii Valerije Globy. Za dirigentským pultem v obou
dílech stanul dirigent Státní opery Praha Richard Hein.
Další premiéra, divákům představena v březnu, byla konverzační komedie Řeči,
která byla dílem jednoho z nejúspěšnějších amerických dramatiků posledních čtyřiceti
let Neila Simona, nekorunovaného krále broadwayských činoherních scén i muzikálů.
V roce 1991 získal Pulitzerovu cenu a nominace na další světové ceny. Byl to velmi
plodný autor, napsal již více než třicet her a rovněž třicet filmových scénářů,
které bývaly zároveň adaptacemi jeho divadelních komedií. Právě jednou z nich byla
i komedie Řeči. Premiéru na Broadwayi měla v roce 1988 a měla více než 500 repríz.
Hru plnou svižných a vtipných dialogů, ve které nikdo až do konce neví, co se vlastně
doopravdy stalo, zrežíroval a scénografie se ujal Roman Groszmann, kostýmové
přípravy se zhostila Sylva Marková. Hráli Sabina Muchová, Jakub Stránský,
Ivana Lebedová, Martin Valouch, Martin Táborský, Kamila Srubková, Michal Stalmach
a další.
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23. dubna uvedlo divadlo premiéru české opery, která se řadí bezpochyby
mezi nejkrásnější a nejoblíbenější, Rusalka skladatele Antonína Dvořáka. Režijně se jí
ujal sám ředitel Ilja Racek. Rusalku napsal Antonín Dvořák na libreto dramatika,
spisovatele, básníka, politika a činoherního režiséra Jaroslava Kvapila,
kterého inspirovaly pohádky H. Ch. Andersena, Erbenovy balady a další.
Jaroslav Kvapil v Rusalce vyostřil kontrast světa lidí a světa nadpřirozených bytostí,
v němž si musela hlavní hrdinka vybírat mezi životem a smrtí. Originální libreto patří
k nejkvalitnějším v celé české operní literatuře, jeho básnická krása byla jistě velkou
inspirací pro Dvořákovo zhudebnění. Dramaturgie opery se ujala Jana Andělová
Pletichová. V opeře Rusalka účinkovali Tereza Kavecká, Barbora Řeřichová,
Katarína Mikšíková, Juraj Nociar, Milan Vlček, Dalibor Hrda, Martin Gurbaľ,
Barbora Polášková, Ilona Tichá, Šárka Maršálová, Katarína Jorda, Katarína Vovková
aj. Dirigoval Marek Šedivý. Autorkou návrhů scény a kostýmů byla Dana Hávová,
choreografii vytvořil Jiří Pokorný. Sbory připravila sbormistryně Kremena Pešaková,
hudební příprava Libuše Vondráčková a Jana Hajková. Tento klasický český titul byl
velmi kladně přijat jak stálými návštěvníky divadla, tak i v rámci školních představení
mladým publikem.
Poslední premiérou činohry této sezony byla v květnu uvedená konverzační
tragikomedie Večeře, jejíž autorkou byla současná anglická dramatička, herečka
a režisérka Moira Buffini. Úspěšná britská hra nadějné autorce vynesla nominaci
na cenu Olivier Award. Mohla připomenout Kdo se bojí Virginie Woolfové od Edwarda
Albeeho. Světovou premiéru měla v londýnském Národním divadle v roce 2003.
Zajímavá hra oplývající suchým humorem a psychologickou manipulací,
kde se divákům vkrádá na mysl vtíravá otázka jaký, že je skutečný motiv téhle večeře.
S touto inscenací se po třech letech do Opavy vrátil známý režisér Petr Štindl,
který přizval ke spolupráci scénografa Petra B. Nováka, kostýmní výtvarnici
Jitku Fleislebr a skladatele Petra Hromádku. Hráli Martin Valouch, Sabina Muchová,
Michal Stalmach, Tereza Bartošová a Daniel Volný.
Poslední premiéru sezony představil 25. června operní soubor, jednalo se o jednu
z nejuváděnějších operet Johanna Strausse mladšího Cikánského barona. Opereta
byla poprvé uvedena 24. října 1885 v divadle Na Vídeňce. Libreto napsal
Ignác Schnitzer podle povídky Saffi od Móra Jókaie. Libretista Schnitzer upravil příběh,
zvýraznil hlavní mužskou postavu, posílil cikánské a vojenské prvky. Opereta
poukazovala na boj za habsburský panovnický rod, na vítězství a také odměnu
bojovníkům. Toto kvalitní libreto a skvělá kompozice valčíkových melodií zaručily
ohromný úspěch díla až do dnešní doby. Režie a choreografie se ujala Dana Dinková,
dirigentské pozice Petr Šumník. V hlavních rolích vystoupili Juraj Nociar,
Dušan Růžička Čipra, Šárka Maršálová, Ilona Tichá Žofka, Tereza Kavecká,
Barbara Sabella Michael Kubečka, Jakub Tolaš, Barbora Čechová, Lenka Pavlovič,
Katarína Jorda a další. Cikánský baron naplnil očekávání a byl vřele přijat opavským
publikem.
Po letní pauze započalo divadlo 24. září novou sezonu 2017/2018 komedií Modrý
z nebe od amerického dramatika a herce žijícího na Floridě Michaela McKeevera. Tato
hra se objevila zcela poprvé na profesionální scéně v České republice. Za své hry
obdržel Michael McKeever různé lokální divadelní ceny, byl také jedním ze zakladatelů
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divadla Zoetic Stage v Miami. Hra byla situována do domu, kde zdánlivě žila úplně
normální rodina. Syn Avery se vrátil domů po osmi letech strávených cestami
po Evropě a přivezl s sebou snoubenku Gillian. Oba se postupně setkali s obyvateli
domu a vidí, že zde není něco v pořádku. Zatímco Gillian napadlo jediné řešení – zavřít
všechny do blázince, Avery začal situaci chápat a cítil se doma čím dál líp. Komedii,
která byla divácky velmi dobře přijata pro vskutku originální humor, přeložil
Martin Fahrner, režíroval Jiří Seydler, hráli Daniel Volný, Hana Vaňková,
Kostas Zerdaloglu, Ivana Lebedová, Tereza Bartošová a Kamila Srubková.
22. října uvedl operní soubor premiéru opery Giuseppe Verdiho Falstaff. Je autorovým
posledním dílem a zároveň jedinou uváděnou komickou operou. Libreto napsal
A. Boito na Shakespearův námět Veselých paniček Windsorských. Hlavní postavou byl
postarší rytíř, který měl neodbytnou touhu svádět vdané paničky. Windsorské dámy
však nebyly hloupé a nastražily past, do které se nevítaný nápadník chytil. Děj
podstatně rozvířili i jejich manželé a milenecký pár. Opera byla uvedena v italském
originále s českými titulky. V moderním režijním pojetí Lubora Cukra byla velmi dobře
přijata především odbornou kritikou. Scénu vytvořil režisér s Ondřejem Barošem,
kostýmy Josef Jelínek a divadelní orchestr vedl dirigent Marek Šedivý. Titulní postavu
ztvárnil Richard Haan, Zdeněk Kapl jako Ford, v roli Nanetty příjemně překvapila
Anna Začalová, z dalších rolí mezzosopranistka Lucie Hilscherová v roli paní Quickly
a další.
19. listopadu mělo premiéru komediální drama Všechno je v zahradě, kterou napsal
americký dramatik, trojnásobný nositel Pulitzerovy ceny Edward Albee (přeložila
Dana Hábová). Jeho tvorbu charakterizoval jízlivý humor, s nímž ve svých dílech
odhaloval temné stránky manželství, výchovy či pohodlného života vyšších
společenských vrstev. Tato hra z roku 1967 byla i v této době až pozoruhodně
současná a divákům nabídla nejeden podnět k zamyšlení. Pod vedením režiséra
Michala Przebindy, který v Opavě už dříve hostoval jako herec v inscenaci Donaha!,
jsme mohli vidět Jakuba Stránského, Sabinu Muchovou, Jakuba Georgieva,
Daniela Volného, Hanu Vaňkovou a další.
Těsně před Vánoci byla uvedena česká premiéra zábavné kovbojské operety Arizona
Lady, jejímž autorem byl maďarský skladatel Emmerich Kálmán. Ale moc nechybělo
a opereta skončila nedokončena v prachu zapomnění. Emmerich Kálmán totiž
na sklonku svého života dílo téměř hotové nabídnul Curyšské opeře, která ho odmítla,
neboť v poválečném Německu nebyl zájem o broadwayské show. S odmítnutím
se Kálmán těžce vyrovnával a na Vánoce roku 1950 měl několik záchvatů mrtvice,
což jej poznamenalo do konce života. Naštěstí se jeho syn Charles rozhodl dílo otce
dopracovat a nechat uvést. Opereta měla premiéru v Bavorském rozhlase a teprve
potom na scéně v Bernu v roce 1954. Příběh se odehrává v roce 1920 v Arizoně,
kde má farmu dcera maďarského emigranta Lona Farrell (Lucie Hájková). Lona řeší
problémy s chodem farmy a také se svými nápadníky, místním šerifem Sullivanem
(Zdeněk Kapl) nebo zpívajícím kovbojem Royem Dextrem (Juraj Nociar). Druhý
ústřední pár tvoří podomní obchodnice Nelly Nettleton (Barbora Čechová) a kovboj
Chester Kingsbury (Michael Skalický). Zápletku doplňují mexičtí mafiáni v čele
s rančerem Lopezem Ibanezem (Dalibor Hrda). A hlavní roli, samotnou Arizonu Lady,
což je překvapivě dostihový kůň, výborně ztvárnil Michal Stalmach. Právě
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o konfrontaci citového života farmářky Lony a dalších postav s tímto koněm šlo v tomto
díle především. Opavskou scénu připravil David Janošek, kostýmy Lenka Polášková.
Režijně se díla ujal Dominik Beneš a dirigentské hůlky chopil Petr Šumník.
Vánoční svátky si mohli diváci zpestřit v divadle oblíbeným pohádkovým muzikálem
Mrazík, dále komedií Modrý z nebe nebo Moliérovou komedií Zdravý nemocný,
která měla po více než třech letech derniéru.
Silvestrovská představení byla již tradičně v odpoledním čase – komedie Řeči,
a ve večerním – velmi oblíbený muzikál Noc na Karlštejně. Ve foyeru divadla bylo
opět připraveno sváteční pohoštění s vínem i s půlnočním přípitkem. Tímto se divadlo
rozloučilo s rokem 2017.
Kromě divadelních představení samozřejmě opět obohatilo Slezské divadlo kulturní
život v Opavě i dalšími akcemi. V lednu se ve Slezském divadle konal výjimečný
koncert klavírního virtuóze Lukáše Vondráčka a orchestru Slezského divadla.
Pokračovaly nedělní dopolední hudební matiné. Hosty setkání byli Alexander Vovk,
Luca Gualco, sestry Veronika a Markéta Hrdovy, manželé Věra a Karel Smolkovi.
V salonku divadla proběhlo 10 výtvarných výstav, které se měnily vždy s novou
premiérou, novou sezonu zahajoval svou výstavou známý scénograf divadla
Jaroslav Milfajt. V září byla velkolepě zahájena 212. divadelní sezona slavnostním
průvodem v rámci 60. ročníku festivalu Bezručova Opava, v divadle
se pak pokračovalo slavnou Orffovou kantátou Carmina Burana pod taktovkou
Marka Šedivého. Divadlo také pořádalo velmi ceněný koncert orchestru
Slezského divadla v rámci ukončení festivalu Bezručova Opava.
Slezské divadlo se také úspěšně podílelo na akcích mimo divadlo. Písňový recitál
Anda-Louise Bogzy se uskutečnil v květnu v rámci výstavy o životě a díle
Arnošta Rychlého. Program byl založen na výběru písní tohoto opavského skladatele
na texty Petra Bezruče a skladeb světových skladatelů.
Operní orchestr uskutečnil v listopadu koncert v ostravské hale Gong. Zazněla zde díla
N. Rimského-Korsakova (suita Šeherezáda op. 35) a J. Suka (1. část suity
Pohádka op. 16). Koncert hudebně nastudoval šéfdirigent Marek Šedivý, houslová
sóla interpretovala koncertní mistryně Yelyzaveta Pruská.
Divadlo se podílelo rovněž na akcích města mimo divadlo, jako byl např. především
dětmi oblíbený lampiónový průvod s rozličnými pohádkovými postavami, Vánoční
jarmark a již osmnáctým rokem ve spolupráci s Charitou Opava a účastí herců
Slezského divadla uskutečněný tříkrálový průvod Opavou.
Program divadla doplňovaly i soubory hostující, úspěšná byla především řada
představení pro děti.
Z rozpočtu Moravskoslezského kraje Slezské divadlo obdrželo grant na perspektivní
spolupráci s Církevní konzervatoří Opava na společný projekt – operu Pošťácká
pohádka. Během roku pokračovala spolupráce s okolními institucemi: je to
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např. Baletní školička Violetta, Divadélko dětská písnička, základní umělecké školy,
konzervatoře v Opavě a Ostravě, Slezská univerzita v Opavě a Ostravská univerzita.
Žáci a studenti měli možnost vystupovat v uváděných inscenacích Slezského divadla
či přímo spolupracovat na jejich vzniku.
V sezoně 2017/2018 připravilo divadlo pro dětské diváky novinku – rozšířené
pohádkové předplatné, které bylo rozděleno podle věku dětí: Broučci – nejmenší děti
od 3 let, a Svišti – děti předškolního a mladšího školního věku od 5 let.
Ze závěrečného ročního hodnocení výsledků Slezského divadla uveďme pár faktů.
Se svými 164 zaměstnanci, z nichž bylo 92 členů uměleckých souborů a 10 dalších
pracovníků uměleckého zaměření, hospodařilo s výnosy bezmála 94,5 milionu korun,
přičemž náklady byly o 883 200 Kč nižší. Díky mírnému zdražení vstupného a uvedení
divácky atraktivních děl došlo k navýšení výnosů cca o 1,5 milionu Kč v porovnání
s předchozím rokem. Zároveň v tomto roce došlo k zákonnému navýšení platů všech
zaměstnanců, což se bohužel negativně odrazilo v nákladech divadla, přičemž velkou
pomocí bylo navýšení příspěvku města jako zřizovatele ve výši 73 milionů, dále
příspěvku Ministerstva kultury, který činil 6 milionů, a Moravskoslezského kraje,
který byl přes 1 milion korun, čímž se podařilo udržet rovnováhu v hospodaření divadla.
Divadlo realizovalo 271 divadelních představení včetně 23 zájezdů. Celková roční
návštěvnost oproti předchozímu roku mírně stoupla a činila 81,7 %, přičemž počet
předplatitelů se držel zhruba na stejné úrovni, tj. kolem 2 600 osob.

Slezské zemské muzeum
Rok 2017 byl ve znamení oslav 150 let od narození Petra Bezruče, což se projevilo
také v činnosti Slezského zemského muzea. Muzeum již třetím rokem pokračovalo
pod vedením ředitelky Jany Horákové v postupných změnách při odstraňování
nedostatků způsobených v minulých letech přehlížením potřeb pro jeho úspěšný
provoz. V rámci organizačních změn došlo v roce 2017 k drobné změně, kdy z důvodu
efektivnějšího fungování se z pracoviště Historická výstavní budova stalo samostatné
oddělení, v rámci jehož činnosti probíhaly výstavy, doprovodné akce, semináře,
konference apod. K tomuto oddělení bylo přičleněno Pracoviště muzejní pedagogiky,
které se primárně zabývalo tvorbou edukačních programů a podílelo se na přípravě
akcí pro širokou veřejnost. Pracoviště Realizace výstav bylo přičleněno nově
k oddělení provozně-investičnímu. V průběhu roku 2017 pokračovala rekonstrukce
Müllerova domu včetně rozsáhlého archeologického průzkumu. V Arboretu Nový Dvůr
byla dokončena revitalizace historického alpina.
Slezské zemské muzeum mělo v tomto roce ve správě 37 objektů, z nichž většina byla
ve špatném technickém stavu a které se snažilo muzeum postupně obnovovat.
Některé muzejní objekty se nacházely i mimo Opavu. Kromě Arboreta v Novém Dvoře
a Národního památníku II. světové války v Hrabyni se jednalo také o pět vojenských
bunkrů poblíž Hlučína, pracoviště novodobých dějin v Ostravě, srub Petra Bezruče
v Ostravici a výzkumnou stanici v Domašově pod Pradědem.
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K hlavním úkolům muzeí patřilo kromě výzkumu také utváření a udržování sbírek
a jejich prezentace veřejnosti. Slezské zemské muzeum nabídlo v roce 2017 veřejnosti
celkem osm trvalých muzejních expozic a 31 různorodých výstav, z toho 30 vlastních.
Doprovodné a edukační programy trvalých expozic a výstav byly velmi oblíbené,
muzejní pedagogové a odborní pracovníci připravili celkem 54 rozličných programů
a workshopů ušitých na míru vždy určené cílové skupině.
Mimo expoziční areály bylo široké veřejnosti prezentováno 7 výstav, dále připravilo
celkem 47 různorodých akcí, které se vztahovaly k nejrůznějším událostem,
např. výročím, křtům publikací, významným dnům apod. a 27 přednášek
z nejrůznějších oblastí, šlo například o témata z historie a života šlechty, druhé světové
války, přírody, atd. Návštěvnicky úspěšné byly např. programy Víkend otevřených
zahrad v červnu v arboretu, Jaro v arboretu, Fajne léto, Slezská muzejní noc, Vyřež/š
si svou dýni nebo tradiční adventní akce Malování baněk apod.
Celková návštěvnost Slezského zemského muzea vzrostla oproti předchozímu roku
o takřka 9 tisíc návštěvníků, tradičně bylo nejnavštěvovanější částí muzea Arboretum
v Novém Dvoře. Celkový sbírkový fond obsahoval 2 631 743 jednotek s ročním
přírůstkem 18 426 jednotek. Pro veřejnost a návštěvníky vydalo muzeum kromě
běžného propagačního materiálu 8 publikací. Zde je potřeba vyzdvihnout zcela
výjimečné vydání Slezských písní u příležitosti 150. výročí narození básníka
Petra Bezruče. V této jedinečné sbírce byla každá báseň ilustrována jiným
výtvarníkem, což z této knihy činilo zároveň přehlídku současného výtvarného umění.
Všechny ilustrace vznikly jako nová originální výtvarná zpracování jednotlivých básní
a v každé z nich se odrazil ojedinělý výtvarný přístup daného umělce. Také byla
vydána kniha Ohlasy žen v české kultuře, dále např. monografie Bezručovi sláva,
Arnošt Rychlý a Opava, 140 let Matice Opavské a Historie novoveských hostinců
ve světle dobových dokumentů.
Ekonomicky bylo Slezské muzeum také úspěšné, dosažené hospodářské výsledky
při rozpočtované částce zhruba 70 milionů byly poměrně vyrovnané.
Po celkovém přehledu činností Slezského zemského muzea v roce 2017 věnujme nyní
pozornost jednotlivým expozičním areálům.
Historická výstavní budova
Hlavní výstavní prostory zaujímala trvalá expozice Slezsko, která zahrnovala všechna
tři podlaží Historické výstavní budovy. Vůbec poprvé v historii byly zpřístupněny
i sklepní prostory. V suterénu výstavní budovy se nacházela expozice s názvem
Příroda Slezska, prostory v přízemí budovy byly využívány pro aktuální výstavní
projekty a v prostorách 1. patra byla umístěna expozice Encyklopedie Slezska
a Historie Slezska.
Na začátku roku ještě přetrvávaly výstavy z předchozího roku Matice Opavská
a spolkový život ve Slezsku a Pocta Karlu Černohorskému. Po jejich ukončení
instalovalo muzeum ve výstavních prostorech 8 dalších výstav. K nejvýznamnějším
patřila výstava o Janu II. knížeti z Lichtenštejna, kterou navštívilo 10 320 osob
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a která byla pro velký ohlas o týden prodloužena. Dále to byla výstava Přírodou
s Ludvíkem Kuncem, kterou navštívilo 10 002 osob. I ostatní výstavy si však držely
vcelku dobré návštěvnosti.
V březnu byly představeny v 9. ročníku fotografické soutěže Můj svět vítězné
fotografie, ale i řada dalších zajímavých snímků. Soutěž, jejímž cílem bylo přiblížit
široké veřejnosti záslužnou činnost charit po celé České republice, si získala značnou
prestiž. Také v roce 2017 mohli soutěžící z řad zaměstnanců, dobrovolníků i klientů
charit zasílat snímky do tří kategorií – Portrét, Život kolem nás a Jak to vidím já. První
místo získal Petr Musila ze sociálně terapeutické dílny Radost v kategorii Jak to vidím
já určené klientům charitních služeb. Čestné uznání si odnesl Martin Židek a vedoucí
sociálně terapeutické dílny Radost Lucie Lichá. Ceny předal patron soutěže fotograf
Jindřich Štreit.
V období od 31. března do 20. srpna ovládla Slezské zemské muzeum vskutku
velkolepá výstava věnující se Janu II. knížeti z Lichtenštejna s podtitulem Mecenáš
a donátor Slezského zemského muzea. Slavnostní vernisáže se zúčastnili dokonce
lichtenštejnský kníže Jan Adam II. v doprovodu lichtenštejnské princezny Maria-Pia
Kothbauer, velvyslankyně Lichtenštejnska ve Vídni a Dominica Sprengera z Úřadu
pro zahraniční záležitosti Lichtenštejnského knížectví. Záštitu za výstavu převzal
tehdejší ministr kultury Mgr. Daniel Herman. Výstava byla věnována štědrému
mecenáši a donátoru Janu II., knížeti z Lichtenštejna, který v letech 1884–1929 daroval
Slezskému zemskému muzeu více než pět set významných uměleckých předmětů,
a to nejen ze svých sbírek, ale zajistil i mnoho jiných děl pro doplnění muzejního fondu.
V neposlední řadě daroval muzeu i pozemek a finanční dar na stavbu dnešní
Historické výstavní budovy. Diváci se mohli projít lichtenštejnskou obrazárnou,
která nabídla přehlídku přibližně padesáti obrazů: v první části se jednalo o malířství
15. až 18. století, ve druhé pak o přehlídku pláten 19. a 20. století. Sbírka sochařství
představila kolekci třiceti děl zahrnující gotické dřevořezby i unikátní plakety a medaile,
kterými se kromě našeho muzea pyšnily i sbírky The Metropolitan Museum
v New Yorku či The National Gallery of Art ve Washingtonu. Sbírkově nejobsáhlejší
částí byla kolekce užitého umění zahrnující předměty ze skla, keramiky či porcelánu
a prezentující unikátní kusy nábytku, např. zlacenou dětskou kolébku či bohatě
zdobenou postel s nebesy. Na výstavě se návštěvníci seznámili i s dějinami
lichtenštejnského rodu, s jejich působením na Opavsku a Krnovsku a měli možnost
zhlédnout portrétní galerii členů tohoto rodu z muzejních sbírek.
Výstava
zoologa,
výtvarníka
a
publicisty
Ludvíka
Kunce
Přírodou
s Ludvíkem Kuncem představila návštěvníkům unikátní akvarely zobrazující
téma zvířat a krajiny. Trvala od 16. 6. do 26. 11. Autor obrazů působil mnoho let
v Zoo Ostrava jako chovatel se specializací na kočkovité šelmy. Zvláštní pozornost
věnoval terénnímu sledování rysů, vlků a medvědů v Karpatech a vynaložil nemalé
úsilí k ochraně těchto šelem.
Výstava Valentin Držkovic – Kresby z pařížské zoo představila od 1. září olejomalby
a grafické listy Valentina Držkovice, ovlivněné jeho pobyty v Paříži ve 20. a 30. letech
minulého století. Malíř, pocházející z Velké Polomi, nalezl inspiraci především
v prostředí pařížské zoo.

159

Na výstavě konané od 12. 9. Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil, věnované
významnému slezskému básníkovi Petru Bezručovi, byl prezentován nejen básníkův
literární odkaz, ale i pohled do jeho soukromí. Součástí výstavy bylo rovněž
81 originálních ilustrací, které výtvarně doprovázely edici nové sbírky Slezské písně,
jež byla v tomto roce u příležitosti 150. výročí Bezručova narození vydána
a na slavnostní vernisáži také pokřtěna.
Výstava Putujeme po Slezsku s Edmundem Wilhelmem Braunem (od 10. října) byla
uspořádána k 60. výročí úmrtí historika, památkáře, redaktora, dlouholetého muzejníka
a ředitele Slezského zemského muzea Edmunda Wilhelma Brauna. Také organizátora
kulturního dění a podporovatele soudobých regionálních umělců, člověka,
pro něhož se stalo české Slezsko na padesát let (1895–1945) domovem. Návštěvníci
se mohli vydat po Slezsku cestami spolu s Braunem, a seznámit se tak s prostředím,
které vnímal, poznával a dokumentoval.
Na další zajímavé výstavě Archeologické poklady ve sbírkách Slezského
zemského muzea od 16. října do 19. listopadu bylo možné spatřit zajímavé předměty
z archeologické sbírky muzea, např. část pokladu z Klokočova nebo unikátní bronzové
poklady z Opavy-Kateřinek, Mankovic a Podolí-Bohučovic.
Na výstavě Vilém Borůvka a Indie od 5. prosince bylo možno zhlédnout snímky,
které pořídil tento mezinárodně uznávaný muzejní preparátor během svých expedic
do Indie. Na svých cestách, nejen po Indii, sbíral Borůvka zoologický materiál
a s velkým odborným zaujetím studoval tamní přírodu. Výrazně tak přispěl k obnově
muzejní sbírky nejen ve Slezském zemském muzeu, ale i v mnoha dalších evropských
muzeích.
Historickou výstavní budovu navštívilo během roku 28 991 tisíc návštěvníků.
Arboretum Nový Dvůr
Návštěvníky Arboreta opět velmi přitahovaly nejen trvalé expozice Dřeviny pěti
světadílů, tvořené rozsáhlým živým parkem spolu s expozicí tropických
a subtropických rostlin ve skleníku, ale i krátkodobější výstavy.
Po úspěšné výstavě Cesta kolem světa představující africkou, americkou, australskou
i evropskou přírodu a pokračující z léta loňského roku do 8. května, byla také velmi
navštěvovaná výstava s názvem První skleníková expozice v Arboretu Nový Dvůr
(od 1. května). Návštěvníci měli možnost dozvědět se podrobnosti o historii pěstování
subtropických a tropických rostlin v první skleníkové expozici v tomto areálu, jaký byl
časový sled příprav a prací na vybudování expozice, která léta patřila k těm nejlepším,
a také jak probíhala následná likvidace tohoto komplexu.
Na jaře nechyběly úchvatné podívané v rámci akcí Kvetoucí rododendrony a Kouzlo
živých motýlů, na kterých se mohli návštěvníci zblízka kochat pohledy na zázraky
přírody, ať už venku na pestře kvetoucí rododendrony, nebo ve skleníku zblízka
pozorovat přeměnu z kukly v překrásné tropické motýly rozmanitých druhů a barev.
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V průběhu léta se konal již šestý ročník inspirativní výstavy Balkonové rostliny,
na které byla k vidění téměř stovka odrůd v různých kombinacích a způsobech použití.
Velmi navštěvovaná a zvláště pro děti poučná byla výstava Zvířata a jejich děti
(od 24. 5. do 26. 11.), která přiblížila nejen biologický vývoj, ale také jak se správně
chovat k mláďatům nalezeným v přírodě.
Arboretum bylo i v roce 2017 nejnavštěvovanější součástí Slezského zemského
muzea, návštěvnost dosáhla počtu 30 654 osob.
Památník Petra Bezruče
Expozice Život a dílo Petra Bezruče v budově Památníku Petra Bezruče
se nacházelo v místě, kde stával rodný dům básníka. Byla otevřena v roce 1967
pod záštitou organizace UNESCO v rámci oslav 100. výročí narození Petra Bezruče,
bylo to tedy 50 let. Expozice prezentovala vstup básníka do českého literárního
prostředí a míst, z nichž čerpal inspiraci pro své dílo. Neopomněla také osobnosti,
jež Bezruče ovlivnily. Závěr expozice tvořily ukázky jednotlivých vydání Slezských písní
včetně cizojazyčných překladů. Stálou expozici doplnila výstava Toulky muzejního
fotografa konaná od 22. 2. do 30. 7., která byla věnována jedné z hlavních osobností
fotografické dokumentace Rudolfu Chodurovi. Prostřednictvím jeho snímků byla
návštěvníkům představena především podmanivá krajina západního Slezska. Svou
fotografickou dráhu začal již sice jako člen opavského Klubu fotografů amatérů, kouzlu
fotografie naplno podlehl až začátkem 20. let 20. století, kdy se seznámil
s dr. Wilhelmem Braunem, ředitelem Slezského muzea. Dr. Brauna Chodurovy
fotografie zaujaly natolik, že mu okamžitě nabídl spolupráci při dokumentaci kulturních
památek ve Slezsku.
Stálou expozici Petra Bezruče obohatila od 6. 9. do 3. 11. výstava k připomínce
150. výročí jeho narození. Výstava Petr Bezruč v hudbě a umění pojednávala o tom,
jak velmi ovlivnila tvorba Petra Bezruče výtvarníky a hudební skladatele, kteří hledali
po celé 20. století inspiraci v jeho díle. Z výtvarných děl byly k vidění většinou méně
známá díla např. Břetislava Bartoše, Jožky Barucha, Heleny Salichové,
Viléma Wünscheho, Aljo Berana či Jana Václava Sládka, dále díla hudebního
skladatele Leoše Janáčka, Jaroslava Křičky, Jana Kunce, Vítězslava Nováka a dalších.
Zmíněna byla také významná úloha Františka Alexe, velkého sběratele hudebních
bezručian, který řadu zhudebnění inicioval a hudební skladatele v jejich činnosti
podporoval.
Výstava Leopold Parma mezi přáteli, prostřednictvím které muzeum připomnělo
s mírným předstihem 50. výročí úmrtí Leopolda Parmy, jež připadalo na rok 2018, byla
k vidění od 15. 11. Leopold Parma (1891–1968) pracoval jako učitel v obecné škole,
nikdy nestudoval malířství a přesto se z něj stal uznávaný umělec, který ve své tvorbě
zobrazoval především beskydskou krajinu. Měl kolem sebe mnoho přátel, kteří jej
inspirovali, poučili ve výtvarných technikách, dávali cenné rady a připomínky. A právě
přátelské vztahy byly stěžejním tématem výstavy. K vidění byla také díla jeho přátel –
Ferdiše Duši, Břetislava Bartoše či Bohumíra Jaroňka.
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Součástí Památníku Petra Bezruče byl jeho srub na Ostravici, jehož obytná část byla
ponechána v původní podobě i se zařízením interiéru, který si Bezruč sám navrhl.
Kromě stálé expozice Krajem Petra Bezruče se zde konala akce Litera túra III.
aneb na Lysou horu s Petrem Bezručem, která žel mnoho návštěvníků nepřilákala.
Během roku srub navštívilo 762 osob, které tak mohly poznat autentické prostředí,
v němž básník prožil část svého života.
Národní památník II. světové války
Komplex památníku tvořený mohutnou hlavní budovou v symbolické podobě klínů
s trvalou expozicí a správní budovou, obsahující kromě správy památníku a restaurace
také výstavní prostory pro krátkodobé výstavy a příležitostné akce, vykazoval velmi
slušnou návštěvnost hlavně díky návštěvám školní mládeže a také díky veřejným
vzpomínkovým či pietním akcím spojených s boji za svobodu naší vlasti.
Stálou expozicí památníku byla Doba zmaru a naděje, jejímž cílem bylo nejen
poskytnout návštěvníkům základní informace o období II. světové války, ale v osobních
příbězích pamětníků zprostředkovat i emocionální prožitek, umocněný autentickými
předměty, které pro expozici věnovali přímí účastníci bojů. Další části expozice byly
umístěny v klínech památníku. Nesly název Oběti a vrazi, přibližující život
v koncentračním táboře Mauthausen, a Lidické děti, kde byla představena sádrová
předloha lidických dětí od Marie Uchytilové. Pro každou sezonu byla expozice
obměňována a doplňována o sbírkové předměty z nových přírůstků i ze zápůjček
od soukromých sběratelů. Od roku 2016 byla zpřístupněna také vyhlídka na jednom
ze dvou klínů památníku, ze které bylo při dobré viditelnosti možné dohlédnout
až na vrcholek Pradědu, Lysé hory či na území Polska.
V Národním památníku II. světové války se konaly další akce. Každoročně si dne 8. 5.
připomínají Den vítězství – ukončení II. světové války v Evropě. V pamětní síni
památníku se sešli pozvaní hosté, veteráni a veřejnost, aby důstojně uctili památku
obětí. Ještě před zahájením pietní akce odstartoval před památníkem tradiční Běh
osvobození. Pro zájemce byla připravena komentovaná prohlídka.
Nesmíme opomenout ani den 4. 7., kdy zaměstnanci památníku vzpomenuli
120. výročí narození rodáka ze Štítiny a významnou osobnost I. i II. světové války,
generála Heliodora Píku. Byl promítnut film Můj otec generál, ve kterém vzpomínal
na svého otce jeho syn Milan Píka, poté se uskutečnila komentovaná prohlídka výstavy
Věrni zůstaneme, která byla věnována 1. čs. armádnímu sboru v SSSR,
na jehož vzniku se Heliodor Píka podílel.
Kromě mimořádně působivé stálé expozice nabídly výstavní prostory památníku
návštěvníkům následující výstavy:
Výstava pojmenovaná Věrni zůstaneme (bojová cesta Československé jednotky
v SSSR) přiblížila od 14. dubna do 30. listopadu vznik a bojovou činnost
československé zahraniční armády na východní frontě během II. světové války.
Návštěvníci se mohli seznámit s vývojem československé jednotky od polního praporu

162

k armádnímu sboru v Sovětském svazu a s hlavními bojovými operacemi,
jichž se Čechoslováci účastnili. Pozornost byla věnována i národnostní skladbě vojáků
a jejich každodennímu životu, také postavení žen v armádě. Výstava připomněla také
některé osobnosti, jako byli např. tankista Bedřich Opočenský, letec Anton Droppa
či ostřelovačka Marie Ljalková.
Další výstava Painted by air – Namalováno vzduchem od 14. dubna do 30. listopadu
byla věnována obrazům malířky a spisovatelky Ivy Hoňkové ze Studénky s tematikou
letadel z období II. světové války.
Minivýstava Vůně Vánoc v dobách války od 9. do 30. listopadu doplnila stálou
expozici památníku a přiblížila návštěvníkům smutné i veselé stránky oslav vánočních
svátků v období II. světové války. Ve městech, na vesnicích, na frontě či u vězňů
koncentračních táborů probíhala oslava rozdílným způsobem. Návštěvníci
se tak dozvěděli, jak lidé zdobili stromečky, jaké dárky děti obvykle dostávaly a řadu
jiných zajímavostí o válečných Vánocích.
Celková návštěvnost památníku byla 20 754 osob.
Hrabyňský památník spravoval rovněž Areál československého opevnění v HlučíněDarkovičkách. Interiér expozice nabízel k vidění originální výzbroj, kterou disponovala
československá armáda před II. světovou válkou. Návštěvníci se mohli seznámit
s podmínkami života vojáků v opevnění. Součástí venkovní expozice byla i těžká
bojová technika. V roce 2017 zde proběhl další ročník Fajneho léta, který Slezské
zemské muzeum pořádalo společně s Moravskoslezským krajem. Akce byla určena
především pro rodiče s dětmi, součástí programu byla nejen prohlídka pevnosti Alej,
ale také soutěže, hudební vystoupení, jízda na koních, historický vojenský kemp,
střelba na cíl či Zborovský branný závod zdatnosti. V září se zde konal tradiční pochod
po linii československého opevnění. Tyto akce měly velký ohlas u veřejnosti.

Zemský archiv v Opavě
Zemský archiv v Opavě sídlící na Sněmovní ulici byl třetím nejstarším a také třetím
největším státním archivem v České republice. Plnil funkci státního oblastního archivu
pro území bývalého Severomoravského kraje, současně byl však také historickým
zemským archivem pro bývalé vévodství slezské. Tato skutečnost se významně
odrazila jak ve skladbě dokumentů v archivu uložených, tak i ve vlastní organizaci
instituce tvořené centrálou v Opavě a pobočkou v Olomouci. Zemský archiv v Opavě
spravoval deset okresních archivů, z toho pět ve všech bývalých okresních městech
Moravskoslezského kraje a pět archivů v bývalých okresních městech Olomouckého
kraje. Zemský archiv dále metodicky řídil Archiv města Ostravy a další akreditované
archivy zřízené v Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Výroční zprávy o činnosti
Zemského archivu sumarizovaly činnost celé instituce, tedy včetně poboček, v tomto
zápisu však uvádíme až na výjimky jen údaje pro sídelní opavskou část Zemského
archivu a opavského okresního archivu.
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Zemský archiv Opava včetně poboček pečoval celkem o 21 284 archivních souborů,
z toho přímo v Zemském archivu bylo 2 471 archivních souborů. V celé instituci bylo
obsazeno 163 systemizovaných míst, z nichž 108 bylo v kategorii státní služby.
Opavská část zemského archivu zaměstnávala 55 pracovníků.
S počátkem roku 2017 došlo k organizační změně vytvořením nového VIII. oddělení,
do něhož byli převedeni všichni konzervátoři z opavské centrály, z olomoucké pobočky,
ze SOkA Frýdek-Místek a SOkA Prostějov.
Hlavním úkolem všech čtyř konzervačních a restaurátorských dílen, sloučených
v jedno centrálně řízené oddělení, bylo i v tomto roce restaurování a nové uložení
veškerých pergamenových listin. Dílny se soustředily na restaurování a novou
adjustaci listin z olomoucké pobočky Zemského archivu, neboť v jiných organizačních
jednotkách se už podařilo tento úkol dokončit. Velká pozornost byla také věnována
ošetřování map a plánů. V opavské i olomoucké dílně byly především konzervovány
a nově adjustovány listiny velkostatků olomoucké pobočky. Restaurována byla rovněž
řada map určená k digitalizaci.
Zemský archiv v Opavě centrálně zajišťoval finanční prostředky pro všechny podřízené
okresní archivy. Dne 25. listopadu 2017 byla na budově odhalena pamětní deska
senátorovi Josefu Lukešovi. Stavební práce se v centrální budově dotkly především
badatelny, v níž byly opraveny stěny a strop a rekonstruována podlaha,
včetně položení nových koberců. Ty byly vyměněny i na veřejně přístupných chodbách
v 1. poschodí, na sekretariátě a v ředitelně. Dále šlo o běžnou údržbu a modernizaci
technických prostředků a jejich nákup, zakoupeno bylo nové vozidlo Ford, vynaložené
částky nepřekročily řádově statisíce korun.
Manipulační práce se soustředily na přípravu stěhování depozitáře Oseva, odkud byly
jen v září odvezeny 4,5 tuny skartu a další byly z depozitáře přesunuty do Červeného
kostela, který se tak zcela zaplnil. S majiteli objektu byla již v předstihu podepsána
dohoda o ukončení nájmu k 31. prosinci 2018. Centrála Zemského archivu neměla
v Opavě již žádnou prostorovou rezervu.
Zemský archiv vydal Sborník Zemského archivu v Opavě 2017. Po třicetileté přestávce
navázal Zemský archiv na někdejší tradici vydávání Sborníku Státního oblastního
archivu v Opavě vydávaného v letech 1969–1987. Nový sborník nebyl dalším z řady
historických a vlastivědných periodik, ale zaměřil se na archivní práci.
V opavské centrále zemského archivu pokračovala již několik let realizovaná
katalogizace a masivní digitalizace archiválií a zapojování skenů do informačního
systému. Počet pořízených snímků byl zhruba 20,5 milionu, z nichž asi 18,5 milionu
bylo již zveřejněno.
Odborní pracovníci archivu byli také v široké míře zapojeni do aktivit dalších institucí,
kterým poskytovali odborné konzultace, ale také podle jejich požadavků vyhledávali
podklady i archivní materiál k veřejné prezentaci. Byly to výstavy ve Slezském
zemském muzeu, v Zemském archivu nebo pořádané OKO v Obecním domě, výstavy
na jiných místech, např. v Ostravě, Olomouci, Jeseníku, na hradě Bouzov a dalších,
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také proběhla spolupráce s rozhlasem a televizí, účast na konferencích a seminářích
či bibliografie archivářů.
V archivu proběhlo také 15 exkurzí studentů Slezské univerzity v Opavě a v Katovicích,
žáků základních a středních škol, návštěva bývalého předsedy rakouské Spolkové rady
Gottfrieda Kneifela. Proběhly zde také praxe šesti studentů vysokých škol.
Pracovníci archivu rovněž působili v redakčních radách celé řady periodik krajského
i celostátního dosahu. Týkalo se to nejen pracovníků v Opavě, ale všech
podřízených okresních archivních poboček. Čtyři pracovníci archivu rovněž vyučovali
na Slezské univerzitě v Opavě.
Státní okresní archiv Opava, jehož sídlo bylo v červnu 2017 konečně přeneseno
na ulici Březinovu, byl součástí Zemského archivu od roku 2002. V této době měl
archiv k dispozici kromě opavského centrálního pracoviště dva pobočné depozitáře,
a to tzv. Červený kostel na Lidické ulici v Opavě a depozitář v obci Skrochovice.
V polovině roku 2017 archiv pečoval o 1 884 fondů, z toho 824 fondů bylo odborně
zpracovaných. Archiv spravoval písemnosti úřadů státní a komunální správy, materiály
škol, církevních institucí, cechů, firem, družstev, spolků, společenských organizací
apod. působících na území bývalého okresu Opava. Archivní knihovna čítala více než
9 000 svazků a zhruba 250 titulů periodik. Zaměřena byla především na regionální
historii, archivnictví a české dějiny. Archiv stále rozšiřoval jak svou odbornou archivní
činnost, tak oblast využívání archiválií a zejména kulturně-vzdělávací aktivity
pořádáním besed a exkurzí.
Průběh pořádacích prací byl ovlivněn dokončováním stěhování archiválií do nového
objektu v 1. polovině roku 2017. Byly doplňovány databáze metadaty, zvláště v případě
kronik a fotografií.
Práce a archivní služby zajišťovalo 8 pracovníků archivu, kteří se kromě běžné činnosti
a práce spojené se stěhováním do nového objektu dále věnovali přípravě výstav,
spolupráci s médii, také byli členy redakčních kolektivů odborných časopisů, do nichž
přispívali i autorsky obdobně jako ostatní odborní pracovníci Zemského archivu
v Opavě a jeho poboček. Ve státním okresním archivu proběhly také 4 exkurze
pro žáky základní a střední školy a studenty Ostravské univerzity a Den otevřených
dveří v rámci Mezinárodního dne archivů 9. června.

Městské festivaly
Další břehy
S vůní jara se od 1. dubna do 16. května Opavou roznesl do opavských ulic i kulturních
center také festival Další břehy, který započal již třetí dekádu své existence. 21. ročník
se tentokrát zabýval přátelským střetnutím dvou fenoménů – mládí a stáří, a přesný
název zněl: Budoucnost mládí, minulost stáří a opravdovost přítomnosti.
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Jak trefně vystihl sdělení festivalu sám dramaturg festivalu Petr Rotrekl: „Mladí lidé
hodně přemýšlí o budoucnosti, mají plány, ambice, sny a tužby. Staří lidé často žijí
ve svých vzpomínkách, v minulosti. Co je ale nejdůležitější pro obě kategorie – žít plný
život v přítomnosti. ,Hic et nunc‘, jak praví staří latiníci, ,zde a nyní‘ žijeme své životy.
Musíme proto užívat plnými doušky krásu každého okamžiku, každé minuty a vteřiny.
Minulost nezměníme a budoucnost je nejistá.“
Festival obsahoval divadelní představení, filmové snímky, odborné přednášky, diskusní
fóra, hudební vystoupení, recesi a satiru v rozličných podobách, výtvarné výstavy
a mnoho dalších zajímavostí. Věnoval se různým názorům a pohledům na individuální
životní cesty mladých a starých lidí. Festival se zabýval dialogem mezi generacemi,
společnými hodnotami, ověřenými tradicemi i konflikty a celkově pojednával tedy také
o fenoménu času.
Festivalový program začal 1. dubna v Knihovně Petra Bezruče unikátním 24hodinovým
klavírním koncertem jako pocta prchajícímu času, který představil díla Philipa Glasse
a skladbu Mad Rush a opavského klavíristu Dominika Fajkuse, který pro tuto
příležitost složil skladbu Time. Tři mladí klavíristé se u piana vytrvale střídali
až do nedělního večera. Tento výjimečný koncert skvěle umocňoval výstavu Století
Češi původem opavského fotografa Jana Langera ve foyer koncertní síně. O hudební
část festivalu se postaraly koncerty: např. Luboš Pospíšil trio v rámci retrospektivního
turné Route 66, také písničkáři a vypravěči Jan Spálený, Petr Rímský a kapela
Dobrozdání s Jurou Bosákem v Klubu Art či dvojkoncert Vladivojny La Chia
a Kittchena v Galerii klubu Gottfrei. Zcela mimořádný zážitek přinesl v kostele
sv. Václava soubor Ensemble Damian s barokní operou Leonarda Vinciho – Spor
bohů pojednávající o tom, který z olympských bohů se ujme výchovy následníka
francouzského trůnu. Koncertem Ivy Bittové s kapelou Čikori v kostele sv. Václava
se vody festivalu uzavřely.
Filmový program obsahoval dvě zážitkové projekce filmů Paola Sorrentina,
přičemž na obou akcích účinkovalo opavské Divadlo Gafa. Ve Vodárenské věži jsme
se mohli díky filmu Velká nádhera ocitnout ve věčném městě Řím a dále pokračovat
večírkem, který lákal na vskutku nevšední divadelní a hudební náplň jako např. operní
divu a violoncello, italský welcome drink, jednohubky, římské zvony atd. Při projekci
filmu Mládí v hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí bylo zase možné kromě divadelních
a baletních vystoupení okusit i wellness.
V kině Mír jsme mohli zhlédnout vynikající dokument Mladí srdcem o sboru
amerických osmdesátníků zpívajících punk a rock, který jistě nenechal jedno oko
suché. Na filmovém večeru Největší přání aneb o snech a tužbách mládí v Klubu Art
uvedl sociolog Jiří Siostrzonek filmy Jana Špáty a Olgy Špátové, a my se tak mohli
zamyslet nad existenciálními otázkami mladé generace porovnáním tvorby filmařů otce
a dcery. Na letošním festivalu nemohl chybět film Podivuhodný případ Benjamina
Buttona, který s tématem festivalu výborně korespondoval.
Zajímavá byla projekce a beseda v Klubu Art se scenáristou Ondřejem Kopřivou
a producentem Jakubem Jírou o seriálu internetové televize Stream.cz, který byl
nominovaný na Ceny české filmové kritiky s názvem Semestr.
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Vrcholem filmové části byla oslava 90 let kina Orion v Hradci nad Moravicí spojená
s projekcí filmu Bio Ráj, na které byli oceněni zasloužilí pracovníci tohoto legendárního
kina.
Divadelní ranec festivalu byl také naplněn vrchovatě. Ve Slezském divadle jsme mohli
zhlédnout představení Lidská tragikomedie od Ladislava Klímy v podání Komorní
scény Aréna Ostrava nebo divadelní zpracování skandální rozhlasové hry
Davida Drábka s názvem Koule – příběh vrhačky v podání Klicperova divadla
z Hradce Králové. Improvizace mladých divadelníků na témata festivalu s názvem
Impra – Imaginárium jsme mohli vidět v Klubu Art, Loutkové divadlo uvedlo drama
Eugena Ionesca – Král umírá v podání opavského souboru Pod kamenem tma.
Program festivalu doplnily také komponované pořady, např. literární večer
nakladatelství
Perplex
se
zajímavými
hosty
Jáchymem
Topolem
a Radkem Glabazňou, S námi omládnete – koncert klavíristy Dominika Fajkuse
a violoncellisty Jana Hanouska a následná beseda se seniory ve Vile Vančurova
nebo beseda o spolupráci v péči a obohacujících vztazích studentů
Slezského gymnázia a seniorů Domova Bílá Opava. Mimořádná byla společná
výstava uměleckých děl Vojna in the Kittchen dvou úspěšných hudebníků
Vladivojny La Chia a Jakuba Königa – Kittchena, která se uskutečnila
v Galerii Obecního domu.

Bezručova Opava
Kulturní život Opavy v září ovládl jubilejní 60. ročník festivalu Bezručova Opava
s tématem Síla tradice. Bezručova Opava chtěla důstojně připomenout šedesát let
existence jednoho z nejstarších festivalů v České republice a celá se nesla v duchu
oslavy 150. výročí nejznámějšího rodáka města, básníka Petra Bezruče, po kterém byl
festival pojmenován.
Festival byl zahájen 1. září v kostele svatého Václava nejen tradičními výstavami
v areálu Domu umění a kostela svatého Václava, ale také zajímavým uměleckým
projektem Tanec v labyrintu, který představil umělce z partnerského města Liptovský
Mikuláš.
V oblasti divadla byla na programu úspěšná hudební komedie Divadla Petra Bezruče
Škola základ života, Divadlo Na Zábradlí přivezlo autorskou hru Krásné psací stroje!
inspirovanou osudy velkých postav české literatury, alternativní Bílé divadlo ztvárnilo
obrazy básní Petra Bezruče na Horním náměstí. Oblíbený Jaroslav Dušek s divadlem
Vizita ve zcela vyprodaném kině Mír připomněl tradici a moudrost Toltéků
v Páté dohodě. Poté předal část výtěžku představení ve výši 60 tisíc korun charitnímu
dennímu stacionáři Mraveneček. Příležitostný divadelní soubor doktora
Frantíka Smělíků aktivně zavzpomínal na legendární představení Pobřežní hlídka,
které mělo premiéru v roce 1996. V Loutkovém divadle potěšilo děti Naivní divadlo
Liberec, divadlo Radost z Brna a ŠUS z Rokycan.
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Hudební program festivalu byl jako vždy pestrý a kvalitní. Vážnou hudbu zahrnoval
například
koncert
Hold
klasikům.
Díla Wolfganga Amadea
Mozarta
a Ludwiga van Beethovena v podání americké houslistky Esther Yoo, kanadského
klavíristy Roberta Koeniga a českého violoncellisty Tomáše Jamníka si mohli zájemci
poslechnout v kostele sv. Václava. Koncert Srdce Evropy mezinárodního souboru
Silva Rerum arte představil barokní a klasickou hudbu. Velká očekávání naplnil koncert
původem českého muzikanta Ivana Krále, který zanechal výraznou stopu ve světové
rockové hudbě. V Lidovém domě vystoupil Michal Prokop a kapela Framus Five,
která tak oslavila padesát let činnosti.
Do bohaté hudební části festivalu dále patřily koncerty Hany Kotkové a vzpomínka
na Štěpána Kotka, zakladatele cimbálových muzik a velkou postavu udržování
folklorních tradic, ale také koncert Pocta Elle Fitzgerald v podání Eleny Sonenshine
a kapely Jocose Jazz, koncert pražské rapperky SharkaSs s klavíristou
Dominikem Fajkusem, také koncert špičkových dětských pěveckých sborů Permoník
z Karviné, Motýli ze Šumperka a Domino z Opavy s katalánskou sbormistryní
Elisendou Carrasco. Laureát Ceny Petra Bezruče – fenomenální mandolinista
a opavský rodák Radim Zenkl, se vrátil s koncertem Síla tradice u strunných
a dechových nástrojů. Nezastupitelným reprezentantem tradice byl 32. ročník
Mezinárodního folklorního festivalu Chodníčky k domovu, který započal krojovaným
průvodem Opavou a měl na programu spoustu pěkných vystoupení i koncert
Pěveckého sdružení moravských učitelů. Samostatnou hudební a divadelní kapitolou
s bohatým doprovodným programem pro širokou veřejnost zahrnujícím besedy,
výstavy, workshopy, tanec i cirkus byl druhý ročník celodenního festivalu Cesty
za oponu II. Festival přinesl propojení světa zdravých a duševně nemocných a aspoň
na jeden den smazal všechny rozdíly. V krásném prostředí areálu Psychiatrické
léčebny jsme se tak mohli plně oddat rozmanitým aktivitám, např. vystoupení kapel
Buty, Ladě, Babalet, houslistky Jitky Šuranské, písničkářky Beaty Bocek, divadelnímu
vystoupení herce Jana Potměšila, sboru Luscinia a dalším.
Na filmovém plátně zazářil vynikající dokument o Ivanu Královi s názvem
Dancing Barefoot, také jsme mohli zhlédnout předpremiéru filmového dokumentu
Olgy Sommerové o světově proslulé operní pěvkyni Soni Červené Červená,
dále záznam koncertu člena legendární kapely Pink Floyd Davida Gilmoura
v Pompejích či klenot světové kinematografie Andreje Tarkovského
o nejvýznamnějším malíři ikon Andrej Rublev. Výtvarné umění reprezentovalo celkem
čtrnáct výstav, z nichž vzpomeňme alespoň na výstavu Lucie Seiferové Tajemná
Opava a s ní spojený křest stejnojmenné knihy. Obohatit nás mohly také hudebněliterární pořady nebo hudebně-literární pořad k příležitosti 150. výročí narození
Petra Bezruče – Kde žije nevyzpívaná krása s Alfredem Strejčkem a nadžánrovou
kapelou Ensemble Flair a také pohádka Oscara Wilda Šťastný princ, kterou četl
Jan Fišar, hudbu složil Edvard Schiffauer a písně Josef Říčánek.
Stovky Opavanů měly také příjemný zážitek díky slavnostnímu průvodu historických
osobností z Ptačího vrchu na Horní náměstí v čele s šedesátihlavou paví družinou,
herců ze Slezského divadla, kteří se předvedli jako postavy z her, loutkoherců
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a dalších. Poté následovalo ve Slezském divadle představení kantáty Carmina Burana,
které zároveň zahájilo 212. divadelní sezonu.
O mimořádné zakončení festivalu se postaral koncert orchestru Slezského divadla
s dirigentem Markem Šedivým pod názvem Hudba ve Slezsku, jehož součástí bylo
slavnostní předání Ceny statutárního města Opavy skladateli, dirigentovi a pedagogovi
Jaroslavu Foltýnovi jako výraz poděkování za bohatou tvůrčí práci.
60. ročník festivalu Bezručova Opava se velice vydařil. Obsahoval více než šedesát
akcí všech uměleckých žánrů a spoustu doprovodných programů, poukázal hrdě
na naši historii a poskytl nám vysokou kvalitu a rozmanitost kulturních aktivit.

Ostatní festivaly
Festival ProTibet se v Opavě uskutečnil ve dnech od 21. do 23. března a byl zahájen
v Kavárně AlterNativa promítáním filmu Až budou létat oceloví ptáci o zkoumání vztahů
mezi současným tibetským buddhismem a západní kulturou. Vrcholem festivalu byla
beseda s buddhistickým mnichem Pemou Samdupem, který promluvil o otázkách
Tibetu a životě v klášteře Kowang v odlehlém údolí Spiti v severoindickém Himálaji.
Navíc byly promítnuty fotografie o životě v horské poušti – jedné z nejméně hostinných
oblastí planety. Po celý měsíc březen byla možnost si v kavárně zakoupit tradiční
výrobek od Tibeťanů. Festival ProTibet 2017 podpořil vzdělání buddhistických mnišek
z kláštera Kowang. V rámci Festivalu ProTibet 2017 a mezinárodní kampaně Vlajka
pro Tibet proběhl také již 10. března na Mendelově gymnáziu Den pro Tibet.
10. ročník festivalu barokní hudby Máme rádi baroko se konal jako obvykle v březnu,
tedy v době, kdy se narodil jeden z největších skladatelů barokní hudby Johann
Sebastian Bach. Této nesoutěžní koncertní přehlídky, kterou pořádala Církevní
konzervatoř Opava, se zúčastnili žáci a pedagogové ze základních a středních
uměleckých škol z Opavy, Vítkova, Háje ve Slezsku, Ostravy, Českého Těšína,
Havířova, Olomouce, Prostějova a Kroměříže. Prezentovaly se zde smyčcové nástroje,
příčné a zobcové flétny, klávesové nástroje a varhany, rovněž měla velké zastoupení
komorní hudba, kde mnohdy s žáky vystoupili i jejich pedagogové. Jubilejní ročník byl
velmi pestrý a bohatý a měrou vrchovatou naplnil očekávání. Pro zájemce byly navíc
připraveny interpretační kurzy oborů zpěv, příčné a zobcové flétny, housle, klarinet,
hoboj, fagot a barokní orchestr.
3. až 4. dubna Opavu navštívil filmový festival Expediční kamera, který se konal
na více než 200 místech České republiky. V prostorách Obchodní akademie
a Střední odborné školy logistické se promítaly celovečerní filmy o dobrodružství,
divoké přírodě, o poznávání i extrémních zážitcích a sportech, např. filmy Divočinou
Aljašky, Návrat do Zanskaru, Pura vida a Projekt Moffat.
Již 20. ročník akce Slezské univerzity Opavského majálesu se konal v pátek
5. května. Majálesový průvod vyšel z areálu Slezské univerzity dále centrem Opavy,
Městskými sady až k víceúčelové hale, kde od 13 hodin začala hudební Open Air akce.
V majálesovém veselí nechybělo ani divadlo, literatura a další doprovodný program,
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který byl oproti předchozím ročníkům zařazen až za hudební produkci. Hlavní hvězdou
byla bezpochyby Mňága a Žďorp. Nově byl rozšířen hudební program o druhou scénu,
kde dostaly prostor mladé talentované kapely Slezského gymnázia, které byly v rámci
akce Gympl Bands 2017 vybrány odbornou porotou, a alternativní žánry. 9. května
Opavský majáles pokračoval akcí Chill Out v areálu Slezské univerzity na Hradecké
ulici. Následoval Divadelní den v Loutkovém divadle Opava, který dramaturgicky
sestavil Jakub Plaskura. Vrcholem divadelního dne byly Speciální Hovory s… v Klubu
Art. Čtvrtek 11. května byl vyhrazen pro literaturu, zejména literární sborník Artemisia,
jehož nejnovější číslo bylo pokřtěno v Evžen Jazz Café Clubu na Beethovenově ulici,
kde také zahrála kapela Darren Eve. Studentská akce nejen pro studenty se velmi
vydařila a přispěla do rance opavské kultury.
Třetí ročník unikátní a velmi navštěvované akce Opavská klubová noc FreiPlatz, jejíž
hlavním přáním bylo propojit opavské kluby, se konala ve dvou částech: jarní
a podzimní. Pořadatelem byla opět Galerie Gottfrei a tento rok se dvoudenní festival
se spoustou koncertů, poslechových a tanečních party rozšířil o nová místa. Jarní část
dvoudenního festivalu se uskutečnila o víkendu 12. a 13. května a nabídla bohatý
program plný zvučných jmen současné hudební scény. Mezi největší hvězdy patřila
pražská hip-hopová skupina Prago Union nebo Ohm Square, kteří v kompletní
sestavě vystoupili po dvou letech právě v Opavě, dále jsme mohli vidět vskutku
originální kapelu Bert & Friends, která působila, jako by přiletěla z budoucnosti,
nebo povedené duo otec a syn Papalescu2 a další. Program proběhl tradičně
v prostorách Galerie Gottfrei, Frei Baru a Music Clubu 13, nově také v Evžen
Jazz Cafe Clubu na Beethovenově ulici, v Safari Baru, restauraci U Vočka nebo v kapli
sv. Alžběty, zapojily se také Galerie Cella a Bar Myslivna. V podzimní části konané
ve dnech 20.–21. 10. byla výraznou hvězdou brooklynská zpěvačka Shilpa Ray, hrající
na harmonium, která hrála i zpívala vokály na koncertech Nicka Cavea, dále jsme
mohli vidět česko-norskou elektro-indie skupinu sídlící v Berlíně Fiordmoss, skupinu
Midi Lidi, vystoupili také zajímavý performer Ventolin, opavská kapela Psychonaut
a další. Jako obvykle padl výběr kapel, taneční hudby a DJ´s jako ulitý pro opavskou
klubovou a alternativní scénu a tento festival přinesl opět do opavských ulic a klubů
spoustu zábavy a zajímavých nejen hudebních zážitků.
V létě navštívil Opavu 42. Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj. Velkolepá
nabídka skvělého interpretačního umění se skládala z 23 koncertů umělců
z 9 zemí v 19 dnech a 9 městech Moravskoslezského kraje. V Opavě byl v kostele
sv. Václava představen vokálně-instrumentální večer pod titulem Příběhy
z hornatých krajin. Poprvé přijela s díly Felixe Mendelssohna Bartholdyho
a Karola Szymanowského Filharmonie Tadeusza Szeligowskiego z Poznaně
a Český filharmonický sbor pod dirigentskou taktovkou Lukasze Borowicze. Koncert
se uskutečnil 2. června. O den později v kostele sv. Ducha v rámci Dne slezských
varhan vystoupila mimořádná a svou autorskou tvorbou provokující varhanice
a cembalistka Kateřina Chroboková prezentující se pod uměleckým jménem Katt.
Koncerty byly jistě pro všechny posluchače mimořádným zážitkem.
Jubilejní pětapadesátý ročník mezinárodní soutěže Beethovenův Hradec
naplánovaný od 15. do 18. června slavil letos taktéž 190. výročí úmrtí
Ludwiga van Beethovena, proto se pořadatel, poprvé Církevní konzervatoř v Opavě,
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rozhodl zasadit celou akci do skutečně slavnostního hávu. Předcházel jí mimořádný
koncert laureátů v Českém rozhlase Vltava. V malebném prostředí ve Velké dvoraně
Červeného zámku v Hradci nad Moravicí představil koncertní program Smyčcový
kvartet č. 1 F dur op. 18 mladého L. van Beethovena a Smyčcový oktet Es dur op. 20
F. Mendelssohna-Bartholdyho. V sále byla nainstalovaná výstava mapující posledních
deset ročníků festivalu, kterou připravil grafik Petr Pavlán. Již jen samotný seznam
šestatřiceti přihlášených houslistů z České republiky, Číny, Estonska, Lotyšska,
Japonska, Jižní Koreje, Německa, Polska, Slovenska, Švýcarska, Maďarska a USA
sliboval mnoho hudebních zážitků a zároveň potvrdil mezinárodní renomé hradeckého
klání. V porotě stanuli významní koncertní umělci např. opavská rodačka
Alena Mazgajová Čechová, bývalí laureáti soutěže, dnes mezinárodně uznávaní
sólisté, Ivan Ženatý a Jiří Vodička. Na prvním místě se umístila
Roksana Kwaśnikowska z Polska, na druhém Hana Chang z USA. Ke zpestření
festivalového dění přispěla akce pro nejmladší generaci hudebníků. V programu
nazvaném Vivat Beethoven! se představili žáci moravskoslezských základních
uměleckých škol. Své místo zde měla i Dílna pro nejmladší skladatele spojená
s dalšími zajímavými koncerty, kterou připravil rektor JAMU Brno Ivo Medek a opavská
rodačka Markéta Dvořáková.
V malebném prostředí Hradce nad Moravicí se zalíbilo také festivalu Hradecký
slunovrat, který vstoupil do čtvrtého ročníku. O víkendu 30. června a 1. července
nabídli pořadatelé zajímavý program bez jakýchkoli žánrových ohraničení. Vystoupila
již legendární kapela Priessnitz, skupina Vołosi, která měla za sebou mnoho
vystoupení na slavných a prestižních akcích po celém světě, pozoruhodný projekt
Zvíře jménem podzim, ve kterém se sešli muzikanti z několika výrazných alternativních
kapel (Kittchen, Kieslowski, Aid Kid, Calm Season, Jablkoň a další). Dále vystoupila
kapela Mucha, Katarzia, Bratři Orffové, Please The Trees, Čankišou nebo romská
skupina Terne čhave. Z mimohudebních hostů festival přivítal např. spisovatelku
a ilustrátorku Lucii Seifertovou.
V loňském roce vznikl v Opavě ve zrekonstruované vodárenské věži u východního
nádraží originální kulturně-umělecký prostor KUPE, který se se svým zajímavým
programem hravě začlenil mezi oblíbené kulturní stánky města. Od 13. do 17. června
se KUPE stalo dějištěm divadelního festivalu s názvem Pocta Miloši Horanskému.
Diváci mohli vidět tři inscenace pražského Divadla Viola, které Miloš Horanský
režíroval, výstavu fotografií Hynka Čermáka inspirovaných poezií Horanského
a účastnit se besedy s aktéry jednotlivých představení. Mezi hosty se v Opavě objevil
například Martin Hilský, Tatiana Vilhelmová, Bára Hrzánová a další. „Chceme
festivalem Miloši Horanskému poděkovat nejen za podporu KUPE, ale celkově za jeho
přínos české kulturní scéně. Vybrali jsme termín jeho 85. narozenin, abychom je s ním
společně oslavili. Miloš Horanský je pro mě osobně v mnohém příkladem, a rád bych
mu proto tímto festivalem za vše poděkoval,“ dodal Vladimír Peringer,
ředitel opavského KUPE. Slavnostní zahájení festivalu proběhlo 13. června
ve Slezském divadle inscenací Neumím jinak než láskou, v kterém se představila
Tatiana Vilhelmová v roli Boženy Němcové, životní partnery ztvárnili herci
Tomáš Pavelka a Aleš Procházka. Po představení proběhl zahajovací večírek v KUPE.
Miloš Horanský se na festivalu představil také jako básník, který svou tvorbou
inspiroval fotografa Hynka Čermáka k vytvoření zvláštní série fotografií. Vernisáž
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výstavy se spolu s prezentací básní uskutečnila 14. června v KUPE a navázal na ni
druhý díl cyklu Na vodárně s…, kde si Jiří Siostrzonek povídal s Milošem Horanským.
16. června vystoupil Miloš Horanský v úspěšné Sváteční Shakespearově poště spolu
s Martinem Hilským a Hanou Maciuchovou. Poslední den festivalu patřil
Báře Hrzánové a inscenaci Máj. Realizaci festivalu podpořilo statutární město Opava
a Státní fond kultury ČR při Ministerstvu kultury.
Druhý ročník Festivalu společenských her a hlavolamů pořádal Klub deskových her
Pajdulák v Opavě v termínu od 22. do 25. června za podpory Knihovny Petra Bezruče.
Celým Obecním domem, ale i jeho blízkým okolím se rozprostřela rozmanitá nabídka
stolních a venkovních her, klasických, moderních, strategických i společenských.
O zábavu tak měli postaráno malí i velcí, vybrat si mohli i v doprovodném programu,
kde se mohli přiučit hrám novým, vyzkoušet své znalosti v kvízech, hravém čtení
a hraní nejen v češtině či třeba prozkoumat únikovou místnost nebo si jen tak povídat
nad knihami a poslechnout si zajímavé přednášky. Festival byl důkazem, že hraní baví
nejen děti a že čas strávený společnou hrou je rozhodně časem naplněným.
V září proběhla již popáté v Bolaticích na Opavsku, v rámci regionu, originální
a ojedinělá akce ART JAM, kterou podpořila Opavská kulturní organizace. Jednalo se
o jednodenní festival, který předvedl současné hudební a výtvarné umění,
ale i netradiční kulturní zájmy, a svým programem (koncerty, výstavami, graffiti jam,
akrobatickými vystoupeními, cestovatelskými přednáškami, performancemi a dalším)
zaujal návštěvníky všech věkových kategorií.
Již 11. ročník multikulturního festivalu Na cestě, který pořádali studenti kulturní
dramaturgie ze Slezské univerzity v Opavě, se konal ve dnech od 22. do 25. října.
V tomto roce měl podtitul Rovnou za nosem a propojil několik stylů a zálib. Jeho náplní
bylo především divadlo, ale zaměřil se také na hudbu, literaturu či film. Pestrý program
mohl zaujmout jak dospělé např. večerním scénickým čtením, tak děti, kterým patřila
např. pohádka o Bílé Velrybě, kterou zahráli studenti oboru Kulturní dramaturgie.
Studenty podpořili nejen rektor a děkan Slezské univerzity, ale také město Opava.
Kromě studentů vystoupilo např. divadlo Malá inventura z Prahy nebo zpěvačka
Hana Fialová, která byla opavskou rodačkou. Hojně navštěvovaná představení
se konala v Klubu Art a Jazz Café Evžen.
V listopadu hostila Slezská univerzita v Opavě jubilejní 15. ročník putovního
Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, který byl výjimečný nejen tím,
že zahájení festivalu bylo věnováno dílům studentů ze Slezské univerzity, ale také tím,
že se do něj přihlásilo rekordní množství filmů. Byl promítán v 50 městech a do Opavy
doputoval v termínu od 7. do 10. 11. Milovníci adrenalinu, cestování, extrémních,
horolezeckých či vodních sportů si mohli vychutnat čtyři dny plné autentické podívané
na výjimečné sportovní výkony zachycené v exotickém prostředí, mnohdy
na nedostupných místech v různých částech světa, přičemž mnohé ze snímků
přesahovaly sociální či ekologickou tematikou hranice outdooru. Slezská univerzita
mohla slavit úspěch svého absolventa, Víta Kanyzy, který zabodoval u odborné poroty
se snímkem Road to Canarias o společenství surfařů a lidí jezdících na vlnách
a získal třetí místo v kategorii Vodní dobrodružné a adrenalinové sporty. Hlavní cenu
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Grand Prix získal film režiséra Martina Smékala o českém surfingu Choose your
wave.
Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2017 probíhala
v Opavě od 9. do 12. listopadu. Již 21. ročník festivalu, který pořádalo Mendelovo
gymnázium jako připomínku boje studentů za svobodu, se stal zároveň 9. ročníkem
celostátní přehlídky středoškolských pěveckých sborů se spolupořadatelem Národním
informačním a poradenským střediskem NIPOS-ARTAMA. Festival Opava Cantat
se konal s pověřením a za finančního přispění Ministerstva kultury pod záštitou
ministra kultury Daniela Hermana a primátora Opavy Radima Křupaly. Představilo se
zde 14 pěveckých sborů z celé České republiky, které byly vybrány z krajských
postupových přehlídek. Na slavnostním zahájení v kostele sv. Hedviky vystoupil
absolutní vítěz loňského ročníku smíšený pěvecký sbor Gybon z Gymnázia
Boženy Němcové v Hradci Králové, vedený sbormistrem Jaromírem Schejbalem.
Během festivalu se konaly také workshopy, v rámci kterých si mohly sbory nacvičit
některé skladby, jedna z nich (tzv. Písně z Plzeňska od Zdeňka Lukáše) pojatá jako
sbor Opava Cantat zazněla v podání všech sborů současně na závěrečném koncertu
ve Velké dvoraně zámku v Hradci nad Moravicí. Předvedlo se zde několik souborů,
vládla velmi příjemná atmosféra a bylo cítit naplnění hlavního kréda festivalu –
spolupráce a tvořivost. Absolutním vítězem se stal sbor Artep z Gymnázia a Obchodní
akademie Orlová se sbormistryní Petrou Rašíkovou. Sboru byla udělena také zvláštní
cena poroty a autora za provedení povinné skladby. Dalo by se ale rozhodně říci,
že vítězi byly všechny zúčastněné sbory.

Různé
28. ledna mělo v KUPE premiéru představení mladého divadelního spolku divadla Gafa
Edgar. V tomto komorním alternativním dramatu Ladislava Klímy se představili
Hana Grigarcziková, Michal Stalmach a Jakub Stránský. Divadlo Gafa, jehož krédem
bylo ukázat divákům tak trochu jiné divadlo a nechalo je nahlédnout do tvůrčího
procesu, přineslo neobvyklé tituly. Tím byla i tato hra, díky níž divadlo započalo
spolupráci s režisérkou Natálií Gregor, studentkou operní režie na brněnské JAMU,
která pojala dílo velmi netradičně, jak předurčoval i pohádkově snový a zároveň
hluboce filozofický námět.
Čtyřiadvacátého září slavila Vodárenská věž 125 let výročí vzniku. Zájemci se mohli
zúčastnit komentovaných prohlídek, odborných přednášek o historickém kontextu dění
v Opavě ke konci 19. století, přednášek o železničních vodárnách a celkové historii
železnice v Opavě. Vystaveny byly také ceny za velmi zdařilou proměnu budovy.
Laureát Ceny Petra Bezruče a opavský rodák, režisér Bohdan Sláma se vrátil domů,
byť jen na pomyslný skok, a to na předpremiéru v hradeckém kině Orion jeho nového
filmu Bába z ledu, která se uskutečnila dne 18. února. Zájemci si mohli vyzkoušet
otužovací proces přímo před dveřmi kina, kde stál velký dřevěný sud s teplou vodou
a ochlazovací kádě. V tomto příběhu lásky z prostředí otužilců se v hlavních rolích
představili Zuzana Kronerová a Pavel Nový. Hosty slavnostní předpremiéry byli kromě
režiséra Bohdana Slámy Zuzana Kronerová, kameraman Diviš Marek, hudebník
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Vladimír Merta a další. V útulném prostředí kina Orion, které bylo vkusně vyzdobeno
filmovou technikou zásluhou studenta FAMU a hradeckého rodáka Richarda Vaculy,
stál nablízku také bar s výčepem. Po promítání, které proběhlo pro velký zájem
čtyřikrát a vždy pro plný sál, se účastníci dočkali také koncertu muzikanta
Vladimíra Merty a večírku s filmaři a hosty. Předpremiéru pořádalo statutární město
Opava, kino Orion, které slavilo výročí 90 let své existence, a Opavský filmový klub.
Krajská přehlídka dětských folklorních souborů regionů Opavského a Těšínského
Slezska Vítání jara proběhla 29. dubna ve Slezském divadle. Díky velkému zájmu
souborů se konala ve dvou programových blocích, dopoledním a odpoledním.
Vystoupily soubory Slezánek z Českého Těšína, Jackové z Jablunkova,
Olšinka z Orlové, Petrovická beseda z Petrovic u Karviné, Łączka z Bystřice,
Burianky z Bolatic, Malá Bejatka ze Štítiny, Úsměv z Opavy, Cimbálová muzika ZUŠ
Háj ve Slezsku a cimbálové muziky SVČ a ZUŠ Opava. Jak uvedla opavská
organizátorka akce a folkloristka Soňa Wenzelová: „Cílem regionální postupové
přehlídky dětských folklorních souborů bylo především prezentovat různé formy
a způsoby výchovné a umělecké práce dětských folklorních souborů a skupin
Opavského a Těšínského Slezska,“ a dodala, že se tak vytváří přirozený prostor
pro předání zkušeností, vzájemnou inspiraci dětí i vedoucích. Dalším účelem akce byl
výběr a doporučení souborů pro reprezentaci daného regionu na Celostátní přehlídce
dětských folklorních souborů v Jihlavě, popřípadě na jiných folklorních akcích
v České republice. Přehlídku pořádalo Středisko volného času společně s regionálním
folklorním sdružením Opavského Slezska a regionálním folklorním sdružením
Těšínského Slezska, za odborného dohledu Nipos-Artama.
Statutární město Opava a Středisko volného času Opava připravilo pro milovníky
dechovky tradiční nedělní promenádní koncerty dechových hudeb. Za příznivého
počasí před kostelem svatého Vojtěcha na Dolním náměstí hrály dopoledne v období
od 25. června do 10. září orchestry z Opavska.
Nejnavštěvovanější literární pořad v Opavě Básnické hlasy slavil již deset let
od svého vzniku. Během této doby se představilo zhruba sedmdesát básnických
i prozaických hostů. Oslavy probíhaly po celý rok na tradičním místě, tedy v kavárně
Evžen na Beethovenově ulici. Na slavnostním večeru 25. dubna vystoupili stejní autoři
jako před deseti lety jako připomínka výročí – Jakub Chrobák, Ladislav Soldán
a Petr Hruška, přičemž přítomni byli i tehdejší organizátoři akce Lukáš Vlach
a Šárka Netolická. Za deset let existence se v Evženovi představila jména jako
Jan Balabán, Petr Král, Vít Slíva, Antonín Bajaja, Jaroslav Kovanda, Michal Hvorecký
či Vít Kremlička. Během tohoto roku chtěli současní organizátoři Ondřej Hložek
a Jakub Chrobák představit nové autory, např. básníky Bogdana Trojaka,
Jakuba Řeháka a prozaika Vratislava Maňáka a na závěr roku uspořádat bilanční
večer se vzpomínáním celé řádky někdejších hostů Básnických hlasů.
Město organizovalo v rámci Opavského léta zábavy zajímavé akce. Zmiňme
např. akci Město vítá léto, která přinesla oživení do centra 24. června, kdy byl
v prostoru za Slezankou po celý den připraven pestrý program pro širokou veřejnost.
V dopoledním programu vystoupila dechová kapela Kobeřanka, odpoledne patřilo
karnevalu a soutěžím pro děti, pro které byl připraven i kolotoč a nafukovací atrakce,
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později vystoupila opavská country kapela Azyl nebo Jožka Černý s cimbálovkou,
večer vystoupil zpěvák Zbyněk Drda a vrcholem byla ostravská kapela Buty.
Opavské léto zábavy pokračovalo 15. července po úspěchu z roku 2016 akcí Ptačák,
tentokrát v duchu piknik party, s tvořivými dílnami pro děti, zábavnými aktivitami
nebo pouličním divadlem a večerní fireshow. K poslechu hráli swingový orchestr
nebo stylový Stanley´s Dixie Street Band v dobových kostýmech à la 20. léta.
Ptačí vrch ožil také každou prázdninovou neděli akcí Bird-hill-chill s dýdžeji v režii Baru
Myslivna. Další akce Koupák (26. srpna) nabídla na koupališti pro všechny spoustu
letní zábavy i koncerty. Vystoupily kapely Lake Malawi, Fast Food Orchestra
nebo Circus Problem a další. Pokračovaly také srpnové filmové retro projekce
na Ptačím vrchu, kde se promítly například filmy Balada pro banditu, Světla velkoměst
nebo Ať žijí duchové.

175

NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Kapitolu jsem uspořádal novým způsobem. Všechny církve, o kterých se daly dohledat
informace nebo které mi poskytly podklady, jsem seřadil podle abecedy bez rozčlenění
na katolické, evangelické a ostatní.
Církevní rok začal nejen pro věřící opavských církví Aliančním týdnem modliteb,
který probíhal 9.–15. ledna 2017, a zapojily se do něj tyto církve a organizace: Armáda
spásy, Křesťanský sbor, Církev československá husitská, Českobratrská církev
evangelická, Církev adventistů sedmého dne, Církev bratrská, Církev Nová Naděje.
V neděli 26. března uplynulo přesně 750 let od svatořečení patronky Slezska Hedviky.
Římskokatolická farnost Opava si tento svátek připomněla třemi slavnostními mšemi
v kostele svaté Hedviky. Zpřístupněna byla také věž kostela svaté Hedviky. Svatá
Hedvika je patronkou Slezska a ostravsko-opavské diecéze, ale také ochránkyní
exulantů a snoubenců. Narodila se okolo roku 1180 v Bavorsku. Za svého života
Hedvika zakládala a platila vznik klášterů a kostelů a také vedla špitály pro chudé
a nemocné. Svatořečená byla v roce 1267 papežem Klementem IV.450
Noc kostelů se uskutečnila 9. června. Připojila se například Římskokatolická fara
sv. Petra a Pavla v Jaktaři, opavský sbor Českobratrské církve evangelické a další
církve a náboženské spolky. Komentované prohlídky probíhaly také v kostele
sv. Vojtěcha v Opavě. Mottem Noci kostelů byl verš 10,17 z knihy Moudrosti: „Za dne
jim byla záštitou, NOC prozářila hvězdami.“
Opava se zapojila do projektu Otevřené chrámy. Celkem 30 kostelů
v Moravskoslezském kraji mohli návštěvníci a věřící navštívit i mimo pravidelné
bohoslužby. V Opavě se k této inciativě připojila konkatedrála Nanebevzetí Panny
Marie a kostel svaté Hedviky. Konkatedrála byla veřejnosti přístupná každý den
od 8 do 17 hodin až do konce října. V červenci a srpnu mohli zájemci navštívit kostel
svaté Hedviky včetně vyhlídkové věže.451
Českobratrská církev evangelická
Kazatelem farního sboru Českobratrské církve evangelické (ČCE) v Opavě byl od roku
2016 Pavel Janošík, který současně působil od 1. 11. 2016 jako vězeňský kaplan.
Kurátorem sboru byl Antonín Plachý. Novou výpomocní kazatelkou sboru se stala
12. března Simona Kopecká.452
Od března fungovalo setkávání rodičů s malými dětmi nazvané Mraveniště. První
takové setkání proběhlo 14. března.
Opavský sbor pořádal v dubnu Jarní mafiánskou víkendovku mládeže (21.–23. 4.).
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V pravidelném cyklu přednášek na téma Náboženství a výtvarné umění pokračoval
Martin Pavlíček. Téma Vzkříšení Páně: geneze, podoby a proměny ve výtvarném
umění představil 26. dubna.
Ladislav Heryán mluvil 3. května v aule Slezské univerzity o Božím milosrdenství
mezi námi. Sborový zájezd do Třebíče se uskutečnil 27. května. Hlavním cílem bylo
židovské město a bazilika.
Červnový zpravodaj sboru referoval i o Zasedání 34. synodu ČCE. Uskutečnil se
18. května v kostele sv. Klimenta. Kromě jiného poslanci synodu přijali i zásady,
kterými se měli řídit voliči z řad církve v nadcházejících parlamentních volbách. Slovo
k volbám kromě jiného nabádalo voliče, ať podporují kandidáty, kteří „budou mluvit
pravdu a jednat v souhlase s tím, co pověděli.“453
Pohádkový les. Tak se jmenovala akce hlavně pro děti z nedělní školy, která se konala
3. června ve Slavkově.
Věřící z ČCE se také připojili 9. června k Noci kostelů.
Sbor připravoval také nové
Michala a Zdeňky Jančárkovým.

internetové

stránky

díky

ochotě

manželů

Od 22. července do 2. srpna se uskutečnil Kostelní tábor poblíž obce Hošťálková.
Tábor vedla Hanka Plachá. Tématem byli Vikingové.
Desátého září ve sboru kázal po mnoha letech jeho bývalý farář Daniel Tomeš.
Sedmého října se uskutečnila na poli za Kateřinkami drakiáda.
Sbor také pořádal v říjnu víkendovou dílnu výroby biblických postaviček, pomocí
nichž se vyprávěly biblické příběhy. Akce se uskutečnila 20. a 21. října.
Vánoční dílna se uskutečnila od 1. do 2. prosince a v neděli 3. prosince pak probíhal
prodej výrobků.
Československá církev husitská
Krátké odhlédnutí za rokem 2017 nám poskytla paní farářka Ladislava Svobodová.
„Zemřel jen jeden člen naší církve: bratr Jaroslav Prášek. Měli jsme jednu svatbu
v Horních Životicích: bratr Josef Ondruch a sestra Radka Lebedová, jedno manželské
jubileum: bratr Slavoj Slavík a sestra Marie Slavíková si připomněli manželské sliby
po 50 letech,“ poznamenala paní farářka. Bohoslužby se konaly každou neděli
a také o církevních svátcích, kromě Opavy také v Bruntále a v Hradci nad Moravicí.
„Scházíme se také k pravidelným schůzkám, kde mimo jiné plánujeme každonedělní
bohoslužby v nemocniční kapli, letní venkovní bohoslužby v městských sadech,
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veřejné čtení Bible před Velikonocemi, vánoční půlnoční bohoslužbu a další
spolupráci,“ upřesnila farářka.
Církev československá husitská byla jednou z těch, které se zapojily do Aliančního
týdne modliteb v lednu.
První červencovou neděli si tradičně opavský sbor CČSH připomínal výročí
mučednické smrti Mistra Jana Husa v Hradci nad Moravicí.
Podle předsedy Rady starších Víta Koutného byl rok 2017 začátkem zlomového
období v CČSH. Na všech úrovních se podle jeho slov jednalo a také prakticky
pracovalo na zabezpečení církve v hospodářské oblasti. Jednotlivé diecéze investovaly
převážně do nemovitostí, jejichž výnos měl v budoucnu zajišťovat provoz diecézí
a náboženských obcí. Finance z těchto investic měly být užívány na údržbu, provoz
i případnou výstavbu dalších potřebných nemovitostí – domovy seniorů a dětí a s tím
spojených aktivit. „Plnou vahou i na nás začaly dopadat rozhodnutí politiků
z církevních restitucí, které jsou často zneužívány k nevybíravým útokům na církve –
okrádání věřících, chamtivost atd.,“ uvedl Vít Koutný s tím, že ačkoliv CČSH vznikla
až po obnovení české státnosti, je podle něj házena do jednoho pytle s ostatními.
„Tento fakt s dřívější politikou KSČ a současnou invazí islámské ideologie mají
za následek katastrofální úbytek věřících ve všech křesťanských církvích!“ posteskl si
Vít Koutný.
Celá společnost si podle něj stěžovala na úpadek morálky a školství. Ale neviděla,
a média to většinou podporovala, že tento úpadek byl způsoben nedodržováním
Desatera. „Uvědomme si, že pouze křesťanská kultura dosáhla jako jediná na světě
takového neuvěřitelného pokroku, ve kterém žijeme!“ uvedl Vít Koutný. Dodržováním
Desatera se vyvíjela křesťanská kultura – náboženství. Sice to nebylo bez různých
pochybení, ale přesto jen vpřed k pokroku. Co bychom měli v této situaci dělat?
Rozhodně jít svým příkladem v životě ostatním lidem, byť se od křesťanství odklonili.
Nacházet argumenty v historii i v současnosti, na nichž musíme dokazovat zásluhy
křesťanství na dosaženém pokroku lidstva. V němž se křesťanská kultura neustále
vzdaluje jiným kulturám ve světě. Také máme poukazovat na kardinální pochybení
kléru v minulosti, ale hlavně v současném světě, kde ustupování zlu tzv. korektností jen
posiluje přesvědčení různých představitelů v jejich „korektních“ omylech. „Zlu
se neustupuje, jak nám v mnohých statích Bible naznačují proroci a apoštolové,
ale také význačné osobnosti světa a českých dějin,“ uzavřel Vít Koutný.
Podle Zprávy stavební komise se sbor věnoval běžné údržbě. Byla to výměna
rozbitého umyvadla v bývalé prádelně, výměna plynového sporáku v bytě farářky.
V Hradci nad Moravicí se přikročilo ke kácení třech stromů. A byly také zaceleny dvě
díry ve střeše poškozené spadlou větví a kamenem. CČSH dostala také na starost
kostel v Bruntále, kde byla vyměněna část střešní krytiny nad zadním traktem
a poničený roh okapu.
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Církev adventistů sedmého dne
Zásadnější událostí pro Církev adventistů sedmého dne, která sídlila v Opavě
na Olomoucké ulici, byla ordinace nových kazatelů 21. října. Během slavnostní
bohoslužby v sále Kulturního domu Rybníček v Opavě, byli ordinováni kazatelé
Richard Medřický a Radek Kantor. Tajemník moravskoslezského sdružení CASD
Daniel Dobeš hodnotil atmosféru bohoslužby i následné ordinace jako požehnanou
a děkoval i členům místních sborů za přípravu a průběh celé bohoslužby. „V odpolední
části bohoslužby, za přítomnosti vedoucích představitelů církve a dalších ordinovaných
kazatelů, byli Richard Medřický a Radek Kantor modlitbou a vkládáním rukou odděleni
k plné kazatelské službě. V závěrečném proslovu pak nově ordinovaní kazatelé
vyjádřili vděčnost Bohu za kazatelské povolání i dosavadní vedení v životě,“ popsal
Daniel Dobeš.454
Římskokatolická církev
Hlavním zdrojem informací mi byl zpravodaj Římskokatolické farnosti Panny Marie
v Opavě nazvaný Cesta. Počínaje únorovým číslem začal ve zpravodaji seriál nazvaný
Chrámové poklady známé i neznámé autora Bohumila Kaděry. Seriál popisoval oltáře,
sochy a obrazy v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Během roku do zpravodaje
farnosti psal také otec Aleš Písařovic seriál o liturgických gestech a postojích.
Od června začal ve zpravodaji Cesta vycházet cyklus zamyšlení nad tématem Živý
Kristus jako Slovo v liturgii, aby tak čtenáři a věřící objevili důležitý význam slova
při bohoslužbě.
Duchovní obnova pro muže se uskutečnila 21. ledna v pastoračním středisku
minoritského kláštera a jejím tématem byla Duchovní vyprahlost. Tématem provázel
P. Mgr. Vladimír Schmidt.
V pastoračním středisku minoritského kláštera přednášel 24. ledna P. Jan Larisch
na téma Ostravsko-opavská diecéze aneb Kulturně-dějinná rozmanitost místní
církve v historických souvislostech. V březnové cestě kromě jiného hodnotila tuto
přednášku Marie Matyášková. „V přednášce jsme byli seznámeni s řadou významných
osobností, historickými stavbami, kostely, poutními místy, křížovými cestami.
Přednáška byla poučná, zajímavá a obohacující,“ uvedla.455
Vzpomínková mše svatá za zemřelého biskupa Josefa Martina Náthana při příležitosti
70. výročí jeho úmrtí se konala 31. ledna v kostele Božského srdce Páně – Marianu.456
Jednadvacátého února se v pastoračním středisku minoritského kláštera uskutečnila
přednáška Marie Zajícové na téma Léky pro duši, psychofarmaka. Přednáška
se také věnovala historii duševních nemocí. „Byla doplněna mnohými příklady, byla
nám velkým přínosem v tom, jak nahlížet a chránit se před duševní nemocí. Paní
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doktorce patřilo velké poděkování s potleskem a malým dárkem,“ hodnotila akci
Eliška Kucerová v dubnové Cestě.457
Jarní cyklus Biblických židovských tanců se uskutečnil v Církevní základní škole
v Jaktaři od 8. března.
O mužích pro ženy. Tak se jmenoval odpolední seminář lektora Petra Smékala,
který proběhl 9. března v pastoračním středisku minoritského kláštera.
V rámci postní duchovní obnovy pro páry zaznělo téma Intimita v manželství
od Gity a Miloše Vyleťalových a také P. Pavel Kuchař hovořil na téma Kněz a rodina.
To vše v rámci celodenního semináře 11. března v Církevní základní škole sv. Ludmily
v Hradci nad Moravicí.
Na neděli 26. března animátoři opavského děkanátu připravili křížovou cestu jarní
přírodou, při níž jsme mohli rozjímat o Kristových slovech „Nebojte se!“ Putování vedlo
od kostela sv. Petra a Pavla v Jaktaři směrem ke sv. Anně. Za zpěvu písní
z Taizé se účastníci střídali v nesení kříže, menší děti pomáhaly s nesením provazu.
K němu postupně přivazovaly pruhy látky opatřené odkazy k výrokům z Písma,
které se týkaly letošního motta.
BISCUP. Tak se jmenovalo setkání mladých věřících s biskupem. Konalo se
31. března v Jeseníku a účastnil se jej i pomocný biskup Martin David. Cestu
do farnosti, která je od Ostravy nejvzdálenější, vážili i mladí lidé z Opavska.
Velkou událostí nejen pro opavskou farnost, ale i pro celou diecézi byla volba
pomocného biskupa. Od 7. dubna se jím stal otec Martin David, jehož jmenování
v ostravském kostele sv. Václava oznámil apoštolský nuncius Giuseppe Leanza.
Biskupské svěcení otce Martina se uskutečnilo v katedrále Božského Spasitele v neděli
28. května.458
Křížová cesta ulicemi Opavy se uskutečnila v sobotu 8. dubna. Začala v 15 hodin
v kostele sv. Vojtěcha hudebním pásmem scholy na téma Sedm bolestí Panny Marie.
V sobotu 8. dubna probíhala i v Opavě akce Ukliďme Česko, ukliďme svět. Zapojili
se do ní také opavští skauti z 5. chlapeckého oddílu pod vedením Petra Tesaře,
kteří i přes nepřízeň počasí uklízeli Otický příkop. „Dohromady se skautům podařilo
sesbírat 80 kilogramů odpadků, které pak technické služby odvezly na místo, kam patří
– na smetiště. Průběh celé akce dokonce natáčela televize Polar,“ uvedl Petr Tesař.459
František Valdštýn přijel přednášet 18. dubna do pastoračního střediska
minoritského kláštera na téma Biskup Bruno ze Schauenburka, prelát a politik.
Podle Jarmily Málkové byla přednáška o olomouckém biskupovi z 2. poloviny
13. století velkým zážitkem. „Ing. Valdštýnovi patří velký dík za jeho studii
a popularizaci této výjimečné a významné osobnosti a také za objektivní přehled
457
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o turbulentních dějinách středověku, které nám mají připomínat naše křesťanské
kořeny,“ uvedla v červnovém vydání zpravodaje Cesta.460
Česká křesťanská akademie, Českobratrská církev evangelická a Slezská univerzita
v Opavě uspořádali 26. dubna v 17 hodin přednášku v aule Slezské univerzity
v Opavě, Na Rybníčku s názvem Apoštolská exhortace Amoris laetitia.
Papež František a obnova církve. Přednášel doc. PhDr. Libor Ovečka Th.D.
z Univerzity Karlovy v Praze.
Salesiánský kněz, doktor teologie a biblista vystoupil 3. května v aule
Slezské univerzity s přednáškou O Božím milosrdenství mezi námi. „Otec Heryán
připomněl, že poselství Božího milosrdenství v církvi i ve světě ve svém úřadu
i na cestách zdůrazňuje papež František (milosrdenství je nejdůležitější vlastností
Boha),“ uvedla v červnové Cestě Lucie Štěpánková. Zaplněná aula se dočkala i hudby,
nechyběly totiž rockové písničky v podání přednášejícího. „Děkuji organizátorům
za možnost setkat se s tímto originálním křesťanem a knězem nesvázaným
formalismem a člověkem, který se nebojí zaujímat jednoznačná stanoviska v církvi
i ve společnosti,“ dodala Lucie Štěpánková.461
V květnové Cestě připomněl Petr Tesař, že 4. května uplynulo 70. výročí
znovuvysvěcení kostela sv. Vojtěcha. „Na samém konci války, na Velký pátek
30. března 1945 ve večerních hodinách, byla zasažena věž kostela zřejmě leteckou
střelou, která ji zapálila,“ připomněl autor příspěvku a dále se věnoval detailům této
události a následné obnově kostela, která byla financována především ze sbírek.
Na obnově vnitřku chrámu se podílel také malíř Valentin Držkovic.462
Orel Stěbořice ve spolupráci s farností Stěbořice pořádal v pondělí 8. května běh
okolím Stěbořic k uctění památky kněze Josefa Motyky. „Na akci se sešlo ohromné
množství lidí. Běhu okolím Stěbořic se zúčastnilo téměř 500 registrovaných závodníků
a další stovky fanoušků jim fandily v publiku. Velkému zájmu se těšil i odpolední
koncert, na kterém vystoupil mimo jiné písničkář Pavel Helan,“ referovala červnová
Cesta.463
Deset let mobilní hospicové péče v Opavě. S touto přednáškou vystoupil 16. května
v pastoračním středisku minoritského kláštera MUDr. Petr Štěpánek.
Setkání pro ženy se uskutečnilo 20. května v minoritském klášteře. Přednášela na něm
Františka Böhmová na téma Drakobijce aneb jak bojovat se sedmi dračími
hlavami, které představují sedm hlavních hříchů. Byl to současně název knihy,
kterou napsali Marek Domes a Juraj Hajkovský. Duchovní obnovu hodnotila
v prázdninové cestě Božena Muczková. „Při společném sdílení jsme se všechny
´drakobijkyně´ shodly na tom, že nám obnova a kniha v mnohém otevřela oči. V tom je
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vlastně velká Boží milost: když si člověk uvědomí svoji nedokonalost a své chyby, je
pak už jen krůček k tomu ´něco s tím dělat´,“ uvedla Božena Muczková.464
Poutní mše k Panně Marii Opavské, Matce Milosrdenství, se uskutečnila v sobotu
27. května v kostele sv. Vojtěcha v 18 hodin.
Farnost svatého Ducha přichystala na 4. června farní slavnost v kostele sv. Ducha.
Slavnost začala modlitbou Korunky k Božímu Milosrdenství. Pokračovalo se v minoritu
a v minoritské zahradě. Nechyběla tradiční smaženice, program pro děti či pétanque.
Noc kostelů proběhla v pátek 9. června. Kromě jiného sestávala z komentovaných
prohlídek kostela svatého Vojtěcha. „Komentovaná prohlídka byla pojata
jako prezentace doprovázená velkým množstvím dokumentárních fotografií. Byla
rozdělena do čtyř bloků: Historie kostela v souvislostech; Výklad k Milostnému obrazu;
Problematika zničení a obnovy kostela 1945–1947; Virtuální/obrazová prohlídka
kostela,“ uvedl v prázdninové Cestě Vladimír Ziffer. Průvodní slovo celého večera
přednesli pracovníci Zemského archivu Opava Petr Tesař a Pavel Solnický. „Ve třetí
části komentované prohlídky byly poprvé zveřejněny nedávno nalezené fotografie
dokumentující začátek a průběh pro kostel tragického požáru v noci z 29. na 30. dubna
1945,“ zmínil Vladimír Ziffer. Do kostela na prohlídky zavítalo 521 návštěvníků.465
V pátek 9. června a v sobotu 10. června připravil farní úřad Panny Marie v Opavě
Lektorský kurz základních dovedností. Kurz byl určen pro ty, kteří chtěli pracovat
na zdokonalení přednesu liturgického textu při mši svaté.
Ministranti z konkatedrály podnikli 10. června výlet do Olomouce a Heiparku
v Tošovicích. „V Olomouci jsme navštívili muzeum automobilových veteránů,
což se všem líbilo,“ uvedl František Krejčí, jeden z ministrantů a účastníků akce.
Obědovou pauzu strávili na faře v Dobešově opékáním špekáčků. „Po dobré vydatné
stravě jsme uklidili a zamkli faru a šli jsme do kostela pro Boží požehnání,“ pokračoval
ministrant. Posléze navštívili ještě Heipark v Tošovicích. „Tam jsme si mohli vybrat
z různých atrakcí, ale většina z nás zvolila bobovou dráhu, která byla opravdu skvělá,
a každý si to sjel podle svého gusta,“ doplnil František Krejčí.466
Duchovní obnova pro dívky od 16 let se odehrála od 16. do 18. června v Opavě.
Tématem bylo krédo sv. Terezie z Lissieux Mým povoláním je milovat. Obnovu vedl
otec Pawel Pruszyński a sestry z Kongregace Dcer Božské Lásky.
Jáhenské svěcení v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě se konalo
v sobotu 17. června. Svěcení z rukou pomocného biskupa Mons. Martina Davida přijali
Lukáš Dořičák z farnosti Veřovice a Jan Jurečka z farnosti Ostrava-Hrabová.
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Klub svaté Anežky, dobrovolné sdružení Charity Opava, uspořádal 20. června poutní
zájezd do Polska k Sanktuáriu Panny Marie Fatimské v Turze Śląské. „Na pouti nás
doprovázel komárovský farář, otec ThLic. Mgr. Adam Krzysztof Małek, který nám byl
průvodcem i tlumočníkem. Otec Małek měl vše dobře připraveno i zajištěno a byl
velkým přínosem pro naši pouť, za což mu moc děkujeme. Myslím si, že pouť v roce
100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě splnila své poslání a byla pro nás všechny,
kteří se jí zúčastnili, přínosem,“ referoval Karel Klein v zářijovém čísle Cesty.467
Od léta byl novým administrátorem jaktařské farnosti sv. Petra a Pavla
Miroslav Horňák, původem ze Slovácka. Rozhovor s ním vyšel v prosincové Cestě.468
Jubilejní 10. Pěší pouť mládeže z Opavy na Velehrad se uskutečnila
od 3. do 9. července. Tento rok byl rokem stého výročí zjevení Panny Marie
ve Fatimě, a proto byly duchovními patrony pěšího putování fatimské děti bl. František
a bl. Hyacinta. Sto padesát kilometrů dlouhá trasa byla rozdělena do sedmi etap:
Opava – Fulnek – Bělotín – Paršovice – Holešov – Otrokovice – Traplice – Velehrad.
Celostátní setkání mládeže 2017 se uskutečnilo v Olomouci od 15. do 20. srpna
2017. V říjnové Cestě jej hodnotily účastnice Pavla Silná a Kateřina Gilíková. „Myslíme,
že letošní setkání opravdu splnilo svůj účel, protože v duchu hesla NEBOJTE SE jsme
poznaly a zažily spoustu nových věcí, na které budeme ještě dlouho vzpomínat,“
kromě jiného obě uvedly.469
Sobotu 30. září zasvětili v Církevní základní škole v Opavě-Jaktaři židovským tancům
pro začátečníky. Lektorkou byla Gita Vyleťalová.
Od 4. října do 29. listopadu pokračoval opět kurz biblických židovských tanců
pro pokročilé. Kurz měl 9 lekcí, které probíhaly vždy ve středu v Církevní základní
škole v Opavě-Jaktaři pod vedením lektorky Gity Vyleťalové z Krnova.
V pátek 8. září se po mši svaté v kostele sv. Vojtěcha uskutečnilo pásmo
věnované mons. Josefu Veselému. Bylo nazváno Předehra věčnosti – život a dílo
mons. Josefa Veselého.
Již 3. pouť seniorů do konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie v Opavě se uskutečnila
21. září. Poutní mše svatá začala v 9.30 hodin.
V říjnu, růžencovém měsíci, probíhala každý den Modlitba růžence v kostele svatého
Vojtěcha, vždy od 17.15 hodin, a denně ji zajišťovala jiná skupinka či organizace
(například Jednota Orel Opava, ministranti, skauti).
V říjnovém zpravodaji Cesta vyšel také rozhovor s manželi Ludmilou
a Petrem Tesařovými o jejich snaze založit v Marianu novou církevní základní školu.
„Sestřičky z Kongregace Dcer Božské Lásky o školu ve svých prostorách stojí, a to tak
moc, že na sebe nakonec byly ochotny vzít nelehkou roli zřizovatele. Zřizovatel
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na svých bedrech nese zodpovědnost za školu – za to, že bude dobře fungovat, stejně
jako za to, že uhradí nutné investice,“ kromě jiného stálo v rozhovoru.470
Informativní schůzka v rámci oslavy Mezinárodního dne seniorů a beseda nad knihou
Erazima Koháka Průvodce po demokracii proběhla 3. října. Nad knihou se zamýšlely
RNDr. Olinka Rampáčková a Eva Baranová.
Tvoření pro misie se uskutečnilo v sobotu 14. a 21. října v učebně kostela
sv. Vojtěcha vždy od 14.30 do 18 hodin. Účastníci kromě tvoření mohli misie podpořit
upečením Misijního koláče (či buchty, závinu, muffinu nebo jiné dobroty). Donesené
výrobky se pak prodávaly na misijní neděli 22. října po mších svatých u hlavního
vchodu konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie. Výtěžek by měl být použit na světové
misie.
Brána do pravého domova. Tak nazval svou přednášku Vladimír Ziffer,
se kterou vystoupil v pastoračním středisku minoritského kláštera 17. října. „Přednáška
byla doplněna prezentací uměleckých děl představujících nebe, očistec a peklo
(Bosch, Dante, El Greco, Michelangelo). Byla povzbudivá v tom, že zdůrazňovala
naději – i v okamžiku smrti se bude možno rozhodovat pro Boha,“ zmínila v prosincové
cestě Marie Matyášková.471
Duchovní obnova pro ženy se uskutečnila v sobotu 21. října od 9 do 17.30 hodin
v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě. Vedl ji P. Lukáš Engelmann
na téma: Strach nemá v lásce místo a Jak předávat víru v rodině.
V pondělí 23. října se uskutečnila v kostele sv. Vojtěcha přednáška na téma Boží vůle:
bludiště, nebo cesta? Vystoupila s ní autorka stejnojmenné knihy, sestra
Veronika Barátová z Komunity blahoslavenství. Po jejím skončení byli všichni zváni
do Karmelitánského knihkupectví na setkání s autorkou a ochutnávku klášterních
produktů a mešního vína.
V rubrice Zajímá nás se v listopadové Cestě objevilo téma používání mobilních
telefonů v kostelech. „Telefon není však jen rušička, stejně tak se může v kostele stát
dobrým pomocníkem,“ psal otec Jan Czudek věřícím a dále radil, jak telefon využít
jako pomocníka například při zpěvu z kancionálu nebo čtení z misálu.472
Farní večer nejen pro farníky uspořádala Římskokatolická farnost Panny Marie
v Kulturním domě na Rybníčku 18. listopadu. Tématem setkání bylo Hledání.
„Na příjemné atmosféře celého večera se svým krásným hudebním doprovodem
podílela cimbálovka, kterou po půlnoci vystřídala hudba reprodukovaná. Ti, kteří přišli,
mohli prožít pěkný večer ve společenství naší farnosti, a ti, kdo zůstali doma,
mohou přijít třeba příště, protože to určitě stojí za to!“ líčila v prosincové cestě
Marie Štrauchová.
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Skrze zranění k zrání. Tak se jmenovala přednáška Adama Ruckého, která proběhla
21. listopadu v pastoračním středisku minoritského kláštera.
Odpolední seminář pro ženy na téma Mužská intimita a zrání muže se uskutečnil
23. listopadu v pastoračním středisku minoritského kláštera. Vedl ji Mgr. Petr Smékal.
Celodenní adventní duchovní obnova proběhla 9. prosince v Církevní konzervatoři
v Opavě. Vedl ji otec Marcin Kieras, farář v Hradci nad Moravicí, na téma Duch Svatý
v darech a charismatech.
V prosincové Cestě se objevilo poděkování Stanislavu Schindlerovi, který se svou
manželkou dvacet let provozoval knihkupectví u svatého Ducha a musel skončit
s provozem z ekonomických důvodů. „Chci mu poděkovat za jeho odvahu otevřít
v našem městě obchod s duchovní literaturou, a umožnit tak čtenářům přístup k této
literatuře,“ děkovala Alžběta Maredová.473
Dlouholetý varhaník, především u svatého Ducha, Bohumil Zábranský, oslavil
23. srpna 90. narozeniny. Jeho medailonek byl otištěn v prosincové Cestě.474
Betlémské světlo přijelo do Opavy 17. prosince. V kostelech římsko-katolické farnosti
v Opavě bylo od 18. prosince, v kostele sv. Vojtěcha už od neděle 17. prosince večer.
Vánoční vystoupení farní mládeže a dětí se scholky se odehrálo 27. prosince
v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie.
Také v roce 2017 pořádal Karel Kostera tradiční vánoční koncert, a to 25. prosince
v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie. Na programu byly vánoční písně a koledy
a Česká mše vánoční Hej, mistře Jakuba Jana Ryby. Účinkovaly Opavský chlapecký
sbor ZŠ Vrchní, CZŠ sv. Ludmily Opava-Jaktař, Chrámový sbor Opava a Pěvecký sbor
Stěbořice, členové orchestru opery Slezského divadla a sólisté. Byl jubilejní,
protože se uskutečnil již po padesáté. Poprvé provozoval Karel Kostera Rybovu mši
v roce 1967 ve Slavkově, kde tehdy působil jako varhaník.475
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SPORT
V kapitole pojednávám nejprve o „nadčasových“ sportovních tématech, jako je
například vyhlášení ankety O nejúspěšnějšího sportovce roku. Dále popisuji ty
sportovce a kluby, kteří uspěli v mezinárodním měřítku, účastnili se nejvyšších
národních soutěží, popřípadě reprezentovali město Opava a tyto úspěchy byly uvedeny
v měsíčníku Hláska. Informace byly čerpány také z webů jednotlivých oddílů
a sportovních klubů, Opavského a hlučínského deníku a dalších ověřených zdrojů.

Aktuality
Anketa o nejlepší sportovce opavského okresu
Tradiční anketa o nejlepší sportovce opavského okresu se konala 14. března 2017
ve Slezském divadle. Anketa opět ohodnotila nejlepší opavskou sportovní reprezentaci
v předcházejícím roce. Za moderátorský pult se podobně jako v minulých letech
postavila někdejší Miss České republiky a současná starostka Kravař
Monika Brzesková. Večerem společně s ní provázel Lukáš Hudeček. Mezi jednotlivci
se stala královnou Opavska kajakářka a česká reprezentantka Tereza Brožová,
která z pomyslného trůnu sesadila na druhé místo loňského vítěze, basketbalistu
BK Opava a českého reprezentanta Jakuba Šiřinu. Třetí skončil horolezec
a extrémní sportovec Tomáš Petreček. Tereza Brožová byla oceněna hlavně za četné
úspěchy ze světového šampionátu ve sjezdu na divoké vodě. Zatímco za první a druhé
místo si cenu převzali sami ocenění, místo Tomáše Petrečka měla cenu převzít
Renáta Najsrová. Na podium ale vyšplhal malý kluk, který se představil jako její syn.
Nejlepším kolektivem se stal tým basketbalistů BK Opava, druhé místo získal
fotbalový celek SFC Opava, na třetím místě skončila stříbrná štafeta z ME v Adventura
race SK OpavaNet, jejímž členem byl i výše zmíněný Tomáš Petreček. V průběhu
večera se vyhlašovaly také další kategorie. Juniorům dominovali mistři světa
deblkanoisté Albert Kašpar a Vojtěch Mrůzek, nejlepšími trenéry se stali kouč
SFC Opava Roman Skuhravý a Vladimír Mrůzek z Kanoe klubu Opava.
Mezi handicapovanými sportovci zvítězil kulturista Daniel Minster. Slavnostní ráz
večera podtrhla také členka činoherního souboru Slezského divadla Tereza Bartošová,
která zazpívala několik skladeb, mezi nimiž nechyběla například Samotářka z muzikálu
Bídníci.476
Výsledky ankety
Jednotlivci dospělí: 1. Tereza Brožová (kanoistka, KK Opava), 2. Jakub Šiřina
(basketbalista, BK Opava), 3. Tomáš Petreček (extrémní sportovec, SK OpavaNet),
4. Lukáš Kunc (trojskokan, Sokol Opava), 5. Jiří Hruška (parkurový jezdec,
JK Opava-Kateřinky), 6. Klára Horová (kanoistka, KK Opava), 7. Jan Žídek (fotbalista,
SFC Opava), 8. Kristýna Pravdová (taekwondistka, Škola Taekwon-Do ITF Opava),
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9. Pavla Kuklová (kladivářka, Slezan Opava), 10. Vladislava Humplíková (parkurová
jezdkyně, JK Opava-Kateřinky);
Jednotlivci junioři: 1. Albert Kašpar a Vojtěch Mrůzek (kanoisté, KK Opava),
2. Eva Havránková (šermířka, Slezan Opava), 3. Jiří Zeman (trojskokan, Sokol Opava),
4. Jakub Janetzký (fotbalista, SFC Opava), 5. Jan Mrázek (kanoista, KK Opava);
Kolektivy:
1. BK Opava, muži, basketbal, 2. SFC Opava, muži, fotbal, 3. SK OpavaNet, muži,
štafety, extrémní sporty, 4. Happy Sport Opava, kadeti, volejbal, 5. TJ Opava, muži,
polní, kuše;
Handicapovaný sportovec: Daniel Minster (kulturista, SK PEPA Centrum Opava);
Sportovní hvězda Deníku: Jakub Šiřina (basketbalista, BK Opava);
Trenér roku: Roman Skuhravý (fotbal, SFC Opava), Vladimír Mrůzek (kanoistika,
KK Opava);
Uvedení do síně slávy opavského sportu: Jiří Jelínek (triatlonový trenér).
Liga sportu základních škol na Opavsku
V úterý 7. listopadu byly v Kulturním domu Na Rybníčku vyhlášeny výsledky již
25. ročníku Ligy sportu základních škol na Opavsku za rok 2017. Žáci celkem
46 základních škol poměřili své síly celkem v šestatřiceti různých sportovních
soutěžích. Nejúspěšnější výsledky napříč všemi sporty a věkovými kategoriemi měla
Základní škola Englišova v Opavě, kdy nejvýraznější postavou družstva se stal nadějný
atlet Richard Šenk, trojnásobný šampion z dětské olympiády mládeže, která proběhla
v roce 2017 v Plzni.
Anketa Atlet roku
Barbora Malíková, patnáctiletá opavská atletka Sokola Opavy, svěřenkyně trenérky
Jany Gellnerové, se stala „objevem roku“ v anketě Atlet roku, jejíž výsledky vyhlásil
Český atletický svaz 11. listopadu 2017. Ocenil tak zisk zlata na 400metrové trati
na MS v Nairobi, kdy se Barbora stala teprve čtvrtou Češkou v historii, jež získala
světové zlato před 17. rokem života a navíc pokořila 29 let starý rekord. Sbírku doplnila
stříbrem z Evropského olympijského festivalu mládeže v Maďarsku (o těchto a dalších
úspěších Barbory Malíkové více píšeme v části ATLETIKA). „Být objevem roku je
pro mě velká čest, dosažená jedna nemalá meta v mé atletické kariéře, ale také
závazek do dalších let,“ konstatovala Barbora Malíková s tím, že jak celková sezona,
tak udílení cen bylo pro ni nezapomenutelným zážitkem.
Mezi deseti finalisty ankety byl i další běžec s opavskými kořeny Jakub Holuša,
který si nejen za své krásné páté umístění na mistrovství světa v Londýně ve finále
běhu na 1 500 metrů odnesl 7. místo. „Patnáctistovka je hezká, protože má zápletku.
To je to, co tomu dává oheň. Lidi to baví a zajímá. Jsem rád, že můžu být při tom
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a chtěl bych vám i dál dělat nervy u televize,“ reagoval v televizním přenosu
z vyhlášení ankety Jakub Holuša na slova moderátorky Moniky Absolonové.477

Atletika
Informace byly čerpány z webu oddílu Sokol Opava www.sokolopava.cz, z Opavského
a hlučínského deníku a dalších dostupných zdrojů.
Na halovém Mistrovství ČR dorostu a juniorů 18.–19. února 2017 v Ostravě se mistryní
stala atletka Sokola Opava Barbora Malíková, vedená trenérkou Janou Gellnerovou.
Na trati 400 metrů dominovala v té době ještě žačka ZŠ Englišova v Opavě časem
54,51 sekundy. Na stejném šampionátu uspěli i další opavští atleti – v soutěži ve skoku
o tyči dorostenek získala bronzovou medaili Zuzana Šustáková výkonem 343 cm
a stejně bronzovou medaili junioři Wilczek, Lampa, Kaštovský a Smolka za štafetu
4 x 200 metrů s výsledným časem 1:29,34 minuty. Opavští mladí atleti pak získali ještě
dvě čtvrtá, jedno páté a šest šestých míst.
Na halovém Mistrovství ČR mužů a žen 25.–26. února 2017 v Praze se mistrem
republiky stal reprezentant Sokola Opava Jiří Zeman, který vyhrál soutěž trojskokanů
výkonem 15,70 metru. Z opavských závodníků si druhé místo vybojovala
Barbora Malíková v běhu na 400 m časem 54,20 sekundy a za zmínku stojí i páté
místo trojskokana Lukáše Kunce (14,99 m).
Halové Mistrovství ČR žactva, konané 4. až 5. března 2017 v Praze, opanoval hned
dvakrát Opavan Tadeáš Formánek. Nejprve vyhrál v běhu na 60 metrů časem 7,18 s,
poté přidal druhé zlato na trati 150 m časem 17,31 s. Zlatou medaili si vybojovala také
v soutěži tyčkařek Tereza Janíková, která skočila 355 cm. Z dalších úspěchů
jmenujeme pátá místa dálkaře Davida Kaveckého či výškaře Richarda Šenka.
22. dubna se konal 3. ročník městského běhu Běháme s TQM, připravený oddílem
orientačního běhu TJ Opava a určený aktivním závodníkům i veřejnosti. Na start
se postavilo 82 závodníků napříč všemi kategoriemi. Mezi ženami vyhrála
Jana Dominiková z MK Seitl Ostrava (čas 35:22), mezi muži dominoval Milan Wurst
z oddílu Horedole (čas 34:41).478
Na začátku května se Základní škola Otická zapojila do série charitativních běhů
s Kontem Bariéry. Jednalo se o třetí ročník tzv. Run and Help běhu, kdy se celá škola
vydala na 1km okruh v okolí školní budovy. Celou akci zaštítil basketbalista, kapitán
a rozehrávač Basketbalového klubu Opava Jakub Šiřina. Tímto během byla podpořena
čtyřletá Boženka trpící spinální svalovou atrofií. Žáci a učitelé pro ni vyběhali
12 546 korun, které rodina Boženky využila k zakoupení speciálního závěsného
systému.479

477
478
479

https://www.atletika.cz/
www.orientacnibeh.opava.cz
Hláska č. 6, 2017, s. 13

188

Na konci května se v Olomouci konalo Mistrovství ČR ve víceboji. Jeho vítězem
v kategorii Pětiboj mladších žáků se stal Opavan Richard Šenk, když získal
2 935 bodů. Jediná Opavanka Tereza Janíková v kategorii sedmiboj starší žačky
obsadila 13. příčku.
Sportovci z opavských základních škol Englišova a Kylešovice se přihlásili
do již 49. ročníku vícekolového závodu v atletice o Pohár Českého rozhlasu,
který pořádal v roce 2017 Český atletický svaz. Finále se uskutečnilo 6. června
v Kladně. Opavská reprezentace zde dopadla na výbornou. ZŠ Englišova potvrdila,
že je nejlepší školou se sportovním zaměřením v republice a odvezla si hned 3 ze 4
pohárů pro vítěze věnovaných ministryní školství. Bylo to v kategoriích starších žáků,
starších žákyň a mladších žáků. Pod výborným výsledkem se podepsali všichni
členové družstev, z nichž ti nejlepší vystoupali na stupně vítězů i v soutěžích
jednotlivců – první místa získali v mladších žácích Richard Šenk ve skoku dalekém
a ve skoku vysokém, výšku vyhrál také mezi staršími žáky Matěj Srovnal. Adéla Hluchá
nenašla přemožitelku v běhu na 800 m starších žákyň. Druhá místa si připsali
David Gabriel Kavecký ve skoku vysokém ml. žáků a hodu míčkem a Vojtěch Skalička
v běhu na 1 000 m. Ve starších žákyních byla stříbrná Sabina Kružberská ve skoku
vysokém a ve starších žácích Viktor Gebauer na 1 500 m a Jan Zíka ve výšce. Ten
bral bronz i ve vrhu koulí. Medaile stejné hodnoty přidali i Matěj Srovnal v dálce
a Lukáš Vícha v běhu na 1 500 m. Třetí byla i Zuzana Havlíčková ve vrhu koulí.
Mimořádného úspěchu dosáhli i starší žáci ze ZŠ Kylešovice, kteří skončili celkově
třetí. Z kylešovických závodníků byl nejlepší Adam Šubík, který získal stříbro v dálce.
Za skvělou reprezentaci Opavy vedle žáků stál tým učitelů – trenérů ve složení:
Jaromír Korbel, David Bednář, Petr Mička, Jan Škrabal a Eva Kociánová
(ZŠ Englišova) a Václav Konderla (ZŠ Kylešovice).480
Třinec ve dnech 9. až 11. června 2017 hostil Mistrovství ČR mužů a žen na dráze.
Zde opět vládla Opavanka Barbora Malíková, která tentokrát 400 metrů uběhla
za 54,03 sekundy. Bronzový stupínek pak vyběhla v závodě na 800 metrů žen
Vendula Hluchá časem 2:09,74 minuty.
Barbora Malíková vyhrála 400 metrů i na Mezinárodním utkání ČR – Maďarsko –
Slovensko – Slovinsko dorostu 16. června 2017 v Miskolci. Zde jí na zlato stačil čas
55,32 sekundy. Její klubová kolegyně Adéla Hluchá pak obsadila druhé místo v běhu
na 3 000 metrů, třetí místo ve skoku o tyči Zuzana Šustáková a v disku
Michaela Vedrová, která si vybojovala rovněž čtvrté místo v hodu oštěpem.
Barbora Malíková opanovala i dvojnásobnou trať 800 metrů na MČR dorostu a juniorů
24.–25. června 2017 v Jablonci. Zde vyhrála časem 2:08,59 min. Stříbro v Jablonci
vybojovala Zuzana Šustáková ve skoku o tyči výkonem 357 cm.
Opavanka Barbora Malíková, atletka Sokola Opava, vedená trenérkou
Janou Gellnerovou, se v červenci 2017 v keňském Nairobi stala mistryní světa
do 17 let v běhu na 400 metrů časem 52,74 vteřiny. „Letos jsem si pro sebe dala limit
53,85 vteřiny,“ přiznala Barbora Malíková. „A ten jsem o více než vteřinu překonala.
480
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Pro další rok jsem si žádný čas ještě nestanovila, ale chci se zlepšit,“ uvedla tehdy
Barbora pro deník iDnes. Její výkon ocenila také ředitelka Centra individuálních sportů
Ostrava Taťána Netoličková (za svobodna Kocembová), která byla druhá
na mistrovství světa 1983 v Helsinkách časem 48,59 vteřiny. „Ten čas je fantastický,
na její věk neuvěřitelný,“ konstatovala.
Jen o několik týdnů později na stejné trati přidala stříbro z Evropského olympijského
festivalu mládeže v Budapešti, kde v cíli proběhla časem 54,07 sekundy. „Takový
běžecký talent jako Malíková v Opavě dosud nebyl. Ale nemyslete si, že když přišla,
tak jsem hned věděla, že z ní bude mistryně, jak se to může spoustě lidí zdát. Musela
se nejprve naučit běhat,“ připomněla Jana Gellnerová, která se Malíkové věnuje
od přípravky.481
V srpnu pak Barboru Malíkovou a její trenérku přijal na Hlásce primátor Opavy
Radim Křupala, který ocenil její sportovní úspěchy a popřál jí hodně úspěchů nejen
na sportovní dráze, ale také v osobním životě, zejména pak při studiu na Střední
průmyslové škole stavební, kam mladá atletka v září nastupovala.
Na Tyršově stadionu se v sobotu 10. června 2017 uskutečnil již 67. ročník Velké ceny
Sokola Opava v hodu oštěpem. Tradiční závod naprosto ovládli svěřenci trenéra
Hanušovského ze slovenské Dukly Banská Bystrica, kteří kompletně obsadili
medailové stupínky. Z vítězství se přitom radoval Maxmilián Slezák výkonem
71,63 metru. V ženském oštěpu obsadila výborné druhé místo opavská
Michaela Hanáková, která si vylepšila osobní maximum na 44,58 metru.
12. srpna 2017 se na Tyršově stadionu konala Velká cena Opavy, pořádaná oddílem
TJ Sokol Opavy. Žákyně, žáci, ženy a muži měřili své sportovní síly v disciplínách tyč,
koule, dálka, výška, trojskok a oštěp.
Druhý ročník Breda City Trail se v Opavě běžel v sobotu 26. srpna. Organizátoři
z oddílu Luigino.cz evidovali zvýšený zájem běžců – do opavských ulic jich vyběhlo
o dvě stovky více než před rokem, celkem jich bylo 409. Hlavní desetikilometrovou trať
opanoval Martin Ocásek z Krnova, jenž cíl protnul v čase 36 minut a 3 vteřiny.
Poloviční distanci nejrychleji zvládl bývalý běžec Sokola Opava Jan Sýkora. Ten trasu
dlouhou pět kilometrů zvládl za 20 minut a 16 sekund.
V pořadí již pátý ročník městského veřejného běhu Opavské míle (1 609 metrů)
se konal 5. září 2017. Podle pořadatele Jiřího Sýkory přilákal celkem 917 startujících
všech věkových kategorií. Role startéra se tentokrát ujal bývalý vynikající
československý diskař Imrich Bugár. Závodu se tentokrát nemohla osobně zúčastnit
jeho tvář, český reprezentant Jakub Holuša, který byl zraněný. Vítězem se stal český
běžec pražské Dukly Jan Friš, který cílem prolétl v čase 4 minuty a 5 sekund.
S vteřinovou ztrátou doběhl druhý Rakušan Andreas Vojta a s dalším sekundovým
odstupem za ním zůstal třetí Polák Piotr Drobnik. Nejrychlejší ženou na trati byla
Simona Vrzalová. „Zatím žádný ročník nebyl tak vyrovnaný. Běžci za sebou dobíhali
ve vteřinových intervalech a bylo se na co koukat,“ uvedl k závodu Jiří Sýkora,
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jenž mohl být pyšný i na svého syna Jana, jenž doběhl čtvrtý za Piotrem Drobnikem
a na vítěze tak ztratil pouhé tři vteřiny.482
První místo v běhu na 800 metrů žen si z MČR mužů a žen do 22 let na dráze,
konaném 2.–3. září 2017 v Praze přivezla Opavanka Vendula Hluchá, která zvítězila
časem 2:16,35 minuty.
V pořadí již 5. ročník přespolního běhu Kolem komína Modelu Obaly se uskutečnil
v neděli 17. září. Závod byl vyhlášen v 11 věkových kategoriích od dětí, přes ženy
po muže a vypsána byla i zvláštní kategorie Open. Jeden okruh po asfaltovém povrchu
a v terénu měřil 2,8 km a celková délka tratě se lišila podle kategorie. Akci připravilo
vedení firmy Model Obaly ve spolupráci s oddílem orientačního běhu TJ Opava.483
Z MČR žactva 23.–24. září 2017 v Břeclavi si opavští mladí atleti přivezli hned čtyři
zlaté tituly. Ve skoku o tyči to byla Tereza Janíková za výkon 340 cm, v hodu diskem
Zuzana Zdražilová za hod 41,23 metrů a dvě vybojoval Tadeáš Formánek – za běh
na 60 a na 150 metrů. Kladivář a diskař Michal Špilháček si výkonem 55,25 metru
v první a 47,33 metru v druhé disciplíně vybojoval dvě druhá místa. Třetí příčku
si pak vyběhla štafeta 4 x 60 metrů ve složení Šenk, Vencl, Holuscha a Formánek
s časem 27,81 sekundy.
Na dalším Mezinárodním utkání ČR – Maďarsko – Slovensko – Slovinsko, tentokrát
žactva, 30. září 2017 ve Varaždíně si pro zlato na 100metrové trati doběhl
Tadeáš Formánek s časem 11,03 sekundy a pro druhé si ve skoku o tyči doplachtila
Tereza Janíková výkonem 350 cm.
V neděli 1. října se v Městských sadech v Opavě konal jeden díl celorepublikové
charitativní akce Běhejme a pomáhejme útulkům, kterou pořádala Nezisková
organizace Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat. Akce byla vyhlášena nejen
pro amatérské a rekreační běžce, ale také pro maminky s kočárky, jezdce
na koloběžkách, na in-line bruslích nebo chodce. Startovné 100 Kč bylo určeno na fond
záchrany týraných a opuštěných zvířat v našem kraji, především k úhradě
veterinárních nákladů spolku. Součástí akce byly i ukázky dogdancingu, základů psí
poslušnosti, prodej dárkových předmětů, divadlo a další aktivity. Opavané vybrali
celkem 34 750 korun.484
Mladí žáci Sokola Opava dominovali na Mistrovství Moravy a Slezska,
které se konalo ve Vítkovicích v polovině října. Sokol potvrdil roli favorita a vyhrál
s téměř třicetibodovým náskokem před druhým Vyškovem. Zářil zejména
Richard Šenk, nejlepší bodovač celého šampionátu. Suverénním způsobem opanoval
všechny tři disciplíny, v nichž startoval. Výsledky: Mladší žáci: 1. Sokol Opava
133 bodů, 2. AK AHA Vyškov 105, 3. SKM Valašské Meziříčí 84,5. Nejlepší bodovači
Sokola: 1. Richard Šenk 33 bodů, 2. Pavel Halátek 26, 3. Michael Glocman
23. Nejlepší umístění jednotlivců Sokola: 1. místa: Richard Šenk – výška: 154 cm,
60 m: 7,61 s, 60 m př.: 8,80 s, Pavel Halátek – 150 m: 18,39 s, 2. místa:
482
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Michael Glocman – míček: 68,06 m, Ondřej Vláčil – koule: 13,21 m, Denis Václavík –
800 m: 2:23,24 min. 3. místa: Pavel Halátek – dálka: 491 cm, Michael Glocman –
oštěp: 31,11 m, Martin Vajda – koule: 12,47 m, Vojtěch Urbánek – 1 500 m:
5:00,74 min. Vedoucí družstva: Jaromír Korbel.485
48. ročník běhu Slavkovský lesík připravil oddíl orientačního běhu TJ Opava na sobotu
14. října. Na fotbalovém hřišti ve Slavkově se pořadatelům prezentovaly na dvě stovky
malých i velkých závodníků, na které podle kategorie čekaly tratě od 50 do 8 100
metrů. Mezi ženami si pro prvenství doběhla Andrea Bořucká z BK Kravaře v čase
26,22 minuty, nejrychlejším mužem byl Martin Ocásek z Krnova, který trať zvládl
za 29,04 minuty. Mezi neregistrovanou veřejností byl nejrychlejší Pavel Rychlý
z Krnova, za ním pak doběhli Michal Kocvelda z Raduně a Žaneta Štýbarová
ze Slavkova.486

Basketbal
Informace o basketbalu byly čerpány především z webu Basketbalového klubu Opava
www.bkopava.cz, Opavského a hlučínského deníku https://opavsky.denik.cz/ a statistik
České basketbalové federace https://www.cbf.cz/.
Sezona 2016/2017
V prvním duelu roku 2017 Kooperativy NBL přivítali opavští hráči celek Nymburka.
Bez svého dirigenta Jakuba Šiřiny ale udrželi krok jen v první čtvrtině,
pak už Středočeši kralovali a v pohodě dotáhli zápas do vítězného konce. ČEZ
Basketball Nymburk – BK Opava 96:67 (24:24, 53:39, 76:51), za Opavu bodovali:
Bujnoch 18, Cvek, Kouřil po 12, Gniadek, Klečka po 8, Blažek, Kvapil, Vlček po 3.
Už 11. ledna čekalo na opavské basketbalisty pohárové derby v Ostravě. A totálně
zpackali první poločas. V jednu chvíli bylo jejich manko děsivé, prohrávali
o čtyřiadvacet bodů. Přesto se dokázali zvednout. O postupujícím rozhodovalo
prodloužení, ve kterém srazil domácí trojkou Jakub Blažek, a Opava slavila vítězství.
„Rozhodla trojka Kuby Blažka, který se do té doby trápil. Za postup jsem rád,
ale málem jsem přišel o zdraví. Náš výkon nepřipomínal houpačku, ale centrifugu,“
uzavřel opavský trenér Petr Czudek. NH Ostrava – BK Opava 95:99 po prodloužení
(28:20, 56:40, 70:65, 87:87). Body Opavy: Šiřina 27, Zbránek a Gniadek 14, Cvek
a Jurečka 12, Blažek 10, Klečka a Kouřil 4, Kvapil 2.487
Po pohárovém vítězství v Ostravě se opavští basketbalisté v rámci Kooperativa NBL
znovu vydali na palubovku soupeře, a to do Svitav. Tři čtvrtiny zápasu diktovali dění
na palubovce, v závěrečném dílu utkání se sice domácí osmělili k většímu tlaku,
ale obrátit výsledek se jim nepodařilo. Vzhledem k boji o první šestku tabulky měla tato
výhra cenu zlata. Dekstone Tuři Svitavy – BK Opava 57:63 (14:12, 19:31, 34:55). Body
Opavy: Jurečka 17, Šiřina 11, Cvek 10, Gniadek 9, Kouřil 8, Zbránek 6, Blažek 2.
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Na vítězné vlně pokračovali Opavané i v dalším měření sil, tentokrát na domácí
palubovce, kde přivítali tým Prostějova, vedený novým kapitánem, exopavským
křídelníkem Petrem Dokoupilem. Domácí začali zakřiknutě a se špatnou muškou.
Když prohrávali o deset bodů, přerušil trenér Czudek hru a od té doby se obraz duelu
otočil k vítěznému konci pro Opavu. BK Opava – Orli Prostějov 91:72 (26:19, 54:34,
71:55). Body Opavy: Gniadek 19, Kouřil 15, Šiřina 14, Cvek, Jurečka po 11, Kvapil 6,
Klečka 5, Dragoun 4, Blažek, Bujnoch po 3.
Opavskou spanilou jízdu zastavily až na počátku února Pardubice. Nejprve sice Klečka
poslal domácí do vedení o čtyři body, ale pak přišla prostoduchá pětiminutovka,
ve které se hosté probrali a zaútočili na vítězství. Na první trojku čekali domácí
až do druhé čtvrtiny, ale to Jurečka jen snižoval na rozdíl devíti bodů. Druhá polovina
utkání už byla jen udržováním pardubického náskoku. BK Opava – BK JIP Pardubice
70:78 (16:26, 29:39, 44:53). Body Opavy: Kouřil 13, Šiřina 12, Gniadek 10, Klečka
a Blažek 8, Jurečka 7, Bujnoch 5, Cvek 4, Kvapil 3.488
V pokračování Kooperativa NBL se vydali Opavané do Děčína. Strhla se zde
nekonečná bitva, která se rozhodla až po druhém prodloužení. Opava se s domácími
doslova rvala do posledních vteřin, ale v té poslední je trojkou srazil do kolen domácí
Tomáš Vyoral. „Hrál se basket na vysoké úrovni,“ hodnotil zápas trenér Opavy
Petr Czudek a pokračoval: „V začátku jsme nebyli důslední na doskoku. Soupeř jich
měl šest útočných, a to je dost. Radovan Kouřil nás poslal do prodloužení, v něm jsme
sahali po výhře, bohužel Vyoral se trefil z dálky, stejně jako ve druhém prodloužení.
Prohráli jsme, ale musím podotknout, že se vztyčenou hlavou.“489 BK Armex Děčín –
BK Opava 112:109 po druhém prodloužení (19:20, 39:37, 61:61, 86:86, 101:101). Body
Opavy: Šiřina 20, Gniadek 17, Zbránek a Jurečka 13, Kouřil 12, Kvapil 11, Klečka
a Blažek 7, Dragoun 5, Cvek 4.
Přímý souboj o čtvrté místo s pražským USK na domácí palubovce dopadl lépe
pro opavské basketbalisty. Hostující tým se ale rval do posledních vteřin. Klíčový
moment utkání přišel ve čtvrté čtvrtině, kdy domácí udělali osmibodovou šňůru
Martina Gniadka. BK Opava – USK Praha 65:59 (14:11, 27:30, 49:45). Body Opavy:
Gniadek 17, Blažek a Šiřina 14, Kouřil 8, Zbránek 6, Jurečka 4, Dragoun 2.
V dalším nadstavbovém duelu s Děčínem se tři čtvrtiny hrací doby domácí Opava
trápila se střeleckým štěstím. Děčín si na začátku udělal menší náskok, který Opavané
neustále dotahovali, aby hosté opět zaútočili a šli znovu dopředu. V polovině utkání
se zdálo, že je srovnáno, ale za dalších 10 minut už Opava zase prohrávala o sedm
bodů. Klíčovými postavami závěrečné čtvrtiny se stali především Jakub Blažek
s Radimem Klečkou. Oběma se začalo dařit na trojkách a svými body drželi tým. Druhý
jmenovaný byl dokonce jmenován nejlepším hráčem zápasu. BK Opava – BK ARMEX
Děčín 87:78 (14:20, 36:36, 53:60). Body Opavy: Blažek 18, Klečka 17, Bujnoch 12,
Jurečka 11, Cvek 10, Gniadek 8, Zbránek 7, Dragoun a Kvapil 2.
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Rozlosování pokračování soutěže zavedlo Opavu v dalším souboji opět na pražskou
Folimanku. I druhé své utkání sezony v hlavním městě prohrála. Přitom na konci
třetí čtvrtiny vedla. Do Prahy se Opavané vydali bez Viktora Cveka,
který si v předcházejícím zápase s Děčínem poranil klíční kost. Ještě v první čtvrtině to
vypadalo nadějně, ale nástup do druhého poločasu přinesl herní útlum, který se projevil
hlavně v doskoku. Domácí také Opavu přehráli takticky. USK Praha – BK Opava 79:73
(22:27, 42:48, 57:60). Body Opavy: Blažek, Jurečka, Kvapil, Šiřina, Zbránek po 10,
Bujnoch 7, Dragoun, Kouřil po 6, Gniadek, Klečka po 2.
Nedařilo se ani na domácí palubovce, kam v dalším týdnu přijel favorizovaný Nymburk
a odvezl si dle očekávání vítězství. Opavě moc nepomohlo ani to, že na lavičku
zraněných se k Cvekovi posadili ještě Vlček (zranění lokte) a Zbránek (záda). Opavě
sice vyšel vstup do zápasu, pak ale začal úřadovat Meier a svými dvaceti body vlastně
zařídil porážku domácích. Po změně stran se Opava ještě nadechla k odporu,
ale v průběhu druhého poločasu musel odstoupit po srážce otřesený kapitán
Jakub Šiřina a na sebevědomí týmu se to projevilo. Nymburk začal hrát
na kombinovanou obranu se smrtelnými rychlými protiútoky, dával hodně trojek,
pomohly mu i chyby domácích a v poslední desetiminutovce propadlo Opavě košem
celkem 40 bodů. BK Opava – ČEZ Basketball Nymburk 82:103 (23:17, 48:57, 68:75).
Body Opavy: Dragoun, Kouřil po 12, Bujnoch, Jurečka po 11, Gniadek 10, Šiřina 9,
Kvapil 8, Klečka 6, Blažek 3.490
Znovu o čtvrtou příčku před play-off se hrálo v Kolíně, kde hostující Opavané
i v oslabené sestavě dokázali domácí Geosan porazit. Lavička zraněných zůstala
obsazena stejně jako proti Nymburku, jedinou změnou bylo, že místo Cveka se tam
posadil Bujnoch. Opava brzy pochopila domácí herní laxnost a začala ji využívat
k dobrému útoku a taktické obraně. Středočeši se zvedli až ve čtvrté desetiminutovce,
do které sice vstupovali s šestnáctibodovou ztrátou, ale pochopili, že oslabení hosté
ztrácejí síly a jejich útok je hodně statický. Kolín začal stahovat, ale Opavané mu přece
jen natolik komplikovali hru, že otočit už nestihl. BC GEOSAN Kolín – BK Opava 72:77
(15:26, 34:45, 51:67). Body Opavy: Jurečka 18, Gniadek 16, Kouřil 13, Blažek a Cvek
10, Klečka 6, Dragoun 4.
Postup mezi čtyřku tak musel potvrdit poslední duel s Pardubicemi. I přes dobrý výkon
a velikou podporu svých fanoušků ale pardubickou Beksu Opavané neporazili
a do play-off tak šla z páté pozice. Do utkání nakonec trenér Petr Czudek nasadil
i marody Šiřinu, Bujnocha a Zbránka. Opava si celý první poločas udržovala vedení,
za hostující Beksu ji vlastně výrazněji ohrožoval jen střelecky disponovaný Autrey,
který měl na začátku druhého dějství čtrnáct bodů na kontě. Po přestávce se ale hosté
začali zvedat a zápas se lámal v dramatické koncovce. Za stavu 72:72 pod košem
osamocený Cvek nedal, Pardubicím vyšel protiútok zakončený trojkou Kotase. Opavští
vítězství na svou stranu překlopit nedokázali, a tak po čtvrté v sezoně s Pardubicemi
padli. BK Opava – BK JIP Pardubice 72:81 (18:17, 35:32, 58:55). Body Opavy: Šiřina
17, Bujnoch 14, Klečka 9, Gniadek 8, Jurečka 7, Kouřil, Blažek po 6, Cvek 3, Dragoun
2.491
490
491

http://www.bkopava.cz/aktuality/
http://www.bkopava.cz/aktuality/

194

Čtvrtfinálovou sérii Kooperativa NBL 2016/17 podle losu začal BK Opava s pražským
USK 11. dubna na Folimance. Přesto, že Pražané zatím nedopřáli Opavě jediné
vítězství, byla na nich vidět od prvních minut nervozita a Opava brzy vedla 10:2.
To domácí sice probralo a dokázali to dotáhnout na 13:13, ale to bylo vše. Opava hrála
dobře na obou polovinách, těžila z výborné obrany, získávala neutrální míče a šla jí
střelba trojek. Nebezpečného Bohačíka úspěšně kryl Zbránek a ve druhém poločase
narostlo vedení opavských na dvacet bodů. V hektickém závěru Pražané sice dvěma
trojkami náskok umazali, avšak více jim rozjetá Opava nedovolila i dobrou taktikou,
kdy trenér Czudek měnil styl obrany. „Hráli jsme dobře na obou polovinách,
a to po celý zápas," pochvaloval si opavský trenér Petr Czudek a dodal: „Ze začátku
jsme využili i nervozity soupeře, byli jsme odvážní v útoku, dařilo se nám vyvarovat
zbytečných ztrát a hráli jsme velmi aktivně. Zítra nás ale čeká úplně jiné utkání. Soupeř
se na nás dobře připraví. Věřím, že jsme na tolik zkušení, že nás tohle vítězství
neukolébá.“ USK Praha – BK Opava 53:82 (16:18, 27:36, 43:62). Body Opavy:
Gniadek 20, Kouřil 16, Šiřina, Zbránek po 13, Klečka 11, Jurečka 5, Blažek 3, Dragoun
1.492
Zkušený opavský trenér se nejspíš ve svém vyjádření po prvním duelu změnil
na vizionáře. Druhý den byl obraz hry opravdu jiný. Opavě tentokrát nevyšel úvod
utkání a hlavně vstup do druhé čtvrtiny. Pražané už byli v pohodě, těžili z dobrého
doskoku. Pod košem úřadoval Jaromír Bohačík, který za dvacet minut zaznamenal
patnáct bodů a čtyři doskoky. Naopak Slezanům nešla střelba z dálky, v prvním
poločase proměnili jen jednu ze šesti. Po poločasové pauze sice Opavané stáhli tři
body, ale to bylo vše, co se povedlo. USK zápas kontroloval a výhru si vzít nenechal.
„Do naší hry se vneslo uspokojení. Nedařilo se nám vůbec v ničem. Bavili jsme se
o tom, že USK se neporazí sám a jasně se to ukázalo. Je to pro nás velký vykřičník.
Takhle se play off nehraje!“ zlobil se trenér Petr Czudek, který viděl i významnou chybu
v tom, že tentokrát jeho svěřenci nechali rozehrát Bohačíka, který dal celkem
jedenadvacet bodů. USK Praha – BK Opava 74:49 (22:17, 40:25, 56:34). Body Opavy:
Šiřina 20, Kouřil 6, Blažek, Cvek, Klečka po 5, Kvapil 4, Gniadek 3, Zbránek 1.
V odvetách se domácí palubovka opavským basketbalistům vyplatila a nedovolili
pražským hostům vůbec nic. Od prvních minut šli tvrdě za vítězstvím v sérii,
Filip Zbránek si opět na jedničku plnil roli hlídacího psa Jaromíra Bohačíka, výborně
bránili a nutili soupeře k ztrátám. Pokusy Pražanů se trochu nadechnout byly hned
zmařeny a ve druhém poločase si domácí výběr v klidu držel třináctibodový odstup.
Plná hala diváků tleskala přihrávkám Blažka v leže nebo smečím Zbránka. BK Opava –
USK Praha 72:57 (24:11, 42:26, 59:44). Body Opavy: Kouřil 19, Zbránek, Šiřina po 9,
Jurečka 8, Cvek, Blažek, Gniadek po 6, Bujnoch 5, Klečka 4.
Čtvrtý duel byl vyrovnanější, Pražané dokonce v první čtvrtině vedli, ale Opava si brzy
vzala otěže zápasu do svých rukou. Drama přinesl až závěr poločasu, kdy hosté snížili
na rozdíl pěti bodů, poté ještě Feštr dal šestku a Primorac po doskoku snížil na 30:28.
Druhý poločas tak sliboval zajímavou podívanou. Opava rychle znovu utekla na sedm
bodů náskoku a po další Zbránkově trojce už tribuny explodovaly nadšením.
Když opavský kapitán Šiřina začal nadílet další trojky a jeho spoluhráči mu úspěšně
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sekundovali, bylo vlastně rozhodnuto. Ve čtvrté čtvrtině sice hosté trochu náskok stáhli,
ale Opava drama nedovolila a v sérii se ujala vedení 3:1. BK Opava – USK Praha
67:56 (19:14, 30:28, 55:37). Body Opavy: Šiřina 20, Cvek 16, Zbránek 9, Gniadek,
Jurečka po 6, Kouřil 4, Klečka, Kvapil, Bujnoch po 2.493
V Praze se ale opavská cesta opět zkomplikovala. Opava sice vedla na začátku 7:2,
ale pak se probudil domácí Šafarčík, hra se obrátila a na poslední chvíli zachránil
remízu první čtvrtiny Bujnoch 18:18. Druhá desetiminutovka Opavanům vůbec nevyšla
a USK si začal budovat náskok, který Bohačík v závěru upravil na rozdíl patnácti bodů.
Ten si už domácí svojí agresivní hrou pohlídali a rozhodli, že se bude hrát ještě jednou.
USK Praha – BK Opava 70:56 (18:18, 45:30, 60:47). Body Opavy: Šiřina, Klečka 13,
Blažek 7, Bujnoch 6, Zbránek 5, Cvek, Gniadek, Kouřil po 3, Kvapil 2.
Napínavá čtvrtfinálová série Kooperativy NBL mezi opavskými basketbalisty a USK
Praha vrcholila ve středu 26. dubna 2017 před 1 828 diváky opět v Opavě. Domácí
dokázali zvítězit 73:68, celou sérii vyhráli 4:2 a postoupili do semifinále. V další fázi
play-off je tak čekal nejtěžší možný soupeř – obhajující mistr Nymburk. Od první minuty
bylo jasně vidět, že se hraje o vše, že Opava ani USK si nic nedarují. Skóre se často
přelévalo a ani jeden z celků nepřipustil, aby se ten druhý ve skóre trhl. Výsledky
po jednotlivých čtvrtinách byly naprosto vypovídající. Nakonec se štěstí přiklonilo
k domácím. V závěru zápasu byla celá hala na nohou. Více než osmnáct stovek diváků
bylo pro eskadru trenéra Petra Czudka dalším hráčem na palubovce. Atmosféru
a výkon opavského celku ocenil po duelu také kouč USK Mirsad Alilović. Ke stěžejním
hráčům na hřišti bezesporu patřili rozehrávači Jakub Šiřina s Radovanem Kouřilem.
První z nich na konci ukrotil emoce a proměnil veledůležité šestky, druhý pak výborně
fungoval jako jeho zástup. Když Šiřina nemohl, Kouřil přišel na palubovku
a významným způsobem dokázal hru oživit. „Rozhodovaly maličkosti, doskok, nějaké
ztráty, z nichž jsme dali lehké koše. Konečně jsme se v koncovce dostali také
k nějakým lehčím otevřenějším střelám. V první půli se nám těžko hledaly. Důležitá
byla i zkušenost a rozvážnost v koncovce,“ poznamenal po utkání Radovan Kouřil,
který si celkově připsal osmnáct bodů. BK Opava – USK Praha 73:68 (19:18, 30:33,
52:49). Body Opavy: Šiřina 19, Kouřil 18, Bujnoch 13, Blažek 10, Cvek 7, Klečka 4,
Zbránek 2.494
Papírové předpoklady se potvrdily hned v úvodním semifinálovém duelu v úterý
2. května 2017, který s přehledem nymburský favorit zvládl. O svém vítězství rozhodl
už v první desetiminutovce, když Slezané byli nuceni nastoupit v oslabené sestavě
v pouhých devíti. „Bylo znát, že hrát v devíti lidech, obzvlášť po těžké sérii s USK, není
jednoduché,“ řekl Martin Gniadek, který do úterního duelu nezasáhl kvůli poraněnému
stehennímu svalu. Přesto ale nezačali špatně, po prvních pěti minutách dokonce vedli,
ale v dalším průběhu čtvrtiny se začaly kupit ztráty, které Nymburk trestal. Vytvořil si
náskok, a vlastně tak rozhodl. Ve druhém poločase se hra domácích opět zlepšila,
ale s výsledkem se nic nedařilo dělat. ČEZ Basketball Nymburk – BK Opava 100:64
(34:19, 62:31, 81:45). Body Opavy: Cvek 15, Kouřil 12, Klečka 11, Bujnoch 9, Blažek 8,
Šiřina 5, Zbránek 3, Dragoun 1.495
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Hořkým nádechem skončil i druhý semifinálový zápas v Nymburku. Opava opět
nastoupila bez trojice marodů a nebyla schopna žádného odporu. Utkání
se už od první čtvrtiny jednoznačně odehrávalo pod taktovkou domácích a výsledek
byl jednoznačný. ČEZ Basketball Nymburk – BK Opava 117:51 (29:12, 59:22, 94:39).
Body Opavy: Blažek 15, Klečka 10, Bujnoch 7, Kouřil 5, Kvapil 4, Dragoun a Zbránek
3, Cvek a Šiřina 2.
Naopak velkou senzací se stalo úvodní domácí utkání. Na opavské palubovce narazil
sebevědomý Nymburk na bojovný tým na hřišti a snad ještě bojovnější diváky
v hledišti, kterých ale nebylo tolik jako proti USK. Výsledkem bylo vítězství Opavy,
které se tohoto soupeře podařilo porazit po více než třinácti letech. „Je to paráda,
co jsem v Opavě, Nymburk jsem porazil poprvé v životě,“ culil se po utkání opavský
kapitán Jakub Šiřina, který na hřišti patřil k nejlepším hráčům, když zejména v závěru
dokázal zablokovat hvězdu hostů Welsche. Jako bojovník se ukázal i Radim Klečka.
Opavě se dařila střelba a viditelně i Nymburk přeskákala. Nymburk se během zápasu
několikrát k Opavě bodově přiblížil, ta mu ale nedovolila udělat rozhodující kroky.
„Opava chtěla více vyhrát a vyhrála zaslouženě,“ uznal porážku po utkání trenér
Nymburka Ronen Ginzburg. BK Opava – Nymburk 80:76 (24:16, 44:36, 68:61). Body
Opavy: Šiřina 18, Klečka 15, Zbránek 14, Cvek 12, Bujnoch 10, Dragoun 6, Kouřil 3,
Kvapil 2.496
O všem se vlastně rozhodlo 7. května. Opava ve druhé domácí odvetě sice neuspěla,
ale její výkon rozhodně špatný nebyl. To ocenila plná hala diváků, když po závěrečném
klaksonu tleskala ve stoje opavským basketbalistům za celou sezonu. Nymburk
si v úvodu rychle vypracoval osmibodové vedení, ale dlouho ho neudržel. Opava
bojovala, dřela o každý centimetr palubovky a brzy se do zápasu vrátila, když jí novou
mízu dala Kouřilova trojka. Ve třetí čtvrtině přišla pasáž, kdy domácí udělali bodovou
šňůru a dokonce šli do vedení. Bodová přetahovaná ale pokračovala až do čtvrté
desetiminutovky, kdy hostující favorit působil podrážděným dojmem. Nakonec ho
vysvobodil trojkami Hruban a od toho okamžiku si Nymburk vedení vzal zpět. V závěru
oslabené Opavě docházely síly, ale i tak útočila na malý sportovní zázrak. Z palubovky
odešla poražena o jediný bod. „Prohráli jsme se vztyčenou hlavou,“ podotkl po utkání
Václav Bujnoch s tím, že do zápasu dali hráči všechno: „Ve čtvrté čtvrtině nám začaly
docházet síly, ale i tak jsme Nymburk potrápili, musel hrát naplno až dokonce. Chtěli
bychom poděkovat našim skvělým fanouškům. Byli našim šestým, sedmým hráčem,“
uzavřel opavský křídelník. Také trenér Opavy Petr Czudek, který na počátku tiskovky
soupeři pogratuloval k postupu, soudil, že obě domácí utkání sehrál jeho tým tak,
aby se nemusel stydět, a divákům dal omluvu za předchozí pokažené vystoupení
u soupeře. „Jsem na kluky pyšný, vydali se ze všech sil, ale porazit Nymburk dvakrát
za sebou, to se nepodaří i věhlasnějším evropským týmům. Hráli jsme s hlavou nahoře
a jsem za to rád,“ uvedl mimo jiné opavský trenér na tiskovce po utkání. BK Opava –
ČEZ Basketball Nymburk 66:79 (18:22, 34:40, 57:58). Body Opavy: Kouřil a Šiřina
po 14, Bujnoch 12, Kvapil 7, Zbránek a Blažek po 6, Cvek 3, Dragoun a Klečka po 2.497
Poslední měření sil opět v Nymburku už jen podtrhlo, že si opavští basketbalisté
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v sezoně 2016/17 zahrají o bronzové medaile. V pátém semifinálovém utkání domácím
neodolali a prohráli. Zápas měl podobný scénář jako předchozí v Opavě. Slezané
začali dobře, pak postupně ztráceli, když ve druhé čtvrtině nedoskočili několik balonů
a soupeř si vytvořil dvacetibodový náskok. V klidu si pak už zápas hlídal. ČEZ
Basketball Nymburk – BK Opava 90:54 (20:20, 52:30, 69:40). Body Opavy: Blažek
a Bujnoch 10, Dragoun 9, Kouřil 8, Jurečka 5, Cvek, Zbránek a Šiřina 4.
Protože druhé semifinále Pardubice – Děčín skončilo vítezstvím Děčína 1:4, v zápasu
o třetí místo tak Opavu čekal tým Pardubic, se kterým se poprvé střetla v Městských
sadech v úterý 16. května. A domácí loučení se sezonou NBL Kooperativa ligy
2016/2017 nebylo veselé. Po bezkrevném výkonu Opava s Pardubicemi jasně
prohrála. V úvodních minutách to s Opavou ještě tak špatně nevypadalo, vedla 9:5.
Tím to ale také skončilo. Pardubičtí dvěma trojkami otočili, a když ve druhé
čtvrtině zacelili svoji obranu, nebyli Opavané schopni trefit ani pod košem, ani z dálky.
Soupeřův náskok i sebevědomí tak narůstaly. Opava se nezvedla ani po přestávce
a nakonec prohrála o jednadvacet bodů. BK Opava – BK JIP Pardubice 67:88 (19:24,
30:44, 50:67). Body Opavy: Zbránek 15, Klečka 13, Dragoun, Cvek a Blažek 7,
Kvapil 6, Šiřina 5, Bujnoch 3, Kouřil a Jurečka 2.498
Ve druhém vzájemném souboji o bronz na palubovce pardubické Beksy se soupeři
rozešli smírně 82:82. To znamenalo, že domácí brali konečné třetí a Opava čtvrté
místo. Rozhodnuto bylo až do třetí čtvrtiny, Opavané chvíli dokonce vedli. V závěru
utkání ještě naděje Slezanů křesal Bujnoch, když je poslal do tříbodového trháku,
ale poslední slovo zápasu měl domácí Švrdlík, který srovnal na konečných 82:82.
„Odehráli jsme dobré utkání. Zápas byl dobrou propagací basketbalu, byli jsme kousek
od vítězství, tím pádem od toho, že bychom během sezony porazili všechny účastníky
soutěže, bohužel zápas o bronz se hraje na dva zápasy a ten první nám vůbec
nevyšel. Pardubice si v Opavě na nás vytvořily jednadvacetibodový náskok,
který si pohlídali,“ uvedl po zápase opavský trenér Petr Czudek. BK JIP Pardubice –
BK Opava 82:82 (26:22, 45:43, 60:59). Body Opavy: Šiřina 16, Gniadek 13, Cvek 12,
Jurečka 9, Dragoun a Bujnoch 8, Zbránek 7, Kouřil 5, Klečka 3, Blažek 1.499
Nejlepším střelcem týmu byl v celé sezoně kapitán Jakub Šiřina, který zaznamenal
v průměru 12,7 bodu na zápas, což ho mezi všemi hráči Kooperativa NBL zařadilo
na 18. místo. Jen o jednu desetinu bodu za ním zaostal Martin Gniadek, s průměrem
8,8 bodu byl třetím nejlepším střelcem Opavy Radovan Kouřil. Stejné pořadí bylo
i v užitečnosti: Šiřina 12,7 (26. v KNBL), Gniadek 12,6, Kouřil 9,5.
Sezona 2017/2018
Už v červenci oznámilo vedení BK Opava, že pro nadcházející sezonu posílí opavský
basketbal tři mladé naděje – devatenáctiletý rozehrávač Lukáš Bukovjan, reprezentant
ČR na ME U20 na Krétě, Jiří Štěpánek, který byl v širší nominaci na ME U20,
a osmnáctiletý Jakub Slavík, který byl naopak v nominaci reprezentace U18 na ME
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divize B v estonském Tallinu. Všichni tři přišli do Opavy z ostravského klubu Snakes,
za který hráli druhou nejvyšší basketbalovou soutěž mužů na tříletou smlouvu.
Na to navázala informace o letní přípravě A týmu. První fáze věnovaná hlavně fyzické
kondici pod vedením kondičního trenéra a bývalého hráče Opavy Michala Kociána
začala na počátku srpna. Koncem srpna pak byly naplánovány domácí přípravné
zápasy s bratislavským Interem, s ostravskou Novou Hutí, se slovenskými Levicemi
a s Prostějovem. Poté následoval turnaj v Levicích 15. až 17. září, kde Opava skončila
druhá. Příprava pokračovala duely v Prostějově a v Ostravě s „enháčkem“ a zakončil ji
zápas s celkem svitavských Turů v Ostravě.500
Novou sezonu NBL Kooperativa 2017/18 zahájili basketbalisté ve středu 4. října 2017
domácím zápasem s Jindřichovým Hradcem. Vstup do nového ročníku nejvyšší
soutěže se Opavě povedl. V sestavě se objevila i dvojice nových hráčů
Lukáš Bukovjan a Jakub Slavík, Jiří Štěpánek kvůli zdravotním problémům sledoval
utkání pouze z lavičky. Slezané od prvních minut měli navrch, zejména Jurečka
se předvedl několika trojkami. I v pokračování byli domácí lepším týmem a pokořili
stobodovou hranici. BK Opava – Jindřichův Hradec 107:73 (31:23, 60:43, 82:60). Body
Opavy: Šiřina 20, Jurečka 12, Klečka, Gniadek, Bujnoch po 11, Zbránek, Kvapil po 10,
Bukovjan, Kouřil po 9, Slavík, Dragoun po 2.
Podobný průběh mělo i derby v Ostravě. Opavští měli výborný vstup, během chvilky šli
do trháku, ale Nová Huť se dokázala vrátit, její hru výborně režíroval rozehrávač
Stanojevič, v jednu chvíli dokonce Ostrava vedla. S přibývajícími minutami ale vedení
Opavy začalo narůstat a opět atakovala vysněných sto bodů. „Jsem rád, že nám utkání
vyšlo. V některých zápasech nás brzdila přemotivovanost, která nás dostávala
do problému se ztrátami. Teď to bylo jiné. Výborně jsme hráli v útoku, využili jsme větší
rotace. Bylo vidět, že soupeři chyběl jejich vyfaulovaný rozehrávač. Když jsme šli
do dvacetibodového vedení, potom se hraje lehce, padají vám trojky, které normálně
nepadají,“ pochvaloval si po utkání trenér Petr Czudek. NH Ostrava – BK Opava
78:104 (23:27, 46:54, 66:78). Body Opavy: Šiřina 26, Gniadek 19, Klečka 17,
Zbránek 12, Bujnoch 11, Kouřil 10, Štěpánek 5, Bukovjan, Jurečka po 2.501
I ve třetím utkání se Opavané radovali z vítězství, když po velkém boji porazili
na domácí palubovce Svitavy, kdy o bodech rozhodovala jediná trefa navíc. V tabulce
se tak usadili na první průběžné příčce. BK Opava – Svitavy 81:80 (24:30, 45:51,
62:64). Body Opavy: Šiřina 20, Klečka 18, Kouřil 13, Zbránek 9, Bujnoch 8, Kvapil 6,
Gniadek 4, Jurečka 3.
K dalšímu měření sil Opava odcestovala do Prahy. Musela se obejít
bez Filipa Zbránka, který se zranil na tréninku. Už v první čtvrtině si vytvořili hosté
dvacetibodové vedení a Pražané byli zaskočeni. Trochu zlobit začali až ve druhé
čtvrtině, ale po přestávce už opavští utkání kontrolovali a pražské body tak získali
plnou měrou. USK Praha – BK Opava 70:88 (12:32, 38:52, 57:74). Body Opavy: Šiřina,
Gniadek 20, Klečka 14, Bujnoch 13, Jurečka 6, Kvapil 5, Dragoun, Kouřil po 3.
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Následný ostře sledovaný souboj mezi opavskými basketbalisty a Děčínem nakonec
dospěl k jasnému vítězství domácích. Po první čtvrtině bylo vyrovnáno 24:24, ve druhé
se nepříjemně zranil faulovaný Kvapil, což Opavu trochu zarazilo a do šaten se šlo
za stavu 40:38. O výhře se tak rozhodovalo ve druhém poločase. Hosté pod tlakem
kupili chyby a po těchto minelách vzrostl náskok Opavy na více než deset bodů. Opava
už si zbytek zápasu pohlídala a nakonec Severočechy porazila 87:71. „V prvním
poločase nám nefungoval útočný doskok. Nehráli jsme ideálně, v šatně jsme si však
všechno vyříkali. Ve druhé půli se naše hra zlepšila. Týmovou hrou a obranou jsme
zápas zlomili,“ komentoval šestnáctibodový rozdíl opavský střelec Luděk Jurečka.
BK Opava – BK Armex Děčín 87:71 (24:24, 40:38, 65:55). Body Opavy: Šiřina 21,
Jurečka 16, Klečka a Gniadek 13, Bujnoch 7, Dragoun a Kvapil 6, Kouřil 5.502
V dalším kole narazila Opava na tým, který ji na jaře poslal do souboje o třetí místo,
na Nymburk. A po pěti výhrách v řadě Slezané nakonec padli. Ještě v první čtvrtině
to nevypadalo nijak, Opava dobře bránila a držela krok, domácím vycházela jen střelba
z dálky. Opřeli se do toho až po první pauze, kdy se začali bodově vzdalovat.
„Nymburk hrál v pohodě, v klidu, přesně to, co chtěl. Vycházela mu střelba z dálky,
a když začal více útočit, protože my jsme začali hrát až moc otevřeně, odskočil nám
a bylo rozhodnuto,“ podotkl k utkání opavský kormidelník Petr Czudek. BK Nymburk –
BK Opava 103:65 (21:17, 58:37, 80:47). Body Opavy: Bujnoch 16, Šiřina 14,
Gniadek, Klečka po 8, Dragoun, Kouřil po 6, Jurečka 3, Bukovjan, Zbránek po 2.
V dalším klání Kooperativy NBL proti Olomoucku byla Opava papírovým favoritem.
Po nepovedeném výkonu ale odešla z palubovky městské víceúčelové haly poražena.
V úvodních minutách se domácím několikrát podařilo skórovat, zahodili ale i spoustu
šancí i pracně vybojovaných míčů ze hry. Olomouc, vedená americkým pivotem
Charlesem Mitchellem, se tak dokázala otřepat a po dvou trojkách Křemena najednou
vedla 8:12, po první čtvrtině už 20:25. Při střelecké chuti byla Olomouc i nadále,
bránění domácímu celku nešlo podle představ a v poločase to bylo 42:47. Opavu držel
v útoku hlavně Martin Gniadek a v obraně Kvapil. Ve druhé půlce Opava na jedné
straně vyšla ze své krize, na druhé ale selhávala při střelbě. V nervy drásající
koncovce šlo o každý bod a poslední slovo si pro sebe ukořistili hosté. Křemen poslal
dopředu Fullera a jeho smeč znamenala vítězství Olomouce. BK Opava –
BK Olomoucko 86:89 (20:25, 42:47, 66:67). Body Opavy: Gniadek 28, Bujnoch 16,
Šiřina 14, Jurečka 11, Klečka 7, Zbránek a Kouřil 4, Kvapil 2.503
Jedenáctého listopadu přivítali opavští doma Pardubice. Tři čtvrtiny hrací doby byli
napřed, ale štěstí se nakonec přiklonilo na stranu Beksy. Opava vstoupila do utkání
výborně, hlavně Zbránek měl dobře seřízenou mušku a v celém prvním poločase hosté
tahali za špatný konec lana. Opava sice neustále vedla, ale neodskočila o výraznější
rozdíl. Ve čtvrté čtvrtině Slezané svůj náskok rychle ztratili, hostující Pandula dokonce
svojí trefou otočil a vše se schylovalo k velkému dramatu v závěrečné desetiminutovce.
Osm vteřin před koncem Jurečka proměnil jen dvě ze tří šestek a pardubickým
už těsné vedení zůstalo. BK Opava – Pardubice 85:86 (29:20, 52:44, 67:59). Body
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Opavy: Gniadek 15, Zbránek 13, Jurečka 12, Kvapil 10, Bujnoch, Klečka, Šiřina po 8,
Kouřil 6, Dragoun 5.
Po třech porážkách v řadě se konečně A tým BK Opava radoval z vítězství, když zvládl
těžké střetnutí na palubovce v Brně. Opava první čtvrtinu ovládla, ale také dovolila
střílet domácímu Sulivanovi, který se trefoval snad z každé pozice. V opavském dresu
hrál naopak prim Martin Gniadek. Když pak rozjetého Sulivana začal úspěšně blokovat
Dragoun, zahájili hosté cestu k tolik očekávaným bodům v tabulce. Brno – BK Opava
75:85 (16:25, 38:41, 59:59). Body Opavy: Gniadek 16, Jurečka 14, Bujnoch 13, Šiřina
13, Kouřil 10, Klečka 7, Zbránek 6, Dragoun 4, Kvapil 2.
Po reprezentační přestávce pokračovali hráči prvního týmu ligovým soubojem
s Kolínem. Opava měla výborné vstupy do obou poločasů, nejslabší hru odváděla
ve druhé čtvrtině, kdy ztratila už slibný náskok. „Hráli jsme sice koncentrovaně,
ale přesto jsme přišli o čtrnáctibodový náskok. Po přestávce jsme zrychlili hru, podařilo
se nám odstavit Skinnera a zápas zase dostat pod kontrolu,“ uvedl k utkání Rostislav
Dragoun, který odstartoval zápas třemi trojkami. BK Opava – BC Geosan Kolín 91:70
(22:13, 45:42, 66:54). Body Opavy: Jurečka 19, Klečka 17, Gniadek 14, Dragoun,
Bujnoch po 11, Kvapil 9, Šiřina 6, Kouřil 4.504
V Ústí nad Labem se sice Opava rozjížděla pomaleji, ale nakonec přece jen přivezla
domů vítězství. Hlavně ve druhém poločase byli Slezané jasně lepší, těžili ze zónové
obrany, na kterou domácí těžko hledali recept. SLUNETA Ústí nad Labem – BK Opava
70:80 (20:18, 36:35, 48:55). Body Opavy: Gniadek 18, Kvapil 11, Bujnoch a Šiřina
po 10, Kouřil 9, Dragoun a Klečka po 8, Jurečka 6.
Znovu k soupeři a znovu výhra. V Jindřichově Hradci Opavané vyhráli i bez Filipa
Zbránka, který měl problémy se zády. Na břehu rybníka Bajgaru začala Opava
výborně, dařilo se jí vše, na co sáhla. Brzy si vytvořila slušný náskok, který narostl
až na dvacet bodů. Soupeř hrál vabank, ale pod desetibodový rozdíl ho hosté nepustili
ani ve čtvrté čtvrtině, kdy přece jen trochu domácí stáhli. I když to byly body z hřiště
posledního celku, byly pro hosty důležité. Jindřichův Hradec – BK Opava 86:96 (17:32,
39:57, 60:80). Body Opavy: Šiřina 25, Klečka 17, Bujnoch 15, Jurečka 15, Gniadek 12,
Kouřil 8, Dragoun 2, Kvapil 2.
Vstup do vánočního času byl pro Opavu sice sladký s třešničkou 111 bodů,
ale současně i nahořklý, protože derby s Ostravou se neobešlo bez emocí
a zbytečného jiskření na palubovce i v zázemí. První poločas byl vyrovnaný,
poté domácí bodově odskočili a závěr se již nesl v exhibičním nádechu. První čtvrtinu
dirigoval Kouřil, který neustále posílal své spoluhráče pod koš soupeře, kde nastříleli
25 bodů. Ve druhé čtvrtině Opavané odskočili až na rozdíl deseti bodů a ze strany
domácích jen dotahovali svými trojkami Stanojevič a Blagojevič. Ve třetí
desetiminutovce to začalo na palubovce jiskřit. Opava svého soupeře přitlačila, skóre
začalo narůstat a Ostrava odpovídala tvrdou hrou, za niž je rozhodčí třikrát trestal.
Nervozita stoupala, hosté začali chybovat. Když v poslední části trojka Bujnocha
znamenala pokoření stobodové hranice, Ostrava odpadla úplně. BK Opava – NH
504
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Ostrava 111:78 (25:19, 47:44, 75:58). Body Opavy: Klečka 25, Bujnoch 20, Šiřina 19,
Kvapil 13, Jurečka 12, Gniadek 8, Slavík 6, Bukovjan a Kouřil 4.
Poslední dějství NBL Kooperativa v roce 2017 čekalo na hráče Opavy tři dny
před Silvestrem. Na palubovce ve Svitavách ale prohráli. Opava i v okleštěné sestavě
nezačala špatně a v prvním poločase dokonce vedla. Hrála celkem chytře a účelně,
podle představ trenéra. Jenomže přišla třetí desetiminutovka, která, jak se nakonec
ukázalo, lámala chleba. Domácí poslali do koše Opavy několik trojek a dobře vycítili,
že hostům dochází síly. Závěr utkání tak byl celkem jednoznačný. „Do Svitav jsme
neodcestovali v kompletním složení, což se na naší hře projevilo, chyběli klíčoví hráči
Martin Gniadek a Radim Klečka. Navíc lékaři nedoporučovali start Jakubu Šiřinovi, ten
ale na vlastní pěst nastoupil a ukázal se jako správný kapitán,“ smekl po utkání
před svým klíčovým hráčem trenér Petr Czudek. Svitavy – BK Opava 89:76 (23:23,
41:40, 66:60). Body Opavy: Zbránek 22, Bujnoch 15, Kvapil 14, Šiřina 7, Dragoun 6,
Kouřil 5, Bukovjan, Jurečka po 3, Slavík 1.505
Basketbalový pohár mužů
V září 2017 byl zahájen i nový ročník Basketbalového poháru mužů. A tým byl nasazen
až ve 4. kole a 14. listopadu se střetl se Sokolem Karviná, účastníkem 2. ligy. Nakonec
se utkání hrálo v Opavě, protože papírově domácí Karviná nedokázala do termínu
utkání opravit poškozený koš. V samotném utkání domácí jasně kralovali. Karviná dala
sice první koš, ale pak už šlo o jednoznačnou záležitost. Pro Opavu to byl spíš přátelák
než pohárový zápas. Sokol Karviná – BK Opava 38:134 (11:45, 18:73, 33:122). Body
Opavy: Bujnoch 28, Slavík, Klečka po 17, Dragoun 15, Bukovjan, Zbránek po 13,
Gniadek 10, Štěpánek 4, Kouřil 2.
Druhý pohárový zápas čekal na Opavu až čtyři dny před Štědrým dnem v Prostějově,
kde ji hostil celek Olomoucka. Od prvních minut bylo jasné, že Opava,
i když bez Šiřiny, hraje v pohodě, za první dvě čtvrtiny si vytvořila dostatečný bodový
náskok a ani polevení v závěru utkání už nic nemohlo změnit na dobrém základu
k odvetě 10. ledna 2018. Olomoucko – BK Opava 81:102 (20:29, 27:55, 65:76). Body
Opavy: Klečka 17, Bujnoch, Gniadek po 15, Kvapil 14, Dragoun, Jurečka po 12,
Zbránek 9, Kouřil 4, Bukovjan, Štěpánek po 2.506
BK Opava – B
„Béčku“ BK Opavy se v sezoně nedařilo. Loňský vítěz 1. ligy sice základními koly
postupoval celkem neohroženě, ale osudným se mu stalo už první předkolo čtvrtfinále,
kdy jej los postavil na palubovku proti brněnským Šlapanicím. Asi nikdo by netipoval,
že loňský mistr ukončí sezonu již před čtvrtfinále. Už v prvním duelu 8. dubna
v opavské sportovní hale mohlo vítězství Brna něco naznačit, ale 14. dubna Opava
odjela na jih Moravy sice bez pendlů, ale s uzdraveným Tomášem Mičunem,
který si v Brně připsal double-double za 19 bodů a 16 doskoků. Naději, že právě Opava
vyzve ve čtvrtfinále Hradec Králové, ještě nabízel začátek zápasu, který hostům vyšel.
505
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Vedení 7:0 ale ještě před desetiminutovým klaksonem ztratili a o osudu zápasu
rozhodlo hned druhé dějství, které domácí zcela ovládli. Do šaten si Šlapanice
v polovině nesly už osmnáctibodový náskok a po třetí čtvrtině to bylo už o dvacet bodů
– 74:54. Závěr utkání už byl onou „labutí písní“ a Opava odešla z hřiště se stovkou
na svém kontě. Béčko tak po nadějně odehrané soutěži v předkole play-off vyhořelo
a obsadilo až konečné 9. místo, což oproti minulé sezoně znamenalo sestup o 8 míst.
BK Opava B – Sokol Šlapanice 65:80 (19:24, 34:44, 52:62) a 80:101 (24:27, 41:59,
61:76).507
Do nové sezony I. ligy vstoupilo B družstvo s novým trenérem – stal se jím
David Klapetek. První dvě venkovní utkání ale nevyšly podle představ, dařit se začalo
až ve třetím duelu proti celku Basketbal Olomouc, nad kterým Opava vyhrála 88:77
(26:19, 44:38, 63:58). Na hřišti soupeře se však nedařilo i nadále, v Novém Jičíně
utkání skončilo v její neprospěch 79:68.
B tým zasáhl i do Basketbalového poháru mužů, ale byla to účast velmi krátká. Byl
nasazen do 3. kola, v němž se na konci října utkal s celkem VŠB Ostrava. Tomu
na jeho půdě podlehl vysoko 100:59, a z dalších bojů byl tak vyřazen. Nejlepším
střelcem hostů se stal Kryštof Vlček se 13 body a ukázal se i teprve šestnáctiletý
Jan Neugebauer, který zaznamenal deset bodů.
Ligové prokletí rezervy BK Opava pokračovalo i nadále. Přesto, že Sokol Šlapanice
přijel do Opavy jen s osmi hráči, a naopak Davidu Klapetkovi chyběl jen Kvapil,
prohrála 86:103. Zápas byl od počátku vyrovnaný a žádný z týmů se v prvním poločase
nedostal do většího vedení. Po pauze byla hra stále vyrovnaná, ještě necelé
dvě minuty před koncem třetí čtvrtiny byl stav 66:66, ale pětibodová šňůra poslala
hosty do vedení, které už nepustili.
Přišlo to až na palubovce posledního celku tabulky v Olomouci. Béčko zabralo
a připsalo si povinnou výhru. V první čtvrtině dal exopavský Martin Vaňák 14 bodů
a domácí byli mírně napřed a Opava se trápila. Zlomem byla třetí čtvrtina,
kdy Opavané trefili 13 bodů a dostali se do vedení, které se postupně šplhalo. Opava
si již koncovku zápasu pohlídala a mohla slavit druhou výhru tohoto ročníku, shodou
okolností opět nad týmem z Olomouce. UP Olomouc – BK Opava B 77:90 (25:22,
47:38, 63:70).
Bodově se podařilo navázat i v dalším domácím utkání proti ostravskému Snakes.
V derby měl David Klapetek k dispozici kompletní sestavu, logicky trenéru Ostravy
Patriku Smažákovi chyběli právě opavští pendlové Bujnoch a Kouřil. Domácí hráli
zodpovědně a útočně, ostravské basketbalisty držely nad vodou trojky. Zlom nastal
v poslední čtvrtině, v níž si domácí vypracovali větší náskok, a když Kvapil přidal sérii
čtyř bodů, vedení opavské rezervy narostlo na 12 bodů, které domácí už nepustili.
BK Opava B – Snakes Ostrava 91:78.
Ve stejném týdnu jako A tým přivítal doma Pardubice, zamířil B tým naopak do města
perníku. A na palubovce Synthesie neuspěl. Hned od začátku úřadovali ambiciózní
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domácí a brzy vedli 10:2. Do první pauzy ale Opava stáhla na rozdíl jediného bodu.
Přetahovaná tak pokračovala a ještě minutu před koncem byl po trojce domácího
Kavana stav 69:68. V závěru po taktických faulech na obou stranách domácí výhru
uhájili a Opava odjela s prázdnou. Synthesia Pardubice – BK Opava B 72:70.508
V následujícím kole si pro svoji první porážku přijeli do Opavy Královští Sokoli. V jejich
neprospěch hovořil fakt, že celek tvořilo jen osm hráčů, zatímco David Klapetek měl
tým kompletní. Opava tak šla v první desetiminutovce do vedení 19:10, ukojila se
náskokem, a vzápětí jej ztratila. Do šaten se šlo za stavu 36:36. Úvod druhé půle
ovládli Sokoli a jen zásluhou sérii tří trojek Dragouna byl na konci třetí části stav „jen“
54:57. To opavské basketbalisty nakoplo a úřadoval hlavně právě Dragoun, který hned
po nástupu do poslední části nasázel další čtyři body. Necelé čtyři minuty před koncem
už Opava zase vedla o šest bodů. Mužem zápasu byl Rostislav Dragoun,
který ke svým 34 bodům (trojky 10/6) přidal 11 doskoků, 5 zisků míče a 7 získaných
faulů. BK Opava B – Královští Sokoli 75:69.
Po Sokolech narazili na Opavu i další hráči s ptačím jménem – BCM Orli Prostějov.
Ti se domů vrátili s prohrou 91:73. V průběhu zápasu se žádný tým do většího vedení
nedostal a před posledním dějstvím bylo stále vše otevřené. Opavští basketbalisté
ale vstoupili do čtvrté čtvrtiny výtečně, za prvních pět minut povolili Orlům jen tři body,
vypracovali si dvouciferný náskok, který jen zkušeně udržovali a pomalu navyšovali.
Svým double-double za 23 bodů a 14 doskoky se tentokrát blýskl Miroslav Kvapil.
Do prosince 2017 vstoupila rezerva BK Opava se skalpem Zlína. Na domácí palubovce
ale Opava začala hrůzostrašnou minutou, po níž prohrávala 0:8. Do první pauzy
ale bylo prakticky srovnáno 21:22. Ve druhé čtvrtině to bylo naopak – Opava šla
dopředu a Zlín dotahoval. Do šaten šli spokojenější domácí – 43:38. V třetí čtvrtině
zarazil Opavu opakovanými trojkami zlínský Nehoda, ale posledních deset minut
už jasně přálo domácím. Získali si pětibodový náskok a Opava opanovala palubovku.
BK Opava B – SKB Zlín 77:63.
Po třech výhrách béčka v řadě přišel zápas v Olomouci, který se hrubě nevydařil.
Opava odjela bez tří hráčů základu, citelně chyběly hlavně opory Kvapil, Dragoun
a Vlček. Přesto naši nezačali špatně a většinu úvodní čtvrtiny vedli. Zlomem se stal
začátek druhé části, z vedení Opavy 20:19 bylo rázem manko 21:43 a o osudu zápasu
tak bylo rozhodnuto. V závěrečné čtvrtině svůj náskok ještě Olomouc navýšila a Opava
si odvezla domů nepopulární stovku. Basketbal Olomouc – BK Opava B 104:71.509
Další soutěžní zápas 13. kola odehrála rezerva doma, ale netradičně ve čtvrtek
14. prosince. Hostila v něm svého regionálního rivala z Nového Jičína, kterému chtěla
vrátit porážku 68:79. Opava rychle převzala otěže zápasu a šla do vedení, které rostlo.
Neohrozily ji ani občasné chyby, a když už od začátku druhé čtvrtiny držela dvouciferný
náskok, nikdo o výsledku nepochyboval. Opavský trenér tak pustil na palubovku celou
lavičku a v klidu už mohl přemýšlet nad dalšími zápasy. BK Opava B – BC Nový Jičín
90:68.
508
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Mládež
Tým U15 BK Opavy se probojoval až do finálového turnaje Mistrovství republiky. Zde
nakonec obsadil pěkné páté místo. V úvodním duelu podlehli Opavané BK Kondoři
Liberec 73:69 (17:19, 40:36, 56:53), ale hned poté přehráli BK Snakes Ostrava 70:63
(17:16, 37:28, 47:42). Nad jejich síly byl i celek SAM BŠM Brno, kterému podlehli
105:64 (24:17, 60:31, 85:47), ale náladu jim spravila porážka BK Lions
Jindřichův Hradec 69:61 (15:20, 32:30, 48:45) i závěrečný souboj o konečnou
5. příčku, kdy opět přehráli BK Snakes Ostrava 80:69 (17:19, 32:36, 56:50).
BK Opavu reprezentovali: Štěpán Pavelek, Petr Lazecký, Ondřej Týn, Jan Blaštík,
Tomáš Beeldman, René Klapetek, Lukáš Klapuch, Kryštof Kavan, Matyáš Kittel
a Dominik Šimeček.
Mládežnickému týmu Opavy U12 uteklo Národní finále soutěže jen o pomyslný
chloupek, a to i přesto, že oba finalisty NH Ostrava a Litomyšl dokázal v sezoně
porazit.
Na konci dubna tak vyrazil opavský tým U12 do Ostravy, kde se konal Festival
kategorie U12 pro kluky ročníku narození 2005, označovaný jako „B“ mistrovství
republiky. První zápas s BK Vysočina skončil přesvědčivě 61:31 a také druhý duel
proti USK Praha přinesl opavské vítězství 79:24. Čtvrtfinále znamenalo nastoupit
proti Jižním Supům z Prahy a papírově lepší soupeř odešel poražen 64:51.
To znamenalo postup do semifinále proti domácím Snakes Ostrava. Po jednoznačné
výhře 62:36 už opavská reprezentace vyhlížela pro nedělní finále Spartu Praha.
Ani Sparta ale rozjeté mládí ze Slezska nedokázala zastavit a po dalším vítězném
zápase 60:47 už mohl ligový kouzelník Martin Gniadek dekorovat Opavany zlatými
medailemi. Na turnaji nastoupili: Hynek Adamec, Daniel Kudela, Lukáš Scholz,
Pavel Czudek, Michal Rabinský, Matyáš Poledňák, Jan Matýsek, Kristián Svoboda,
Matěj Kramoliš, Kamil Hrbáč, Eduard Myšák, Jan Křesťan, Jáchym Henzl,
Ondřej Slanina, Petr Arendarčík, Jonáš Salich, Jakub Černý a Vojtěch Kadaňka
pod vedením Petry Cvekové a Kamila Vajdy.510
Družstva U11 a U12 BK Opava se zúčastnila velkého mezinárodního turnaje
v Klatovech, který byl jako jediný v ČR podporován FIBA Europe. V konkurenci
77 týmů ze šesti států si mladé opavské naděje nevedly vůbec zle. Jedenáctka
skončila třetí. Ve skupině nejprve porazila BK Rokycany 17:12, BK Domažlice 35:33,
Lipsko 41:20 a BK Plzeň 46:26, v semifinále ale podlehla BK Kolín 31:32
po prodloužení, a tak si zahrála o 3. místo s BK Domažlice, který znovu porazila 35:26.
Za Opavu v turnaji nastoupili: Lukáš Král, Pavel Czudek, David Motyčka,
Matyáš Zimmer, Matyáš Poledňák, Nikola Theodoru, Tomáš Krybus, Michal Elbl,
Jan Glabazňa, Přemysl Dubový, Jan Kvasnička, Václav Warisch, František Harazim,
Vojtěch Tomšík, Jakub Červenka a Kristián Jasník.
Dvanáctka skončila ještě lépe – vybojovala si celkové druhé místo. Ve skupině nejprve
vysoko porazila Dresden Titans 104:12, pak BK Rokycany 56:14 a BK Děčín 32:18.
510
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Bez větších obtíží zvládla i čtvrtfinále BK Opava – Chemnitz Niners 39:16 a semifinále
BK Opava – BK Plzeň 46:31. Finálovým soupeřem byl Opavanům tým Igora Miglinieka
SS/Salaspils, který se jako jediný ukázal nad jejich síly – 17:45. Opavu reprezentovali:
Michal Rabinský, Eduard Myšák, Vojtěch Kadaňka, Kristián Svoboda, Lukáš Scholz,
Jáchym Henzl, Matyáš Kramoliš, Jakub Černý, Daniel Kudela, Jan Křesťan,
Ondřej Slanina, Jan Matýsek, Petr Arendačík, Hynek Adamec, Jonáš Salich,
Kamil Hrbáč a Dan Fládr. Vedoucí obou celků byla Petra Czudková. Hráči
Pavel Czudek, Eduard Myšák a Lukáš Scholz byli zařazeni do All Stars turnaje.511
Ve dnech 24.–29. června 2017 se uskutečnila VIII. letní olympiáda dětí a mládeže
České republiky. Pořádajícím městem bylo Brno. Do jihomoravské metropole
odcestovali také zástupci BK Opava, kteří zde hájili barvy severomoravského kraje
v basketbalu. Jednalo se o Kryštofa Kavana, Petra Lazeckého, Ondřeje Týna,
Reného Klapetka, Jana Blaštíka a Štěpána Pavelka. Na turnaji tým MSK vybojoval
stříbrné medaile.
V polovině července se ve víceúčelové hale Opava konal basketbalový kemp.
Zúčastnilo se ho 60 mladých basketbalistů z Opavy a okolí. Tréninky se nekonaly
pouze s basketbalovým míčem, ale rozvíjely se atletické schopnosti, hrál se fotbal
či se navštívilo nedaleké koupaliště. Jako každým rokem se kempu zúčastnili i hráči
A týmu, tentokrát Kryštof Vlček, Viktor Cvek a Miroslav Kvapil. Davidovi Klapetkovi dále
s tréninky i organizací pomáhali Tomáš Mičúnek, Petra Cveková a několik hráčů
z dorostu.
Minibasketbalová přípravka (ročník 2006 a mladší) vyjela o víkendu 6.–8. října 2017
na turnaj do polských Katovic. První zkušenost s velkou akcí nebyla špatná, turnajem
procházelo družstvo celkem hladce. Jediným soupeřem, který ho dokázal trápit, byl
tým z Poznaně. Se stejným soupeřem se nakonec mladí Opavané utkali i v nedělním
finále, které jen těsně prohráli 28:29. Podle mnohých diváků, organizátorů a dokonce
i trenéra soupeře však byli minimálně morálním vítězem, kdy o výsledku zápasu
rozhodla dvě velmi sporná rozhodnutí rozhodčích v samotném závěru. Opavské naděje
získaly i řadu individuálních ocenění – David Motyčka nejlepší obránce,
Matyáš Poledňák a Lukáš Král v All Stars, Kristián Jasník nejlepší hráč týmu,
Jakub Červenka nejlepší zlepšení a Pavel Czudek se stal vítězem střelecké soutěže.
Na turnaji se představili: Lukáš Král, Pavel Czudek, Michal Elbl, Matyáš Poledňák,
Václav Warisch, František Harazin, Nikola Theodoru, Jan Přecechtěl, Matyáš Zimmer,
Ondřej Hejduk, Vojtěch Tomšík, Jakub Červenka, David Motyčka, Přemysl Dubový
a Kristián Jasník. Trenérem týmu byl Kamil Vajda.512
Poslední listopadový víkend opět vyrazili starší minižáci BK Opava do Katovic
na mezinárodní turnaj. Obsadili konečné třetí místo. V základní skupině získali čtyři
vítězství nad polskými družstvy a prohráli jen jediné o 5 bodů s týmem Dabrowa
Górnicza. Bohužel v semifinále vydrželi s domácími pouze tři čtvrtiny. V posledním
zápase kluci z Opavy oplatili porážku týmu Dabrowa Górnicza a radovali se
ze zasloužené bronzové medaile.
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Ostatní
Palubovka víceúčelové haly patřila poslední lednový pátek klientům sociálních dílen
Radost, které má pod sebou Charita Opava. Několik desítek klientů navštěvujících toto
zařízení zamířilo za opavskými basketbalisty a zhruba hodinu s nimi trénovalo.
Ze strany BK Opavy to byl malý dárek k pětadvacetinám Radosti. „Uvažovali jsme,
jak vše pojmout. Nechtěli jsme se uzavírat do ghetta, vařit si kávu a chlebíčky u nás
v Jaktaři, kde má Radost sídlo. Proto jsme vymysleli akci Jsme tady s vámi,
v jejímž rámci se snažíme klienty vytáhnout co nejvíce do společnosti,“ popisoval
předseda Rady Charity Opava Ivo Mludek, který vše ,upekl‘ s Petrem Czudkem.513
David Klapetek, jedna z ikon opavského basketbalu, oslavil 50. narozeniny.
Narodil se v Opavě 17. června 1967. Basketbalu se věnoval již od mládí, k tomu
vrcholovému se dostal v Ostravě. V roce 1988 se poprvé podíval do reprezentace,
kde působil až do roku 1999. Z Ostravy pak odešel do rakouského Mistelbachu,
ale v sezoně 1995/96 se vrátil do Opavy. Byl tak jedním z pilířů týmu „zlaté éry“
opavského basketbalu, s nímž získal 4 zlaté a 2 stříbrné ligové medaile a pět výher
v Českém poháru. V nejvyšší soutěži nastřílel celkem 6 304 bodů. V době
ekonomických problémů a po éře „sedmi statečných“ se stal v sezoně 2004/05
trenérem opavského áčka, nejprve hrajícím, později pak „na plný úvazek“. Po sestupu
dovedl Opavu v sezoně 2007/08 zpět do nejvyšší soutěže a v následujících
3 sezonách vždy s týmem postoupil do play-off. Po úspěšně zvládnuté baráži
a záchraně v nejvyšší soutěži v sezoně 2011/12 pak předal trenérské žezlo
Petru Czudkovi a stal se šéftrenérem opavské mládeže. Pod jeho vedením dosáhla
opavská mládež nejednoho úspěchu a třeba basketbalový kemp, jehož sedmý ročník
se chystal, je už v našem regionu pojmem. David Klapetek se také postaral o své
nástupce – s manželkou Naďou mají syny Reného a Robina, kteří se rovněž věnují
basketbalu.514

Box a bojové sporty
Osmnáctého listopadu hostil KD Na Rybníčku Noc bojovníků – exhibici amatérských
zápasů v boxu, K1 anebo MMA a k tomu navrch dva profi boxerské duely. Několik
borců nasadil i pořádající oddíl Thai Box Rivals Opava. Do Opavy nepřijeli pouze
závodníci z Moravy nebo Slezska, ale třeba i z Plzně nebo Prahy. Role moderátora
se opět ujal Robert Rosenberg. Členové pořádajícího oddílu nezklamali. Talentovaná
boxerka Melanie Paniková si v kategorii do 55 kilo poradila s aktuální republikovou
šampionkou Natálií Trkalovou z Poděbrad. Dařilo se i Tadeáši Wittasskovi
nebo Robertu Grundzovi, jenž zaskakoval za zraněného kolegu Tomáše Godulu.
Narazil na Rosenbergova svěřence Matěje Kartmana a nakonec zvítězil. „Troufnu
si říct, že to byl jeden z nejhezčích a nejvyrovnanějších zápasů,“ uvedl jeden
z předsedů opavských Rivalů Petr Glovčík. V utkání K1 si opavský Michal Vachutka
poradil s Adamem Borovcem a další boxer z Opavy Matěj Sidunov knokautoval
Michala Drábka. K zápasu se přitom postavil po dvou letech. Zaujaly rovněž zápasy
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krnovských borců – vítězného boxera Zdeňka Pavlíka a Nikolase Grigoriadise,
jenž v MMA prohrál s Jiřím Juřičkou. Profi boxerská klání skončila velice rychle.
Jaroslav Kubíček nejdříve zdolal Romana Horvátha a v možná nejočekávanějším duelu
večera Daniel Vencl z ringu rychle vyprovodil Rudolfa Murka. Prvně jmenovaný
potřeboval body do žebříčku a musel vyhrát. V prvním kole soupeři zlomil nos
a do druhého tak Murko už nenastoupil.515

Cyklistika – MTB
Sportovní oddíl Sportovnikurzy.cz připravil v roce 2017 hned dva závody se své série
MTBcross. Jarní se jel 7. května v okolí Stříbrného jezera. Absolutními vítězi se stali –
mezi muži Dominik Buksa (FUTURE CYCLING; čas 1:06:43), Matěj Lasák
(Max Cursor; 1:07:18) a Ondřej Zelený (Eleven Mercedes-Benz Mitas; 1:10:59).
Mezi ženami pak zvítězila Nikola Bajgerová časem 1:09:56, následována
Janou Veselou (SK Bag Bike) a Klárou Pavelkovou (SupGirls). Pozn. Matěj Lasák
původem z Opavy.
Podzimní závody byly vypsány na dva dny – v pátek 29. září pro opavské školy
a v sobotu 30. září jako závod pro veřejnost. Opět se jelo u Stříbrného jezera. Školní
závody podle jednotlivých věkových kategorií vyhráli Filip Sedlák (MŠ Mnišská),
Vojtěch Krzywoň (ZŠ Englišova), Václav Slanina (ZŠ Štáblovice), Jan Slováček
(ZŠ Melč), Adam Hlávka (ZŠ T. G. M. Opava), Lukáš Szczepanski
(ZŠ Hradec nad Moravicí), David Takáš (SŠ služeb a podnikání) a Ema Suchánková
(MŠ Mnišská), Anna Kůsová (ZŠ Otická), Karolína Sniehotová (Nový Svět),
Karolína Neugebauerová (ZŠ Kylešovice), Klára Bártová (ZŠ Hradec nad Moravicí),
Petra Binderová (ZŠ Englišova), Markéta Salíková (SŠ služeb a podnikání). Nejlepšími
školami podle výsledků se staly ZŠ Kylešovice, ZŠ Hradec nad Moravicí
a ZŠ Neplachovice. Závody pro registrované a veřejnost, na jejichž nejdelší trati
startovalo 61 závodníků, měly obdobné pořadí jako na jaře. Vyhráli Pavel Skalický
(Kolovna KM MTB team) před Matějem Lasákem a Ondřejem Zeleným (Eleven
Mercedes-Benz Mitas), mezi ženami Nikola Bajgerová před Šárkou Chmurovou
(Max Cursor) a Kristýnou Havlickou (Rock Machine – Cyklomax).516 „V Opavě
na závodech jsem poprvé. Líbilo se mi to moc, ani jsem nevěřil, že to bude tak pěkné.
Bylo fajn, že bylo hodně diváků, kteří stáli okolo celé trati a hnali mě dopředu. Tady
vlastně nebyl žádný pořádný kopec, jenom pár prudkých stoupání a mnohdy ještě
prudších klesání. Tím, že trať byla takhle členitá, nebylo kde si orazit, tedy odpočinout.
Vlastně ani na tom úseku podél řeky Opavy, kde bylo vidět dopředu, jsem musel jet
ostře, aby mě kluci nedojeli. Závod byl pěkný a záživný. Líbil se mi,” řekl v cíli absolutní
vítěz Pavel Skalický.517
Dvacátého května 2017 se v Opavě a okolí uskutečnil 17. ročník Silesia Bike
marathon. Jelo se už tradičně na tratích v délkách 90, 55 a 20 km, buď jako jednotlivci,
nebo v družstvech či tandemech. Dětské tratě měřily od 150 metrů po 10 km. Součástí
515
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byl i závod těch nejmenších na odrážedlech, který vyhrála Helena Španielová
z Frýdku Místku a Jonáš Paterek z Opavy. Trať startovala na Horním náměstí v Opavě
a vedla po ose Opava – Raduň – Vršovice – Chvalíkovice – Hradec nad Moravicí –
Jelenice – Podhradí – Zálužné – Dubová – Žimrovice – Bohučovice – Chvalíkovice –
Opava. Na start nejdelší 90km tratě se postavilo celkem 215 mužů a žen.
Nejrychlejším mužem se stal polský reprezentant Dariusz Batek (CST MTB TEAM),
který ji zvládnul za 2 hodiny 13 minut a 25 vteřin. Se ztrátou jedné minuty a 34 vteřin
projel cílem druhý Ondřej Fojtík (Force KCK Zlín) a o dvě a půl minuty za ním třetí
Dominik Buksa (FUTURE CYCLING). Pěknou 16. pozici si vyjel opavský
Michal Mrůzek. Mezi ženami dominovala Iva Fidlerová z Bruntálu, která projela trať
za 3 hodiny 4 minuty a 27 vteřin, před druhou Radkou Březinovou (Lowell pro Racing
Team) a třetí Lenkou Vančurovou (Valašští Bajkeři). Za zmínku jistě stojí i výkon
nejstaršího účastníka vůbec, kterým byl Ivan Šorma (Sporttour Opava), který ve svých
71 letech (nar. 1946) ujel trať za 3:55:57. Na 55km trati si stupně nejlepších rozdělil
Lubomír Petruš (EthicSport – sportovní výživa), Roman Kroček (CROSSBIKE.CZ)
a Matěj Brož (SINTESI RACING), mezi ženami Petra Kozelská (Bike 2000),
Klára Pavelková (SupGirls) a Lucie Skřivánková (SupGirls).518 Podíváme-li se
do statistik, zjistíme, že počet všech startujících byl 442, průměrný věk 29 let, věk
nejmladšího závodníka byl 3 roky a nejstaršího 71.

Extrémní sporty
Český reprezentační tým Black Hill, jehož součástí byl i opavský extrémní
sportovec Tomáš Petreček, uspěl na květnovém Světovém poháru
v Adventure Race ve Španělsku. Ve velké konkurenci vybojoval čtvrté místo.
„Střídalo se horské kolo, běh, kajak na moři i řekách a canyoning. Byly to čtyři
noci téměř bez spánku a v nohách přes pět set kilometrů v přímořské oblasti
Španělska, poblíž Santiaga de Compostela,“ vyjmenoval Tomáš Petreček
jednotlivé disciplíny a dodal, že součástí závodu byl také takzvaný coasteering,
tedy náročný běh podél pobřeží po plážích a útesech v blízkosti oceánu. Jak
se svěřil, hned po návratu se vrhl do přípravy dalšího podobného závodu,
na který se chystal v červnu do Ruska.519
Šestnáctého července se vydal Tomáš Petreček jako člen tříčlenné české
expediční výpravy (další členové byli Marek Novotný a Pavol Lupták)
na 8 611 metrů vysokou druhou nejvyšší, ale všeobecně považovanou
za nejtěžší horu světa, himalájskou K2. „Naše trojice zahájila aklimatizační
výstup do prvního výškového tábora ve tři ráno, abychom minimalizovali
nebezpečí lavin a nebořili se do rozměklého sněhu. Cesta trvala osm hodin,“
uvedl dále Tomáš Petreček. V noci na středu 17. července ale přišla zpráva
o pádu laviny v klíčovém místě hřebene mezi čtvrtým výškovým táborem
a vrcholem, a tak expedice musela změnit trasu na cestu Česenovým pilířem
protínajícím jižní stěnu. Ve třetím výškovém táboře je zastihla změna počasí.
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„Po bezesné noci v osmi tisících metrech jsme otevřeli stan a doufali, že nám
počasí ukáže svou nejlepší tvář. Ale čekala nás perfektní mlha a asi patnáct
centimetrů nového sněhu. Tím bylo vše rozhodnuto, jediná cesta vedla dolů.
Věděli jsme, že už v předchozích dnech byly pokusy o pokračování na vrchol
na horní hraně rizika. Mraky nezpevněného sněhu znemožňovaly jakýkoli
pohyb, který už tak je v této výšce velmi náročný,“ konstatoval Tomáš Petreček
s tím, že se po několika hodinách expedice v pořádku vrátila zpět do základního
tábora.520
V červenci 2017 se na pět set mil dlouhou trasu extrémního závodu 1000 Miles
Adventure Ultramataron vydali na dvoukole Opavané Aleš Procházka
a nevidomý Václav Fišer. Václav s Alešem byli jediným tandemem na světě,
který vyjel na takový závod ve dvojici s nevidomým. Za dvacet dní na dvojkole
ujeli přes osm set kilometrů. Závodu se zúčastnili už podruhé a stejně jako
v předchozím roce i tentokrát skončili v jeho polovině. „Počítali jsme, že první
polovinu zvládneme v kratším čase, ale deštivé počasí změnilo terén v těžko
prostupné bláto. To nás zdrželo natolik, že po dojezdu do druhého kontrolního
bodu nezůstalo dost času na zdolání zbývající poloviny,“ uvedl po návratu
nevidomý Václav Fišer. Jezdci se kromě bláta potýkali i s několika defekty
dvojkola nebo nedostatkem jídla. I tak jim ale závod přinesl příjemné zážitky.
„Nejsilnějším prožitkem pro mě bylo, když jsme přejeli ze Slovenska
na Moravu,“ popisoval Václav Fišer. Podle Aleše Procházky se tandem
na ultramaraton vydá i v roce 2018. „Zkušenosti s mílí se musí zúročit,“ doplnil
na úplný závěr Aleš Procházka.521

Florbal
Florbalisté SK P.E.M.A. Opava po zimní pauze pokračovali poutí Národní ligy.
Zpravidla nastupovali v sestavě: Bezděk – Rychlý, Mazur, Gattnar, Dalibor Repček,
Viktor Pavlík, Balhar, Kocur – Dzierža, Boželník, Petr Pavlík – Vojtěch Repček,
Gebauer, Kostolány – Šimčík, Solný, Musialek. Trenér: Robert Segeťa.
V prvním utkání Národní ligy v novém roce se opavští florbalisté představili doma
proti velice silnému Slovanu Havířov. Hosté si sice přivezli i vedoucí trio kanadského
bodování – Skácel, Daniš, Chalupa – ale nakonec se radovali domácí hráči.
SK P.E.M.A. Opava – Slovan Havířov 4:3 (2:1, 2:2, 0:0).
V celkem už devatenáctém kole národní ligy ale na počátku února Opavané nečekaně
klopýtli. Havlíčkův Brod, předposlední celek soutěže, sice přestříleli, ale doplatili
na chyby. Nakonec prohráli 5:7, když dohrávali jen ve čtyřech. „Na konci jsme ještě
zkoušeli hru bez brankáře. Chtěli jsme, aby to bylo pět na pět, že na ně ještě
zatlačíme, ale místo toho jsme inkasovali. Dostali jsme před play-off výchovný
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pohlavek,“ poznamenal po utkání obránce týmu Karel Balhar. SK P.E.M.A. Opava –
Havlíčkův Brod 5:7 (0:3, 4:1, 1:3).

Fotbal
Informace byly čerpány z webu fotbalového klubu SFC Opava www.sfc.cz,
z Opavského a hlučínského deníku www.opavsky.denik.cz a statistické údaje
pak z webu Fortuna národní ligy Fotbalového svazu www.fnliga.cz.
První duel zimní přípravy SFC Opava se odehrál ve Vršavě, kde si to Slezané rozdali
s prvoligovým Zlínem. Ševci v úvodním duelu, do kterého zasáhly silnější sestavy,
zvítězili díky povedené druhé půli rozdílem tří branek a ve druhém utkání porazili
Opavu gólem mladíka Víta Mlýnka. V prvním utkání za Opavu nastoupila sestava:
Fendrich – Simerský, Žídek, M. Helebrand – Hrabina, Schaffartzik, Janetzký, Jursa –
Jurečka, Kuzmanović, Zapalač (70. Večerek), ve druhém pak Godula – Farský, Radić,
Čelůstka – A. Helebrand, Mozol, Rychlý (55. Večerek), Machálek – Adamovský,
Puškáč, Grussmann. Trenér: Roman Skuhravý.
Ve svém druhém přípravném utkání opavští fotbalisté nastoupili na umělé trávě
v Senici proti domácímu účastníkovi Fortuna liga a duel prohráli 2:1, když za hosty
uspěl Hrabina. Všechny tři góly padly v prvním poločase. V brance Slezského FC
si odbyl premiéru zkušený brankář Antonín Buček, který byl v Městských sadech
na zkoušce.
První vítězství v přípravě vybojovali fotbalisté druholigové Opavy v přátelském duelu
proti Vítkovicím, které na umělé trávě v Kylešovicích porazil tým trenéra
Romana Skuhravého 3:0. Za Opavu skórovali v 82. minutě Schaffartzik z penalty,
v 86. minutě Janetzký a v samotném závěru si hosté vstřelili vlastní gól. Poslední
lednový víkend pak zajížděl SFC do Brna, kde ale nestačil na prvoligovou Zbrojovku
a podlehl v poměru 1:3. Za Opavu v 64. minutě snižoval Kuzmanović. „V brance Opavy
se už objevil pouze Vilém Fendrich, na smlouvě pro Antonína Bučka se nepovedlo
s Baníkem Ostrava dohodnout,“ upřesnil trenér Skuhravý s tím, že naopak testovaný
David Puškáč by měl v Opavě podepsat smlouvu.522
V rámci své přípravy zamířili fotbalisté Slezského FC také do polského lázeňského
městečka Ustroň, kde si to na hřišti rozdali s Górnikem Zabrze, účastníkem druhé
nejvyšší polské soutěže. Slezané se svým soupeřem sehráli v husté mlze vyrovnanou
partii, jenže po jednoduchých chybách inkasovali laciné góly, v první polovině dva‚
a ve druhé jeden, a domů se tak vraceli s výsledkem 3:0 pro domácí.
Další „přátelák“ se odehrál na hřišti Karviné a oba soupeři se rozešli smírně
2:2 po poločase 0:1. Opavské branky zaznamenali v 19. minutě Kuzmanović
a v 56. minutě Jurečka.523
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Fortuna národní liga 2016/2017
Jarní sezona roku 2017 začala pro SFC 10. března utkáním 18. kola v Ústí nad Labem,
které přineslo hostům sice hubené, ale milé vítězství 0:1. Oba celky chtěly získat
ztracené body z posledního podzimního kola, ve kterém Severočeši nestačili
na ostravský Baník, a Opava remizovala se Znojmem. Větší počet brankových
příležitostí nabídli a více nebezpeční byli svěřenci Jiřího Skály, po chybě ústeckého
gólmana Mariána Tvrdoně ale vstřelil ve 48. minutě tři body hostům Tomáš Smola.
FK Ústí nad Labem – Slezský FC Opava 0:1 (0:0). Sestava Opavy: Fendrich –
Hrabina, Žídek, Simerský, T. Čelůstka – Zapalač (89. Radić), Schaffartzik, Jursa
(86. Mozol), Janetzký (77. Jurečka) – Smola, Kuzmanović. Trenér: Roman Skuhravý.
Hned ve druhém utkání jara přivítal SFC Opava rivala z Ostravy. Utkání si opět
vyžádalo velké bezpečnostní zabezpečení a vedení města požádalo obyvatele
o trpělivost. Na hřišti to dlouho vypadalo, že slezské derby mezi Opavou a Ostravou
skončí bez branek. Až deset minut před koncem řádné hrací doby střídající záložník
Baníku Tomáš Mičola zajistil svému týmu tříbodový zisk. Opava i přes snahu
už vyrovnat nedokázala. Svěřenci trenéra Petržely tak zvítězili i ve druhém vzájemném
souboji a domácí jim byli nuceni přenechat průběžnou druhou příčku tabulky. Sami
klesli na třetí, kdy na Ostravu ztráceli čtyři body. Slezský FC Opava – FC Baník
Ostrava 0:1 (0:0). Sestava SFC: Fendrich – Hrabina, Simerský, Žídek, T. Čelůstka
(83. Puškáč) – Schaffartzik – Jurečka, Jursa (81. Mozol), Zapalač – Smola,
Kuzmanović (72. Janetzký). Trenér: Roman Skuhravý.524
Bez dvou klíčových hráčů základní sestavy, záložníků Jana Schaffartzika
a Petra Zapalače, se musel obejít trenér Skuhravý při zápasu 20. kola v duelu
proti čtrnáctým Pardubicím. Jak moc byly tyto absence znát, ukázala první půle,
ve které domácí nebyli příliš nebezpečným týmem, přesto díky penaltě Kuzmanoviće
vedli. Po přestávce se ale Pardubice v krátkém sledu hned dvakrát prosadily a vývoj
otočily. Domácí v poslední půlhodině usilovali minimálně o vyrovnání, kdyby
proměňovali své stoprocentní příležitosti, mohli by klidně i otočit, ale střelecky jim
nebylo přáno. Tři body tak překvapivě putovali na východ Čech. Slezský FC Opava –
FK Pardubice 1:2 (1:0). Sestava Opavy: Fendrich – Hrabina, Simerský, Žídek,
T. Čelůstka (76. Helebrand) – Jursa – Janetzký (56. Jurečka), Mozol, Grussmann
(64. Puškáč) – Smola, Kuzmanović. Trenér: Roman Skuhravý.
K dalšímu venkovnímu zápasu odjížděl SFC 8. dubna 2017 do Vlašimi. Oba soupeři
zatím ve vzájemných zápasech nedokázali na hřišti soupeře uspět, a tak se očekával
atraktivní fotbal druhého proti šestému. Hrálo se ale nepohledně, hra se kouskovala
častými fauly a sudí rozdal jen v první části čtyři žluté karty. Zaváhání Opavy
a odražený míč využil až ve 42. minutě Pavel Vyhnal k první trefě – 1:0. Hned
na začátku druhého poločasu mohli domácí zvýšit, ale pak už převzala nad zápasem
otěže hostující Opava. Zajímavé okamžiky přinesla až poslední desetiminutovka
utkání. V 83. minutě získala Opava hned dva rohové kopy, kdy při druhém se trefil
Václav Jurečka. Stejný hráč ještě v poslední minutě zleva vyrazil na samostatný únik
a zakončil ho rozhodující brankou. FC Sellier & Bellot Vlašim – Slezský FC Opava 1:2
524

Více v kapitole Veřejný pořádek
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(1:0). Sestava SFC: Fendrich – Radić, Simerský, T. Čelůstka, Helebrand – Janetzký
(60. Jursa), Mozol (71. Puškáč), Zapalač, Schaffartzik – Kuzmanović, Smola
(46. Jurečka). Trenér: Roman Skuhravý.
V pátém jarním měření sil přivítali Opavané hosty z Prahy, na trávník v Městských
sadech přijel Žižkov. Pražané disponovali z posledních tří kol úctyhodným skóre 11:0
a branky stříleli také na půdě Slezanů, kde se dostali do vedení 2:0. Opavští,
kteří v průběhu utkání zahodili hned několik obrovských gólových příležitostí,
však nakonec s prázdnou neodešli, když dvěma slepenými trefami ze závěru utkání
vykopali alespoň bod. Nejprve sice ještě Jurečka ve stoprocentní příležitosti tváří v tvář
Hrubešovi neuspěl, ale tři minuty před koncem řádné hrací doby byl ale ve vápně
sražen k zemi Zapalač a sudí nařídil pokutový kop. Míč si postavil tradiční exekutor
Jan Schaffartzik a s přehledem jej poslal k pravé tyči. Neuběhly ani tři minuty
a v Opavě bylo srovnáno. Po rychlé kombinaci se k dělovce dostal Petr Zapalač,
jehož ránu si tečí srazil do vlastní brány Michal Pavlata. „Bylo to chtění, které svazuje
nohy. Pocit, že to přijde samo. Problémů bylo v utkání víc. V prvním poločase jsme
měli čtyři situace, kdy jdeme jeden na jednoho a nejsme schopni to vyřešit. Je to
o individualitách, jak to vyřeší. Je to škoda, protože nás to dotahování stojí obrovskou
porci sil. Klukům za to patří dík, ale je škoda, že lacino dostáváme branky,“ uvedl
po utkání opavský trenér Skuhravý. Slezský FC Opava – FK Viktoria Žižkov 2:2 (1:0).
Sestava Opavy: Fendrich – Hrabina, Simerský, Žídek, T. Čelůstka (72. Puškáč) –
Schaffartzik – Jursa, Mozol (61. Janetzký), Zapalač – Jurečka, Kuzmanović
(46. Smola). Trenér: Roman Skuhravý.
Bohatý na góly byl duel 23. kola mezi Prostějovem a Opavou. Favorizovaný
Slezský FC se na konci úvodní čtvrthodiny ujal vedení, pak ale doplatil na jednu
z laciných ztrát na vlastní polovině. Domácím se skóre dokonce povedlo otočit, ještě
efektivnější obrátku však poté předvedli svěřenci trenéra Skuhravého. Na Hané
si s chutí zastříleli, když na konci utkání na ukazateli svítilo 4:2. Za Opavu stříleli
ve 13. minutě David Puškáč, v 71. minutě Jan Žídek, v 75. minutě Jan Schaffartzik
z penalty a v 88. minutě opět David Puškáč. 1. SK Prostějov – Slezský FC Opava 2:4
(1:1). Sestava SFC: Fendrich – Helebrand (67. Smola), Simerský, Žídek, T. Čelůstka –
Schaffartzik – Jursa, Mozol (64. Kuzmanović), Zapalač (80. Hrabina) – Jurečka,
Puškáč. Trenér: Roman Skuhravý.
V následujícím kole přijely do Opavy hostující České Budějovice. A dokázaly tu i vstřelit
branku, skórovaly však až v posledním možném okamžiku, což jim na body
proti domácím, kteří do té doby vedli 2:0, nestačilo. Opavští svému sokovi stejným
poměrem oplatili porážku z podzimu. Nejprve ve 47. minutě střední obránci Dynama
nedovoleně zadrželi pronikajícího Smolu a sudí Franěk nařídil penaltu,
kterou Schaffartzik proměnil. Deset minut před koncem řádného hracího času domácí
své vedení navýšili, když za milimetrovým pasem mezi beky zamířil střídající útočník
Jurečka a střelou podél vybíhajícího gólmana rozvlnil síť. Ve druhé minutě nastavení
se pak Jihočechům podařilo snížit. Centr Fundy od rohového praporku odvrátila
defenziva Slezanů pouze k Benátovi, který z velkého úhlu prostřelil brankáře
Fendricha. Slezský FC Opava – SK Dynamo Č. Budějovice 2:1 (0:0). Sestava SFC:
Fendrich – Hrabina, Radić, Žídek, Helebrand – Schaffartzik – Jursa (87. Mozol),
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Janetzký, Zapalač (80. Puškáč) – Kuzmanović (67. Jurečka), Smola. Trenér:
Roman Skuhravý.
Velmi atraktivní utkání nabídl souboj 25. kola mezi Táborskem a hosty z Opavy,
který se hrál v Sezimově Ústí. Oba týmy pojaly souboj aktivně a hra se často přelévala
ze strany na stranu. Domácí ovšem v první půli své šance nevyužili, a tak šli do kabin
spokojenější hosté. Jedinou trefu úvodního dějství totiž zařídil pohotovou ranou
ve 29. minutě Matěj Hrabina. Po přestávce si po faulu na Smolu postavil míč
na penaltový puntík Schaffartzik a v 55. minutě poslal hosty do dvoubrankového
vedení. Za domácí se trefil až v 78. minutě střídající Dordević, víc už ale Táborsko
i přes další šance nezvládlo a prohrálo s Opavou 1:2. FC MAS Táborsko –
Slezský FC Opava 1:2. Sestava SFC: Fendrich – Simerský, Žídek, Hrabina, Radić –
T. Čelůstka (87. Helebrand), Zapalač, Schaffartzik, Mozol (82. Kuzmanović) – Smola,
Puškáč (73. Jurečka). Trenér: Roman Skuhravý.
Čtvrté ligové vítězství v řadě si připsali svěřenci trenéra Skuhravého v domácím utkání
proti Vítkovicím. Velice houževnaté Vítkovice, které se už reálně mohly obávat
sestupových vod, zdolali 2:1. Už v 5. minutě se do míče opřel domácí Janetzký
a z chumlu před velkým vápnem prostřelil ezopovského gólmana Květoně. Minutu
před poločasem si na centrovaný míč naskočil Matěj Fiala a hlavou srovnal na 1:1.
Rozhodující trefu vsítil deset minut před koncem čisté hrací doby po rohovém kopu
Zapalače Jursa. Jelikož ale ve stejném kole vyhrála i Ostrava, ztráta na druhou
postupovou pozici zůstávala z pohledu SFC stále pět bodů. Slezský FC Opava –
MFK Vítkovice 2:1 (1:1). Sestava Opavy: Fendrich – Hrabina, Simerský, Žídek,
Helebrand (75. Puškáč) – Schaffartzik – Jursa, Janetzký (60. Kuzmanović), Zapalač –
Smola, Jurečka (81. T. Čelůstka). Trenér: Roman Skuhravý.
Čtyři kola před závěrem soutěže čekalo na Opavu další derby, tentokrát v Třinci.
Do utkání vstoupili hosté nejlepším možným způsobem, když centr v 6. minutě
z kopačky Pospěcha přesunul do sítě Třince Kuzmanovič. Vzápětí mohl srovnat Dědic,
ale Fendrich byl připraven. Ve 34. minutě ještě přilétl vysoký pas do domácí šestnáctky
k Jurečkovi, který zamířil podél vybíhajícího brankáře Palečka 0:2. Radost v třineckém
táboře propukla až po změně stran. Ve 48. minutě nejprve Ižvoltova střela z volného
přímého kopu orazítkovala tyčku, ale dorážející Stříž se už nezmýlil. Další šanci měl
Jurečka, ale i domácí gólman už byl na místě. Když promarnili domácí dvě vyložené
šance, přišel trest. Zapalač si naběhl do vápna na přihrávku zleva a střelou
bez přípravy čtyři minuty před koncem zasadil soupeři definitivní úder. Radost Opavě
jistě udělala i prohra Baníku, protože Opavě už chyběly pouhé tři body do vysněného
postupu. FK Fotbal Třinec – Slezský FC Opava 1:3 (0:2). Sestava SFC: Fendrich –
Hrabina, Simerský, Žídek, Pospěch (78. Puškáč) – Schaffartzik, T. Čelůstka, Zapalač,
Janetzký (74. Mozol) – Jurečka (86. Radić), Kuzmanović. Trenér: Roman Skuhravý.
Už šesté vítězství v řadě si ve Fortuna národní lize připsali fotbalisté Opavy,
kteří před třemi tisícovkami diváků doma v rámci 28. kola zdolali Varnsdorf. Na tři body
zadělali Slezané už v prvním poločase, ve kterém vsítili dva góly – ve 3. minutě se trefil
David Puškáč a v 18. minutě Petr Zapalač. Po změně stran se dvakrát prosadili i hosté,
v obou případech měl namířeno David Richter, ale nakonec stejně prohráli 4:2.
Za domácí si góly připsali v 51. minutě Jan Schaffartzik a v samém závěru
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Václav Jurečka. Vzhledem k výhře ostravského Baníku nad Sokolovem se ale Opavě
vidina postupu spíše vzdálila. Slezský FC Opava – FK Varnsdorf 4:2 (2:0). Sestava
SFC: Fendrich – Pospěch (67. Hrabina), Radić, Žídek, Helebrand – Schaffartzik –
Kuzmanović (64. Jursa), Mozol, Zapalač – Jurečka, Puškáč (84. Janetzký). Trenér:
Roman Skuhravý.
Předposlední zápas sezony zavedl Slezany přes celou republiku do Sokolova. Byl to
zápas dvou týmů, které vehementně potřebovaly získat všechny tři body. Sokolov kvůli
záchraně a Opava kvůli uchování šance na postup do nejvyšší české soutěže.
V neprospěch Slezanů ale hovořilo, že měli v nohách nepovedené finále MOL Cupu.
Nakonec o všem rozhodl jediný gól. Devět minut před koncem si na centr z levé strany
ke vzdálenější tyči naběhl pozapomenutý Jurečka a přesnou hlavičkou nedal gólmanu
Belaňovi šanci. Tentýž hráč mohl pět minut před koncem definitivně rozhodnout,
ale podruhé už na sokolovském brankáři ztroskotal. Protože Opava své vedení 1:0
uhájila do konce a Ostrava remízovala v Olomouci, přiblížila se druhému místu
na pouhý jeden bod. FK Baník Sokolov – Slezský FC Opava 0:1 (0:0). Sestava SFC:
Fendrich – Pospěch, Simerský, Žídek, Hrabina – Schaffartzik – Jursa (76. Smola),
Kuzmanović (46. Puškáč), Zapalač – Jurečka, Janetzký (62. Mozol). Trenér:
Roman Skuhravý.
A šlo o všechno. V posledním kole celé soutěže přivítala Opava Olomouc. Otázka
zněla, kdo z druhého místa postoupí? S napětím se čekalo na výsledky nejen v Opavě,
ale i na Baníku. Slezané pro postup udělali vše potřebné, i když aktivnější v úvodu
zápasu byli hosté. Domácí se ke svému prvnímu vážnějšímu ohrožení hostující
svatyně dostali až po půl hodině hry, ovšem ihned z toho byla gólová trefa,
když na hranici vápna se z voleje do míče opřel Václav Jurečka. V 57. minutě
pak olomoucký Chorý poslal k zemi Jurečku a Schaffartzik při nařízeném pokutovém
kopu nezaváhal – 2:0. Když na počátku závěrečné desetiminutovky hostující Manzii
jen hlavičkoval do rukou Fendricha, naděje jen vzrostla. Utkání se poté už jen
z povinnosti dohrálo, o všem podstatném bylo již rozhodnuto. Přestože opavští
v závěrečném kole přehráli mistra soutěže, na postup do první ligy jim to nestačilo.
Baník si doma poradil se Znojmem, a to znamenalo, že opavským chyběly k postupu
smolné dva body. Slezský FC Opava – SK Sigma Olomouc 2:0 (1:0). Sestava SFC:
Fendrich – Pospěch (90. Helebrand), Simerský, Žídek (63. Puškáč), Hrabina –
Schaffartzik – Jursa, Kuzmanović, Zapalač (84. Radić) – Jurečka, Janetzký.
Trenér: Roman Skuhravý.
V sezoně 2016/2017 tedy skončili opavští fotbalisté na celkovém třetím místě Fortuna
národní ligy. Z třiceti odehraných utkání získali 19 výher, 6 remíz a jen 5 proher
s celkovým skóre 61:33 a 63 bodů. Na domácím trávníku vyhráli 10 zápasů,
3x remizovali a dvakrát prohráli. Nastříleli 36 a dostali 16 branek. Venku pak vyhráli
9 utkání, remízy a prohry měli shodně po třech. Vstřelili 25 a dostali 16 gólů.
MOL Cup 2016/2017
Souběžně s hlavní soutěží pokračovala Opava i v MOL Cupu 2016/2017. Poté,
co na podzim přešli přes Plzeň, čekalo ji 26. března 2017 utkání 5. kola proti Zbrojovce
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Brno. To po poločase 0:1 vyhrála Opava 2:1, když se za domácí ve druhém poločase
trefili Janetzký a Schaffartzik, jedinou branku hostů vsítil Řezníček.
Přesně za měsíc SFC tedy čekal souboj s Mladou Boleslaví. Opava začala opatrně,
ale brzy se na hřišti favorita rozkoukala. Opakovaně ji do té doby zachránil brankář
Fendrich, který nejprve skvěle zlikvidoval ránu Chramosty a následně zvládl i dorážku
Nečase. Rána domácím přišla ve 22. minutě, když po rychlé kombinaci Kuzmanović
sklepl balon Helebrandovi a míč skončil hned u tyče – 0:1. Boleslav kontrovala tyčí
a na to odpověděl ve 42. minutě Jursa, jenž kolmicí vysunul Jurečku a jeho klička okolo
Da Silvy už jen doputovala do branky – 0:2. Po změně stran se dal očekávat nápor
prvoligového domácího celku, ale ten nepřišel. Opava odolávala, Středočeši v závěru
tlačili na pilu, jenže opavská defenziva byla pevná jako kámen. Slezský FC
se tak poprvé ve své historii podíval do finále MOL Cupu!
Velké finále se odehrálo v Olomouci na Andrově stadionu 17. května 2017
před 11 219 diváky a soupeřem Opavy se stal FC Fastav Zlín. V utkání padla
jediná branka, bohužel do opavské branky. Ve 20. minutě se trefil Bartolomeu,
když si ve vápně obhodil obránce a střelou k tyči nedal Fendrichovi šanci. Jinak
relativně vyrovnaný zápas (poměr držení míče: 54:46) se vůbec odvíjel v duchu
opavské smůly – měla jen tři střely na branku, ale 11 střel mimo tyče! Velkou šanci
zaznamenal ve 35. minutě Tomáš Smola, když se ocitl sám před brankářem Dostálem,
ale střela mu nesedla a mezi tyče nezamířila. Ve druhém poločasu Zlín aplikoval
agresivní hru a za zákroky jeho hráčů padlo i několik žlutých karet, dokonce kapitán
Zlína Jugas poslal ve skrumáži už v nastaveném čase k zemi Smolu a dostal za to
červenou kartu. Ještě v 77. minutě Bartolomeu trefil opavské břevno a netrefil ani Holík
v 80. minutě. Když ani v 87. minutě Opava nevyužila dvojitý volný přímý kop, bylo
rozhodnuto, že Slezané naši zemi v evropských pohárech reprezentovat nebudou.
Sestava SFC Opava: Fendrich – Hrabina, Simerský, Žídek, T. Čelůstka (73. Pospěch)
– Janetzký, Radić (56. Jursa), Schaffartzik, Zapalač – Smola, Kuzmanović
(61. Jurečka). Trenér: Roman Skuhravý.
V sezoně 2016/2017 působil SFC Opava s tímto realizačním týmem:
Hráči – Tomáš Adamovský, Vojtěch Berger, Václav Jurečka, Matěj Helebrand,
Tomáš Smola, Adam Helebrand, Dominik Simerský, Jakub Janetzký, Tomáš Čelůstka,
Matěj Hrabina, Václav Mozol, Radim Grussmann, Tomáš Machálek, Lukáš Godula,
Vilém Fendrich, Kryštof Lasák, David Muczka, Marko Radić, František Metelka,
Zdeněk Pospěch, Nemanja Kuzmanović, Tomáš Jursa, Jan Žídek, Jan Schaffartzik
a Petr Zapalač. Trenér Roman Skuhravý, asistent trenéra Josef Dvorník, trenér
brankářů Michal Kosmál, masér Tomáš Andrés, fyzioterapeut Pavel Prusek, vedoucí
mužstva Jaroslav Rovňan, předseda představenstva Ing. Marek Hájek a generální
manažer Alois Grussmann.
Fortuna národní liga 2017/2018
Na tiskové konferenci 26. července 2017 byla média seznámena s plány A týmu
a klubu. Tiskové konference se zúčastnil předseda představenstva Slezského FC
Opava Marek Hájek, generální manažer klubu Alois Grussmann, technický ředitel
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Jaroslav Rovňan, trenér A-mužstva Roman Skuhravý, kapitán týmu Jan Žídek
a náměstek primátora Opavy Martin Víteček.
Jako hlavní cíl byl označen postup mezi elitu nejvyšší fotbalové soutěže,
což se v předchozí sezoně už téměř podařilo. „Víme, že to bude náročné, ale v letošní
sezoně chceme bojovat o to, abychom se do první ligy dostali,“ konstatoval
Marek Hájek. Současně potvrdil, že pokud Slezský FC na sportovním poli uspěje
a postoupí, bude hrát nejvyšší soutěž v každém případě, a proto jako jeden
z nejdůležitějších úkolů vedení bude najít a vyjednat příchod strategického
ekonomického partnera do klubu. „Chceme, abychom měli první ligu zaplacenou
ze dvou třetin silným partnerem,“ vysvětlil Hájek.
Za pozitivní bylo deklarováno i to, že klub dokázal udržet stávající mužstvo pohromadě,
i když k určitým pohybům došlo. Do Opavy přišli Pavel Zavadil z Brna, Joel Ngandu
Kayamba z Pardubic, Michal Stříž z Vyškova a Vojtěch Šrom jako volný hráč, naopak
tým opustil Zdeněk Pospěch, který ukončil kariéru, Radim Grussmann odešel
do Frýdku-Místku, Jakub Janetzký do Jablonce, Lukáš Godula do Petřkovic
a Tomáš Machálek ukončil smlouvu.
Do nového ročníku Fortuna národní ligy 2017/2018 vstoupil SFC remízou 1:1 na hřišti
ve Frýdku-Místku v sobotu 29. července. Na první gól si diváci na stadionu museli
počkat až do druhé půle, kdy Frýdek-Místek šel jako první do vedení ve 48. minutě
zásluhou ex-opavského Grussmanna. Opavští našli odpověď v podobě gólu
Tomáše Smoly v 68. minutě. Přesto, že utkání přineslo plno šancí na obou stranách,
další branky již nepadly a oba týmy se tak rozešly smírně 1:1. MFK Frýdek-Místek –
Slezský FC Opava 1:1 (0:0). Sestava SFC: Fendrich – Simerský, Žídek, Hrabina,
T. Čelůstka (61. Jurečka) – Zavadil, Schaffartzik, Jursa – Kayamba (86. Puškáč),
Smola (76. Stříž), Kuzmanović. Trenér: Roman Skuhravý.
V sobotním velmi teplém odpoledni přivítala Opava pod dozorem kamer České televize
Vítkovice a chtěla podat lepší výkon než minulý týden ve Frýdku-Místku. Plán vyšel,
domácí jasně vyhráli, potěšili své fanoušky, a připsali si tak první výhru v nové sezoně.
Střelnici na domácím trávníku si otevřel nejprve ve 2. minutě Michal Stříž,
na což v 11. minutě odpověděl vítkovický Tomáš Mrázek. Po dalších dvaceti minutách
se trefil Tomáš Smola a gól do šatny ve 42. minutě zaznamenal Nemanja Kuzmanović.
V 59. minutě pak Jan Schaffartzik proměnil penaltu a hned poté zvýšil skóre hostující
Ondřej Cverna vlastním gólem na 5:1. V 77. minutě prostřelil Fendricha z penalty
Tomáš Mrázek na 5:2, ale poslední slovo si vzal v 82. minutě Joel Ngandu Kayamba.
Slezský FC Opava – MFK Vítkovice 6:2 (3:1). Sestava SFC: Fendrich – Helebrand,
Simerský, Žídek, Stříž – Zapalač, Zavadil (74. Jursa), Schaffartzik, Kayamba
(84. Mozol) – Kuzmanović, Smola (68. Jurečka). Trenér: Roman Skuhravý.
Bohaté na branky bylo také utkání třetího kola Fortuna národní ligy v Ústí nad Labem,
kdy domácí fotbalisté podlehli favorizovanému SFC 2:5. Slezané položili základ
k tříbodovému zisku v úvodních pěti minutách prvního poločasu, kdy vstřelili dva góly.
Opavu nezlomila ani rychlá branka domácích na začátku druhé půle a po dalších třech
brankách si v pohodě dokráčela k vysokému vítězství 5:2. Dvě branky zaznamenal
Kuzmanović. Opavští fotbalisté v úvodu sezony naznačili, že budou velkým adeptem
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v boji o postup do nejvyšší soutěže. FK Ústí nad Labem – Slezský FC Opava 2:5 (0:2).
Sestava SFC: Fendrich – Stříž, Simerský, Žídek, Helebrand – Kayamba (88. Mozol),
Schaffartzik, Zavadil (46. Jursa), Zapalač (68. Jurečka) – Smola, Kuzmanović.
Trenér: Roman Skuhravý.
Zápas Opavy se Sokolovem ve 4. kole média hodnotila jako duel, který měl jasného
favorita, ale neměl vítěze. Domácí celek byl po většinu utkání více na míči, brankáře
Belaně však nepřekonal. Baník hrozil jen sporadicky, a tak po konečném hvizdu slavil
získaný bod, jako kdyby na půdě aspiranta na postup do nejvyšší soutěže zvítězil.
Kaňkou na všem bylo i sedm žlutých karet pro hostující hráče. Slezský FC Opava –
FK Baník Sokolov 0:0 (0:0). Sestava SFC: Fendrich – Helebrand, Simerský, Žídek,
Stříž – Schaffartzik – Kayamba (82. Puškáč), Jursa, Zapalač (67. Zavadil) – Smola
(74. Jurečka), Kuzmanović. Trenér: Roman Skuhravý.
V předehrávaném duelu pátého kola hostila Opava trápící se Táborsko, které stále
čekalo na první výhru. Slezané houževnatého soupeře sice udolali, když po brankách
Václava Jurečky v 10. minutě a Jana Žídka deset minut před koncem vyhráli 2:1,
a vyhoupli se tak do čela druholigové tabulky. Výkon Táborska ocenil i trenér Opavy
Roman Skuhravý: „V první řadě musím říci, že se mi hodně líbil výkon soupeře. Stejně
si ale myslím, že naše vítězství je zcela zasloužené. Jsou fáze zápasu, kdy nám jdou
tři na jednoho, mohli jsme prohrát, ale myslím, že jsme měli dostatek šancí na to,
abychom to zvládli. Zápas měl vše, co měl mít. Moc dobře jsme věděli, že Táborsko
hraje výborný fotbal, v minulém kole s Příbramí bylo jasně lepší. Téhle výhry si hodně
ceníme.“ Slezský FC Opava – FC MAS Táborsko 2:1 (1:1). Sestava SFC: Fendrich –
Hrabina, Simerský, Žídek, Stříž – Kayamba (85. Mozol), Schaffartzik, Jursa
(65. Zapalač) – Zavadil – Jurečka, Kuzmanović (73. Smola). Trenér: Roman Skuhravý.
První zářijové utkání na trávníku ve Znojmě ale Opavanům žádnou radost nepřineslo.
Naopak, po debaklu v Ústí si Jihomoravané napravili reputaci před svými fanoušky
právě na celku ze Slezska. Po bezbrankové první půli se vše rozhodující událo
ve druhé pětačtyřicetiminutovce. Domácí otevřeli skóre jako první v 61. minutě díky
proměněné penaltě Rostislava Šamánka. Pět minut před koncem pak těsný náskok
pojistil Jakub Teplý. Opava sice ještě stačila snížit v 88. minutě Joelem Ngandu
Kayambou, ale na úplné srovnání už nezbyl čas. 1. SC Znojmo FK – Slezský
FC Opava 2:1 (0:0). Sestava SFC: Fendrich – Simerský, Žídek, Hrabina, T. Čelůstka
(67. Stříž) – Zavadil (84. Puškáč), Schaffartzik, Zapalač (74. Jurečka) – Kuzmanović,
Smola, Kayamba. Trenér: Roman Skuhravý.
Fotbalisté Opavy odčinili porážku ze Znojma ziskem tří bodů na domácím
stadionu proti „neoblíbeným“ Pardubicím. Pořádně se ale při tom nadřeli. Stejně
jako v zápasech se Sokolovem a Táborskem měla Opava velké štěstí při dvou
stoprocentních tutovkách soupeře, když nejprve zcela volný Fousek přestřelil, po úniku
Fuska tváří v tvář brankáři Fendrichovi v rozhodující chvilce zazmatkoval a ještě větší
příležitost spálil čtyři minuty poté Černý, který si v brejku položil Fendricha, ale místo
prázdné branky napálil jen skluzujícího Žídka. Čisté konto tak Opavě zůstalo.
Na rozhodnutí se tak čekalo až po přestávce. Z rohového kopu v 58. minutě hlavou
uspěl Tomáš Smola. Slezský FC Opava – FK Pardubice 1:0 (0:0). Sestava
SFC: Fendrich – Simerský, Žídek, Radić, Stříž – Zavadil, Schaffartzik,
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Helebrand (46. Jurečka) – Kayamba (86. Jursa), Kuzmanović, Smola (76. Puškáč).
Trenér: Roman Skuhravý.
Zato televizní utkání osmého kola mezi Třincem a Opavou naservírovalo divákům
hned šest branek. Opava šla po zásahu Smoly ve 24. minutě do vedení, domácí
však ve 38. minutě kontrovali Matějem Životem. V úvodní části druhé poloviny
pak přišla pro Opavu sprcha, když Třinec potrestal nedbalou defenzivu Slezanů dvěma
góly – v 53. se trefil Václav Juřena a v 63. Šimon Šumbera. Třinec měl na kopačkách
vítězství, ale Opava se ještě nezlomila. Dvěma slepenými trefami v 73. minutě
Dominika Simerského a po pěti minutách Nemanji Kuzmanoviće dokázala skoro
zázračně srovnat, a tak nakonec slezské derby vítěze nepoznalo. „Dnes jsme měli
zápas jasně pod kontrolou, ale pořádali jsme v defenzivě den otevřených dveří, hlavně
při třech centrech soupeře. Dostali jsme lekci z produktivity. Vážím si toho, že jsme
za stavu 3:1 zvedli hlavy a že jsme se nakonec rvali i o vítězství. Hra byla zajímavá,
bohužel v obraně si podobné chyby nemůžeme dovolit,“ komentoval zápas trenér
Opavy Skuhravý. FK Fotbal Třinec – Slezský FC Opava 3:3 (1:1). Sestava
SFC: Fendrich – Simerský, Žídek, Stříž (57. Kayamba), Jursa (89. Helebrand) –
Kuzmanović, Radić (70. Puškáč), Smola, Schaffartzik – Zapalač, Jurečka.
Trenér: Roman Skuhravý.
Následující domácí zápas s Vlašimí se zpočátku vůbec nevyvíjel podle představ
opavského celku, protože v prvním poločase potrestali Středočeši neproměněné šance
SFC a z penalty se dostali do vedení, když úspěšným exekutorem byl ve 34. minutě
Pavel Vyhnal. Do druhé půle ale vstoupili domácí v úplně jiném rozpoložení a hned
po dvou minutách bylo srovnáno po ráně z dálky do vzdálenější šibenice Joela Ngandu
Kayamby. Od té doby se na opavský trávník vrátily normální pořádky, domácí herně
dominovali a dvěma trefami Nemanji Kuzmanoviće a Václava Jurečky na počátku
šesté desetiminutovky zlomili zápas na svou stranu. Slezský FC Opava – FC Sellier
& Bellot Vlašim 3:1 (0:1). Sestava SFC: Fendrich – Simerský, Radić, Žídek –
Schaffartzik – Kuzmanović, Jursa, Zapalač (89. T. Čelůstka) – Jurečka, Kayamba
(87. Helebrand), Smola (81. Puškáč). Trenér: Roman Skuhravý.
„Kdeže loňské sněhy jsou,“ mohli si říkat fanoušci Žižkova po utkání, kdy jejich klokani
hostili opavský celek. Opava nebrala ohledy na svatováclavský svátek a bez skrupulí
nastřílela domácím pět branek. Ještě se nesl nad hřištěm úvodní hvizd rozhodčího
a už poslal Jan Žídek první dělovku do žižkovské sítě. V 10. minutě se přidal
Joel Ngandu Kayamba a když ve 21. minutě přesně hlavičkoval také Tomáš Smola,
bylo víceméně jasno. Ve 31. minutě sice domácí publikum potěšil dalekonosnou
střelou kapitán Miroslav Podrazký, ale to už nic ovlivnit nemělo. Čtyři minuty
před pauzou ukázal Dominik Simerský, že i on umí hlavou – 1:4. Po změně
stran se hrál spíše udržovací fotbal, osvěžením byl Kayambův centr
v 78. minutě, který patičkou usměrnil za záda bezmocného Hrubeše pohotový
Nemanja Kuzmanović. Neproměněná šance Puškáče v závěru už tak nikoho
nemrzela, zvlášť poté, co poslední pokus domácího Volka zastavil Fendrich. Opavský
celek tak s přehledem potvrdil roli favorita a přesvědčivou výhrou 5:1 i primát
nejproduktivnějšího mužstva tabulky. FK Viktoria Žižkov – Slezský FC Opava 1:5 (1:4).
Sestava SFC: Fendrich – Žídek, Simerský, Jursa (81. Rychlý), Kuzmanović – Smola,
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Radić, Schaffartzik, Zapalač (80. Stříž) – Kayamba, Jurečka (73. Puškáč).
Trenér: Roman Skuhravý.
Na hřišti ve Varnsdorfu se zdálo, že Opava dostane výprask. Alespoň tomu naznačoval
výsledek prvního poločasu. Divoké a emotivní utkání dvou celků z opačných pólů
tabulky tak nabízelo překvapení kola. Ale lídr z Opavy byl proti poslednímu Varnsdorfu
obrovským favoritem a na tuto roli si ve druhé polovině naštěstí vzpomněl. Byli to
Severočeši, kteří šli do překvapivého dvoubrankového vedení po dvou trefách
Stanislava Klobásy v 15. a 29. minutě. Slezané vrhli všechny síly do útoku
a před přestávkou alespoň snížili ve 37. minutě díky Nemanji Kuzmanoviće. Po změně
stran nejprve srovnala Opava na 2:2 hlavičkovou trefou Davida Puškáče,
ale v 58. minutě Fahrudin Durděvič z otočky vrátil Varnsdorfu bodovou šanci.
V hektickém závěru, kdy rozhodčí Adámková dala domácím už pátou žlutou kartu,
kopala Opava nadvakrát penaltu, ale vedení trestuhodně odmítla. Až v 83. minutě
hry potřetí uspěl Dominik Simerský. Další obrovský tlak Opavy přesahující
i do sedmiminutového nastavení už remízový stav neupravil. Slezský FC Opava –
FK Varnsdorf 3:3 (1:2). Sestava SFC: Fendrich – Simerský, Radić (46. Puškáč), Žídek
– Kuzmanović, Schaffartzik, Jursa, Zapalač – Kayamba (84. Stříž), Smola, Jurečka
(76. Zavadil). Trenér: Roman Skuhravý. Toto utkání nakonec mělo i dohru
u disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která pořadatelský oddíl potrestala
pokutou 50 000 korun za nevhodné chování svých fanoušků. „Důvodem finančního
postihu bylo nevhodné chování několika fanoušků, kteří v průběhu utkání ze sektorů F5
a G5 vhazovali předměty na hrací plochu, kdy v jednom případě došlo k zasažení
hráče soupeře a jeho zranění,“ řekl technický ředitel SFC Jaroslav Rovňan.
Druhou prohru utrpěla Opava v Českých Budějovicích, kde podlehla ex-prvoligovému
Dynamu jen těsně 2:1. Na přímý duel o první místo tabulky Fortuna národní ligy došlo
ve 12. soutěžním kole. Hosté sice na první branku jihočeského šutéra Iva Táborského
ve 30. minutě dokázali ještě odpovědět pět minut po změně stran Joelem Ngandu
Kayambem, ale druhý zářez zkušeného jihočeského fotbalisty už domácím přinesl tři
body a průběžný titul lídra druholigového pořadí. „Mám takový pocit, že se utkání
podobalo tomu, které jsme tu odehráli loni. První poločas jsme hráli jako staří páni.
Sice jsme opticky drželi více míč, ale k ničemu jsme se nedostali. Dostali jsme branku
ze situace, kterou podle mého musíme ubránit. Na začátku druhé půle jsme
zaslouženě vyrovnali, byli jsme jasně lepším týmem. Udělali jsme ale znovu
individuální chybu, která nás nakonec stála všechny body. Následně přišla červená
karta, která nás úplně položila. Musíme zvednout hlavy a jít dál,“ komentoval
novinářům utkání trenér Opavy Skuhravý. SK Dynamo Č. Budějovice – Slezský
FC Opava 2:1 (1:0). Sestava SFC: Fendrich – Hrabina (70. Puškáč), Simerský, Žídek,
Stříž (70. Zavadil) – Kayamba, Schaffartzik, Jursa, Zapalač – Kuzmanović, Smola
(81. Jurečka). Trenér: Roman Skuhravý.
Jistě nedobře vzpomíná pražský nováček Fortuna ligy na první návštěvu v Opavě.
Na cestu domů mu Slezané přibalili celkem pět gólů a vůbec mu nevadilo,
že se 13. kolo hraje třináctého. Fotbalisté Slezského FC, jejichž svatyni tentokrát strážil
Šrom, po dvou zápasech bez vítězství zabrali a do vedení šli už v 7. minutě,
kdy David Puškáč uklidil Zapalačův roh. Pak dvakrát zazářil Nemanja Kuzmanović,
poprvé zvýšil po půlhodině hry z penalty a podruhé v 72. minutě, kdy pohotově poslal
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do sítě obranou zablokovanou střelu Zapalače. Pět minut poté se k sólu nadechl
Joel Ngandu Kayamba, udělal kličku obránci i brankáři a technicky zakončil. Až teď
se nováček osmělil a ze skrumáže před opavskou brankou zahlavičkoval v 84. minutě
Jiří Duben. Opavský brankář sice škrtl míč prsty, ale i tak razantní pokus doletěl
mezi tyče – 4:1. Opavští fanoušci si v závěru žádali „bůra“ a na to uslyšel střídající
Václav Jurečka. Po první střele, kdy mu míč vrátilo břevno, se napodruhé už nespletl
a stanovil konečný výsledek 5:1. Opavští se porážkou pražského nováčka přiblížili
vedoucímu duu na rozdíl jediného bodu. Slezský FC Opava – FK Olympia 5:1 (2:0).
Šrom – Stříž, Simerský, Žídek – Kayamba (86. Hrabina), Zavadil (81. Mozol), Jursa,
Kuzmanović, Zapalač – Smola, Puškáč (81. Jurečka). Trenér: Roman Skuhravý.
14. podzimní kolo přivedlo Opavany do Příbrami, kde působil bývalý „žralok“ nejvyšší
fotbalové soutěže ve své době čerpající ze slávy Dukly Praha. A Příbram do toho šla
hodně ostře. V 10. minutě Peter Grajciar potrestal faul Žídka dělovkou do šibenice
a o tři minuty později Karsten Ayong nasadil gólmanu Fendrichovi jesličky – 2:0.
Do druhého poločasu vstoupila Opava aktivněji a její stupňující tlak gradoval
v 62. minutě, Simerský balon přiťuknul na Žídka, jeho střelu jen domácí stoper poslal
k Tomáši Smolovi, jenž věděl, co má dělat – 2:1. Rozhodující moment přišel
v 89. minutě, kdy Opava ztratila svůj útok nepovedenou střelou Kayamby a Příbramští
vlétli do roztažené obrany hostí. Na konci byl Jan Matoušek a jeho střela z těsné
blízkosti brankáře – 3:1. 1. FK Příbram – Slezský FC Opava 3:1 (2:0).
Sestava SFC: Fendrich – Stříž, Simerský, Žídek – Kayamba, Zavadil (85. Mozol),
Jursa, Kuzmanović (67. Jurečka), Zapalač (56. Schaffartzik) – Smola, Puškáč.
Trenér: Roman Skuhravý.
V předehrávaném 16. kole zamířili v pátek 10. listopadu opavští hráči k dalšímu
venkovnímu zápasu na hřiště Vítkovic. Ze strany hostů se hrál neaktivní fotbal
a nedůrazu vítkovické obrany využil Tomáš Jursa, když ranou po zemi k bližší tyči
překonal Květoně. Do druhé poloviny jako by si týmy svoji aktivitu vyměnily. Opava
dobrých 15 minut jen bránila, ale domácí trestuhodně plýtvali střelami mimo branku.
Až v 64. minutě si Vladimír Mišinský na hranici šestnáctky zpracoval na prsa dlouhý
nákop a míč poslal pod břevno – 1:1. To se ale nelíbilo Janu Žídkovi v 67. minutě,
kdy se opřel do „voleje“ při rohovém kopu natolik, že vrátil Opavě vedení. Poté
se Opavané opět vrátili k nemastné neslané hře z počátku poločasu, a tak u těsného
vítězství už zůstalo. Nicméně i to stačilo k návratu na druhé místo o bod
před České Budějovice. MFK Vítkovice – Slezský FC Opava 1:2 (0:1).
Sestava SFC: Šrom – Simerský, Schaffartzik, Žídek – Kuzmanović, Zavadil, Kayamba
(85. Jurečka), Jursa, Zapalač (89. Stříž) – Smola, Puškáč (73. Hrabina).
Trenér: Roman Skuhravý.
Závěrečný duel tedy Opava odehrála doma. Hostila při něm nevyzpytatelný
Hradec Králové. S Opavou to ale nevypadalo dobře, ve 26. minutě Zapalač stáhl
ve vápně unikajícího Vlkanovu a nejlepší střelec Fortuna národní ligy Jan Pázler
domácí potrestal. Musel sice nadvakrát, protože Šrom první pokus vytlačil, ale i tak to
bylo 0:1. Ve druhé polovině Opava znatelně přidala a svůj tlak zúročila v 65. minutě,
kdy po neúspěšné střele Zapalače dorážel zcela volný střídající Václav Jurečka.
Za čtvrthodinu ale přišel pro Opavu šok. Pojer vlétl po pravé straně dopředu, míč
naservíroval do vápna Vlkanovovi a ten prudkou ranou na zadní tyč vrátil

221

Hradci vedení. Opava musela hrát o všechno, útok posílil střídající Puškáč a poté
i Stříž. Nakonec se vyrovnání dočkala sedm minut před koncem, když po centru
Kayamby dorazil odražený míč do prázdné branky Tomáš Smola. Slezané ožili
a za tři minuty duel definitivně otočili. Smola vyslal dopředu střídajícího
Davida Puškáče, jenž si na hranici vápna technickou ranou levačkou na zadní tyč
vychutnal gólmana Lindra – 2:3. Slezský FC Opava – FC Hradec Králové 3:2 (0:1).
Sestava SFC: Šrom – Simerský, Schaffartzik, Žídek – Hrabina (60. Jurečka), Jursa
(77. Puškáč), Kuzmanović, Zavadil, Zapalač (81. Stříž) – Kayamba, Smola.
Trenér: Roman Skuhravý.
Opava tedy přezimovala na druhém místě do čela Fortuna národní ligy se ziskem
28 bodů, když v 15 kolech získala 8 vítězství, čtyři remízy a pouze třikrát prohrála.
Do jarní odvetné části to byl výborný základ pro útok na nejvyšší fotbalovou soutěž
republiky.
MOL Cup 2017/2018
Zahájen byl i MOL Cup 2017/18. V prvním svém duelu zajížděl 19. července SFC
na hřiště FK Jeseník. Opava splnila roli favorita na jedničku a vyhrála 4:2 po poločase
1:1. Za hostující tým si v lázeňském městě udělal střelnici Smola, který zaznamenal
hattrick – v 8. minutě prvního poločasu a ve druhém poločase přidal branky
ve 48. a 53. minutě. Poslední zásah si připsal v 79. minutě Kuzmanović. Za soupeře
korigovali ve 25. minutě Navrátil a v 62. minutě Mlynář.
V úterý 15. srpna pak Opavané nastoupili v Prostějovu proti tamnímu 1. SK. Domů
se vrátili po vítězství 1:3 (0:0), když úspěšnými střelci byli v 62. minutě Jursa,
v 83. minutě Schaffartzik z penalty a minutu před koncem Stříž.
Třetí pohárové kolo svedlo SFC Opavu 5. října 2017 s Plzní, kterou před rokem
dokázala porazit. Tentokrát to ale bylo naopak a po výsledku 4:1 cesta SFC pohárem
předčasně skončila. Viktoria začala porážku vracet už ve 3. minutě, kdy za záda
hostujícího gólmana Šroma zamířil Řezníček a v 16. minutě ho napodobil Pilař.
Za Opavu odpověděl až v 59. minutě Smola, ale zůstal sám, kdo proti domácím uspěl.
Opavanům ale nelze upřít snahu, ještě v 80. minutě to zkusil Puškáč, ale zaváhal,
nechal vyběhnout brankáře Hrušku a už nenašel prostor pro střelu. Naopak v poslední
desetiminutovce přišla plzeňská sprcha – v 81. Bakoš a hned v 83. minutě Řezníček
dokonali agónii Opavy v MOL Cupu 2017. Sestava SFC: SFC Opava: Šrom – Hrabina,
Simerský, Radić, Stříž – Schaffartzik – Kayamba (88. Čelůstka), Jursa, Kuzmanović
(46. Zapalač) – Jurečka (46. Smola), Puškáč.

Gymnastika
Tým dívek Gymnastického klubu TJ Sokol Opava ve složení Barbora Brodská,
Beáta Gatnárková, Vlaďka Riborschová, Mariana Klimundová, Vanesa Koleňáková,
Karolína Flašková a Barbora Lexová se probojoval na Mistrovství České republiky
v Brně. Za svoji sestavu kategorie Show Mini nazvanou Elektrikáři a v kategorii
Show Mixi za skladbu Jehly získaly dívky zlaté medaile a současně nominaci na MS
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v gymnastice, které budou hostit finské Helsinky. K tomu si za skladbu Tři mušketýři
vybojovaly Opavanky ještě stříbrné medaile.525

Hokej
Do roku 2017 vstoupili hokejisté HC Slezan Opava duelem s Hodonínem už 4. ledna,
který vyhráli 3:2. Do branky Opavanů se postavil nováček v jeho dresu
Michal Wanecki, který zastoupil odešlého Šafránka. Zápas odstartoval sérii čtyř
vítězství v řadě, které zastavil až Vsetín. V posledním utkání základní části hostili
opavské hokejisty v Šumperku a utkání skončilo vítězstvím domácích 4:1. Opavští
tak play-off začínali na ledě Drtičů v Hodoníně. Podle nových pravidel se play-off hrálo
na čtyři vítězná utkání a nakonec stačilo pět vzájemných zápasů. Protože ten
rozhodující Opava prohrála 4:0, sezona pro ni definitivně skončila.
Trenér Pavel Hulva hodnotil sezonu: „Měli jsme cíl hrát do poloviny tabulky, což jsme
splnili. Šlo to těžko, protože mužstva jako Nový Jičín nebo Valmez měla stabilizované
kádry. My jsme museli vzít nové hráče a některé dát naopak pryč. Mužstvo si sedalo.
Po Vánocích to nastartovalo tak, že jsme udělali sérii. V některých zápasech jsme měli
trochu štěstí, a možná že právě proto nám teď v play-off nepřálo. Bez gólu se nedá
vyhrát. Tedy lze hrát na 0:0, ale to tady prostě nejde. Play-off na čtyři vítězství je
pro kluky určitě těžké, protože přes týden pracují a ještě jezdí na utkání ven. Mně jako
trenérovi se to ale líbí, furt je o co hrát. I když jsme prohrávali 1:3, pořád jsme žili.“526
V základní části sezony 2016/2017 II. ligy hokeje tak skončil HC Opava v devítimístné
tabulce na konečném 5. místě, když ve 40 utkáních (18 vítězství, 0 vítězství
v prodloužení, 6 proher v prodloužení a 16 proher) získal 60 bodů. Nejužitečnějším
hráčem podle kanadského bodování byl Zdeněk Pavelek, který byl současně nejlepším
opavským střelcem, nejtrestanějším hráčem byl Aleš Kilnar. Sezonu Slezan odehrál
s tímto realizačním týmem: brankáři Jakub Urbisch, Michal Wanecki, obránci
Vladimír Holík, Tomáš Černý, David Galvas, Jiří Šindelář, Radek Tůma, Daniel Slavík,
Patrik Mosler, útočníci Aleš Kilnar, Petr Grygar, Bohumil Herman, Tomáš Rousek,
Jakub Vítek, Tomáš Polok, David Sysala, Jan Štindl, Zdeněk Pavelek,
Ondřej Hartmann, Petr Wolf, Lukáš Černý, Lukáš Svoboda, Petr Chalupa,
Pavel Selingr. Trenér: Pavel Hulva.
Letní přestávka byla v HC Slezan obdobím nejistoty – hledaly se prostředky na novou
sezonu a hrozilo, že Opava po řadě let bude muset II. ligu opustit.
V červenci se v HC Slezan Opava uskutečnil hospodářský audit auditorské
firmy HZ Brno. Odhalil celou řadu problémů. Bývalí jednatelé klubu Milan Kolář
a Miroslav Glos měli z hlediska hospodaření klubu v roce 2016 úkol, jehož znění bylo
udržet rozpočet vyrovnaný. Jednoduchým početním úkonem je patrné, že ho splnit
nedokázali. Výnosy hokejového klubu činily v roce 2016 9,4 milionu korun, náklady
pak 12,7 milionu. Reálná hospodářská ztráta činila okolo 1,7 milionu korun. Kontrola
525
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narazila na řadu zaúčtovaných operací, ke kterým neexistoval žádný právní titul
v podobě podepsané smlouvy či objednávky. Celá téměř třicetistránková zpráva
auditora byla pak de facto výčtem dalších problémů, které stály za obrovskými
finančními ztrátami opavského hokeje. Ty se týkaly například reklam ve vnitřních
a venkovních prostorách stadionu. Řada z nich nebyla obsažena v seznamu
reklamních smluv pro sezonu 2016/2017. Hospodaření klubu okomentoval jeho bývalý
jednatel Miroslav Glos následovně: „Když jsem odcházel, byly všechny faktury
uhrazeny. Hráči dostali výplaty a žádný dluh neexistoval. Z účetního hlediska byl klub
ve ztrátě, ale mezi ztrátou a dluhem je velký rozdíl. Já osobně jsem klubu daroval
milion korun a poskytl mu i bezúročnou půjčku 1,1 milionu korun. To je jediný dluh,
který klub vůči mně má. Myslím si, že jsme toho za rok zvládli hodně.“527
O zmírnění finanční ztráty se koaliční zastupitelé snažili jednat na zasedání
zastupitelstva, ale mimořádnou dotaci ve výši 1,7 milionu korun nakonec hokejový klub
nezískal. Hlasováním zastupitelů prošla jen půjčka v hodnotě 750 tisící korun.
Do podzimní části soutěže II. ligy 2017/2018 byl snížen počet týmů v základní části
na osm. Změnila se trenérská dvojice, trenérem byl jmenován Antonín Plánovský
a jeho asistentem Marek Harazim. Z týmu ale odešlo celkem deset hráčů, vesměs
věkově starších, a přišlo 12 nových tváří, mezi nimi se do Opavy opět vrátila dlouholetá
brankářská opora Dušan Šafránek, který vedle hájení svatyně A týmu by měl působit
i u mládeže. Celkově tým výrazně omladil, což ve spojitosti s dobrými výsledky
z přípravných zápasů (pět zápasů, pět vítězství) mohlo být důvodem k optimismu.
Přesto nový trenér jím příliš neoplýval: „Chceme vypadnout ze sedmého místa,
rozhodně nechceme být poslední. Po loňské blamáži jsme rádi, že vůbec hrajeme
druhou ligu. Byli bychom rádi, kdybychom s omlazeným kádrem hráli zlatý střed.
Samozřejmě ale chceme potrápit i milionářské kluby, jako jsou Šumperk, Poruba
nebo Hodonín,“ hlásil před začátkem sezony kouč Slezanu.
Do sezony tým vstoupil ve složení: brankáři – Dušan Šafránek, Kamil Šimeček,
Michal Wanecki, obránci – Petr Chalupa, David Galvas, Marek Kažimír, Zsolt Kiss,
Daniel Slavík, Petr Šendera, Jiří Šindelář, Jan Štindl, Josef Tichý, útočníci –
Lukáš Černý, Marcel Fědor, Petr Grygar, Ondřej Hartmann, Bohumil Herman,
Lukáš Horváth, Vlastimil Malina, Jakub Maxner, Tomáš Polok, Tomáš Rousek,
Marek Sedlář, Petr Seidler, Rostislav Vaněk, Jakub Vítek a Petr Wolf.
Trenér: Antonín Plánovský, asistent trenéra: Marek Harazim.
Zůstalo však jen u přání. Opava soutěž zahájila sérií proher venku i doma,
a tak se dosavadní asistent trenéra Marek Harazim posadil na lavici hlavního trenéra
a na jeho místo nastoupil David Galvas. Ale zázrak se opět nekonal, po dvaadvaceti
odehraných kolech byla Opava s deseti body poslední, a tak v polovině listopadu došlo
k další zásadní změně. Před utkáním s Novým Jičínem byli odvoláni oba trenéři
Marek Harazim a David Galvas a na jejich posty byli nominováni Zdeněk Pavelek
s Daliborem Římským. I když Opava několikrát dokázala své soupeře přehrát, stále
se ale před novoroční přestávkou držela na samém chvostu tabulky.
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Další akce
Ve středu 25. ledna se na zimním stadionu v Opavě konala akce Pojď hrát hokej,
která byla směrována na přiblížení hokeje jako hry pro rodiče a děti ve věku
od 4 do 8 let. Této akce se zúčastnilo 68 dětí. Akce doplnila celoroční práci HC
s mateřskými školkami, kdy 5 dní v týdnu učí děti z 19 školek bruslit a tím si vytváří
adepty pro svá družstva přípravky.
V sobotu 25. března se mladší žáci HK Opava zúčastnili 3. ročníku hokejového turnaje
O štít města Krnova. Po úvodní remíze s domácím týmem porazili soupeře z Karviné
i Studénky a postoupili do finále turnaje, kde se utkali znovu s domácími. Opavští
hokejisté ve finále zabojovali, a s konečným výsledkem 3:1 se tak stali vítězi
celého turnaje. Součástí turnaje byly i dovednostní soutěže. Přesnost střelby vyhrál
Štěpán Kršík.
Složení týmu HK Opava: David Schwan, Štěpán Kršík, Vincent Glos, Matěj Hůlek,
Tomáš Dohner, Boleslav Dočkal, Tomáš Wendelin, Matěj Vilášek, Petr Košárek,
Tobiáš
Vehovský,
Dominik
Klapetek,
Vít
Dietrich,
Eduard
Vizauer.
Trenér: Jaroslav Plánovský.
V sobotu a v neděli 1. a 2. dubna se zúčastnili mezinárodního turnaje v minihokeji
hráči ročníku 2008 a mladší. Turnaje se zúčastnilo celkem 9 týmů z Moravy a Polska.
Hrálo se systémem každý s každým. Hokejové naděje Slezanu zastihl závěr sezony
ve skvělé formě, zvítězili ve všech utkáních a zaslouženě turnaj vyhráli. Opavané
turnaj odehráli ve složení: Lukáš Suchánek, Jakub Suchánek, Vítězslav Glos,
Maxim Pančura, René Michalík, Matěj Weis, Ondřej Ciminga, Adam Beneš,
Sebastián Římský, Jakub Žídek, Vojtěch Suchánek, Martin Kremer a Samuel Skřeček.
Trenéři: Karel Frýdl a Jindřich Římský.
O velikonočních prázdninách (15. až 17. dubna) vyrazil do Francie tým mladých
hokejistů z Opavy doplněný hráči dalších klubů Moravy a Slezska. V Lille – Wasquehal
se konal mezinárodní turnaj Nord Cup U11 za účasti deseti týmů z Německa, Francie,
Nizozemí, Ukrajiny, Švýcarska a Česka, které bojovaly o trofej Michela Breistroffa.
Opavskoslezský výběr nepoznal hořkost porážky, bez ztráty bodu vyhrál základní
skupinu a v semifinále porazil 4:0 tým z Amsterdamu. V dramatickém finálovém zápase
pak porazila Opava v prodloužení švýcarský tým z Basileje 3:2 a stala se vítězem
celého turnaje. „Kluci hráli to, co jsem po nich chtěl. Odmakali každý souboj. Chovali se
slušně a fair play,“ okomentoval úspěšnou francouzskou misi trenér Milan Kolář
a pokračoval: „Finálové vítězství v prodloužení si opravdu zasloužili, byli lepší
v kombinaci a nasazení. Basilej odolávala díky výbornému výkonu brankáře a tím,
že se soustředila hlavně na obranu, a to v pěti lidech.“528
Opavskou reprezentaci tvořili: brankáři Vojtěch Ryšavý, Adam Martínek a hráči
Štěpán Straka, Robin Hrdý, David Pastrnek, Jiří Eliáš, Daniel Florýk, Viktor Wardas,
Šimon Pohludka, Matěj Kubiesa, Matěj Ryšavý, Bořek Binar, Vítězslav Glos,
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Szymon Wawrzyczek, Pavol Cipko, Matěj Hůlek, Matěj Vilášek a Vincent Glos.
Realizační tým: trenér Milan Kolář, vedoucí týmu Radek Hůlek a Tomáš Straka.
Ve věku 86 let zemřel v pondělí 19. června Ervín Režnar, dlouholetý vynikající
hokejista a trenér opavského Slezanu. Klubovému webu to oznámil jeho syn Jiří.
V sobotu 26. srpna se na opavském zimním stadionu odehrál turnaj Slezský Cup –
minihokej pro ročník 2010. Pořadatelé z HC Opava se turnajem přidali ke sbírce
na osmiletého děčínského hokejistu Honzíka Jakeše, který v té době bojoval
se zákeřnou leukemií v pražském IKEMU.
Na závěr roku připravilo vedení HC Slezan přímo na ledové ploše opavského zimního
stadionu návštěvu Mikuláše s jeho věrnými parťáky andělem a čertem. Několik desítek
opavských hokejových nadějí si tak zpestřilo poslední trénink a nasálo pravou
předvánoční atmosféru.

In-line bruslení
Série nočních in-line vyjížděk Blade Nights Opava pokračovala i v roce 2017.
Pod patronací pořadatelského oddílu Sportovní kurzy.cz s podporou Obchodního
centra Breda & Weinstein a doprovodu Městské policie Opava se stovky Opavanů
vydaly několik sobotních večerů na třináctikilometrovou trať městskými ulicemi
po místech, kde si obvykle není možné zabruslit. Celkem se jely čtyři jízdy,
kdy se průměrně každé zúčastnilo 493 bruslařek a bruslařů. Jednotlivé jízdy si nesly
podtituly, např. dubnová 29. 4. byla Balónková, červnová jízda 10. 6. byla Žlutomodrá
atd.
V neděli 10. září 2017 se v opavských Městských sadech konal finálový závod
Moravské Inline Tour. Na okruhu dlouhém 1 450 m si svoji rychlost vzájemně měřili
špičkoví závodníci i amatérští bruslaři z České republiky, Polska a Slovenska.
Desetikilometrová trať byla určena především těm rekreačním a na stupně vítězů
se postavili Tomáš Bohumský (Czech Cadomotus Junior Team), Dušan Čičmanec
(I-Riders.sk) a Jan Labda (UKS ZNICZ), ženský závod vyhrála Tereza Bohumská
(KSBM Praha), Jana Bohumská (KSBM Praha) a Veronika Kosvasová (In-line Veselí).
Na půlmaratonské trati pak dominovali Štěpán Šváb (Bruslárna.cz), Tomáš Bohumský
(Cadomotus Junior Team) a Matěj Hloušek (Tempish Heartbeat Inline).
Mezi padesátkou startujících na nejdelší trati si pro 8. místo dojel Jan Jelínek
z pořádajícího oddílu Lugino.cz, o dvě pozice za ním dojel jeho kolega Vladimír Hladík.
Mezi ženami na 21 km projela první cílem Andrea Lokvencová (KSBM Praha),
jen těsně za ní Lucie Kosvasová (In-line Veselí) a jako třetí Tereza Bohumská
(KSBM Praha). Domácí závodnice se pak seřadily na 5. až 9. místě v pořadí
Andrea Matušková, Petra Matušková, Zuzana Pártlová a Kateřina Raclová (všechny
Lugino.cz).
Šestnáctého září 2017 se na pražském Rohanském nábřeží uskutečnil závod
Germany In-line Cupu, který byl současně republikovým mistrovstvím v in-line
půlmaratonu. Na start se postavilo i několik bruslařů a bruslařek opavského klubu
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Luigino.cz. V mládežnických kategoriích až na bednu vystoupali Adéla Kvasničková
a Jakub Jelínek. Hlavní závod se jel za účasti několika evropských hvězd z jedenácti
zemí ale třeba také z Kolumbie nebo Venezuely na jednadvacet kilometrů. Mistryní
České republiky v juniorské kategorii se stala Zuzana Pártlová z opavského klubu
Luigino.cz, a mezi ženami Andrea Matušková, oblékající barvy stejného oddílu. „Jelo
se mi skvěle a potom, co jsem prohrála v závěrečném sprintu na MČR na dvojnásobné
trati, jsem ráda, že jsem svou kategorii vyhrála,“ uvedla Andrea Matušková,
jíž se povedlo obhájit loňský titul na této trati.

Jezdectví
Na počátku srpna se areál Jezdeckého klubu Opava-Kateřinky stal místem Memoriálu
Ericha Režnara, kterého se zúčastnili jezdci a koně z celé republiky. Memoriál
Ericha Režnara představoval nejprestižnější část jezdeckých soutěží a současně byl
přípravou na Velkou cenu. Byl rovněž vzpomínkou na jednoho z nejlepších jezdců
na Opavsku. „Dokonce měl v military a drezuře splněnu kvalifikaci na letní olympijské
hry, kterých se čeští jezdci nakonec pro politické důvody zúčastnit nemohli. Memoriál
připomíná tohoto skvělého sportovce i člověka pamětníkům a představuje ho mladým
jezdcům,“ řekl šéf opavského jezdeckého klubu Vladimír Hruška. V hlavním závodě
měla Opava svá dvě žhavá želízka v ohni. Prvním byl dřívější mistr ČR v parkúrovém
skákání Jiří Hruška s koňmi Akoradie MXDM a Orida M, druhým pak mistryně ČR
z roku 2016 Vlaďka Humplíková s klisnou Buena Utopia. O pořadí rozhodlo
rozeskakování, a to první tři umístění zvládli čistě, takže byl důležitý čas. První místo
si odvezla dvojice Veronika Jelínková s Foreverem z JK Sever Brno. Na druhém místě
skončil Marek Hentšel s Pandrholem z JK Baník Ostrava a třetí místo obsadil domácí
Jiří Hruška a Orida-M. Vladislava Humplíková s Buenou Utopií získala sedmé místo.529
Poslední srpnový víkend hostil areál Jezdeckého klubu Opava-Kateřinky Velkou cenu
Opavy v parkurovém skákání. Největším opavským želízkem v ohni byl Jiří Hruška,
který v hlavním závodě startoval na dvou koních. S Acoradií-MX i2M
se sice do velkého finále neprobojoval, avšak v sedle klisny Oridy-M se mu vedlo
o poznání lépe – nebýt jedné smolné chyby, nejspíše by zvítězil. „Musím říct,
že s celkovým umístěním jsem velmi spokojen. Pro Oridu-M to byl teprve druhý
tak velký závod v životě. Ve finále jsem se od začátku snažil jet co nejrychleji. Bohužel
jsem to pak trochu podjel, na dvojku klisna začala dřív točit a při skoku tam nechala
zadní nohu,“ komentoval Jiří Hruška, jenž nakonec obsadil třetí příčku. Celkovým
vítězem se stal Jan Chýle na Cool Paradise před Přemyslem Adamem, jenž skákal s
koněm jménem Cachas. Do velkého finále se pokoušela dostat také druhá Opavanka
v hlavním podniku Vladislava Humplíková na Bueně Utopii. Nakonec byla klasifikována
jako čtyřiadvacátá.530

Judo
Rok 2017 zahájili judisté oddílu Slezan Opava medailovou sklizní v Českém Těšíně
529
530
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16. ledna. Zlaté medaile získali Václav Čech, Nikola Škrobánková, Jan Novobilský,
Franta Lhotzký a Dan Kordula, stříbrnou Pavla Nováková a bronzové Ondřej Hula
a Martin Vajda.
V neděli 19. února pořádal Slezan Opava na ZŠ Mařádkova 26. ročník Slezského
poháru v judu. Na turnaji změřilo síly 250 závodníků z 24 oddílů ČR a Slovenska.
Opavští judisté díky zisku čtyř zlatých, sedmi stříbrných a sedmi bronzových medailí
obsadili celkové čtvrté místo v bodování oddílů.
Ve dnech 20. a 21. února 2017 se v Ostravě konal Český pohár v judu, kam se sjelo
rekordní množství závodníků z Česka, Ukrajiny, Běloruska, Slovenska. Mladších
a starších žáků v sobotu startovalo celkem 597, v neděli 376 závodníků v kategorii
dorostu a juniorů. Z opavských si o víkendu nejlépe vedli František Lhotzký,
který získal 1. místo, a Jan Trubka, Alžběta Škrobánková a Adam Sieber,
kteří z turnaje odjeli s bronzovými medailemi.
V červnu vyrazili opavští judisté na mezinárodní turnaj v rakouském Gratzu,
kde se prezentovali nejlepší závodníci z více než 100 evropských i světových klubů.
V silné konkurenci se jako oddíl umístili na nádherném dvacátém místě, když sestava
ve složení Václav Novobilský, Jan Novobilský, Ondra Hula a František Lhotzký přivezla
dvě bronzové, jednu stříbrnou a jednu zlatou medaili. Hvězdou výpravy byl
Václav Novobilský v kategorii U12, který v základních zápasech porazil judisty
z domácího Rakouska a jednoho Itala a získal zlato. V neděli mu cestu turnajem
překazil až v semifinále Adler z Izraele, a skončil tak třetí s bilancí 7 zápasů – 6 výher
a 1 prohra.
Na Poháru olympijských nadějí 9. září 2017 v Raškovicích za účasti reprezentací
České republiky, Slovenska a Polska skončili mladí judisté Slezanu mezi dvaceti třemi
přihlášenými oddíly na osmém místě. Získali celkem dvě zlaté (Emma Scholzigová –
ml. žákyně, Václav Čech – ml. žáci), dvě stříbrné (Veronika Čechová – U11,
František Lhotský – st. žáci) a tři bronzové medaile (Jan Trubka – st. žáci,
Alex Scholzig – ml. žáci a Karolina Hůlová – U11).
Ve své věkové kategorii získali nejvyšší tituly na Přeboru Moravskoslezského kraje
konaném první listopadový víkend hned tři zástupci Slezanu. Veronika Čechová,
Karolína Hulová a Viktor Schindler si pověsili na krk zlaté medaile, dalšími úspěšnými
reprezentanty byli Oliver Plaček, který se dostal až do finále, stejně jako
Viktorie Kostřibová, kterou ve finále porazila právě oddílová kolegyně
Veronika Čechová. Bronz získali Viktorie Páclová a Tomáš Novák. Nepopulární čtvrtá
místa si pak vybojovali Daniel Lazecký a Jonáš Jakeš.

Kulturistika a silový sport
Novinkou již 39. ročníku kulturistické soutěže Grand Prix Pepa, pořádané
stejnojmenným opavským klubem o víkendu 27.–29. října, byl především její
doprovodný program. Ten se poprvé změnil na velký sportovní víkend, v rámci kterého
se v Opavě konala řada soutěží a přehlídek. Také samotná Velká cena v kulturistice
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a body fitness se zařadila mezi nejprestižnější soutěže svého druhu v Evropě. „Zájem
je obrovský. Hlásí se závodníci například z Bulharska, Belgie, Rakouska, Ruska, Litvy,
Lotyšska, Polska či Slovenska. Vůbec poprvé však i třeba z Jordánska,“ řekl tehdy
ředitel soutěže Stanislav Pešát. Hlavní program Grand Prix Pepa tradičně vrcholil
finálovým večerem ve Slezském divadle, ale jeho doprovodný sportovní program,
který představil 15 sportovních odvětví, se konal na řadě míst v Opavě, například
u komína v centru Breda & Weinstein se představili horolezci. Nechyběly ani již tradiční
soutěže strongmenů, pákařů, soutěže v běhu a mnoho dalších sportů.
Do soutěží se přihlásilo 222 závodníků, z nichž plných 194 se představilo v divadle.
Zatímco dětské kategorie se staly soubojem mezi domácími opavskými nadějemi
a jejich vrstevníky z Polska, v kategoriích dospělých byly stupně vítězů
obsazeny pestřeji. Z opavských sportovců měla nejblíže k vítězství Lenka Hlaváčová,
která získala 5. místo v bodyfitness a mezi muži Daniel Pavlíček v psychique
a Daniel Koždoň v klasické kulturistice, kdy oba obsadili 8. místo. Absolutním vítězem
se stal Jan Turek z Terek Teamu.531

Lukostřelba
Na Mistrovství ČR v halové lukostřelbě žactva 2017 opavský lukostřelecký klub uspěl
a z jeho řad byla i nová národní šampionka. Novou mistryní České republiky se stala
Aneta Tomanová. Neztratili se ani další reprezentanti Opavy, Jakub Hradil obsadil
6. místo a Denisa Tomanová si vystřílela 14. pozici. „Těchto skvělých výsledků jsme
dosáhli i přesto, že nemáme halu, kde bychom mohli trénovat, a musíme si pronajímat
tělocvičnu,“ posteskl si předseda oddílu Pavel Hradil a jedním dechem dodal: „Již brzy
bude teplo a opět začneme trénovat na naší střelnici a připravovat se na letní
sezonu.“532
Velkého úspěchu dosáhla výprava opavských lukostřelců na 27. mistrovství
České republiky dospělých a dorostu. Lukostřelecký oddíl TJ Opava reprezentovali
kadeti Petra Leksová a Jiří Herák, a to pod vedením trenéra Petra Lichnovského.
Vrcholná soutěž proběhla 4. a 5. března v Hradci Králové. Hned první den
v kvalifikační soutěži Jiří Herák obsadil 2. místo nástřelem 545 bodů. Jeho kolegyně
Petra Leksová vybojovala 22. místo. „Jirka střílel úžasně. Petra střílí teprve krátce,
a proto je její umístění rovněž úspěchem,“ uvedl trenér Petr Lichnovský. Druhý den
patřil eliminaci a bojům o medaile. Jiří Herák vyřazovacím systémem postoupil
mezi čtyři nejlepší lukostřelce. V semifinále porazil Dominika Petra Orla z Ostravy –
Mariánských Hor 6:4. Ve finále podlehl reprezentantovi České republiky
Josefu Křesalovi z Prostějova, a získal tak svou druhou stříbrnou medaili. Dvě medaile
pro opavské lukostřelce a ještě k tomu od jednoho závodníka jsou obrovským
úspěchem. „Chtěl bych poděkovat jak Jirkovi, tak Petře za vzornou reprezentaci. Byli
úžasní a předvedli to nejlepší, co mohli,“ dodal na závěr Petr Lichnovský.533
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Na halovém Mistrovství České republiky dospělých, juniorů a kadetů 4. a 5. března
2017 v Hradci Králové Jiří Herák získal dvě druhá místa. Nejprve v kvalifikační soutěži
získal 2. místo nástřelem 545 bodů a ve vyřazovacím závodě v semifinále porazil
Petra Orla z Ostravy – Mariánských Hor 6:4 a až ve finále podlehl reprezentantovi
České republiky Josefu Křesalovi z Prostějova.
Na 25. MČR v halové lukostřelbě žactva 18.–19. března 2017 v Humpolci získala
Aneta Tomanova zlatou medaili. Nejprve Aneta porazila Kristýnu Řezáčovou z Chrástu
6:2, poté Josefu Nerudovou z Ostravy také 6:2 a v semifinále Adélu Karáskovou
z Ostravy 6:0. „Finálovou soupeřkou Anetě se stala Tereza Veverková z Prahy,
ale i tu Aneta porazila bez zaváhání 6:0,“ komentoval finálový duel opavský trenér
Marek Chovanec. Těsně před semifinále byl vyřazen Jakub Hradil, který tak obsadil
celkovou pátou příčku.
Letní lukostřelecké soustředění na opavské střelnici bylo završeno finálovým kolem
Opavského poháru v lukostřelbě konané 29. července 2019. Zúčastnilo se
ho 29 střelců z LO TJ Mariánské Hory Ostrava, LK Jeseník a LO TJ Opava.
Z domácích závodníků si přední příčky vystříleli: Jiří Herák v kategorii kadeti zlato
nástřelem 594 bodů, Petra Lesková (kadetky) stříbrnou medaili nástřelem 298,
Jakub Hradil druhé místo v kategorii starší žáci nástřelem 587 bodů a Marek Leks
ve stejné kategorii třetí místo nástřelem 344 bodů, Vojtěch Rýpar v kategorii mladší
žáci stříbro nástřelem 387 bodů a Daniel Hendrych ve stejné kategorii nástřelem
362 bodů, v kategorii mladších žaček pak obsadily Opavanky celé stupně vítězů
v pořadí Aneta Tomanová (nástřel 524), Denisa Tomanová (464) a Agáta Blahetková
(339). V kategorii desetiletých dominovala domácí Eliška Dohnalová s nástřelem
621 bodů, mezi osmiletými Stella Hendrychová (655). Opavský oddíl pak slavil
prvenství mezi dospělými – kategorii žen vyhrála Ludmila Bartošová (371 bodů)
a mezi muži Petr Gala (489 bodů).
Bronzovou medaili dovezli opavští lukostřelci z 26. Mistrovství České republiky,
které se konalo na začátku září v Praze. Mezi nejlepší střelce republiky
se jednoznačně prosadil Jakub Hradil, který v souboji o bronzovou medaili o jeden bod
porazil favorita Jonáše Čábelku z Prahy. „Dostat se mezi pět nejlepších střelců
v republice bylo velmi těžké a Jakub se dostal mezi tři nejlepší,“ zdůraznil úspěch
opavský trenér Marek Chovanec. Opavští nasadili do mistrovství šest střelců
a z toho čtyři si vystříleli osobní rekordy. Dobře si také vedli Aneta Tomanová
a Adam Beinhauer, kteří skončili ve svých kategoriích na děleném 17. místě. O vysoké
konkurenci nejlépe hovořil fakt, že se do eliminace nedostali Denisa Tomanová,
Agáta Blahetková ani Vojta Rýpar, přestože nastříleli osobní rekordy. Lukostřelba je
především sportem pro silné jedince, kteří zvládnou nejen fyzickou přípravu,
ale i psychické napětí při závodě. „Vystřelit 72 šípů při plné koncentraci, kdy každým
nátahem musí střelec překonat okolo 15 kilo, je velmi náročné,“ přiblížil problematiku
lukostřelby předseda opavského oddílu Pavel Hradil.534
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Orientační běh
Jako součást 3. kola Okresního přeboru v orientačním běhu mládeže připravil
na 1. května 2017 oddíl orientačního běhu Slezan Opava Orientační závod tělesně
postižených. Trať měřila 2,8 km a závodníci probíhali celkem 18 kontrolami.
Mezi 33 závodnicemi a závodníky vyhráli ve svých kategoriích Milan Lučný
a Marie Hlaváčová z pořádajícího oddílu, mezi zdravotně postiženými Zdeněk Stuchlík
z Hrabyně.
Oddíl orientačního běhu Opava vybudoval v zámeckém parku v Hradci nad Moravicí
areál s dvaceti pevnými kontrolními body. Opavané i další návštěvníci parku
si tak mohli vyzkoušet orientační běh či jen procházku zámeckým parkem s hledáním
těchto kontrol podle mapy kdykoliv během roku. K tomu byly určeny profesionální mapy
pro orientační běh. Každá kontrola byla opatřena číslem (31–50), které se shodovalo
s číslem na mapě, a dále byla kontrola opatřena kódem, například AA, který bylo třeba
připojit k nalezenému bodu na mapě. Mapy byly k dispozici na pokladně zámku,
popřípadě si je bylo možné stáhnout k vytištění na stránkách opavského orientačního
běhu www.obopava.cz. Pro příchozí byla také nainstalována informační tabule
u splavu mezi Žimrovicemi a Hradcem nad Moravicí.535

Šerm
Opavská šermířka Eva Havranková na turnaji v Ostravě konaném poslední březnový
víkend vyhrála Tuláčkův memoriál ve fleretu seniorů. Tento podnik byl součástí
Mistrovství republiky. Další Opavan Robert Zwinger obsadil šestou příčku. Ve smíšené
soutěži juniorek a seniorek vybojovala Eva Havranková z jedenácti zápasů v základní
skupině osm vítězství. Prohrála pouze se stále lepšími šermířkami z Bystřice –
s Jakubcovou (3:5) a v obou zápasech s Malíčkovou (3:5, 4:5). Do eliminačních bojů
už vstoupila na jedničku, nenašla přemožitelku a postupně vyřadila Cigánkovou
z Ostravy (15:10), Průšovou z USK Praha (15:12) a ve finále se pak znovu utkala
s obávanou Malíčkovou. Tentokrát již pětinásobná mistryně ČR nedovolila žádné
překvapení, porazila nadějnou šermířku z Bystřice jasně 15:6, a dokráčela si pro své
další turnajové prvenství. V kategorii seniorů se do elitní osmičky podařilo probojovat
Robertu Zwingerovi, když porazil Zděňka z USK. Ve čtvrtfinále jej však po vypjatém
a krásném utkání zastavil Lasák z Ostravy se skóre 13:15, a Zwinger tak bral šesté
místo.536
V dubnu oba opavští šermíři zamířili na Mistrovství Evropy šermířů do 23 let,
které se uskutečnilo v běloruském Minsku.
Šermíři Slezanu Opava Eva Havranková a Robert Zwinger zazářili na červnovém
Mistrovství republiky v šermu fleretem, které hostila Bystřice pod Perštejnem. Prvně
jmenovaná získala titul, její parťák bral bronz.
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Na souběžném republikovém finále v šermu fleretem v Ostravě splnil student
opavského Mendelova gymnázia Ondřej Lasák roli favorita a získal mistrovský titul.
Ve finále se střetl s kolegou z reprezentace, výborným šermířem z Ostravy,
Adamem Cmielem, na kterého si v polovině zápasu udělal náskok, který si pohlídal
až do vítězného stavu 15:7. Novosedlický rodák v opavském dresu tak úspěšně
navázal na loňský rok, kdy byl rovněž zlatý.
Stříbro a bronz. To byly kovy, které si na šermířském kolbišti vybojoval student třetího
ročníku oboru Lázeňství a gastronomie na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě
Robert Zwinger, jinak šermíř opavského klubu. V pátek 24. listopadu
se na Akademickém mistrovství České republiky v šermu 2017 v hale brněnského
Sokola utkali muži i ženy ve všech kategoriích, tedy v soubojích šavlí, kordem
i fleretem. Robert se vydal startovním polem za medailemi v šavli a ve fleretu.

Šipky
Na přelomu dubna a května skončila Liga Moravskoslezského kraje v šipkách,
kde měla Opava hned dvojité zastoupení – týmy Predators a Silesiasteel. Ligy
se účastnilo celkem dvanáct týmů. V kvalitní konkurenci šipkařů z Ostravy, Havířova
nebo Krnova obsadili Predátoři ve složení Jan Armlich, Jiří Kabaja, Tomáš Čadecký,
Lukáš Uvíra, Petr Hynčica a Zdeněk Baier 3. místo, které zaručovalo postup
do republikového finále. Druhý opavský celek Silesiasteel obsadil šesté místo.
„O kvalitě této soutěže svědčí i fakt, že úřadující mistr kraje a dvojnásobný mistr
republiky, tým Ripper Ostrava, obsadil až 4. místo a v kádru vítězů Steel Krnov hrál
i reprezentant ČR ve steelových šipkách František Humpula,“ komentoval ligu kapitán
týmu Predators Opava Jan Armlich.
Následně se v polovině června v Praze konalo Mistrovství republiky družstev v šipkách,
kde startoval i tým Predators Opava. „Cesta na toto mistrovství, kterého se účastní
16 nejlepších družstev v republice, není úplně snadná, jelikož byla nutná kvalifikace
právě přes Ligu Moravskoslezského kraje. Zajištěný postup do republikového turnaje
mají jen první tři družstva a my byli mezi nimi,“ řekl Jan Armlich s tím, že na mistrovství
republiky nakonec Opavané vybojovali 9. místo, když je jen rozdíl ve skóre nepustil
do závěrečného klání osmi nejlepších.537
V říjnu vyvrcholila dlouhodobá opavská soutěž šipkařů O pohár primátora Opavy,
tedy Double Out liga družstev amatérů. Za přítomnosti primátora Radima Křupaly
se odehrálo poslední kolo, které rozhodlo, že stejně jako v předchozích ročnících
zvítězil tým DC Predators ve složení Jan Armlich, Jiří Kabaja, Karel Povolný,
Tomáš Čadecký a Adam Biel. Druhý v soutěži družstev skončil DC Virus A a na třetím
místě výběr hráčů z opavské ligy dvojic – tým Klasici. V roce 2017 ligu odehrálo šest
týmů. Hlavním cílem bylo objevování nových talentů, za dosavadní čtyři roky existence
soutěže se jí zúčastnilo na 180 hráčů. Vedle zkušených ligových hráčů tak získávali
zkušenosti další zejména ti mladší nováčci. Po slavnostním vyhodnocení následoval
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turnaj jednotlivců za účasti 20 hráčů. Vítězný pohár si odnesl Tomáš Čadecký, druhý
skončil Vilém Pěchula.538

Tenis
V polovině června se kurty Tenisového centra Opava staly dějištěm kvalifikačního
turnaje tenistek na srpnové Mistrovství České republiky, které se chystalo v Ostravě.
„Kromě toho opavského se ještě uskutečnil druhý kvalifikační turnaj v Pardubicích.
Z obou postoupily dále dvě hráčky,“ upozornil hlavní pořadatel celé akce
Dušan Machovský. Právo postupu si v Opavě vybojovaly Dagmar Dudláková
a Tereza Jankovská, z Opavanek došla nejdále Pernilla Mendesová, která byla
vyřazena ve čtvrtfinále.

Volejbal
Volejbalovou soutěž II. ligy žen hrálo celkem 30 družstev ve třech regionálně dělených
skupinách. Vítězná družstva těchto skupin měla právo zahrát si o postup do I. ligy.
Opava měla ve skupině C, kterou hrálo devět účastníků, dvě družstva – SK P.E.M.A.
Opava a VK Kylešovice.
SK P.E.M.A. Opava
Sestava: Štěpánka Šťastná, Renata Martináková, Romana Elblová, Eliška Kasáková,
Barbora Halířová, Olga Halfarová, Petra Urbanová, Renata Jakubcová,
Michaela Holistová, Veronika Měchová a Lucie Dubová. Hrající trenérka
Gabriela Pokorná.
První novoroční kolo druhé volejbalové ligy žen přiřadilo opavskému celku P.E.M.A.
družstvo Ostravy B. V prvním klání Opavanky své soupeřky vyprovodily z palubovky
hladce 3:0 (25:18, 25:22, 25:16), odveta ale přinesla překvapení a stejným výsledkem
pro změnu zvítězily Ostravanky 0:3 (25:27, 20:25, 26:28).539 Ve druhém dvojutkání
zamířila Opava do Nového Jičína a zrodila se nečekaně prohra 3:1 (22:25, 25:22,
25:22, 25:16) a následná výhra 2:3 (25:27, 21:25, 25:23, 25:19, 12:15). Dalšími
soupeřkami byly hráčky Prostějova. První domácí utkání Slezanky prohrály
až v tie breaku, druhé pak ovládly poměrem 3:1. Za týden ale na hráčky čekaly dva
zápasy v tréninkovém tempu v Bílovci, kde dvakrát hladce zvítězily v poměru 3:0 (6:25,
27:29, 21:25) a (23:25, 19:25, 20:25). Následovalo opavské derby s Kylešovicemi,
více o něm píšeme v části věnované VK Kylešovice. V dalším kole narazily hráčky
P.E.M.A. Opava na brněnský Juliánov. Lídr tabulky se poučil z podzimního měření sil,
kdy v Brně neuspěl hlavně proto, že se nedokázal srovnat s jeho hrou. Tentokrát
Opavanky na soupeřky dávaly dobrý pozor a první klání na domácí palubovce ovládly
poměrem 3:0 (25:16, 25:18, 25:23), druhé pak 3:1 (26:24, 23:25, 25:16, 25:20).
Druhým březnovým soupeřem se stal celek Vsetína, který nedal moc práce – 3:0
(25:15, 25:10, 25:23) a 3:1 (17:25, 25:9, 25:13, 25:16). Následoval volný víkend
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a poslední překážkou Opavě se staly Šlapnice. V úvodním zápase v brněnské hale
potvrdily hostující hráčky role lídryň 0:3 (22:25, 11:25, 23:25), ve druhém pak nechaly
vše dojít do tie breaku – 3:2 (25:21, 25:17, 17:25, 21:25, 15:9).
Skupinu C II. volejbalové ligy žen tedy vyhrálo družstvo SK P.E.M.A. Opava,
které ve 32 utkáních získalo 23 výher a 9 proher. Se ziskem 75 bodů tak o jediný bod
v tabulce přeskočil druhý tým VK Kylešovice (74 bodů) a třetí TJ Nový Jičín (32 bodů).
Opava tak získala právo na baráž o postup, v jejím případě o návrat do I. ligy,
ale z technických a organizačních důvodů do postupových bojů ani nevstoupila.
Do nového ročníku volejbalové II. ligy loňský lídr z Opavy vstoupil 30. září 2017
domácím zápasem proti Sokolu Brno – Juliánov. V prvním měření sil si odnesly
Opavanky vítězství 3:0 (25:17, 25:18, 25:10) a 3:1 (25:23, 25:18, 16:25, 25:19).
V následujícím kole se vydal tým P.E.M.A. Opava zdecimovaný nemocemi do Vsetína.
Za domácí ale nastoupily vesměs hráčky juniorky a hostující Opava však podala
koncentrovaný výkon a vyhrála s přehledem v poměrech 3:0 a 3:1.540 Další domácí
souboj přinesl Opavě dvě hladká vítězství proti Šlapanicím – 3:0 (25:11, 25:9, 25:20)
a 3:0 (25:12, 25:13, 25:15). Stejně bezproblémově prošel celek P.E.M.A.
i na domácí palubovce, kde přivítal rivalky z ,béčka‘ Ostravy – 3:0 (25:13, 25:10, 25:12)
a 3:1 (25:19, 24:26, 25:13, 25:14). Následující kolo přineslo opavské derby
s Kylešovicemi, více o něm opět píšeme v části věnované VK Kylešovice. Po derby
si Opavanky vybíraly soutěžní volno a hned v dalším týdnu přivítaly doma Odry. Byla
z toho dvě vítězství poměrem 3:1 (25:21, 25:19, 20:25, 25:14) a (25:27, 25:19, 25:18,
25:16). Ani soupeřky z Prostějova nebyly pro celek P.E.M.A. Opava velkou překážkou
– 0:3 (16:25, 16:25, 15:25) a 1:3 (20:25, 25:23, 21:25, 22:25). V posledním domácím
dvojutkání hostily Opavanky celek Nového Jičína. Poprvé vyhrály 3:1 (25:14, 25:21,
23:25, 25:17), ve druhém případě soupeřkám podlehly v poměru 0:3 (24:26, 17:25,
21:25). Poslední dvě utkání druhé volejbalové ligy odehrály hráčky oddílu P.E.M.A.
na půdě Bílovce a byly z toho jedno jednoznačné vítězství 3:0 (6:25, 20:25, 11:25),
ale i prohra 3:2 (26:24, 23:25, 20:25, 25:22, 16:14).
Do nového roku 2018 tedy SK P.E.M.A. Opava vstupoval z prvního místa tabulky
se 14 výhrami, třemi prohrami a 44 body. Jen o bod méně zaostával druhý Nový Jičín
a na třetí příčce trávily Vánoce hráčky z Kylešovic se ziskem 41 bodů.
VK Kylešovice
Do druhé části soutěže ročníku 2016/17 vstoupil tým žen VK Kylešovice ve složení
Hana Bartošíková, Michaela Píšalová, Veronika Hladíková, Tereza Hansliková,
Vendula Jarošová, Adéla Bracková, Klára Kotasová, Lenka Lesáková
a Veronika Newerlová. Trenérem byl Luboš Pecháček.
Volejbalistky Kylešovic v prvním duelu roku 2017 nastoupily k ostrému dvojzápasu
na domácí palubovce proti Prostějovu. Z kurtu jej vyprovodily dvakrát 3:1. Náladu
si hráčky Kylešovic spravily hned za týden, kdy je čekal poslední Bílovec, který sice
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na domácí palubovce nasadil i dvě ostravské posily, ale důvod k radosti měl výběr
hostujícího trenéra Luboše Pecháčka, který zvítězil 3:0 a 3:2.541
Další kolo přineslo pro lídra z Kylešovic dva nečekaně náročné pětisetové zápasy
se Vsetínem, po kterých se soupeřky rozešly po jednom vítězství 3:2 pro každé
družstvo. „Byla to vyrovnaná utkání, která rozhodovaly maličkosti. Sportovně musíme
přiznat, že Vsetín si zasloužil jeden zápas vyhrát, hrál opravdu dobře. Děláme spoustu
nevynucených chyb, kterými dostáváme soupeře do hry a stojí nás velké úsilí zápas
obracet,“ uzavřel Luboš Pecháček.
O týden později se lídr druhé volejbalové ligy žen z Kylešovic vydal do Brna pro další
dvě výhry. Na palubovce osmého Brna-Juliánova Opavanky zvítězily 3:0 a 3:1,
když ztratily jen třetí set druhého zápasu.542 Derby je vždy něčím výjimečné,
a to opavské 18. února obzvlášť. Byl to souboj prvního s druhým. Nakonec lépe vyzněl
pro opavskou P.E.M.u, která Kylešovice porazila 3:0 a 3:1. „Po dlouhé době jsme si
opravdu skvěle zahrály. Od začátku byly k vidění krásné výměny. Kylešovice na nás
nastoupily a během úvodních dvou setů si vytvořily náskok, který jsme vždy stáhly,
v koncovce zůstaly klidnější a dokázaly rozhodnout. Ve třetí sadě jsme už naopak měly
větší náskok,“ okomentovala úvodní utkání hrající trenérka P.E.M.y Gabriela Pokorná.
Po druhém zápase, kde uhrály Kylešovice jeden set, se vyjádřil také trenér
Luboš Pecháček: „Chtěli jsme P.E.M.u více potrápit, ale to se nám povedlo jen
částečně. Od prvního míče jsme dotahovali náskok soupeře. Podařilo se nám získat
třetí set, ale opět se projevila naše stará bolest. Když můžeme soupeře dostat
do kolen, děláme zbytečné chyby. Soupeř se opírá o zkušené hráčky, které zvládají
kritické situace daleko lépe než ostatní týmy v soutěži.“ Ještě dvě kola před koncem
ale seděly hráčky Kylešovic v čele tabulky, byla to však pozice nejistá,
protože po derby druhá P.E.M.A. na tom byla bodově stejně, jen zaostávala v poměru
setů. Když pak z Brna dovezly do Kylešovic dvě vítězství, zdálo se, že královny jsou
jasné. Ale ve svém posledním dvojzápase urvaly svěřenkyně trenéra Luboše Pecháčka
v Novém Jičíně jen jedno vítězství 3:1, když v prvním utkání prohrály 2:3. Nakonec
se tak Kylešovice musely smířit s druhým místem v soutěži. Za svým opavským
rivalem P.E.M.A. zaostaly o pouhý jeden bod v tabulce, který nechaly právě
v Novém Jičíně.
Před začátkem první poloviny II. ligy žen ročníku 2017/18 absolvovaly hráčky Kylešovic
soustředění v nedalekém Hotelu Belaria v Hradci nad Moravicí a zakončily
ho koncertem skupiny Jelen. Pak už začala sezona zápasů. První je čekal 30. září
a hostily v něm v hale SPŠ stavební v Mírové ulici družstvo Nového Jičína. Vstup
do soutěže to byl příjemný – dvě vítězství 3:1 a 3:2. „I když nám utekl začátek,
prohrávali jsme 9:4 a 12:7, podařilo se nám soupeře několikrát ubránit na síti a poli
a náskok pomalu stahovat. Nakonec jsme srovnali a tie break už byl zcela v naší režii,“
komentoval konec prvního střetnutí trenér Pecháček. Hned další sobotu si z Bílovce
Kylešovanky odvezly čtyři body z možných šesti, když úvodní zápas prohrály 3:2
a druhý vyhrály 3:0.543
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V polovině října hostily hráčky celek Brna a byla z toho poloviční úroda – jedna výhra
a jedna prohra, obě poměrem 3:1. Následná cesta do Vsetína přinesla také dvě utkání
s konečným výsledkem 3:1, ale tentokrát to byla dvě vítězství 3:1 pro Kylešovice.
Začátek listopadu přinesl první opavské derby a také první prohry jinak sebevědomého
týmu P.E.M.A. Úvodní zápas gradoval až v pátém setu. Hostující Opavanky už vedly
8:4, ale Kylešovice přece jen prokázaly větší díl bojovnosti a koncentrace. V podobném
tempu nastoupily svěřenkyně trenéra Pecháčka i do druhé odvety. První dva sety
vyhrály, ale hladké vedení je natolik ukolébalo, že nechaly soupeřky, tlačené k výkonu
Gabrielou Pokornou, vrátit se do hry a vynutit si pátý set. Po vyrovnaném úvodu
se podařilo přece jen Kylešovicím bodově utrhnout a jít do trháku, který byl rozhodující.
„Z vítězství mám velkou radost. Z obou stran se před skvělou diváckou kulisou hrál
výborný volejbal, který měl nadprůměrnou druholigovou úroveň,“ usmíval se trenér
Kylešovic Luboš Pecháček. Naopak Gabriela Pokorná si posteskla: „Nesešly jsme se
bohužel v kompletní sestavě. Chyběly naše elitní smečařky. Má sestra
Barbora Halířová byla nemocná a nenacházela se v optimální formě. Halfarová
měla silné bolesti v obou operovaných kolenou a hrála se sebezapřením.“
VK Kylešovice – P.E.M.A. Opava 3:2 a 3:2. Sestava VK Kylešovice: Kanovská,
Zamykalová, Haasová, Kotasová, Píšalová, Lesáková, libero Pecháčková –
Bartošíková, Fialová, Konečná, Jarošová, Halátková. Sestava P.E.M.A Opava: Elblová,
Kasáková, Halířová, Pokorná, Martináková, Halfarová – libero: Urbanová, Poloková,
Dubová.544
V dalším kole se na ostravské palubovce týmu ve žlutém dařilo jen napůl a body
se svorně rozdělily. První zápas Kylešovice prohrály 3:0 a ve druhém vyhrály 3:1. Další
dvojzápas svedly Kylešovice a Brno. Opavanky si na konto připsaly jen čtyři body,
když první zápas vedly už 2:0, ale hostující hráčky ještě zabraly a nakonec vyhrály 2:3.
Ve druhém zápase na to vrhla domácí šestice o poznání razantněji a celkem snadno
vyhrála 3:0. V posledním domácím vystoupení porazily hráčky TJ Odry 3:0 a 3:1.
Poslední kolo soutěže je poslalo do Prostějova a návrat po dvou výhrách 3:0 a 3:0
nad domácími znamenal, že se přes vánoční pauzu Kylešovice usadily na 3. příčce
druholigové tabulky. Podrobněji v části věnované SK P.E.M.A. Opava.
Ostatní události
Na konci ledna se v hale opavského Slezského gymnázia uskutečnil Extraligový turnaj
kadetů, kde se divákům představilo pět družstev: kromě pořádající Opavy také
Hradec Králové, Svitavy, Brno a Karlovarsko. „Diváci viděli deset zápasů. Nám
se podařilo vybojovat pěkné druhé místo," pochvaloval si trenér Happy sportu
David Šťastný s tím, že Opava nestačila jen na Svitavy, kterým podlehla 1:3, a porazila
hradecké Votroky 3:1, Karlovarsko 3:0 a po velké bitvě Brno 3:2. Vítězství putovalo
do Svitav.
S příchodem měsíce června vyrostl na opavském Horním náměstí beachvolejbalový
kurt. Nejprve se na něm uskutečnil první turnaj mistrovské série Cool cupu,
jehož pořadatelem byl Happy Sport Opava. Diváci viděli v akci kromě českých také
544
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holandské, italské, slovenské a polské páry. Mezi ženami vyhrála dvojice
Martina Bonnerová se Šárkou Nakládalovou, které zdolaly Lenku Háječkovou
s Michaelovou Kvapilovou 2:1 (–15, 14, 7). Mezi muži brali zlato David Schweiner
s Ondřejem Perušičem, ti ve finále porazili srbskou dvojici Lazara Kolariče
a Djordjeho Klasniče 2:0 (11, 18). Bronzové medaile putovaly do zahraničí díky
italskému páru Fabrizio Manni – Andrea Tomatis a Polkám Aleksandře Gromadowské
a Katarzyne Kociolekové. Po jeho skončení byl kurt přemístěn do parku za Slezankou,
kde ho bylo možné veřejností využívat až do konce prázdnin. „Kurt zde je v rámci akce
Sport na pláži v centru Opavy a za mírný poplatek si každý může zapůjčit vybavení
také na beachtenis či beachfotbal, a to denně od 10 do 18 hodin,“ uvedl tehdy
David Štastný z pořádajícího spolku Happy Sport Opava, z. s. Pro větší atraktivnost
sportu v centru města byl v blízkosti kurtu umístěn také stánek s občerstvením.
Nad akcí Sport na pláži v centru Opavy převzalo záštitu město Opava, které ji navíc
podpořilo padesátitisícovou dotací.545
Dvoudenní turnaj Opava open 2017 hostil v červnu areál Beach centra Happy sportu
na Kolofíkově nábřeží. Do bojů zasáhlo jednadvacet dvojic. Během úvodního dne
se odehrálo šestatřicet zápasů, do nedělního dne postoupilo šest párů.
V semifinálových zápasech nestačily výše nasazené páry dvojicím z oprav, Pála,
Šrámek podlehli Štikovi s Marešem 1:2 (–19, 14, –7), Májovský a Studničný podlehli
páru Šťastný, Šotola 0:2 (–19, –14). V zápase o třetí místo se pak po boji radovali
brněnští hráči Radovan Makovský s Michalem Studničným, když porazili nasazené
jedničky turnaje z Prahy Tomáše Pálu s Martinem Šrámkem 2:0 (18, 21). Do finále
tak postoupily dva regionální páry, ostravský Roman Mareš s Matějem Štikou a napůl
opavská dvojice Filip Šťastný s Ondřejem Šotolou. Oba prošly do finále z opravného
pavouka, takže si užily porci 8 zápasů. Z vítězství se nakonec radovala zkušenější
ostravská dvojice Mareš–Štika, když zvítězila 2:0 (15, 18).

Ostatní sporty
V pátek 22. září 2017 uspořádal na Horním náměstí v Opavě sportovní klub P.E.M.A.
Sportovní den s klubem P.E.M.A. pro veřejnost. Obyvatelé města se mohli seznámit
a vyzkoušet si např. florbal, házenou či volejbal. „V Opavě fungujeme bezmála dvacet
let, naším hlavním sportem je florbal. Máme okolo pěti set hráčů, od nejmladších
až po veterány. Naši muži hrají Národní ligu, kromě florbalu provozuje P.E.M.A. ještě
házenkářskou mládež, badminton a volejbal,“ uvedl tehdy k akci předseda klubu
Přemysl Novák. Vše začalo v 10 hodin turnajem nižšího stupně opavských základních
škol ve florbalu na dvou hřištích s umělým povrchem. Souběžně se konal turnaj
v miniházené. Veřejnosti byl také otevřen beachvolejbalový kurt za Slezankou.
Programem provázel herec Slezského divadla a brankář klubu Michal Stalmach.546
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VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Městská policie
Městská policie Opava oslavila v dubnu čtvrtstoletí své existence. Setkání k této
významné události proběhlo 11. dubna 2017 v reprezentačním Sále purkmistrů
v Obecním domě. Pozvání přijala celá řada významných osobností a představitelů
města. „Přítomným byla promítnuta komentovaná prezentace o historii opavské
městské policie. V rámci oslav bylo oceněno pět nominovaných. Z rukou ředitele
městské policie Petera Horvátha a primátora Radima Křupaly si Lenka Janotková,
Tomáš Dostál, Libor Figar a Zbyněk Halátek převzali věcné dary a odznak za 25 let
práce u městské policie. Posledním oceněným za zásluhy pro Městskou policii Opava
byl pan Zdeněk Zabloudil,“ uvedla mluvčí Městské policie Opava Petra Wittek
Stonišová.547
Začátkem prázdnin opavští strážníci již potřetí připomínali opavským cyklistům
bezpečnou jízdu na kole. Spolu s Týmem silniční bezpečnosti vyrazili 4. července‚
do Městských sadů, kde od 13 do 16 hodin kontrolovali vybavení jízdních kol, povinnou
přilbu u dětí a mladistvých, ale i to, zdali bylo kolo forenzně označeno syntetickou DNA.
V těchto případech strážníci vyhledávali v registrech, jestli na bicyklu skutečně seděl
jeho majitel a zda nebyl evidován jako odcizený. Cyklisty také poučovali i o vhodnosti
používání reflexních prvků při jízdě na kole. Akce se konala v rámci celorepublikové
kampaně Na kole jen s přilbou, jejímž cílem bylo přispět ke snižování výskytu nehod
řidičů nemotorových vozidel spojených se zraněním či dokonce usmrcením. Projekt
vstoupil již do sedmého ročníku, opavští strážníci se k němu připojili před třemi lety.548

Policie ČR
Co se týče kriminality v roce 2017, stalo se v územním obvodě Opava, tedy Opavě,
jejích městských částech a některých dalších obcích (Budišovice, Hrabyně, HrabyněJosefovice, Kyjovice, Nové Sedlice, Držkovice, Otice, Pustá Polom, Slavkov,
Štáblovice, Štáblovice-Lipina, Těškovice, Uhlířov) celkem 1 010 trestných činů,
z nich bylo 646 objasněno, což znamenalo 63,96 %. V celém okrese se stalo
celkem 1 966 trestných činů a objasněno jich bylo 1 267 (tj. 64.45 %).
Následující výčet postihuje ty nejzajímavější události z policejních zpráv roku 2017.
Neznámý pachatel se v noci z 5. na 6. ledna na ulici Heydukova v Opavě vloupal
do zde zaparkované dodávky Fiat Ducato, ze které odcizil navigační satelitní systém
Garmin s držáky a tablet Samsung v koženém pouzdře v celkové hodnotě 5 a půl tisíce

547

https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/mestska-policie-je-opave-25-let.html,
publikováno 13. 4. 2017
548
pozvánka viz: https://www.opava-city.cz/cz/nabidka-temat/media/tiskove-zpravy/mestska-policiechysta-akci-ramci-projektu-kole-jen-prilbou.html, publikováno 25. 6. 2017

238

korun. Rozbitím okna předních dveří vznikla škoda ve výši 5 tisíc korun, vše ke škodě
soukromé místní firmy.549
Dalším lednovým případem byly krádeže osobních věcí s doklady a finanční
hotovostí. První případ se odehrál v pozdních večerních hodinách 6. ledna 2017
v jednom z činžovních domů na ulici Polní v Opavě. „To při večírku tehdy neznámá
osoba odcizila poškozenému 23letému muži volně odložený batoh a pánský kabát
s peněženkou, s různými osobními doklady a s platebními kartami, vše v hodnotě
téměř 3 tisíce korun,“ uvedl mluvčí opavského územního pracoviště Policie ČR
René Černohorský. Jako pachatel byl následně odhalen 20letý muž z Opavy. Ten
se ke svému činu doznal a ve zkráceném přípravném řízení mu bylo sděleno
podezření z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního
prostředku.
K obdobnému trestnému činu došlo v ranních hodinách 10. ledna na ulici U Trojice
v Opavě. To 18letý mladý muž z Opavska využil chvilkové nepozornosti 52leté ženy
a 37letého muže a v době, kdy byl v kuchyni bytu sám, tak odcizil dámskou
peněženku s finanční hotovostí 300 korun, různé osobní doklady a platební kartu
a dále z pánské peněženky odcizil finanční hotovost ve výši 2 tisíce korun a volně
odložený tablet. Celková hmotná škoda na majetku tak byla vyčíslena na částku
3 400 korun. Po krádeži tehdy neznámý mladík z bytu utekl. Také on si po dopadení
vyslechl podezření z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku.550
Kradlo se i ve školních šatnách. První případ se stal 26. ledna v podvečer.
Dvacetiletý pachatel odcizil z řádně nezajištěné šatny u tělocvičny v budově Základní
školy na ulici Šrámkově v Opavě-Kateřinkách volně odložené věci v celkové hodnotě
okolo 5 tisíc korun. Podezření z přečinu krádeže sdělili policisté muži 31. ledna.
Předmětem krádeže byly dva volně odložené mobilní telefony, fitness náramek
a power banka.
V druhém případě byl pachatel v té době neznámý. Odpoledne 27. ledna
z neuzamčené šatny tělocvičny v areálu Základní školy na ulici Edvarda Beneše
v Opavě-Kateřinkách odcizil dva mobilní telefony, sluchátka, power banku, pánskou
zimní lyžařskou bundu, pánské sportovní tepláky a také čipovou kartu MHD Opava,
vše v hodnotě více než 11 tisíc korun. Poškozenými byli čtyři mladíci.551
Přečiny výtržnictví a ublížení na zdraví ve stádiu pokusu. Tak kvalifikovali policisté
skutek, který se odehrál kolem osmé hodiny ráno 3. února v prostoru benzínové
čerpací stanice na ulici Hradecká v Opavě. „Devětatřicetiletý muž z Novojičínska
po předchozí slovní rozepři ohledně nezaplacení peněz za odvedenou práci chytil
pod krkem devětačtyřicetiletého muže z Opavy, povalil jej na zem a poté jej několikrát
udeřil pěstí do obličeje,“ vysvětlil René Černohorský. Poškozený utrpěl zranění
lehčího charakteru s jednorázovým lékařským vyšetřením a ošetřením v opavské
Slezské nemocnici.
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Obdobné trestné činnosti se chvíli před půl čtvrtou ranní 5. února před hudebním
klubem na ulici Beethovenova v Opavě dopustil 30letý muž z Havířova,
který po vzájemné slovní rozepři fyzicky napadl 24letou ženu z Opavy. Žduchnutím ji
shodil na zem a poté napadl kopem do břicha 21letou místní mladou ženu. „Ke zranění
napadených žen nedošlo a vzhledem k tomu, že pachatel přečinu výtržnictví byl v silně
podnapilém stavu (orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu 1,3 promile
alkoholu v dechu), zakročující policisté rozhodli o jeho umístění na protialkoholní
záchytné stanici v Opavě k vystřízlivění,“ dodal René Černohorský.552
Od ranních hodin 8. února 2017 trápila Opavsko ledovka a s ní spojené komplikace
v silničním provozu. Policisté opavského územního odboru, převážně pak policisté
ze skupiny dopravních nehod dopravního inspektorátu, v průběhu rána a dopoledne
vyjeli k sedmi dopravním nehodám, které se odehrály mimo jiné na území
statutárního města Opavy. „Většinou se jednalo o kolizní situace mezi motorovými
vozidly, o dopravní nehody s menší škodou na majetku a bez zranění osob,“ podotkl
René Černohorský. K velmi vážně dopravní nehodě však došlo podle něj chvíli
před devátou hodinou ranní na ulici Olbrichova v Opavě. Sedmačtyřicetiletý muž
z Opavska řídil nákladní Volvo s návěsem ve směru od ulice Krnovská k ulici
Nádražní okruh. „Před vyznačeným přechodem pro chodce, a to v bezprostřední
blízkosti tříramenné křižovatky ulice Olbrichovy s ulicí Čapkovou, přibrzdil a nechal
po přechodu pro chodce přejít od budovy Slezské univerzity k budově
České spořitelny, tedy z pohledu jeho jízdy zprava doleva, chodce,“ uvedl mluvčí
opavské policie. Když se však opětovně rozjížděl, přehlédl rovněž stejným směrem
přecházející osmdesátiletou místní ženu, kterou zachytil pravou přední části nákladní
soupravy. „Po nárazu byla chodkyně zaklíněna pod vozidlem a vlečena do prostoru
křížení s ulicí Čapkovou. Při tomto utrpěla zranění těžšího charakteru s nutností
okamžitého transportu leteckou záchrannou službou do Fakultní nemocnice
s Poliklinikou v Ostravě-Porubě,“ doplnil René Černohorský. Žena ještě téhož dne
na následky svých zranění zemřela. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob
nedošlo a orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče negativně.553
Fyzické napadení v rámci skupinky mladistvých řešili policisté v obchodním centru
Breda. „Ke skutku mělo dojít v době kolem páté hodiny odpolední 20. února 2017,
a to u toalet v druhém patře prodejního centra, kdy tři dívky ve věku 16–17 let a 17letý
mladík z Opavy slovně a následně i fyzicky napadli dvě dívky ve věku 15 a 17 let
z Bruntálska,“ upřesnil opavský policejní mluvčí. Po vulgárních výrazech čtveřice
mladistvých osob zaútočila na dvě dívky údery pěstí do obličeje, taháním za vlasy
a za svrchní oblečení, kdy došlo k poškození jedné bundy se škodou ve výši tisíc
korun. Obě napadené dívky následně musely pro svá zranění lehčího charakteru
vyhledat lékařské vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici s dobou léčení
přibližně 5 dnů.554
Krádež peněženky s více než 4 tisíci korunami a platební kartou. Takový přečin
se odehrál v hypermarketu TESCO na Těšínské ulici 24. února. Neznámý pachatel
využil kolem půl dvanácté dopoledne chvilkové nepozornosti osmadvacetiletého muže
552
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z Opavy a z kapsy bundy mu odcizil peněženku s finanční částkou na hotovosti
4 300 korun, s různými osobními doklady a platební kartou. „Celková hmotná škoda
byla vyčíslena na 7 300 korun,“ upřesnil René Černohorský.555
Tři litry slivovice. Ty hlavně byly předmětem krádeže spojené s porušením
domovní svobody, které se odehrály na ulici Holasická v Opavě-Kateřinkách v noci
z 27. na 28. února. Do přízemního bytu v jednom z panelových domů se vloupal
neznámý pachatel a kromě tří litrů slivovice odcizil hotovost ve výši 200 korun.
„Poškozené 43leté místní ženě vznikla škoda ve výši 1 100 korun a škoda na zařízení
bytu činí 4 tisíce korun,“ upřesnil René Černohorský.556
Vyhrožování zabitím a soustavné slovní a fyzické napadání. Toho se od roku 2014
na své manželce dopouštěl o čtyři roky starší muž. Stalo se tak i 8. března v jejich bytě
v činžovním domě na Olomoucké ulici. Dvaapadesátiletý muž kolem půl desáté večerní
napadl svou osmačtyřicetiletou manželku a vyhrožoval jí zabitím, přičemž v ruce držel
kuchyňský nůž. „Vzhledem k tomu, že u něj orientační dechová zkouška prokázala
přítomnost alkoholu v dechu (více než 1,9 promile), zakročující opavská policejní hlídka
rozhodla o jeho dodání na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění,“
popsal René Černohorský. Vzhledem k intenzitě útoku byla podle něj celá záležitost
prověřována pro přečin nebezpečného vyhrožování. Následně bylo zjištěno, že muž
svou manželku slovně i fyzicky napadal již od roku 2014 a také ji úmyslně psychicky
týral. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl muž po svém vystřízlivění umístěn
do policejní cely územního odboru Policie České republiky v Opavě k dalším nutným
procesním úkonům.557
Dělostřelecký granát sovětské výroby. I takové „poklady“ se stále nacházely
na Opavsku i přímo v Opavě. Před devátou hodinou ranní 15. března 2017 oznámil
čtyřiadvacetiletý muž z Frýdeckomístecka, že při stavebních pracích na poli
za supermarkety na ulici Krnovská v Opavě-Jaktaři byl nalezen předmět, který vypadá
jako munice pocházející z období 2. světové války. Přivolaný pyrotechnik potvrdil,
že šlo o nevybuchlý dělostřelecký granát z 2. světové války ráže 82 mm sovětské
výroby.558
Velký rozruch a doslova policejní manévry vyvolalo fotbalové utkání ostravského
Baníku s domácím SFC Opava 18. března. Fanoušci obou týmů se vzájemně napadali,
házeli cestou i u stadionu různé předměty, užili pyrotechniky, útočili na policisty.
Příznivci Baníku se opakované pokusili dostat na stadion. Protiprávního jednání
se fanoušci dopouštěli již před samotným utkáním i po jeho skončení. K incidentům
mezi fanoušky docházelo u stadionu i cestou ze stadionu. Policisté omezili na osobní
svobodě na pět desítek osob, podezřelých z protiprávního jednání jak přestupkového
charakteru, tak jednání trestního. Mezi zajištěnými či zadrženými byli fanoušci obou
sportovních týmů. Do Opavy dorazili i polští fanoušci, příznivci obou klubů. Při atacích
byli lehce zraněni čtyři policisté, zraněn byl i služební kůň. Poškozena byla též služební
vozidla. Několikrát byli ke zraněným fanouškům povoláváni záchranáři. Celkově bylo
555
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nasazeno okolo čtyř stovek policistů. Někteří fanoušci byli podezřelí z trestných činů
násilí proti úřední osobě.
Kolem 22.45 hodin dne 18. března před jednou z opavských restaurací napadl kopem
policistu speciální pořádkové jednotky osmatřicetiletý muž. „Podezřelý rovněž kopal
do služebního vozu. Muž byl policisty zpacifikován za užití donucovacích prostředků,“
přiblížila mluvčí ostravského ředitelství Policie České republiky Gabriela Holčáková.
Policista byl ošetřen, doba léčení nebyla v tu chvíli specifikována. K objasnění
okolností věci zahájili opavští policisté úkony trestního řízení pro trestný čin násilí
proti úřední osobě. Pachateli skutku hrozil trest odnětí svobody až na čtyři léta.
Ke smrtelnému zranění polského fanouška týmu spřízněného s opavským došlo
následující den. Jednačtyřicetiletý muž vrávoral nad ránem po železniční trati směrem
z Opavy. Při střetu s vlakem utrpěl smrtelná zranění.559
Vojenskou munici z 2. světové války zneškodňoval pyrotechnik v Opavě 21. března
hned dvakrát. Nejprve šedesátiletý muž z Opavy nalezl při provádění zemědělských
prací na poli v opavské městské části Podvihov dělostřeleckou minu ráže
82 milimetrů a zbytky motoru reaktivní střely, a poté 44letý muž z Opavy oznámil
nález dělostřeleckého granátu ráže 75 milimetrů na poli mezi obcemi Malé Hoštice
a Chlebičov.560
Neznámý pachatel v době kolem čtvrté hodiny odpolední 21. března 2017 využil
chvilkové nepozornosti obsluhy prodejny tabáku v prostorách supermarketu
na ulici Krnovská v Opavě-Jaktaři a z neuzamčené zásuvky pod prodejním pultem
odcizil 47 kusů dobíjecích kupónů O2, Twist, Vodafone a Trick o různých nominálních
hodnotách, čímž vznikla poškozené opavské firmě celková hmotná škoda na majetku
ve výši 14 150 korun.561
Neznámý pachatel se v dopoledních hodinách 24. března 2017 ve vnitrobloku
na Horním náměstí v Opavě vloupal do nákladového prostoru zde odstaveného
dodávkového motorového vozidla tovární značky Peugeot Boxer, odkud odcizil
elektrické vrtací kladivo zelené barvy v plastovém kufříku, vrtáky a sekací špice, vše
značky Bosch, čímž byla poškozené opavské společnosti způsobena celková hmotná
škoda na majetku ve výši 19 tisíc korun.562
Vášeň k čokoládě zřejmě vedla dvaačtyřicetiletého muže 26. března ke krádeži. Chvíli
po šesté hodině večerní totiž odcizil v supermarketu na ulici Dukelská v Opavě šest
kusů čokolád v celkové hodnotě 202 korun. „Po průchodu pokladní zónou bez úhrady
zboží byl zadržen pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny a následně
byl předán přivolané opavské policejní hlídce,“ upřesnil mluvčí opavské policie
René Černohorský. Šlo podle něj o recidivistu, poněvadž byl v posledních třech letech
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pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Bruntále
k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který již vykonal.563
Amphetamin či metamphetamin. Touto látkou byl ovlivněn řidič, který se na apríla
naboural na Sadové ulici v Opavě. Osmnáctiletý muž řídil vůz Škoda Fabia od ulice
Sadová k ulici Jaselská. „Při průjezdu levotočivou zatáčkou u budovy místní restaurace
a diskotéky dostal smyk, vyjel mimo komunikaci, přejel travnatý pás a chodník a narazil
do zdejšího billboardu,“ popsal nehodu René Černohorský. Kromě výše uvedeného
řidiče byl ve voze přítomen i další osmnáctiletý mladík z Opavska. Ke zranění osob
nedošlo. Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na 100 tisíc korun.
„Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče negativně, následný test na možnou
přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle byl pozitivní,
a to na návykové látky Amphetamin/Methamphetamin,“ upřesnil policejní mluvčí.564
Poškození cizí věci a porušení domovní svobody. Těchto přečinů se dopustil
neznámý pachatel tím, že se vloupal 21. dubna do jednoho z rodinných domů na ulici
Pekařská v Kateřinkách. „Odcizil odtud šperky ze zlata (dva prsteny se vsázenými
brilianty a smaragdy, pamětní mince), šest kusů různých dámských hodinek, náramky
a prsteny z bižutérie, finanční hotovost 4 tisíce korun a 50 euro, pánskou peněženku,
pánské hodinky a pět lahví alkoholu různých značek,“ vyjmenoval René Černohorský.
Poškozeným majitelům vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši více
než 133 tisíc korun.565
Nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
se dopouštěl v posledních pěti letech mladík z Hlučínska. Policisté mu sdělili obvinění
z výše uvedených zločinů v dubnu 2017. „V posledních pěti letech několikráte
neoprávněně zasadil (ve skleníku nebo volně na pozemku u rodinného domu,
kde trvale bydlí) semena konopí s úmyslem tyto vypěstovat, přičemž rostliny zaléval,
hnojil a vždy je na konci vegetačního období sklidil a usušil,“ popsal část pachatelových
skutků René Černohorský. Za dobu svého protiprávního jednání takto mohl získat
nejméně 4 kg sušiny marihuany, kterou následně užil pro svou potřebu, případně ji
zpracoval do podoby masti či fénixových slz, nebo ji poskytl dalším osobám. „V období
od roku 2011 do jara letošního roku pak na různých místech opavského okresu
poskytoval marihuanu zdarma či za úplatu v hodnotách od 80 do 150 korun,
a to nejméně třinácti lidem z Opavska a těmto rovněž dával zdarma pervitin nebo gram
této návykové látky jim prodával za částku 1 tisíc korun,“ dodal dále Černohorský.
Policisté také objevili zahradní chatku, ve které zajistili kompletní varnu na pervitin.
Provedenou domovní prohlídkou byla zajištěna i sušená rostlinná hmota konopí
(marihuana) o hmotnosti 3 kg. „Na řádném objasnění, zadokumentování a na celé
realizaci případu intenzivně pracoval od října 2016 speciální toxi tým opavských
policistů a kriminalistů, kdy kromě 3 kg marihuany a kompletní varny pervitinu byla
zajištěna i finanční hotovost jako výnos pocházející z prodeje drog, tedy jako výnos
z trestné činnosti,“ upřesnil tiskový mluvčí policie. Obviněnému muži hrozil trest odnětí
svobody od dvou do deseti let. V celé záležitosti byl vyšetřován na svobodě, poněvadž
563
564
565

https://www.policie.cz/clanek/informace-z-opavska-29-brezna-2017.aspx
https://www.policie.cz/clanek/informace-z-opavska-5-dubna-2017.aspx
https://www.policie.cz/clanek/informace-z-opavska-25-dubna-2017.aspx

243

soudce návrh na jeho vzetí do vazby neakceptoval a vše bylo nahrazeno slibem
probačního úředníka.566
V pátek 28. dubna bylo v suterénu budovy Slezské univerzity na Bezručově náměstí
č. 14 v Opavě slavnostně otevřeno specializované pracoviště. Skládalo se
z výukového bytu a výslechové místnosti. Obě tato nová zařízení měla sloužit
jak pro výuku a nácvik komunikačních a psychologických dovedností studentů,
tak i pro práci policistů a kriminalistů v podobě citlivě vedených výslechů. Jak uvedl
při slavnostním otevření specializovaného pracoviště náměstek hejtmana
Jaroslav Kania, stál před šesti roky u zrodu myšlenky zřídit speciální výslechovou
místnost či kompletní středisko, které bylo postupně rozšířeno o výukový byt. Investice
si vyžádala okolo 9 milionů korun.
Ve zmíněných místnostech bylo rovněž možné využít kamerový i zvukový záznam,
studenti se například mohli vžít do role vozíčkáře, a v praxi si tak případně vyzkoušet
běžný denní režim a celodenní lidské potřeby zdravotně postižených lidí. Specifický
suterénní byt byl tak určen převážně k výuce odborných předmětů realizovaných
na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, avšak mohl sloužit při realizaci
zvláště kritických výslechů, při kterých bylo nutné, aby všechny úkony probíhaly
v přirozeném prostředí případných obětí či svědků.
„Je nutné připomenout, že policisté územního odboru Policie České republiky v Opavě
mají již delší dobu zřízenou speciální výslechovou místnost v 2. patře budovy č. 17
na ulici Hrnčířské v Opavě, kterou v roce 2015 využili 73krát, v roce 2016
v 70 případech a letos již 28 krát. Byly, jsou a i nadále zde budou prováděny úkony
na dětech a nezletilých osobách, na dospělých lidech, znevýhodněných skupinách
obyvatel,“ uvedl mluvčí opavské policie René Černohorský. Tyto prostory tak podle něj
využívali oběti, svědci, pachatelé a policisté při realizaci zvlášť závažné trestné
činnosti, například domácího násilí, znásilnění, protiprávního jednání na seniorech
a handicapovaných občanech, k různým pohovorům, k psychologickým vyšetřením,
rekognicím, úkonům pracovníků OSPODu, ale i k speciálním neodkladným
výslechům.567
V brzkých ranních hodinách 1. května se neznámá osoba vloupala do restauračního
zařízení na ulici Beethovenova v Opavě, odkud odcizila tabákové výrobky
různých značek a také finanční prostředky. Celková hmotná škoda byla vyčíslena
na 14 800 korun a další škoda ve výši 500 korun vznikla na vypáčeném okně.568 V září
policisté vypátrali, že krádeže se dopustil dvaatřicetiletý muž z Opavska. Odcizené
tabákové výrobky i finanční prostředky následně použil pro svou vlastní potřebu a bylo
také prokázáno, že z místa bydliště k jízdě do Opavy využil svůj motocykl, který řídil
i přesto, že měl zákaz řízení všech motorových vozidel.569
Porušení domovní svobody a krádež. Toho se dopustil neznámý pachatel
mezi 7. a 8. květnem na ulici Česká v Kylešovicích. „Vysazením okna prádelny
vnikl do jednoho ze zdejších řadových rodinných domů, který prohledal a odcizil
notebook s nabíječkou, fotoaparát s paměťovou kartou a set dámských a pánských
566
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hodinek ze žlutého kovu, čímž poškozenému muži vznikla celková hmotná škoda
na majetku ve výši 14 tisíc korun,“ přiblížil René Černohorský.570
Čtyři králíci. Těch se zachtělo neznámému lapkovi v noci z 26. na 27. května. Vnikl
na oplocený pozemek na Ratibořské ulici v Opavě a po vloupání do uzamčené
králíkárny odcizil čtyři králíky v celkové hodnotě 520 korun. Dopustil se tak přečinu
porušování domovní svobody a přečinu krádeže.571
Při rekonstrukci Müllerova domu v Opavě byla 27. června nalezena nevybuchlá
puma. Přivolaní policisté zavřeli Komenského ulici od zimního stadionu po Praskovu
ulici pro pěší i pro vozidla MHD. „Po příjezdu dvou policejních pyrotechniků bylo
stanoveno, že se jedná o nevybuchlou leteckou zápalnou pumu s označením
Brand bombe C50 německé výroby o délce 70 cm a šířce 20 cm,“ upřesnil
René Černohorský. Zabezpečení místa nálezu bylo přítomno 7 policistů z opavského
obvodního oddělení, 3 policisté z dopravního inspektorátu územního odboru Policie
České republiky v Opavě a 2 strážníci Městské policie Opava. Po domluvě
s oprávněnými osobami byla munice převezena do sádrovcového lomu u obce
Kobeřice, kde proběhla řízená likvidace a znehodnocení předmětu pocházejícího
z období 2. světové války.572
Pervitin mohl za nehodu a zběsilé ujíždění policii 21. července v Opavě. Chvíli
po půlnoci opavská policejní autohlídka stavěla na ulici U Dubového mlýna
v Opavě řidiče motocyklu tovární značky KTM bez registrační značky, který na výzvu
k zastavení nereagoval a ujížděl po ulici Vojanova k ulici Na Nábřeží. „Ve své jízdě
dále pokračoval po ulicích Pekařská, Rolnická a Vrchní. Poté odbočil na ulici Filípkovou
v Opavě, městské části Kateřinky, zde však najel na chodník a následně narazil
do přijíždějícího služebního policejního automobilu tovární značky Škoda Octavia
a do oplocení jednoho z rodinných domů,“ popsal René Černohorský. Orientační
dechová zkouška vyzněla u dvaatřicetiletého muže z Opavska negativně, test
na návykové látky však byl pozitivní na pervitin. Muž byl následně převezen
do Slezské nemocnice k lékařskému vyšetření a ošetření, což bezdůvodně odmítl
a rovněž odmítl odběr krve a moči ke zjištění obsahu a množství drog v jeho těle. Bylo
také zjištěno, že v té době měl muž zákaz řízení všech motorových vozidel. Celá
záležitost tak byla v prověřování ze spáchání přečinu maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková
hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 26 tisíc korun.573
Poštovní známky a inflační bankovky. Ty se staly předmětem krádeže mezi
27. červencem a 2. srpnem. Poškozeným byl třiapadesátiletý muž z Opavy. Neznámý
pachatel mu odcizil z řádně nezajištěné skříně v půdním prostoru bytového domu
na Křižíkově ulici v Opavě různé věci v celkové hodnotě vyšší než 12 tisíc korun.
Konkrétně šlo o tři alba s přibližně patnáctistovkou poštovních známek a s osmi set
kusy tzv. inflačních bankovek. „Dále došlo ke krádeži kovového modelu parní
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lokomotivy, dvou leteckých upomínkových plaket, letecké kožené kukly, secesní misky
a sady lžící,“ dodal dále René Černohorský.574
Hned tři bytové jednotky si vzal na mušku lupič 8. srpna na ulici Černá
v Kateřinkách. „Po vypáčení dveří tak neznámá osoba či osoby neoprávněně vešly
či vstoupily do bytů tří poškozených majitelů, čímž vznikla celková hmotná škoda
na majetku ve výši nejméně 25 tisíc korun,“ popsal skutky René Černohorský. Odcizen
byl například notebook, finanční hotovost 150 euro a pánský snubní prsten ze dvou
druhů zlata.575
Při výkopových pracích na stavbě východní části severního obchvatu za ulicí Hlučínská
v Kateřinkách bylo 17. srpna nalezeno osmnáct kusů německých dělostřeleckých
nábojů ráže 88 mm a jeden panzerfaust. Munici si pracovník pyrotechnické expozitury
převzal na místě a odvezl k zneškodnění.576
Chvíli po šesté hodině podvečerní 24. srpna byla policejní hlídka z opavského
obvodního oddělení vyslána k panelovému domu na ulici Zámecký okruh v Opavě,
kde došlo k vyhození dětského jízdního kola z 6. patra domu. Jízdní kolo následně
dopadlo na plachtu korby zde stojícího nákladního motorového vozidla, kterou protrhlo,
a poškozenou společností byla škoda na majetku vyčíslena ve výši 4,5 tisíce korun.
Při prošetřování a prověřování celé události, která je v této chvíli kvalifikována
jako přestupek proti majetku a jako přestupek proti občanskému soužití, bylo
zakročujícími policisty zjištěno, že silně podnapilá jednapadesátiletá místní žena
po hádce se svým manželem vzala do rukou dětské jízdní kolo a toto ze zlosti vyhodila
z okna jejich bytu. Prvotními procesními úkony na místě protiprávního jednání nebylo
zjištěno, že by došlo k ohrožení spoluobčanů a případně i procházejících osob, přesto
se nyní zkoumá, zda nebyla naplněna skutková podstata některého z trestných činů.
Vzhledem ke své podnapilosti (orientační dechová zkouška prokázala hodnotu téměř
2,2 promile alkoholu v dechu) byla výše uvedená žena umístěna na opavské
protialkoholní záchytné stanici k vystřízlivění a celá záležitost byla nadále prověřována
ze strany policistů obvodního oddělení v Opavě.577
Fantom
opavských
restaurací.
Tak
se
říkalo
třiačtyřicetileté
ženě
z Frýdeckomístecka, která se od 13. května do 17. srpna 2017 dopouštěla přečinu
podvodu. „Svou trestnou činnost spáchala nejméně v 6 opavských provozovnách
a restauracích,“ upřesnil René Černohorský. Žena tak způsobila celkovou hmotnou
škodu na majetku ve výši více než 5 200 korun. „Po konzumaci jídla a pití v různých
restauracích vždy uvedla vymyšlenou legendu, že peníze na hotovosti zapomněla,
že tedy na zaplacení útraty nemá dostatečnou finanční hotovost a má pouze platební
kartu, která však nikdy nebyla funkční a transakce vždy byla odmítána,“ dodal
Černohorský. Personálu následně slibovala, že si jen odskočí peníze vybrat
do bankomatu a že finance donese okamžitě, případně následujícího dne, což nikdy
neučinila.578
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Muž si vymyslel krádež. Šestatřicetiletý muž z Karviné oznámil 13. září vloupání
u hypermarketu Tesco do auta a odcizení 96 tisíc korun, mobilního telefonu, navigace
a batohu s různými osobními doklady a s platební kartou. Policistům se podařilo
prověřit, že si uvedený skutek muž vymyslel. Uvedenou finanční hotovost,
která mu byla svěřena zaměstnavatelem, zpronevěřil a použil ji pro svou osobní
potřebu za účelem uhrazení svého dluhu. „Hodinu před údajným vloupáním si sám
na odpočívadle u Opavy-Vávrovic rozbil skleněnou výplň dveří automobilu
a své osobní věci společně s navigací vyhodil do kontejneru na nezjištěném místě
v Opavě, a to cestou k opavskému hypermarketu,“ uvedl René Černohorský. Policisté
skutek prošetřovali jako přečin zpronevěry.579
Osmnáctiletá žena ze Šumperska vytratila z kapsy bundy peněženku s 19 tisíci
korunami. Stalo se tak 23. září v areálu nákupního centra na ulici Hlučínská
v Kateřinkách. „Když oznamovatelka bezprostředně poté na ztrátu přišla, tak své
osobní věci a peněžní prostředky hledala, jenže je již nenašla,“ poznamenal policejní
mluvčí. Policisté vyzvali případného nálezce, aby peněženku s doklady a s financemi
vrátil, neboť v opačném případě by se tak mohl dopustit přečinu zatajení věci a přečinu
neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.580
Muž vyhrožoval sebevraždou. Na ulici Bílovecká 24. října v odpoledních hodinách
v sedmém patře domu seděl muž na okenní římse a vyhrožoval sebevraždou.
„Prvosledová hlídka opavských policistů okamžitě vyjela na místo události a navázala
prvotní důležitou krizovou komunikaci s poškozeným,“ uvedl René Černohorský.
Přivolali také zdravotníky a hasiče a zajistili okolí domu. Na místo události se po krátké
době dostavili policejní vyjednávači, kteří si přebrali osobní komunikaci s poškozeným.
Akce byla úspěšně ukončena po třech hodinách. „Důvodem mužova jednání měl být
špatný psychický stav z důvodu osobních problémů, které umocnil ještě požitý alkohol.
Dechová zkouška vykázala hodnoty přesahující 1,5 promile. Po zajištění byl muž
předán zdravotníkům,“ dodal Černohorský.581
Devatenáctiletý muž bez domova mezi 24. a 25. říjnem odcizil z Minizoo
při SVČ Opava sedm králíků. „Muž vnikl na pozemek na ulici Husova, kde rozbil
skleněnou výplň skleníku. Vnikl dovnitř a odcizil z kotců sedm králíků, klec a plastovou
přepravku v celkové škodě 2 500 korun,“ upřesnil René Černohorský. Muž se podle něj
k trestné činnosti doznal. „Policistům ještě podezřelý sdělil, že zvířata měl v úmyslu
sníst. Dále také uvedl, že želvy, které v Minizoo byly, brát nechtěl, protože mají krunýř
a z jedné z přepravek chtěl vzít nějaké zvíře, které ho však kouslo a uteklo – jednalo se
o fretku,“ dodal Černohorský. Podezřelému hrozil trest odnětí svobody do výše dvou
let.582
Prvního listopadu došlo k havárii na točně trolejbusů v Kateřinkách. Před osmou
hodinou ranní dvaašedesátiletý řidič z Opavy popojížděl s trolejbusem, sešlápnul
akcelerátor a vyrazil prudce dopředu, přičemž narazil do budovy místní zastávky.
„V blízkosti trolejbusu se nacházel i 58letý muž z Opavy, který zde prováděl stavební
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práce a byl rozjetým hromadným dopravním prostředkem sražen a zraněn s nutností
leteckého transportu do ostravské fakultní nemocnice. Ke zranění řidiče ani dalších
zúčastněných osob nedošlo, v trolejbuse se v době dopravní nehody nenacházeli
žádní cestující, orientační dechová zkouška i testy na možnou přítomnost návykových
látek v těle zaměstnance městského dopravního podniku vyzněly negativně a celková
hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši jednoho a půl
milionu korun.583
Krádež dětského nákupního vozíku se odehrála v hypermarketu Tesco na Těšínské
ulici. Dva muži ve věku dvaceti let se přečinu krádeže ve formě spolupachatelství
dopustili kolem jedenácté hodiny večerní. Odcizili volně odstavený nákupní vozík
ve tvaru dětského autíčka. „S tímto následně šli po ulici Těšínská ve směru do centra
města, přičemž byli přistiženi projíždějící službukonající policejní hlídkou,“ popsal
událost René Černohorský. Jeden z výše uvedených mužů byl v silně podnapilém
stavu. Orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu téměř 1,9 promile
alkoholu. Policisté jej předali na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě
k vystřízlivění. Druhý muž, ačkoliv také opilý, byl umístěn na policejní celu. Oba muži
byli recidivisté. V posledních třech letech byli pravomocně odsouzeni a potrestáni
rozsudky Okresního soudu v Opavě. Jeden z podezřelých mužů měl stanoven
podmíněný trest odnětí svobody do srpna roku 2018 a musel vykonat i 240 hodin
obecně prospěšných prací. Druhý muž měl rovněž určen podmíněný trest odnětí
svobody, a to do února 2018, a byl mu vysloven i trest 300 hodin obecně prospěšných
prací.584
Suverénně nejopilejšího muže v tomto roce pacifikovali policisté z opavského
obvodního oddělení před desátou hodinou dopolední 8. listopadu. Dvaačtyřicetiletého
muže zajistili na Praskově ulici. „V silně podnapilém stavu se válel v přilehlém křoví,
nebyl schopen chůze ani komunikace, bezprostředně tak ohrožoval svůj život a zdraví
a budil veřejné pohoršení u kolemjdoucích spoluobčanů,“ upřesnil René Černohorský.
Orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu téměř 4,5 promile alkoholu.
Putoval ihned na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění. Tento případ
byl prošetřován jako přestupek proti veřejnému pořádku, ke zranění žádné
ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla ani žádná škoda na majetku.585
Vnuci udeřili i v Opavě. Šestého prosince neznámý pachatel kolem jedenácté hodiny
dopolední telefonicky volal do místa trvalého bydliště šestadevadesátileté ženy
z Opavy, které se představil jako její vnuk Honza a vylákal na ní pod smyšlenou
legendou finanční prostředky. „Při rozhovoru uváděl, že se dostal do velkých
nepříjemností, jelikož své finance zaslal omylem na špatný účet a v současné chvíli
se nachází u notáře, kdy nutně potřebuje něco uhradit,“ uvedl René Černohorský.
Na smluvenou schůzku poslal svého údajného advokáta, kterému tak měla „babička“
předat peníze. Setkání se konalo okolo třetí hodiny odpolední téhož dne u restaurace
Kotelna na ulici 17. listopadu v Opavě-Kylešovicích. Muž, který si přijel pro finanční
hotovost, potvrdil smyšlenou historku „babičce“ i jejímu manželovi. Následně
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si domnělý advokát převzal finanční částku na hotovosti ve výši 120 tisíc korun a odjel
neznámo kam.586

Vězeňská služba
Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava byl umístěn do dvou
nezávislých objektů: na Olomoucké ulici a na Krnovské ulici. V opavské věznici
vykonávali trest odnětí svobody odsouzené ženy zařazené k výkonu trestu do věznice
s ostrahou v odděleních s vysokým, středním, s nízkým stupněm zabezpečení
a v oddělení se zvýšenou ostrahou. Muži byli odsouzeni do věznice s ostrahou
v oddělení se středním stupněm zabezpečení. Celková kapacita věznice je stanovena
na 372 míst (4 m2 na osobu), 322 pro výkon trestu odsouzených mužů a žen,
50 pro výkon zabezpečovací detence mužů.
Věznici navštívila 22. března delegace z Norska. Návštěva proběhla díky spolupráci
s touto zemí, která v minulém roce financovala přebudování staré kotelny na výrobní
a výukové prostory.587
Výslechová místnost, která by měla sloužit převážně k výslechům zneužívaných dětí,
žen a případně mužů, byla otevřena 28. dubna v budově Slezské univerzity. K jejímu
vybavení přispěla také Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence
v Opavě, a sice hračkami, které byly vyrobeny odsouzenými ženami a muži.
Slavnostního otevření výslechové místnosti se za vedení věznice zúčastnila
plk. Mgr. Olga Navrátilová. „Hračky, které odsouzení vyrobili, jsou buďto dřevěné
(vláček, motorka, figurky známé z pohádek) a také látkové. Jde o postavičky dětí,
které budou skutečným obětem pomáhat snadněji vysvětlit, co se jim stalo,“ přiblížila
Kateřina Gatnarová. Dřevomodelářská dílna, kde tyto hračky vznikaly, se nacházela
na Krnovské ulici a měla již dlouhou tradici. Hračky zde vyrobené udělaly radost dětem
v nejedné opavské školce. Rovněž také hadroví panáčci, kterým se věnovaly ženy
na Olomoucké ulici, již putovali i na oddělení policie v Čechách nebo na dětské
oddělení opavské nemocnice.588
Ministr spravedlnosti ocenil i vychovatelku a terapeutku z opavské věznice.
Již potřetí předal ministr spravedlnosti Robert Pelikán ocenění pracovníkům z řad
Vězeňské služby České republiky a Probační a mediační služby. V tomto roce byla
mezi oceněnými také Mgr. Mária Killnarová, která pracovala v Opavě již od roku 1999
jako vychovatelka – terapeutka na specializovaném oddělení pro výkon ochranného
léčení protitoxikomanického, protialkoholního a léčení pro patologické hráčství,
jehož byla nedílnou a dlouholetou součástí. „Je vysoce odborně erudovanou
pracovnicí, která rovněž pracuje v poradně drogové prevence a je interním
supervizorem vězeňské služby. Velkou mírou se podílí na organizaci nestandardní
a jedinečné aktivity specializovaného oddělení, kterou je Klub abstinujících bývalých
odsouzených,“ podotkla tisková mluvčí věznice Kateřina Gatnarová. Slavnostní akt
proběhl v prostorách Brožíkovy síně Staroměstské radnice v Praze a kromě kategorie
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vychovatel byli ocenění také v kategoriích např. příslušník roku VS, Odborný pracovník
PMS, Čin roku, Tým roku, Manažer PMS roku a jiné.589
V září se ve věznici znovu objevila delegace z Norska, tentokrát přímo vedená
norskou velvyslankyní.590
Od 1. října 2017 zde byly zřízeny Oddíly specializované pro výkon ochranných
léčení pro odsouzené ženy kategorií dohled, dozor a ostraha jako realizace úkolu
ze Souboru protidrogových opatření ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody
na léta 1998–2000, který byl vypracován Generálním ředitelstvím VS ČR jako reakce
na naléhavou potřebu řešit drogový problém ve vězeňské populaci. Po konzultacích
se specialisty Psychiatrické léčebny v Opavě byl program Oddílu akreditován
zdravotnickým odborem Generálního ředitelství VS ČR a úzce spolupracoval
s Psychiatrickou léčebnou v Opavě a udržoval aktivní kontakty s institucemi
zabývajícími se drogovou problematikou. Pracovníci specializovaného oddílu
se účastnili odborných stáží, konferencí a seminářů k tematice prevence a terapie
závislostí, byli v trvalém kontaktu s protidrogovými koordinátory místních úřadů v celé
České republice, s organizacemi praktikujícími péči o osoby závislé na psychotropních
látkách a s různými kontaktními centry, nestátními organizacemi SANANIMem,
Renarconem aj.591
Po roce se konal dne 17. listopadu 2017 Klub abstinujících klientek
Specializovaného oddílu Věznice a ústavu pro VZD Opava. V roce 2017 klub navštívilo
celkem 14 bývalých klientek. Některé z nich dojíždějí pravidelně, což svědčilo o tom,
že se po propuštění postavily na vlastní nohy a abstinenci, i když někdy obtížně,
zvládaly.
Věznice v tomto roce navázala spolupráci s neziskovou organizací Sázíme
stromy, z. ú., která zase spolupracuje s firmami, obcemi a také jednotlivci.
Nezisková organizace chtěla zhotovit látkové pytlíky jako odměnu pro dobrovolníky,
kteří sázejí stromy. „Byl nápad, byl materiál, ale neměli nikoho, kdo by takové množství
mohl ušít. Paní Lenku Dočkalovou, která má za organizaci na starost severní Moravu,
napadlo oslovit naší věznici a pracovníkům oddělení výkonu trestu se nápad tak líbil,
že se na spolupráci hned domluvili,“ uvedla tisková mluvčí opavské věznice
Kateřina Gatnarová s tím, že díky této spolupráci se některé z odsouzených žen
naučily šít a také smysluplně trávily čas ve věznici. A právě tento „Pytlík s příběhem“
z opavské věznice získal v soutěži o Cenu Fóra Dárců 2017 první místo.592
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POŽÁRNÍ OCHRANA
Nyní věnujme prostor nejzajímavějším zprávám týkajícím se nejen opavské jednotky
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, ale také sborů dobrovolných
hasičů z Opavy a městských částí.
Dobrovolní hasiči ze západní části Opavska se účastnili společného cvičení se svými
polskými kolegy v polských Branicích v místní části Bliszczyce. Kvůli nepříznivému
počasí se cvičení muselo přesunout z prostoru v blízkosti řeky Opavy do hasičské
zbrojnice Bliszczyce. Hasiči se v cyklu přednášek seznámili s výbavou jednotek
dobrovolných hasičů na polské straně a prakticky si vyzkoušeli poskytování první
pomoci včetně použití cvičné verze defibrilátoru. „Procvičili i přípravu pro čerpání vody
ze zatopených objektů a způsoby evakuace při transportu osob z těžko dostupných
míst,“ uvedl Roman Otipka, vedoucí oddělení havarijního a krizového řízení.593
Pohár primátora města Opavy získali v tomto roce dobrovolní hasiči z Milostovic.
Na druhém místě ve 14. ročníku soutěže v požárním sportu O putovní pohár
primátora města Opavy se umístili hasiči z Vávrovic a třetí místo získali podvihovští
hasiči. Soutěž se uskutečnila v Komárově v sobotu 20. května a přihlásilo se
do ní všech dvanáct jednotek sborů dobrovolných hasičů z Opavy a městských
částí. Mimo soutěž se navíc zapojili i hosté z polské Ratiboře – Brzezie.594
Hasiči nacvičovali, jak zvládnout bleskové povodně. Cvičení ve spolupráci s policisty,
strážníky a členy krizového štábu Magistrátu města Opavy proběhlo v květnu
na Palhanci. Cvičení se skládalo i z evakuace žáků základní školy, umístění
ohrožených obyvatel v evakuačním centru Magistrátu města Opavy a také v záchraně
tonoucích osob na Stříbrném jezeře. Cvičení se účastnili profesionální hasiči z Opavy,
ale i jednotky dobrovolných hasičů z městských částí Opavy.595
Dobrovolní hasiči z Kateřinek převzali od primátora města nový hasičský vůz. Vůz byl
pořízen za 1,31 milionu korun, 450 tisíci byl spolufinancován ze státního rozpočtu
České republiky. Moravskoslezský kraj přispěl částkou 225 tisíc korun, zbývající část
nákladů – 635 tisíc, byla pokryta z městského rozpočtu. Nový automobil sloužil
k přepravě osmi hasičů na místo zásahu. Specifický byl především svými rozměry,
kdy délka auta byla téměř 7 metrů, aby se dovnitř vešel raft, protože JSDH
Opava-Kateřinky měl okruh působnosti v blízkosti řeky Opavy.596
Následuje výběr těch nejzajímavějších případů, ke kterým hasiči v roce 2017 vyjížděli.
Pět jednotek hasičů zasahovalo v pondělí 9. ledna ráno v Opavě-Jaktaři u požáru
střechy části výrobní haly. Požár se obešel bez zranění, předběžná škoda byla
odhadnuta na 700 tisíc korun. Za oheň mohl zkrat po nahnutí uhnilého stožáru
593
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s venkovními elektrickými vodiči na kovovou střešní krytinu. V Jaktaři zasahovali
profesionální hasiči z Opavy společně se čtyřmi jednotkami dobrovolných hasičů –
Opava-Kylešovice, Opava-Komárov, Brumovice a Hradec nad Moravicí. Hasiči dostali
požár střechy a hořlavého materiálu uvnitř části haly pod kontrolu za hodinu,
dohašování s rozebíráním střešní konstrukce a odvětráváním jim zabralo další hodinu
a půl.597
Preventivně výchovný program Hasík CZ – Výchova dětí v oblasti požární ochrany
a ochrany obyvatelstva oslavil v roce 2016 dvacet let svého trvání v ČR. U příležitosti
tohoto výročí se konalo na Územním odboru Opava HZS MSK 8. března 2017
slavnostní setkání nejaktivnějších instruktorů tohoto programu. Oceněno bylo
celkem 14 nejaktivnějších a nejdéle pracujících instruktorů, z toho jedna žena –
Tereza Martínková.598
V rámci Opavské senior akademie, kterou pro osoby starší padesáti let otevřelo
Statutární město Opava v únoru, se uskutečnila přednáška Prevence požárů
aneb Společně a bezpečně. Vedla ji za Hasičský záchranný sbor MSK koordinátorka
preventivně výchovné činnosti Petra Magerová. „Senioři měli až nebývalý zájem, řadu
dotazů a chuť poznat, jak chránit sebe a své zdraví,“ hodnotila přenášející.599
Rozsáhlé taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS)
v Opavě proběhlo 10. května. Tématem cvičení bylo prověření připravenosti složek IZS
a dalších institucí v případě přirozené povodně na řece Opava. „Taktického cvičení
se kromě složek IZS (Hasičský záchranný sbor MSK, 15 jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí, Zdravotnická záchranná služba MSK a Krajské ředitelství policie MSK)
účastnili zástupci místní samosprávy a vedení města, Městská policie Opava, správce
povodí (společnost Povodí Odry) a Městský dopravní podnik Opava,“ popsal
zastupující tiskový mluvčí moravskoslezských hasičů Marek Gašparín. V rámci cvičení
se simulovala situace, kdy v důsledku silných bouřek a přívalových dešťů dojde
k vzestupu hladiny řeky Opava, jejímu následnému rozlivu mimo koryto řeky a ohrožení
zastavěných částí města (v Opavě-Vávrovicích, místní části Palhanec). V reakci
na vzniklou situaci operační a informační středisko HZS MSK mělo informovat
zástupce místní samosprávy a vedení města o vzniklé situaci a následně mělo dojít
ke svolání krizového štábu města Opava. V postižených místech proběhla evakuace
obyvatelstva a započalo se s výstavbou protipovodňové hráze v místní části Palhanec.
Jednotky požární ochrany současně prováděly záchranu tonoucích osob na vodní
ploše Stříbrné jezero. V prostorách Magistrátu města Opava na Krnovské ulici
zasedala stálá pracovní skupina krizového štábu města. Zde bylo rovněž vytvořeno
evakuační centrum, kam byly sváženy evakuované osoby (44 dětí a 4 učitelé
ze základní školy) a procvičovaly se postupy nouzového přežití obyvatelstva.600
Šest jednotek hasičů zasahovalo v úterý 29. srpna odpoledne v areálu jezdeckého
oddílu v Opavě-Kateřinkách u požáru přístřešku u velké konírny. Hasičům se společně
s ošetřovateli koní podařilo včas vyvést všech 17 koní do bezpečí před nebezpečným
597
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kouřem i případným rozšířením ohně na stáje, k němuž ale díky rychlému zásahu
hasičů nedošlo. Koně tak skončili v bezpečí na pastvině. Za požár mohlo dítě,
které si hrálo u 40 balíků lisované slámy, uskladněných v přístřešku, se zapalovačem.
Předběžná škoda byla odhadnuta na 20 tisíc korun – na slámě a stavební části. Požár
likvidovala jednotka HZS MSK Opava a společně s ní čtyři opavské jednotky
dobrovolných hasičů – Kateřinky, Podvihov, Kylešovice a Komárov, a také jednotka
dobrovolných hasičů z Kravař.601
Den požární bezpečnosti proběhl 13. října i v Opavě. Také o profesionální hasiče
z Opavy a Opavska byl velký zájem. Do opavské stanice přišlo na 500 malých i velkých
zájemců, po stovce osob na stanice v Hlučíně a Vítkově. Byly připraveny ukázky
hašení požáru hořlavých kapalin, záchrana osob z výšky a zásah u dopravní nehody
s vyprošťováním osob.602
Dvě jednotky hasičů zasahovaly v sobotu 18. listopadu u střetu osobního automobilu
a vlaku v opavské části Předměstí. Nehoda byla hlášena před dvaadvacátou hodinou.
K zásahu vyjeli hasiči ze stanice HZS MSK v Opavě a také jednotka podniku SŽDC
z Ostravy. „V osobním vozidle zůstala zaklíněna jedna osoba, hasiči ji museli opatrně
vyprostit pomocí hydraulických nástrojů. Druhému cestujícímu z osobního automobilu
poskytovali do příjezdu zdravotníků předlékařskou pomoc,“ uvedl mluvčí hasičů
Jakub Kozák. Nikdo z osmi lidí, kteří v době srážky jeli ve vlaku, nebyl zraněn. Trať
byla zprovozněna necelou půl hodinu po půlnoci.603
Profesionální hasiči HZS MSK z Opavy zachránili v pondělí 27. listopadu ráno z ledové
řeky Opavy u mostu na Ratibořské ulici seniorku, která do vody spadla patrně
v souvislosti s náhlým zdravotním problémem. „Hasiči za ní skočili v běžném
zásahovém oděvu. Poskytli ji předlékařskou pomoc a zajistili všechny životní funkce.
Žena zůstala při vědomí a po určité době byla schopna i omezeně komunikovat,“ uvedl
mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. Žena, jak sama hasičům řekla, šla
po cyklostezce vedoucí podél břehu řeky Opavy. Najednou se jí zatočila hlava
a skončila ve vodě. Hasiči ji objevili zhruba pět metrů od břehu a rychle vynesli ven.604
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VOJÁCI
Informace o 53. pluku průzkumu a elektronického boje Generála Heliodora Píky byly
čerpány z portálu http://www.53pluk.army.cz/ a http://www.acr.army.cz.
V roce 2017 byl velitelem 53. pluku průzkumu a elektronického boje Generála
Heliodora Píky plk. gšt. Pavel Varmus. Pluk byl dislokován v Jaselských kasárnách
v Opavě. V posádce Opava se nacházelo velení a štáb 53. pluku, velitelství
532. praporu elektronického boje a část jeho jednotek, jednotlivých rot. Další jednotky
praporu elektronického boje byly rozmístěny v posádce Tábor. Posádka Prostějov je
pak domovem 102. průzkumného praporu a 533. praporu bezpilotních systémů.
Dalšími součástmi pluku jsou stacionární průzkumná stanoviště – Božice, Velký Zvon,
Kříženec, Tachov, Nakléřov a Osoblaha.
Kromě plnění úkolů vyplývajících z poslání pluku v České republice se v roce 2017 již
čtvrtým rokem účastnili opavští vojáci mezinárodní mise českých strážních rot
na základně Bagram, kde byl na území Afghánistánu nasazen v rámci jednotky ISR
(Intelligence, Surveillance, Reconnaissance) bezpilotní průzkumný prostředek
ScanEagle. Vojáci ze 102. průzkumného praporu, kteří bezpilotním průzkumným
prostředkem disponují, provedli ve dvou čtyřměsíčních turnusech více než 400 letů
v denní i noční době jako podporu strážních rot a koaličních jednotek působících
v provincii Parwan.
V červnu 2017 se vojáci 53. pluku průzkumu a elektronického boje a dalších složek
AČR se zástupci společností URC Systems, ERA a státního podniku Vojenský
výzkumný ústav Brno zúčastnili cvičení v Německu Baltic CESMO Trial 2017. Cvičení
probíhalo od 12. do 22. června v prostoru německých základen Putlos a Todendorf
a účastnilo se ho celkem 47 vojáků a 16 kusů techniky. Cílem cvičení bylo podpořit
rozhodovací proces velitelů prostřednictvím sdílení výstupní informace z jednotlivých
prostředků (senzorů), a její následná distribuce ve formě uceleného operačního
obrazu, který poskytoval přehled o prostředcích a situaci na bojišti.
V červenci 2017 se vojáci 53. pluku průzkumu a elektronického boje a dalších
složek AČR zúčastnili cvičení v Polsku CWIX 2017 v sekci JISR. Při cvičení
spolupracovali se zástupci divize Informačních systémů společnosti URC Systems
a zástupci společnosti DELINFO. Cvičení navštívili zástupci orgánů NATO
a dalších zemí Severoatlantické aliance, včetně generálního tajemníka NATO
Nora Jense Stoltenberga.
Patnáctého srpna navštívil opavský region náčelník Generálního štábu, armádní
generál Josef Bečvář. První zastávkou byl Vojenský veterinární ústav v Hlučíně a poté
pokračoval do opavské posádky, konkrétně k 53. pluku průzkumu a elektronického
boje. Generál Bečvář v doprovodu velitele Pozemních sil generálmajora Štefana Kalety
a zastupujícího ředitele Odboru vojskového průzkumu a elektronického boje MO
plukovníka Pavla Nakládala se během návštěvy seznámil s činností jednotky a jejími
úkoly, které lze shrnout do dvou oblastí. Tou první je příprava a modulární vyčleňování
sil a prostředků ISR do 4. a 7. brigádního úkolového uskupení a zajištění elektronické
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ochrany vlastních vojsk a rušení protivníka. Druhou oblastí úkolů pak je monitorování
elektronické situace, zjišťování příznaků možného ohrožení a vytváření obrazu
o situaci ve vzdušném prostoru s využitím stacionárních a mobilních pasivních
systémů. Po úvodní prezentaci pak následovala prohlídka pracovišť Centra ISR,
rozvinutého místa velení jednotky ISR, techniky a speciálního vybavení pluku.
Praktické působení techniky předvedli opavští specialisté na dronu, který přinutili
k přistání, či při ukázce rušení signálů, které by mohly být využity k dálkovému
odpálení nástražných výbušných systémů. Generál Bečvář se rovněž zajímal
o další rozvoj pluku a plánovanou postupnou modernizaci techniky a vybavení
v nadcházejících letech.605
Osmnáctého srpna 2017 se v Jaselských kasárnách uskutečnil slavnostní nástup
příslušníků 53. pluku průzkumu a elektronického boje u příležitosti předání funkce
velitele 532. praporu elektronického boje. Tento prapor byl vyčleněn ze 111. praporu
radiotechnického průzkumu a REB Opava a v roce 2005 byl přejmenován
na 532. prapor elektronického boje. Je to specializovaný útvar k naplňování průzkumné
síly a prostředků umožňujících vypátrání, sledování, zaměřování, analýzu
a vyhodnocování činností elektronických prostředků protivníka. Jednotky praporu byly
dislokovány v posádkách Opava a Tábor. Dosavadním velitelem byl jmenován
podplukovník Karel Ondrášek, který byl do funkce ustanoven v roce 2011. Novým
velitelem se stal podplukovník Ivan Mahr, který od svého předchůdce převzal bojový
prapor 532. praporu. Slavnostního aktu se pod státní vlajkou a bojovými prapory
jednotek účastnil první náměstek primátora města Opavy Martin Víteček, velitel
102. průzkumného praporu podplukovník Pavel Hriník a vrchní praporčík
102. průzkumného praporu nrtm. Martin Mahr. Na závěr k nastoupeným vojákům
promluvil podplukovník Karel Ondrášek, který děkovnými slovy ohodnotil letitou
spolupráci všech svých kolegů a příslušníků opavské posádky při plnění služebních
úkolů.606
Na 17. ročníku Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil Armády České republiky konaném
na Letišti Leoše Janáčka v Ostravě reprezentovalo Armádu České republiky také
18 profesionálních vojáků a 29 příslušníků aktivní zálohy 53. pluku průzkumu
a elektronického boje. Veřejnosti představili zejména techniku, kterou používali k plnění
svých úkolů, ale také se opavská posádka se svojí technikou LRD 130 Kajman podílela
na dynamické ukázce obsazení důležitého mostu a zničení základny povstalců
s mechanizovanou četou, která byla vyzbrojena bojovými vozidly pěchoty BVP-2,
tankem 72M4CZ a dalšími prvky bojové podpory.
Specialisté a technika 53. pluku průzkumu a elektronického boje se v září 2017
zúčastnili operačně taktického cvičení Dark Shadow 2017. „Jedná se o vyvrcholení
plánu výcviku speciálních sil v tomto roce. V rámci cvičení se zaměřujeme
na komplexní prověření schopností speciálních sil k plnění úkolů na základě scénáře
reflektujícího současné hrozby bezpečnostního prostředí a hybridního vedení boje,“
uvedl na úvod prezentace připravené pro armádního generála Josefa Bečváře velitel
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601. skupiny speciálních sil plukovník David Franta, který byl zároveň i velitelem
úkolového uskupení na cvičení Dark Shadow 2017.607
Sedmadvacátého září 2017 byla v obci Ludgeřovice za přítomnosti velitele 53. pluku
průzkumu a elektronického boje plk. gšt. Pavla Varmuse slavnostně odhalena
a veřejnosti volně zpřístupněna první vzpomínková lavička válečných veteránů
na severní Moravě. Cílem a symbolem této lavičky bylo uctění a vzpomínka
na památku veteránů všech válek, ale zejména žijících i zesnulých příslušníků
ozbrojených sil České republiky. V opěradle lavičky bylo pět vyřezaných vlčích máků,
které připomínaly tragickou smrt našich pěti vojáků v Afganistánu v červenci 2014.
Žehnání vzpomínkové lavičce učinil místní farář P. Mgr. Václav Koloniční a kaplan
53. pluku průzkumu a EB kpt. Kamil Vícha pronesl modlitbu za padlé a mír.
Celorepublikovým autorem myšlenky uctění a vzpomínky na památku bojovníků
lavičkou válečných veteránů byl Petr Něnička. Tohoto nápadu se chytil David Chobot
a ve spolupráci se starostou obce Ludgeřovice Mgr. Danielem Havlíkem a za farnost
Mgr. Zdeňkem Uhrem provedli její realizaci. O tři dny později se ve stejné obci čestná
stráž 53. pluku průzkumu a elektronického boje zúčastnila slavnostního odhalení
pomníku plukovníka Jana Kubiše, příslušníka československé zahraniční armády
ve Velké Británii.608
Slavnostní nástup vojáků 53. pluku průzkumu a elektronického boje Generála
Heliodora Píky ke Dni vzniku samostatného Československa 28. října 1918
se uskutečnil 30. října 2017 na Horním náměstí v Opavě. Mezi čestnými hosty byli
přivítáni generálporučík Miroslav Žižka, velitel 7. mb plukovník gšt. Pavel Lipka,
vedoucí oddělení rozvoje schopnosti ISR plukovník gšt. Josef Havlík, starosta obce
Štítina Štěpán Koník, starosta obce Otice Mgr. Vladimír Tancík a válečná veteránka –
partyzánka a členka ČSOL, Mirka Kaštovská. Po přečtení Rozkazu ministra obrany
ke Dni vzniku samostatného československého státu ocenil velitel pluku
a generálporučík Miroslav Žižka vyznamenané vojáky rezortními medailemi
a pamětním odznakem pluku Za službu v ozbrojených silách České republiky I., II. a III.
stupně.609
Devětadevadesáté výročí konce I. světové války a Den veteránů 11. listopadu si přišli
vojáci 53. pluku průzkumu a elektronického boje pod velením plukovníka
gšt. Pavla Varmuse připomenout na Městský hřbitov v Opavě. Velitel pluku
se za doprovodu primátora města Opavy a válečných veteránů poklonil a květinou uctil
pomník 1. a 2. světové války. Vojákům byl přečten Rozkaz ministra obrany k příležitosti
Dne válečných veteránů, z úst majora Uhra zazněla modlitba a po ní následovala
minuta ticha a státní hymna.
Plnění úkolů ochrany vzdušného prostoru České republiky v podmínkách krize
a otevřeného konfliktu. To byl hlavní cíl cvičení nazvaného Clear Sky 2017,
kterého se ve druhé polovině listopadu 2017 kromě dalších jednotek zúčastnili i vojáci
z Opavy. Cvičení zasáhlo prakticky všechny kraje ČR. Scénář Clear Sky nabízel řadu
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incidentů. Vojáci museli reagovat na nestandardní situace ve vzdušném prostoru,
například na ztrátu spojení s pilotem letounu, lety v rozporu s letovým plánem,
na nehodu letounu, na civilní letoun v tísni či možné použití letadla k teroristickému
útoku. „Cvičící každý rok dokazují odbornou připravenost a profesionalitu
při zabezpečení a plnění našeho hlavního úkolu, kterým je nepřetržitá ostraha a obrana
vzdušného prostoru České republiky, ne jinak tomu bylo i v letošním roce,“ řekl velitel
261. střediska řízení a uvědomování plukovník Zdeněk Patera.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Poplatky za psy se pro rok 2017 nezměnily. Zůstala stejná sazba jako v roce
předchozím – tedy 600 korun za prvního psa a za každého dalšího 900 korun.
Zvýhodněni zůstali lidé pobírající jakýkoliv druh důchodu (starobní, invalidní, vdovský,
vdovecký či sirotčí). Ti za psa zaplatili 200 korun. Za každého dalšího pak 300 korun.610
Poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů se v roce 2017 nenavýšily. Obyvatelé Opavy
tedy za komunální odpad platili stejně jako v předešlém roce 495 korun, od poplatku
byly osvobozeny děti do tří let.611
Město si na zkoušku zapůjčilo elektromobil. Vozový park opavského magistrátu
se na dva měsíce rozrostl o elektromobil. Městu ho pro zkušební účely zapůjčila
energetická společnost E.ON. „Opava se loni v září zapojila do projektu Smart cities
a právě využívání elektromobilů je jedním z kroků, abychom se stali opravdu chytrým
městem. Magistrát a další městské organizace by podle mého měly být vzorem
ve využívání těchto moderních ekologických technologií. Byl bych rád, kdyby město
v budoucnu nahradilo alespoň část vozového parku právě automobily
s elektromotorem,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek. „Elektromobily mají
kratší dojezdovou vzdálenost, takže bychom je nevyužívali například pro delší pracovní
cesty, na vyřizování služebních záležitostí úředníků ve městě jsou ale podle mě
ideální,“ doplnil náměstek Halátek. Že to Opava s ekologickou dopravou myslí vážně,
potvrdila už tím, že v roce 2016 v květnu zprovoznila na parkovišti na Masařské ulici
veřejnou nabíjecí stanici pro elektromobily. Ta byla integrována přímo do sloupu
veřejného osvětlení a tímto inovativním řešením se stala prvním svého druhu v celé
České republice.612
Radní Moravskoslezského kraje (MSK) schválili doplňkovou kotlíkovou výzvu. Žádosti
o kotlíkovou dotaci na tepelná čerpadla a kotle na biomasu mohli zájemci podat
od 1. března. Projekt finančně podpořilo i statutární město Opava. Nově vyhlášený
doplňkový program zahrnoval pouze výměnu stávajících starých neekologických kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním za nové zdroje vytápění, které zpracovávaly
tzv. obnovitelné zdroje energie (tedy pouze na pořízení tepelného čerpadla nebo kotle
výhradně na biomasu).613
Zástupci Technických služeb Opava, s. r. o., převzali 16. května v ostravském
Provoze Hlubina v Dolní oblasti Vítkovic Cenu hejtmana kraje za společenskou
odpovědnost za rok 2016. Společnost zvítězila v kategorii Podnikatelský sektor – firmy
do 250 zaměstnanců. V oblasti společenské zodpovědnosti se firmě dařilo, obhájila
totiž prvenství za rok 2015. Za ten se stala i držitelkou Národní ceny za společenskou
odpovědnost – Podnikáme odpovědně v kategorii Malý a střední podnik. „Společenská
odpovědnost je jakási vyšší forma slušného chování k zákazníkům, k přírodě, k okolí.
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Znamená to, že se organizace nesoustřeďuje jen na zisk, ale i na environmentální
a společenské aspekty své činnosti. Společenská odpovědnost firmy je v zájmu
podniku samotného – zvyšuje totiž produktivitu práce, loajalitu zaměstnanců a přináší
podniku dlouhodobou konkurenční úroveň,“ vysvětlil provozně-technický náměstek
TSO Martin Girášek, který se předávání ceny zúčastnil společně s ředitelem
Janem Hazuchou.614
Opavané umí třídit odpad. Po loňském třetím místě si letos Opava z ekologické
soutěže o Keramickou popelnici odvezla „bramborovou medaili“. Soutěž porovnávala
množství tříděného odpadu v přepočtu na jednoho obyvatele. V kategorii měst
nad 15 tisíc obyvatel, do které slezská metropole patřila, zvítězil Třinec, druhý skončil
Bohumín a třetí příčku obsadil Český Těšín. Soutěž již od roku 2006 vyhlašuje
společnost EKO--KOM ve spolupráci s MS krajem. „Je to trošku zklamání, protože
už jsme dosáhli lepších výsledků. I tak ale všem Opavanům děkuji, že přistupují
ke třídění odpadu uvědoměle. Věřím, že se v dalších letech opět vrátíme
na čelní místa,“ uvedl náměstek primátora Dalibor Halátek, který cenu za město
v Hradci nad Moravicí převzal a připomněl, že Opava si v oblasti separace vede
velmi dobře.615
Přes dvě stovky dospělých a dětí se podílely na výsadbě přírodních prvků nedaleko
kaple svaté Anny poblíž Zlatníků. „Nový remíz přispěje k zvýšení druhové rozmanitosti
intenzivně zemědělsky využívané krajiny, dojde k vytvoření nových domovů
pro živočichy a snížení větrné i vodní eroze,“ uvedl Karel Kovalčík z odboru životního
prostředí. Akce byla realizována v rámci projektu Zelené hradby, přičemž v pátek
3. listopadu vysazovali stromy a keře žáci opavských základních škol – celkem
pomáhalo 182 žáků s učiteli. O den později přišla téměř čtyřicítka dobrovolníků z řad
veřejnosti. „Moc děkujeme všem, kteří se na výsadbě podíleli, terén byl náročnější
a počasí zpočátku moc nepřálo. Máme radost, že se podařilo realizovat takto rozsáhlou
akci,“ dodala Lenka Dočkalová z neziskové organizace Sázíme stromy. „Výsadba byla
poslední z řady doprovodných programů ke Dni stromů. „Hlavní oslavě počasí letos
nepřálo, tak jsem ráda, že alespoň obnova remízu se vydařila a žáci základních škol
i veřejnost měli možnost dozvědět se a sami si i vyzkoušet, jak se vlastně stromy
a keře sadí,“ uzavřela koordinátorka EVVO Kateřina Hnátová. Celkem se na necelých
400 metrech podařilo vysadit 40 stromů a 235 keřů sedmnácti domácích druhů. Akce
byla financována z národního dotačního programu Ministerstva životního prostředí
částkou 44 310 korun, grantem Patagonia ze Spojených států amerických ve výši
53 600 korun a město Opava přispělo částkou 13 800 korun.616
Regionální elektroderby mezi fanoušky MFK Karviná a SFC Opava o to, kdo donese
více elektroodpadu, ovládli opavští. Ti 14. října před utkáním SFC Opava
s FV Varnsdorf odevzdali do přistavených červených kontejnerů celkem 342 kusů
vysloužilých elektrospotřebičů. Karvinští o tři týdny později sesbírali 160 kusů. Prvních
100 fanoušků získalo za elektrosběr v obou městech vstupenku na následující domácí
zápas svého týmu. Vysloužilé elektrospotřebiče byly rozebrány a zrecyklovány.617
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POČASÍ
V této kapitole jsem využil především informace
hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava.618

ze

Zpravodaje

Českého

Leden
Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu
v Moravskoslezském kraji –5,5 °C, což je o 2,3 °C nižší hodnota než krajový normál.
Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně podnormální (chladný). V celostátním měřítku
byl leden podle médií nejstudenějším za posledních 77 let.619 V Opavě byla naměřena
třetí nejvyšší průměrná teplota z celého kraje (–4,0 °C). Nejchladnějším dnem byl
7. leden s nejnižším denním průměrem teploty vzduchu v Horní Lomné (–20,7 °C).
Během měsíce ledna spadlo průměrně nejméně srážek v Opavě (6,9 mm). Opava byla
na třetím místě, co do délky slunečního svitu v lednu (106,5 hodiny). Nejvíce svítilo
Slunce na Lysé hoře (139,5 hodiny). Historicky nejnižší teplota byla zaznamenána
2. ledna 1888 na měřící stanici Opava–Otice (–32,0 °C)
Nejvyšší průtok měla řeka Opava v Opavě 13. ledna (okolo 175 cm). Dlouhodobý
průměr měla řeka Opava (4,6 m3/s). Průměrný měsíční stav hladiny spodní vody
na vrtu v Kylešovicích byl 439 cm, přičemž dlouhodobý průměrný měsíční stav byl 409.
Ovzduší. Nejvyšší koncentrace PM10 v Opavě byly naměřeny 9. ledna. Koncentrace
ve výši 50 byly překročeny jen za leden celkem 15x.620
Únor
Území České republiky v noci na 24. února zasáhl silný vítr spojený s mohutnou
tlakovou níží Thomas. Na mnoha místech země komplikovaly železniční i silniční
dopravu popadané stromy, tisíce domácností byly bez proudu.621
Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu
v Moravskoslezském kraji 0,5 °C, což je o 2,2 °C vyšší hodnota než normál. Měsíc byl
v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Opavě byla naměřena nejvyšší průměrná
teplota vzduchu (1,5 °C).
V Opavě spadlo v rámci kraje nejméně srážek (12,4 mm). Nejvyšší hladina řeky Opavy
v Opavě byla 24. února (okolo 144 cm). Maximální průtok měla Opava 24. ledna
v 7:20 hodin (10,4 m3/s). Dlouhodobý únorový průměr měla řeka Opava ve výši
5,3 m3/s. Průměrný stav hladiny spodní vody byl v Kylešovicích 438 cm (dlouhodobý
průměrný stav byl 406 cm).
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Průměrné 24hodinové koncentrace PM10 byly překračovány v únoru na mnoha místech
v kraji. V Opavě to bylo 15x za měsíc, přičemž nejvyšších hodnot dosáhly koncentrace
suspendovaných částic 4. února (154 μg/m3).622
Březen
Průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji byla 5,4 °C, což bylo
o 3,5 °C více než krajový normál. Měsíc březen byl teplotně silně nadnormální.
Opava v Opavě kulminovala 23. března v 13:00 hodin při 10,4 m3/s. Průměrný měsíční
průtok řeky Opavy činil 6,1 m3/s (dlouhodobý měsíční průměr byl 9,7).
Hladina podzemní vody ve vrtu v Kylešovicích měla 428 cm (dlouhodobý průměrný
stav byl 391 cm).
Ovzduší na tom v březnu bylo o mnoho lépe než v lednu a únoru, a to i v samotné
Opavě. Čtyřiadvacetihodinové koncentrace PM10 zde překročily limit jen 3x. Nejvyšší
hodnoty dosáhly 14. března (67 μg/m3).623
Duben
V dubnu pokračovala „teplá vlna“, která začala koncem března. Na většině měřících
stanic v kraji maximální teploty překračovaly 20 stupňů a dokonce v Karviné bylo druhý
dubnový den zaznamenáno teplotní maximum ve výši 25,2 °C. Přesto byl duben v kraji
teplotně normální, průměrná teplota dosáhla hodnoty 6,4 °C, což byla o 0,3 °C nižší
hodnota než teplotní normál.
Devatenáctého dubna se do Opavy vrátila opět zima. Napadlo několik centimetrů
sněhu.624
Na konci měsíce ovlivňovala naše území zvlněná studená fronta, která přinesla
vydatné trvalé srážky zejména na východ sledovaného území, na západě padaly
srážky formou sněhu. První výraznější vzestupy hladin byly zaznamenány
od 22. dubna v povodí Opavy a Odry, kdy docházelo k tání sněhové pokrývky,
která napadla na celém území během předchozích dnů. Ke konci měsíce kulminovaly
řeky téměř ve všech povodích. Například na řece Opavě byl v Držkovicích vyhlášen
29. dubna třetí stupeň povodňové aktivity. Řeka Opava měla v Opavě v ten den okolo
5:20 hodin nejvyšší průtok v měsíci v hodnotě 69,9 m3/s, což znamenalo 1. stupeň
povodňové aktivity. Průměrný měsíční průtok měla 15 m3/s (dlouhodobý průměr byl
11 m3/s). Stav podzemní vody byl v Kylešovicích v dubnu průměrně 413 cm
(dlouhodobý průměr 384).
Ovzduší alespoň z hlediska PM10 bylo v dubnu zatím v nejlepší kondici za dosavadní
období roku. Limit byl překročen jen 4. dubna (52 μg/m3).625
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Květen
Podle předběžných výsledků byla průměrná měsíční teplota vzduchu
v Moravskoslezském kraji 13,0 °C, což je hodnota o 1,1 °C vyšší oproti krajovému
normálu. Měsíc byl v kraji hodnocen jako teplotně normální.
Začátkem měsíce ještě na řece Opavě dozníval 1. stupeň povodňové aktivity – průtok
55,1 m3/s, přičemž k vyhlášení prvního stupně je potřeba 55,5 m3/s. Řeka Opava měla
průměrný měsíční průtok 17 m3/s (dlouhodobý průměr byl 8,9 m3/s).
Z hlediska stavu ovzduší byly v Opavě jen nepatrně překročeny ve třech dnech
hodnoty přízemního ozónu (18. května 121, 19. května 123 a 30. května 127 μg/m3,
přičemž maximální osmihodinová koncentrace O3 pro ochranu zdraví lidí je
120 μg/m3).626
Červen
Večer 22. a v noci na 23. června se Českem prohnala silná bouře. Postihla hlavně jih
Moravy a Čech. Na Břeclavsku a Hodonínsku bylo bez proudu asi
2 000 domácností.627
Červen byl v kraji teplotně nad normálem. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla
17,6 °C, což znamenalo o 2,0 °C vyšší hodnotu než krajový normál.
Opava držela teplotní rekord pro 12. červen. V roce 1877 bylo ten den naměřeno
+36,8°C.
Začátkem měsíce dosáhl průtok Opavy hodnoty okolo 12 m3/s. Průměrný měsíční
průtok činil 4,4 m3/s při dlouhodobém průměru 6,8 m3/s.
Z hlediska kvality ovzduší došlo pouze ke dvěma překročením koncentrací přízemního
ozónu, a sice 3. června (135 μg/m3) a 28. června (122 μg/m3).
Červenec
V celém kraji byl červenec teplotně normální. Průměrná měsíční teplota vzduchu byla
17,9 °C, což znamenalo o 0,2 °C vyšší hodnotu než krajový normál z let 1981–2010.
Ke kolísání vodní hladiny na řece Opavě (hlavně v Děhylově) došlo 22. a 23. července.
Bylo způsobeno vypouštěním z VD Kružberk pro akci Vodácký sjezd Moravice.
Nejvyšší průtok řeky Opavy na měřeném profilu v Opavě byl 22. července okolo
22,7 m3/s. Průměrný měsíční průtok přitom byl 3 m3/s (při dlouhodobém průměru
7,8 m3/s).
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Koncentrace PM10 v ovzduší v Opavě byly pod přípustnými limity, jen koncentrace
přízemního ozónu byla mírně nad limitem 19. července (123 μg/m3) a 20. července
(126 μg/m3).
V tomto roce uplynulo již 120 let od chvíle, kdy se datoval počátek pozorování
na Lysé hoře. Dle záznamů byl tímto dnem 15. červenec 1897, kdy bylo zahájeno
pravidelné měření určitých meteorologických prvků, jednalo se v té době o množství
spadlých srážek, teplotu vzduchu, výšku nově napadlého sněhu a výšku celkové
sněhové pokrývky. K připomenutí tohoto výročí upořádal Český hydrometeorologický
ústav ve spolupráci s Českou meteorologickou společností ve dnech 14. až 15. června
2017 mezinárodní meteorologickou konferenci, která se uskutečnila v Bezručově chatě
na Lysé hoře. Konference byla rozdělena do osmi sekcí, do kterých bylo připraveno
a přihlášeno celkem 57 příspěvků, konference se zúčastnilo 103 účastníků a věnovala
se problematice meteorologických měření a klimatologii ve vyšších oblastech střední
Evropy.628
Srpen
Průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji byla 18,7 °C, což značilo
o 1,6 °C vyšší hodnotu než krajový normál pro léta 1981–2010 a o 2,8 °C vyšší
než normál pro období 1961–1990. Srpen se tedy dal hodnotit jako teplotně silně
nadnormální až mimořádně nadnormální.
Řeka Opava měla vlivem dešťů v povodí nejvyšší průtok 12. srpna krátce po půlnoci
(9,91 m3/s). Průměrný měsíční průtok měla 2,5 m3/s a dlouhodobý měsíční průtok
4,8 m3/s.
S kvalitou ovzduší se v Opavě v srpnu nic zásadního nedělo, vyjma 5 dnů
s překročením povolené koncentrace přízemního ozónu. Nejvyšší hodnota byla
naměřena 1. srpna (135 μg/m3).629
Září
Průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji byla 12,0 °C. Září bylo
teplotně normální. Slunce svítilo nejvíce v Ostravě-Porubě (96,7 hodiny), dále v Opavě
(96,3 hodiny).
Hladina řeky Opavy stoupla 19. září k průtoku 9 m3/s a kulminovala 21. září okolo
20. hodiny, kdy dosáhla průtoku 10,9 m3/s. Jinak průměrný měsíční průtok měla řeka
Opava 4,9 m3/s (dlouhodobý průměr 5,2 m3/s).
Stav ovzduší byl vcelku uspokojivý, jen 27. září stouply průměrné koncentrace PM10
na hodnotu 53 μg/m3.
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Podle Zpravodaje ČHMÚ bylo září 2017 o poznání „vodnatější“ oproti září 2016,
kdy stav sucha byl i na řece Opavě. Pro zajímavost – průměrný měsíční úhrn srážek
v Moravskoslezském kraji v září 2016 byl 35,6 mm a v září tohoto roku 2017 celkem
144,5 mm.630
Říjen
Průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji byla 9,1 °C,
což znamenalo o 0,9 °C vyšší hodnotu než krajový normál z let 1981–2010. Měsíc
byl teplotně normální. V Opavě byla zaznamenána třetí nejvyšší průměrná teplota
v kraji (10,5 °C). Opava byla také na druhém místě v kraji, co do počtu hodin
slunečního svitu (116,4 hodiny).
V závěru měsíce došlo k vzestupům hladin řek téměř na všech tocích. Řeka Opava
v Opavě kulminovala 30. října v 4:20 hodin při 16,2 m3/s. Měsíční průměr měla řeka
Opava na 5,8 m3/s (při dlouhodobém průměru 4,1 m3/s).
V druhé polovině října došlo v Opavě k dvojímu překročení povolených limitů PM10.
Stalo se tak 18. října (55 μg/m3) a 19. října (70 μg/m3).
V závěru měsíce se nad střední Evropou vytvořila výrazná tlaková níže nazvaná
Herwart, která způsobila silný vítr. „V průběhu rána a dopoledne v neděli 29. října
foukal zpočátku silný západní, postupně severozápadní vítr o průměrných rychlostech
12 až 17 m/s, v nárazech 20 až 30 m/s (až 120 km/h), na horách foukal vítr o síle
vichřice v nárazech 25 až 40 m/s (144 km/h). Na hřebenech hor foukal vítr o síle
orkánu,“ uvedl říjnový zpravodaj ČHMÚ s tím, že v tento den 23 z 35 měřicích stanic
ČHMU zaznamenalo rychlost větru přesahující rychlost vichřice (20,8 m/s). Hewart
se tak zařadil za orkán Kyril a vichřici Emmu.631
Listopad
Průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji byla v říjnu 3,7 °C,
což znamenalo o 0,7 °C vyšší hodnotu než teplotní normál 1981–2010 a měsíc byl
v kraji hodnocen jako teplotně normální. V Opavě byla zaznamenána druhá nejvyšší
průměrná teplota (5,1 °C). Opava byla opět druhá v délce slunečního svitu
(68,4 hodin), předběhl ji Krnov se 72,3 hodiny.
Většina řek v povodí Odry měla zvýšené hladiny zkraje měsíce, které pak začaly
klesat. Opava měla 1. listopadu průtok okolo 13,7 m3/s a na konci měsíce už to bylo
okolo 5 m3/s. Celkově měsíční průměr zaznamenala řeka Opava ve výši 6,4 m3/s
(dlouhodobý průměr 4,2 m3/s).
Co se čistoty ovzduší týče, celkem 4x byly v Opavě překročeny povolené limity PM10,
nejvíce se tak stalo 16. listopadu (88 μg/m3).632
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Prosinec
Průměrná měsíční teplota vzduchu v Moravskoslezském kraji byla 0,9 °C, což je
o 2,1 °C vyšší hodnota než krajový normál 1981–2010. Měsíc byl teplotně
nadnormální. V kraji spadlo průměrně 28,0 mm srážek. Opava byla místem s druhým
nejnižším průměrným úhrnem (5,6 mm).
Měřicí stanice Opava-Otice držela rekord pro den 9. prosinec. V roce 1879 tu naměřili
–30 °C.
Řeka Opava kulminovala 13. prosince na průtoku 8,19 m3/s. Průměrný měsíční průtok
přitom měla 5 m3/s a dlouhodobý průměr 4,1 m3/s.
K překročení koncentrace PM10 v ovzduší došlo v Opavě v prosinci jen dvakrát:
1. a 2. prosince (51 a 69 μg/m3).633

633

Zpravodaj Českého hydrometeorologického ústavu, pobočky Ostrava, č. 12.
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PRAMENY
Při práci na kronice jsem čerpal převážně ze zpravodaje Hláska, ze svých vlastních
záznamů a pozorování, dále z webu města, místního tisku, výročních zpráv podniků
a institucí, výročních zpráv škol a jejich webů a také z kontaktů napříč všemi spektry
společenského života v Opavě.

Milan Freiberg
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Kroniku města Opavy za rok 2017 schválila Rada města Opavy.
Dne 6. 5. 2020
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