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ÚVOD
Opava prošla v roce 2002 několika změnami.
Byl zrušen Okresní úřad v Opavě. V důsledku toho se změnila organizační struktura
Magistrátu města Opavy.
Do tohoto roku sahají počátky nové podoby náměstí Osvoboditelů či nových patrových
garáží.
Výrazně se dařilo opavským sportovcům.
Opava také po své vlastní zkušenosti z roku 1997 přispěla svou pomocí postiženým
z velkých povodní v Čechách a na jihu Moravy.
Nejen to, ale i mnoho dalších zajímavých událostí se seběhlo v tomto roce v Opavě.
Přeji zajímavé čtení.
Monika Štěpánková
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UDÁLOSTI ROKU 2002 V ČESKÉ
REPUBLICE
Leden
1. ledna vznikla Fakulta informačních technologií na Vysokém učení technickém
v Brně.
Únor
Vznikla česká Liberální reformní strana.
Duben
20. dubna zemřel Vlastimil Brodský, český herec (* 15. prosinec 1920).
Červen
10. června byl zahájen zkušební provoz prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín.
14. a 15. června proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Zvítězila
ČSSD (30,2 % hlasů), druhá byla Občanská demokratická strana (24,47 % hlasů),
svou pozici uhájili komunisté (18,51 % hlasů), kteří tak získali nejvíce hlasů od roku
1989.
30. června Praha přivítala tibetského dalajlámu, nejvyššího duchovního i světského
vůdce Tibetu, který přicestoval na pozvání prezidenta Havla.
Červenec
12. července byl Vladimír Špidla jmenován předsedou vlády.
Prezident Václav Havel jmenoval novou koaliční vládu složenou ze členů ČSSD,
lidovců a Unie svobody.
Na historicky první návštěvu ČR přijel do Prahy japonský císař Akihito s doprovodem.
Srpen
12. srpna Českou republiku zasáhly ničivé povodně, které si vyžádaly 17 lidských
životů a napáchaly celkové škody na majetku ve výši přesahující 73 miliardy korun.
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Velké a ničivé záplavy postihly i mnohé další evropské a asijské země. V Čechách je
povodeň označována za pětisetletou a k nejvíce postiženým oblastem se řadí města
a obce v jižních a severních Čechách podél Vltavy a Labe a také hlavní město Praha.
Stav ohrožení byl odvolán až 18. srpna.
Září
Vláda ČR musela čelit hrozící vládní krizi způsobené hlasováním členů Unie svobody
v poslanecké sněmovně.
Došlo k dosud největšímu bankovnímu loupežnému přepadení v historii České
republiky. Sumu 150 mil. korun uloupili v Praze tři muži z vozu, který přepravoval
peníze z pobočky Citibank.
30. září zemřel Miloš Macourek, český básník, autor pohádkových próz, dramatik,
režisér a filmový scenárista (* 2. prosince 1926).
Listopad
V senátních a komunálních volbách triumfovali nezávislí kandidáti a kandidáti za
Občanskou demokratickou stranu.
Ve dnech 21.–22. listopadu se konal summit Severoatlantické aliance v Praze. Do této
vojenské aliance bylo přijato sedm postkomunistických zemí. Při zasedání byla Praha
skoro vylidněná a došlo pouze k několika demonstracím převážně skupin anarchistů,
kteří se sjeli z některých zemí Evropy.
Prosinec
ČR podala žalobu na japonskou banku Nomura kvůli ztrátám Investiční a Poštovní
banky, kterou Nomura vlastnila. Ztráty byly vyčísleny na 263 miliardy korun.
Václav Klaus, předseda největší opoziční strany v ČR ODS, odešel po dvanácti letech
výkonu funkce z této strany. Novým předsedou se stal Mirek Topolánek.
V Praze demonstrovalo na 10 tisíc českých zemědělců za dotace z Evropské unie.
31. prosince ve 24.00 hodin přestaly v České republice existovat okresní úřady, jejichž
pravomoc přešla od 1. ledna 2003 na obce s rozšířenou působností.
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UDÁLOSTI ROKU 2002 VE SVĚTĚ
Leden
1. ledna začalo druhé funkční období Kofiho Annana ve funkci generálního tajemníka
OSN.
Únor
V Salt Lake City (USA) byly zahájeny zimní olympijské hry. Kateřina Neumannová
získala na svém prvním startu (závod na 15 km volnou technikou) bronzovou medaili,
Aleš Valenta získal zlato v akrobatických skocích na lyžích.
28. února začal zasedat Konvent o budoucnosti Evropy.
Březen
30. března zemřela Elizabeth Bowes-Lyon (královna Alžběta) neboli „Královna matka“
(* 4. srpen 1900).
Duben
Nastala vzácná velká konjunkce, při níž byly planety Merkur, Venuše, Mars, Saturn
a Jupiter všechny zároveň viditelné na severozápadní obloze těsně po soumraku.
25. dubna odstartovala z kosmodromu Bajkonur k ISS vesmírná loď Sojuz, na jejíž
palubě byl mimo jiné i druhý vesmírný turista Jihoafričan Mark Shuttleworth.
Květen
20. května se stal Východní Timor nezávislou republikou.
Jean-Pierre Raffarin se stal premiérem Francie.
Od 31. května do 30. června probíhalo v Jižní Koreji a Japonsku Mistrovství světa ve
fotbale 2002. Titul mistrů získal tým Brazílie, když ve finále zdolal Německo.
Červen
16. června papež Jan Pavel II. prohlásil Patera Pia jako Svatého Pia z Pietrelcina.
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Červenec
23.–28. července proběhly Světové dny mládeže v Torontu.
Září
Parlamentní volby na Slovensku vyhrálo Hnutie za demokratické Slovensko (HZDS)
a ve stejné době v Německu zvítězila vládní strana SPD.
Po 50 letech stálého vysílání se odmlčelo české vysílání rozhlasové stanice Radio
Svobodná Evropa.
Říjen
Nobelova cena za mír byla udělena bývalému americkému prezidentovi Jimmy
Carterovi.
Po letech se změnila modlitba růžence, papež Jan Pavel II. k ní přidal nový text.
V Moskvě došlo ke krvavému incidentu, kdy v divadle muselo zasahovat policejní
komando proti čečenským teroristům. Při akci bylo zabito 120 rukojmích (návštěvníků
divadla) a všichni Čečenci, kteří divadlo přepadli.
V jižní Itálii došlo k zemětřesení, když sicilská sopka Etna obnovila svoji činnost.
Listopad
21. listopadu se stal Viktor Janukovič ukrajinským premiérem.
Při předčasných volbách v Rakousku zvítězili tamní lidovci a kancléř Wolfgang
Schüssel.
Prosinec
11. prosince musela být nová varianta rakety Ariane 5 krátce po startu zničena.
14. prosince byl Hans Enoksen zvolen grónským premiérem.
Americká a britská letadla bombardovala jižní Irák.
31. prosince ukončil Microsoft podporu Windows 95.
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VEŘEJNÝ ŽIVOT
Silvestrovské veselí letos proběhlo poměrně v klidu. Takto zhodnotili tyto bujaré oslavy
hasiči, policisté i záchranáři. Hasiči nemuseli vyjíždět k žádnému požáru, policie
nemusela řešit žádné vážnější incidenty, a to ani na Horním náměstí, kde se kolem
půlnoci schází pěkná řádka lidí, z nichž mnozí jsou již řádně posilněni alkoholem.
Záchranná služba ošetřila krátce po půlnoci jen jedno lehké zranění způsobené
zacházením s pyrotechnikou, o něco více pak zranění způsobených pádem. Na
opavské záchytce se prospal pouze jeden občan, který zřejmě měl takovou radost
z příchodu Nového roku, že prokopl výlohu.1
Počet obyvatel Opavy rok od roku klesá. K 31. prosinci 2002 jich tu žilo 61 6412. Ve
městě Opava bylo registrováno k tomuto datu 54 500 obyvatel. Co se týče městských
částí, k nejobydlenějším patřily Malé Hoštice, kde žilo k poslednímu dni tohoto roku
1 832 obyvatel, k nejméně obydleným Milostovice s 266 obyvateli. Z okrajových částí
Opavy žije nejvíce lidí v Opavě-Předměstí, celkem 25 460 obyvatel.
V tomto roce se v Opavě narodilo celkem 300 kluků a 258 holčiček.
Zemřelo 591 lidí, z toho bylo 303 mužů.
Prvními občánky okresu narozenými v tomto roce v opavské porodnici byla dvojčata
Michael a Jan Göghovi. Michael se narodil jako první hodinu a třicet pět minut po
půlnoci, vážil 2,4 kg a měřil 46 cm, jeho bratříček Jan vážil 3,3 kg a měřil rovných
50 cm. „Otec chtěl být u porodu, jenže všechny linky byly po půlnoci obsazené. Stihl to
na poslední chvíli. Všichni z personálu byli moc příjemní a hodně mi pomáhali. Jsme
moc šťastní, že je máme. O tom, že budeme mít dva kluky, jsem už věděla dlouho, ale
ta první zpráva byl docela šok. S mými dvěma kluky z prvního manželství a klukem
mého přítele jich totiž bude celkem pět,“3 řekla 36letá maminka dvojčat v novinách.
V březnu byla celá rodina přijata na radnici primátorem města.4
Dne 3. ledna nastoupila zhruba osmistovka mužů základní nebo náhradní vojenskou
službu v opavské Výcvikové základně logistiky generála Píky. Slavnostní přísaha se
1
2
3
4

Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 1, ISSN 1212-2041.
Údaj obsahuje i počet obyvatel všech městských částí Opavy.
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 2, str. 3. ISSN 1212-2041.
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, únor, str. 7.
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konala v pátek 1. února ve dvě hodiny odpoledne před Památníkem II. světové války
v Hrabyni.
Téhož dne se také opavská veřejnost rozloučila s předním muzejním pracovníkem,
devadesátiletým Eustachem Bittnerem, znalcem militarií a také historie opavského
hřbitova.
Koledníci vykoledovali v letošní lednové Tříkrálové sbírce, pořádané opavskou
Charitou, 708 248 Kč. Podle slov hlavní koordinátorky sbírky Dagmar Sližové připadly
peníze ve výši 70 % celkové částky na projekty Denního stacionáře pro děti
s kombinovanými vadami Mraveneček a Domov Agapé. Zbývající částka byla použita
na humanitární pomoc, na rozvojový fond a na diecézní Charitu.5
15. ledna se na Ministerstvu vnitra ČR zaregistroval nově vzniklý Opavský železniční
klub, který svou historii začal psát už v minulém roce. Klub si dal za úkol propagaci
železniční (městské) dopravy, propagaci Opavska, chce pomáhat při pořádání
železničních akcí a výstav s železniční tematikou, vydávat propagační předměty
s železniční tematikou, pořádat výlety za železničními zajímavostmi, pořádat exkurze
do podniků, které zajišťují výrobu nebo opravy kolejových vozidel a navazovat
spolupráci s jinými železničními spolky. V tomto roce členové klubu spolupracovali
například na akcích Otvírání jara, 110 let trati Opava – Svobodné Heřmanice (Horní
Benešov), 130 let Olomouc – Krnov – Opava/Jindřichov ve Slezsku nebo na akci Den
železnice. A také se jim podařilo vydat brožuru k 110 letům trati do Svobodných
Heřmanic a založit své vlastní webové stránky se sbírkou fotografií historických
i moderních vlaků.6
Ve dnech 4.–10. února se agentura Rajka přestěhovala do zrekonstruovaných prostor
5. patra obchodního domu Breda. 11. února slavnostně otevřela nové prostory
a uspořádala Den otevřených dveří.7
Důležitým krokem ve spolupráci s Polskou republikou bylo otevření hraničního
přechodu pro vozidla bez omezení tonáže ve Vysoké – Bartultovicích. Stalo se tak
15. února za účasti premiérů vlád Polské i České republiky a zástupců příhraničních
měst a obcí. To, že se jedná o přechod na trase Opava – Krnov – Město Albrechtice –
Prudnik není náhoda. Opava je totiž dopravním pojítkem mezi Slovenskem a Polskem.
5
6
7

Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 5, str. 14. ISSN 1212-2041.
Opavský železniční klub – OŽK, [cit. 2012-10-13]. Dostupné z: http://www.ozk.goo.cz/menu-klub.htm
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, únor, str. 16.
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Komunikace mezi Krnovem a novým hraničním přechodem dosud stála daňové
poplatníky zhruba 40 mil. Kč.8
Milovníkům dobrého guláše nabízela Jídelna „Na Dolňáku“ od 20. února hovězí guláš
za 25 Kč a za stejnou cenu pečený bůček se zelím.9
Od 25. února bylo možné zhlédnout výstavu obrazů a dokumentů o zločinech
komunismu pod názvem Cesta od února 1948 ke svobodě. Událost připravila
Konfederace politických vězňů Opava na památku těch, kteří komunismu vzdorovali
a bojovali s ním, v sále minoritského kláštera.10
V posledním únorovém týdnu se setkala parta nadšenců, přesněji řečeno asi stovka
opavských a polských školáků a studentů, v rámci akce s názvem Objevujme
a chraňme přírodu v zemědělské krajině. Mladí lidé se sešli, aby monitorovali některá
místa budoucího biokoridoru, sahajícího od řeky Opavy u Palhance až po řeku Odru
u polské Ratiboře. „Prozkoumali splav u Palhance, Stříbrné jezero, potok Chmulovec
i blízký remízek s mokřadem, Služovický lesík, přírodní rezervaci Hněvošický háj
a tamní rybník,“ uvedla paní Marcela Kubačková z pořádající neziskové organizace
Natura Opava. Akce se zařadila do tříletého mezinárodního ekologického projektu
„Příroda bez hranic“, který byl symbolicky zahájen loni v listopadu vysazením stromu
přátelství na česko-polském hraničním přechodu Sudice – Pietraszyn. Cílem projektu
je chránit poslední zbytky původní přírody v zemědělsky využívané krajině po obou
stranách hranice.
Začátkem března se do svých nových domovů stěhovali první majitelé. Nešlo však
o ledajaká obydlí. Zelené bydlení nabízelo v Opavě-Jaktaři dům postavený do tvaru
písmene Z s terasami a zahradami podle projektu Ing. Romana Sajdoka. Hlavním
cílem projektu bylo dosáhnout co největšího kontaktu bydlení a přírody. Každý z pěti
bytů má svou vlastní zahrádku, která současně výrazně zvětšuje obytnou plochu.
Zeleň našla své místo i na střeše objektu. Město vyšlo investorovi vstříc, vytipovalo
a nabídlo k odkoupení pozemek. Cena bytových jednotek o velkosti 4+1, 3+1 a 2+1 se
pohybovala od 1,3 do 2 milionů korun.11

8

Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, březen, str. 2.
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 9, str. 16. ISSN 1212-2041.
10
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 9, str. 2. ISSN 1212-2041.
11
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 9, str. 3. ISSN 1212-2041.
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7. března si v Opavě připomněli výročí narození našeho prvního prezidenta
T. G. Masaryka. Pietní akt se konal u pamětní desky věnované návštěvě této
významné osobnosti našich dějin v Opavě a umístěné na budově Slezské univerzity na
Masarykově třídě. Akce se účastnili kromě zástupců města také např. členové
Konfederace politických vězňů Opava či Československé obce legionářské.
8. března se Opava přidala k několika málo severomoravským městům a podpořila
Tibet. Radní města letos jednoznačně odsouhlasili vyvěšení tibetské vlajky na budovu
Hlásky, aby tak mohli dát najevo, že jim situace okupovaného Tibetu není lhostejná.
„Na rozdíl od předchozích let, kdy podpora této akce nebyla zcela bez problémů, se
dnes k návrhu městská rada vyjádřila jednoznačně,“ řekl radní Karel Bureš (ODS).12
Velikonoce letos přišly opravdu brzy a tak Velikonoční trhy začaly už 15. března
a trvaly čtrnáct dnů. Program sestavený převážně z koncertů cimbálové muziky
a opavských pěveckých dětských souborů probíhal na Horním náměstí. Doplňovaly ho
zvykoslovné pořady. Ve stáncích se prodávalo proutí, keramika či bižuterie. Akci
pořádalo město ve spolupráci s Agenturou pro rozvoj cestovního ruchu a prvním
infocentrem o světových památkách UNESCO, spol. s.r.o., zastoupenou známým
cestovatelem Vítězslavem Dostálem. Agentura velikonočně vyzdobila stánky, zařídila
živý zvěřinec na náměstí a dokonce umožnila dětem jízdu na ponících.
Bývalý rektor opavské univerzity prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. odešel z Opavy
z pozice vedoucího oddělení globální analýzy Matematického ústavu, aby se vrátil na
své původní působiště do Ústavu teoretické fyziky Masarykovy univerzity v Brně.13
28. března byli v sále minoritského kláštera oceňováni nejlepší učitelé. Titul Pedagog
roku získali E. Petrášová ze ZŠ Ochranova, P. Scholz ze ZŠ Englišova, ředitel
ZŠ v Raduni L. Tesárek a ředitelka MŠ J. Papoušková.14
Středisko mladých turistů a přírodovědců v Opavě sváželo v průběhu posledních dvou
březnových dnů zájemce na Velikonoční sjezd řeky Moravice v úseku Kružberk –
Branka.

12
13
14

Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 11, str. 1. ISSN 1212-2041.
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 13, str. 2. ISSN 1212-2041.
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 13, str. 2. ISSN 1212-2041.
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Oldřich Malota, krajský šéf ODA a opavský podnikatel, odstoupil z placené funkce
předsedy krajského finančního výboru.15
Od 1. dubna začalo Městské informační centrum v Opavě spadat do organizační
struktury Magistrátu města Opavy, a tedy je finančně závislé na městu. Převod
informačního centra pod magistrát znamenal obtížný úkol, který řešila vedoucí odboru
vnějších vztahů Ing. Jana Galuszková. K 1. dubnu byly vyřešeny nejnutnější provozní
záležitosti týkající se prostor informačního centra, vybavenosti, personálu apod.
Organizačně spadá pod odbor vnějších vztahů Magistrátu města Opavy.
Městské informační centrum sídlí na adrese Horní náměstí 67, což je v budově Hlásky
z její pravé boční strany. K dispozici má dvě menší místnosti, v jedné jsou vystaveny
nabízené propagační materiály, v druhé „úřadují“ dvě pracovnice informačního centra.
Pro svoji potřebu mají i skladovou místnost.
Po vyřešení organizačních a technických záležitostí se informační centrum mohlo již
zcela soustředit na poskytování standardních služeb – podávání informací, kopírování,
prodej map, propagačních materiálů apod. Zároveň také byla prodloužena otevírací
doba informačního centra a rozšířen prodejní sortiment o výrobky místních umělců.
Pro zkvalitnění a zpestření podávání informací o městě zde byl umístěn také infobox
s nainstalovaným komplexním informačním systémem, který podává informace nejen
o našem městě, ale také o regionu a celém Moravskoslezském kraji.
Městské informační centrum má své webové stránky poskytující velkou šíři informací,
včetně zajímavých tipů na výlety do okolí Opavy, například výlet po přírodní stezce
Hvozdnice nebo procházku po místních památkách, kterých je v Opavě opravdu
hodně.16
Ve stejný den, od 1. dubna, začala nabízet své služby nová soukromá veterinární
klinika MVDr. Marka Gebauera v Kateřinkách u točny trolejbusu č. 2.17
Částečně jako konkurence, částečně jako doplňující informační článek působí v Opavě
také Informační centrum ŠIPKA, které sídlí v Hrnčířské ulici č. 14. Pravidelně nabízí
přehled kulturních i ostatních akcí Opavska a Ostravska se zaměřením na
volnočasové aktivity dětí, mládeže a rodičů. Otevřeno má každou středu.18 Ředitelkou
centra je Karla Karleová, která s jeho provozem začala 1. 1. 2002.
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Na začátku dubna nastoupilo základní nebo náhradní vojenskou službu více než
600 nových odvedenců. Povolávací rozkaz dostalo 752 odvedenců. „Jsme největší
výcviková základna svého druhu v celé republice. V některých termínech k nám
nastupuje

kolem

tisícovky

nováčků,“19

řekl

novinářům

zástupce

náčelníka

podplukovník Vladimír Jadrný. Nováčci absolvují v Opavě šest týdnů vojenského
výcviku a pak jsou převeleni do jiných vojenských posádek. Tito odvedení skládali
vojenskou přísahu 5. května na Hrabyni.
2. dubna uspořádalo Centrum pro védská studia Praha v Klubu Ostroj Na Rybníčku
indický večer pod názvem Odkaz dávné Indie dnešku. Poslouchala se tradiční indická
hudba, přednášela se staroindická filozofie, ochutnávaly se indické speciality.
6. dubna uspořádal Junák, svaz skautů a skautek ČR na své základně Na Nábřeží 4
Den otevřených kluboven – celorepublikovou akci spojenou s dobrovolnou sbírkou
„Pomozte dětem“. Zároveň junáci nabízeli možnost stát se novým členem skautského
oddílu.
Den poté se do prostor Kulturního domu Na Rybníčku sjeli milovníci známek na Velkou
jarní burzu.
Senátor Josef Jařab pozval do Opavy předsedu senátního výboru pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost Michaela Žantovského, aby 15. dubna diskutovali v refektáři
Domu umění na téma „Reformy české armády a vojensko-politická role České
republiky ve světě“.20
18. dubna si Opava připomněla výročí svého osvobození ve II. světové válce tichou
vzpomínkou u Pomníku obětí totalitních režimů na náměstí Slezského odboje
a krátkým pietním aktem na Městském hřbitově u Pomníku rudoarmějců21, kde
k přítomným pronesl řeč primátor města Jan Mrázek.
Opavský silák a rekordman René Golem Richter se svým výkonem z 27. dubna na
akci Para Heli show na frýdlantském letišti zapsal do Guinessovy knihy rekordů. Na
speciální ocelové konstrukci zvedl osm set kilogramů těžké dvoumístné letadlo Zlín 26
MS o celých deset centimetrů. Zdvih trval dvě vteřiny. René, ač opavský rodák, žije
19
20
21
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posledních pět let na chalupě v Oldřišově s ženou a dvěma syny. „Každý den sním tři
až čtyři kilogramy masa. Kromě přírodní stravy ale nic jiného. Nepolykám žádná
anabolika,“ řekl v tisku.22
30. dubna se uskutečnilo tradiční setkání malých i velkých opavských čarodějnic na
Stanici mladých turistů a přírodovědců.23
První květnový den si mohli vodáci sjet řeku Opavu ve směru od Úvalna do Opavy.
Druhá vlna odvedenců 3. dubna nastoupila základní nebo náhradní vojenskou službu
v opavské Výcvikové základně logistiky generála Píky. Jejich slavnostní přísaha
proběhla v pátek 3. května ve 14 hodin před Památníkem II. světové války v Hrabyni.
Přehlídku sedmi set vojáků vykonal velitel logistiky AČR brigádní generál Ing. Miloš
Doubek v doprovodu plk. Jana Gašpierika, velitele základny a opavské posádky. Mezi
čestnými hosty byli také syn Heliodora Píky Milan s chotí, váleční veteráni či účastníci
odboje.
Před touto slavnostní akcí navštívili Píkovi v doprovodu primátora města Opavy Jana
Mrázka památník Heliodora Píky v jeho rodné Štítině.24
Téhož dne se již počtvrté v Opavě na Zimním stadionu otevřely brány na prezentační
a prodejní výstavu o stavebnictví a vybavení bytu „Postav dům, zařiď byt“ a zůstaly
otevřené až do neděle 5. května. Návštěvníci si tak mohli zdarma přijít pro informace či
zakoupit vyhlédnutý materiál, nářadí a přitom nechat děti soutěžit nebo se dívat na
ruční výrobu střešních tašek či zručnost dalších řemeslníků. Také Opava se
prezentovala informacemi o městě a studií o rekonstrukci Dolního náměstí.25
7. května se účastnili zástupci města, Konfederace politických vězňů, Československé
obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu pietního aktu k připomenutí
Dne osvobození a ukončení II. světové války. Akce začala v 10.00 hodin u Pomníku
obětí totalitních režimů na náměstí Slezského odboje a pokračovala u Pomníku
rudoarmějců na Městském hřbitově.
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Téhož dne vyšel poprvé sloučený týdeník Naše Opavsko s titulem Opavský
a Hlučínský Region pod názvem Opavský a Hlučínský Region – Naše Opavsko.26
Společnost Vltava-Labe-Press, a.s. týdeník Naše Opavsko koupila a sloučila jej
s týdeníkem Opavský a Hlučínský Region, který také vlastní. Nový týdeník vychází
v současné době jako úterní příloha Moravskoslezského deníku.
Ekoden, tak se jmenovala akce Stanice mladých turistů a přírodovědců probíhající
10. května na Horním náměstí. Prezentovali panely s informacemi např. o nutnosti
separace odpadů a o likvidaci nebezpečných odpadů.27
11. května uspořádal Hasičský záchranný sbor v Opavě Den otevřených dveří ve
stanicích v Opavě, ve Vítkově a v Hlučíně, kde byla pro návštěvníky vystavena např.
hasičská technika.28
Dny Ratiboře v Opavě či Dny Opavy v Ratiboři znamenají každoroční vyvrcholení
partnerské spolupráce mezi těmito městy. Letošní pozvání Ratiboře do Opavy
proběhlo ve dnech 16.–18. května. Akce byla zahájena sportovními kláními mezi více
než dvěma stovkami žáků opavských a ratibořských škol. Opava vyhrála v celkovém
součtu těsným rozdílem 5 ku 4.
V pátek pokračovaly partnerské dny kulturním programem. Centrem dění bylo Horní
náměstí, které roztancovaly taneční soubory Gracja, Smerfy nebo rozezpívaly hudební
soubory jako např. polský Glos Wolajacego.
Vyvrcholením Dnů Ratiboře v Opavě bylo slavnostní setkání zastupitelstev obou měst.
Nejdříve proběhlo oficiální zasedání představitelů obou měst v minoritském klášteře,
kde převzali Mgr. Miroslava Halámková a Mgr. Petr Rotrekl z odboru školství a kultury
ocenění za významný osobní přínos pro rozvoj česko-polských vztahů. Poté se
účastníci přemístili krásně prosluněným městem do Moravské kaple, kde pro ně byl
přichystán slavnostní oběd i s možností prohlídky výstavy židlí v sousední galerii Domu
umění. Žhavé slunečné odpoledne strávili zastupitelé obou měst na volejbalových
a petanqueových hřištích na Městském koupališti a večer završila cimbálová muzika.29
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19. května se otevřelo Městské koupaliště. Návštěvníci si mohli vyzkoušet dvě nová
hřiště na plážový volejbal a tři na petanque.30
29. května slavnostně předali zástupci Územní vojenské správy (ÚVS) Opava
v opavské restauraci Na Rybníčku zhruba sto padesáti vojákům ročníku 1941 v záloze
doklad o zániku branné povinnosti. Převzal jej také opavský primátor Jan Mrázek.
Veteránům za jejich službu poděkoval náčelník ÚVS mjr. Ing. Richard Szotkowski.31
Na konci května byly rekonstruovány prostory Restaurace U náhonu. Lidé si mohli
odkoupit stávající vybavení restaurace.32 Na začátku června již restaurace zvala
k návštěvě.
Kniha o Opavě autorů Zdeňka Jiráska, Marty Medkové a Petra Vojtala, vydaná
Statutárním městem Opava za přispění několika významných opavských firem, získala
1. místo v kategorii reprezentativních publikací při prezentaci obcí a měst Tourpropag
Písek 2002. Jedná se o vrcholnou celostátní soutěž propagačních materiálů krajů,
okresů, regionů a měst, která je součástí filmového festivalu Tour Region Film.
Předávání ocenění se uskutečnilo 5. června na hradě Zvíkov, za Opavu cenu převzal
náměstek primátora Ing. Václav Klučka.33
Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu a Československá obec
legionářská v Opavě ve spolupráci s velitelem opavské vojenské posádky plk. Janem
Gašpierikem a Územní vojenskou správou odhalili 18. června pamětní desku
brigádnímu generálovi Janu Satorie na budově kasáren na Jaselské ulici, kde žil se
svou rodinou v letech 1934–1937. Jan Satorie byl v roce 1937 ustanoven velitelem
nového hraničářského pluku 4 v Hlučíně. Při ústupu jeho vojáci pomáhali českému
obyvatelstvu vyháněnému ze slezského pohraničí, následně se Satorie zapojil do
domácího a zahraničního odboje.
Na slavnostní odhalení přijela také paní Marie Czopová, dcera generála Satorie.34
20. června zástupci města Opavy a Městských lesů Opava slavnostně otevřeli
Slavkovský les, území, které patří do majetku města a které se teď mohlo začít nově
využívat pro rekreaci. Myšlenka na zřízení příměstského lesa vznikla již v roce 1993,
30
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postupem času však zapadla. Jednání se obnovilo až v roce 2000 v souvislosti
s tlakem na pronájem či prodej městských lesů soukromým subjektům. 11. prosince
minulého roku radní schválili záměr, poté byl vypracován projekt s termínem ukončení
právě 20. června.
Na úpravy lesa se vynaložilo 2 750 tisíc Kč, přičemž v letošním roce se utratilo
1 200 tisíc Kč. V rámci realizace projektu byla provedena úprava lesních cest v délce
2 400 km, byly postaveny různé dřevěné rekreační prvky, upravena studánka,
piknikový areál a dětské hřiště. Financování bylo prováděno v rámci hlavní činnosti
příspěvkové organizace Městské lesy Opava, která dostala nová zařízení do majetku,
čímž jí vznikla povinnost se o ně starat.
Městské lesy Opava také požádaly o změnu kategorizace lesa na les zvláštního
určení, což bylo potvrzeno Krajským úřadem Moravskoslezského kraje 20. května
tohoto roku. V praxi to znamená, že výsadba lesa, kterou tvoří převážně smrky
a borovice, se může doplnit dalšími zajímavými dřevinami.35
30. června zemřel v Londýně generálmajor ve výslužbě Josef Buršík. Tento válečný
veterán, jenž bojoval ve II. světové válce na Slovensku, v Polsku a v Ostravské
operaci, byl u vzniku Revolučního národního výboru v Opavě dne 24. dubna 1945. Po
válce byl odsouzen k čtrnácti letům vězení na Mírově. Z vojenské nemocnice utekl
a usadil se ve Velké Británii, kde se zapojil do činnosti exilových organizací. Plně
rehabilitován byl až po listopadu 1989.36
V červnu město ohlásilo zvýšení nájemného obecních bytů. Maximální základní
měsíční nájemné z bytu v obci za 1 m2 podlahové plochy bytu se pro období od
1. července do 31. prosince 2002 upravilo koeficientem Ki podle bodu 3 položky č. 5
části I. oddílu A výměru MF č. 01/2002. Koeficient růstu činil 1,04. Maximální základní
měsíční nájemné se proto od 1. 7. vypočítávalo znovu, a to z podlahové plochy bytu,
do které se nově započítávaly celé podlahové plochy místností užívaných výhradně
nájemcem bytu. Takže např. u bytů první kategorie činilo navýšení 78 haléřů na 1 m2.
Tak informoval zástupce firmy Remark, s.r.o. Ing. František Zdražil radu města.37
1. července oslavil pracovník Slezského zemského muzea a pedagog Ústavu
bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity
Vladimír Pfeffer své šedesátiny.
35
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Do Památníku Petra Bezruče přišel v roce 1972 a začal zde aktivně rozvíjet činnost
literárněvědného pracoviště Slezského zemského muzea. Zpracoval koncept festivalu
Bezručova Opava a pomohl přivést do Opavy sjezdy Spolku sběratelů a přátel exlibris.
Po vzniku Slezské univerzity se vrátil k pedagogické činnosti, kterou začal na
Gymnáziu ve Vítkově.38
1.–3. července proběhl v Opavě sjezd Jednoty českých matematiků a fyziků, kde si
členové schválili např. nového předsedu doc. Ing. Štefana Zajace, CSc., výbor
a kontrolní komisi jednoty a program činnosti pro období 2002–2006.39
Jednota českých matematiků a fyziků je profesní společnost sdružující vědce,
pedagogy i laické příznivce matematiky a fyziky a klade si za cíl podporovat rozvoj
matematiky a fyziky nad rámec akademických a průmyslových institucí, a to zejména
popularizací, péčí o talenty a vydáváním odborných stanovisek.40 Sídlo má v Praze
a pobočku v Opavě.41 Mezi zasloužilé členy dále patří např. prof. RNDr. Zdeněk
Stuchlík, CSc. nebo také prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.42 ze Slezské univerzity.
V červenci a srpnu přišlo se svou nabídkou letních a příměstských táborů hned několik
opavských organizací. Dům dětí a mládeže zval na Barevný týden v Pohádkově na
chatě Myšák na Malé Morávce, na letní školu stepu či letní sportovně taneční tábor
souboru Úsměv i pro nečleny na Vidnavu. Příměstské tábory probíhaly v budově DDM
a byly zaměřeny na sport a práci s počítačem.
Areka zvala na tábor Tří růží na Vidnavu či na tábor se středověkou tematikou na
Hadinku.
Holos – centrum alternativní léčby zval na začátek července na sedmidenní Letní školu
tance pro děti, rodiny, páry, prostě pro všechny od 10 do 100 let v Hlavnici u Opavy.
Stanice mladých turistů a přírodovědců nabídla dětem dobrodružná setkání
s tajemným vetřelcem na táboře v Podhradí u Vítkova, cykloturistický tábor na Písecku
a Táborsku či léto na řece Ohři.43
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V posledním červencovém týdnu přijel do Opavy cirkus. Šapitó pražského cirkusu
Andres vyrostlo u Hypernovy.44
Již potřetí nastoupili odvedenci do základní nebo náhradní vojenské služby v opavské
Výcvikové základně logistiky generála Píky, stalo se tak 1. července. Slavnostní
přísaha proběhla 2. srpna ve 14.00 hodin před Památníkem II. světové války
v Hrabyni.45
Na přelomu roku byly v médiích srovnávány ceny bytů několika krajských měst. Opava
z tohoto poměřování vyšla nejhůře. Za standardní byt 3+1 první kategorie o rozloze
68 m² zaplatil zájemce v Opavě 512 tis. Kč, což je o 78 tis. Kč více než v Novém
Jičíně, který skončil na druhém místě.46
Od 1. srpna se v rámci reformy veřejné správy Státní okresní archiv v Opavě, dříve
pod správou Okresního úřadu Opava, stal novou organizační složkou Zemského
archivu v Opavě.
Tato změna neměla na provoz archivu žádný vliv. Jeho sídlo zůstalo na stejné adrese
Lidická 2a, nezměnila se ani jeho otevírací doba ani služba pro veřejnost v badatelně
v pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin.47
Povodně, tolik ničivé pro Opavu v roce 1997, zasáhly i letos významnou část naší
republiky, především jižní Moravu a Čechy. Zastupitelé proto na svém 25. zasedání
dne 8. srpna rozhodli o příspěvku ve výši 523 024,20 Kč na likvidaci povodňových
škod postiženým obcím v ČR v roce 2002 a radní schválili nákup 20 ks vysoušečů,
které byly poslány do nejvíce potřebných oblastí.
Na pomoc postiženým byla vyslána také jednotka dobrovolných hasičů z OpavyPalhance, která odjela 16. srpna do Kladna v devítičlenném složení.
Od 16. srpna bylo také nasazeno více než 280 vojáků z Výcvikové základny logistiky
generála Píky v Praze, Neratovicích a Litoměřicích, kde se podíleli na likvidování
následků povodní.48
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Zároveň probíhaly sbírky humanitární pomoci, které byly organizovány např. Českým
červeným křížem a Charitou Opava. Sběrná místa byla na Liptovské ulici v OpavěKylešovicích a v ul. Přemyslovců v Opavě-Jaktaři.49
22.–24. srpna uspořádala Charita Opava na Horním náměstí humanitární sbírku
„Víme, komu pomáháme“ pro postižené povodněmi v Čechách. Sbírka vynesla
131 628,80 Kč. Získanými finančními prostředky se tak měly podpořit obce Vojkovice,
Dědibaby, Křivousy a Bukol u Kralup nad Vltavou.
Generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR a náměstek ministra vnitra
genmjr. Ing. Miroslav

Štěpán

udělil

městu

Opavě,

respektive

dobrovolným

i profesionálním hasičům a záchranářům z Opavy, Plaketu Hasičského záchranného
sboru ČR za jejich obětavé nasazení při srpnové povodni v Čechách. K předání došlo
v Praze za přítomnosti ministra vnitra Mgr. Stanislava Grosse.50
Jágr, Havlát, Hrdina, Ručinský, Vokoun – do Opavy si přijel zahrát Jágr team.
22. srpna se mu postavil výběr Moravy a Slezska, vedený Aloisem Hadamczikem.51
23. srpna byl otevřen v nové podobě rockový klub JAM. Prostory se zahalily do modré
a dostaly klimatizaci, díky níž se staly koncerty udýchatelné. Také název je jiný, od této
chvíle se chodí na Otickou ulici do klubu Aqualung. Na zahajovacím večírku zahrála
skupina La Papoo.52
V září si mohli rodiče a jejich děti vybrat z obrovské nabídky kroužků a zájmových
útvarů hned několika opavských organizací.
Dům dětí a mládeže nabízel 63 zájmových činností pro děti a mládež počínaje
hudebními a tanečními aktivitami, výukou jazyků, modelářskými kroužky a různými
druhy sportu od atletiky, bruslení, přes stolní tenis a míčové hry až po šachy, florbal
a aerobik. Nejvíce financí vynaložili rodiče za kroužek Badminton (1 700 Kč) a za Foto
pro začátečníky (1 600 Kč). Většinou však stály kroužky cca 500 Kč za všechny lekce
či na rok.
Stanice mladých turistů a přírodovědců nabízela 42 zájmových činností, např.
akvaristiku, střelecký kroužek či kroužek požárního sportu, teraristiku, Raft klub nebo
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Otevřený klub vodáků. Nejvíce rodiče zaplatili za Internet pro děti, ostatní kroužky stály
od 200 do 400 Kč.
Další zájmovou organizací, nabízející 49 volnočasových aktivit, bylo centrum volného
času Rajka na nám. Republiky 11. Tady však byla nabídka nejen pro děti, ale i pro
dospělé, kteří se tu mohli učit němčinu, angličtinu či francouzštinu nebo staré čínské
cvičení Thai Chi Chuan. Děti tady mohly docházet např. do tanečních kroužků,
keramiky, modelářství, dramatických a výtvarných kroužků. Kroužky stály v rozmezí
550 Kč až 1 000 Kč. Nejvíce rodiče zaplatili za školu a školičku manekýnek (3 500
a 1 700 Kč) a za výuku břišních tanců (1 500 Kč).
Sportovní vyžití pro děti od 4 do 10 let nabízel Gymnastický klub TJ Sokol Opava při
ZŠ Šrámkova. Nejednalo se však pouze o gymnastiku, ale také např. o míčové hry či
atletiku. Kroužky byly zdarma.
Na Sportoviště Hliník, které mimo jiné nabízí v sezóně skatepark, minifotbal, plážový
i klasický volejbal, mohly přijít děti od 10 let naučit se softbal. Kurz stál 500 Kč.53
Rada na svém zasedání 3. září jmenovala na základě výsledků výběrového řízení
nového ředitele Pily Hrabství, s.r.o. Ing. Ericha Řeháčka, jehož funkce nabyla účinnosti
1. října.
Na svých prvních sportovních hrách se sešli 12. září senioři z domovů důchodců
v Opavě, Kyjovicích a Háji-Smolkově. Na zahradě Domova důchodců v Rybářské ulici
pro ně byly připraveny soutěže ve shazování plechovek, v hodu šipkami či v házení
míčků do zavěšeného koše.54
14. září proběhly tradiční slavnosti piva Zlatovar v areálu místního pivovaru. Majitel
Kamil Kolek lákal na nepasterované pivo.55
Přidat se k celorepublikovému Dni bez aut, tak s tímto nápadem přišla v Opavě SEV
Areka ZO ČSOP. 16. září došlo pod záštitou primátora Jana Mrázka k setkání se
zástupci města i jiných organizací a následné cyklojízdě po Opavě. 19. září se poprvé
v novém školním roce sešlo Opavské dětské zastupitelstvo v budově okresní rady
Junáka, aby jednalo na téma dopravní situace v Opavě, 20. září začali členové
Opavského dětského zastupitelstva sbírat podpisy pro výzvu „Nechte auto doma!“.

53
54
55

Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, září, str. 7–9.
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 38, str. 15. ISSN 12122041.
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 37, str. 9. ISSN 1212-2041.

23

21. září uspořádal Český svaz ochránců přírody cyklistický výlet „Po Hanuši“ a den
poté uspořádala Areka soutěže v jízdě na koloběžkách v Městských sadech pod
názvem Koloběžka pro děti.56
Zástupce velitele Logistiky AČR a Ing. Václav Klučka, náměstek primátora města
Opavy, se 20. září sešli na slavnostním shromáždění v Dukelských kasárnách
k předání cen a poděkování příslušníkům útvaru, kteří se podíleli a stále ještě podílejí
na odstraňování následků letošních ničivých povodní. K 18. září tohoto roku to bylo
celkem 514 vojáků základní služby, 43 vojáků z povolání a osmnáct občanských
zaměstnanců se speciální technikou.57
V noci z 21. na 22. září došlo k plošnému přečíslování telefonních stanic v celé České
republice. Toto přečíslování se týkalo všech operátorů poskytujících veřejnou telefonní
službu na pevných i mobilních číslech. Telefonní čísla pro okres Opava začínala
číslem 553. Na opavský magistrát se tak občan mohl dovolat pomocí čísla
553 756 111.58
O tomto víkendu Opavany bavila Pravá česká pouť s rádiem Čas u hypermarketu
Globus. Vystoupili Václav Neckář nebo Pavel Novák, součástí programu bylo také
představení cirkusu Kellner.59
V předvečer zahájení nového akademického roku byla v budově Slezské univerzity na
Bezručově náměstí slavnostně otevřena nová laboratoř robotiky. „Až dosud jsme totiž
veškeré

fenomény robotiky simulovali

pouze

na

počítačích,

nyní

v prvních

experimentech mapujeme, jaké možnosti nová technika nabízí,“60 řekl vedoucí
laboratoře Aleš Kubík.
Tři roboty značky Khepera začali využívat nejen vědečtí pracovníci, ale také studenti
čtvrtého a pátého ročníku informatiky.
V tomto roce se připravovaly bývalé prostory slavnostního zasedacího sálu na Hlásce
pro zcela nové účely. Po kompletní rekonstrukci těchto prostor se zde otevřela nová
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radniční kavárna, jejímž provozovatelem a zároveň nájemcem se stala firma Kramer
CZ s.r.o. Kavárna dostala název Cafe Kramer.
Nájemné bylo stanoveno na 300 tis. Kč ročně po celou dobu nájmu s tím, že bude
postupně umořováno cenou vynaložených nákladů na rekonstrukci. Rekonstrukce byla
provedena ve stylu první republiky. Interiér je vyzdoben obrazy, koženými sedačkami
a dřevěným obložením a působí luxusně, ale také velmi útulně a harmonicky. Je
rozšířen o přilehlou místnost, která byla dříve využívána Agenturou pro rozvoj
cestovního ruchu, později jako vstupní chodba do zasedací a také oddávací místnosti.
V letních měsících se počítá s užíváním předzahrádky v prostoru Horního náměstí.
Hokejové zápasy z Nagana sledovali také opavští fanoušci a mnohdy raději
s kamarády ve své oblíbené hospůdce, než samotní před televizní obrazovkou.
Například v opavských restauracích Buly sport, Tip sport bar, U Rytířů či Baru na
Nákladní ulici byli na fanoušky připraveni a umožnili jim sledovat zápas na velkých
obrazovkách.
24. října si zástupci města Opavy, Konfederace politických vězňů, České obce
legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu připomněli malou pietní akcí na
Masarykově třídě u pamětní desky věnované T. G. Masarykovi 84. výročí vzniku
samostatné Československé republiky.61
Jedním z důležitých informačních zdrojů města Opavy jsou jeho webové stránky.
Stránky s adresou www.opava-city.cz byly poprvé zaregistrovány na serveru
navrcholu.cz 8. září 2000. Od momentu jejich registrace také započalo měření
a vyhodnocování návštěvnosti těchto stránek. V roce 2002 tak bylo zaznamenáno
37 829 přístupů z celkového počtu 75 373 přístupů od počátku sledování. Nejžádanější
byly webové stránky města mezi 8 a 16 hodinou v pracovní dny. Stránky obsahují
informace ze všech oblastí společenského života, nejnavštěvovanější oblastí však byl
kulturní kalendář a možnosti ubytování a stravování ve městě Opavě.62
Město Opava poskytlo panu Irakliy Kandarelimu finanční dar 500 dolarů, který mu byl
předán při oslavě výročí 28. října na Velvyslanectví České republiky v Tbilisi. Čestný
občan města Opavy, který se účastnil osvobozování Opavy na sklonku II. světové
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války, dnes žije v nelehkých podmínkách v gruzínském městě Gori. 14. listopadu
oslavil 79. narozeniny.63
1. listopadu se slavnostně otevřela nová čajovna a kafírna v prostorách Centra Holos
na Čapkové 13. Krásné prostředí jedné velké pohostinné místnosti působící
starožitným prvorepublikovým dojmem nás vtáhne do atmosféry poklidné domácnosti
s tóny vrzajících parket a tlumeným světlem stolních lampiček. Hektická doba tu má
vstup zakázán. K pití se tu nabízí čaje a káva z celého světa. Je opravdu z čeho
vybírat.
První listopadový den proběhla letošní poslední slavnostní vojenská přísaha v Hrabyni
u Památníku II. světové války.64
Letos již počtvrté se opavská vojenská posádka připojila k celosvětové akci Den
veteránů. Pietní vzpomínka na účastníky a oběti válečných konfliktů se uskutečnila
11. listopadu na Městském hřbitově u památníku obětem 1. světové války a památníku
rudoarmějců.65 Poprvé tu nastoupila čestná stráž s opavským praporem ozdobeným
modrou stuhou „Povodeň“. Krátce na to vláda ČR rozhodla v rámci reformy naší
armády o tom, že opavská posádka jako jediná v Moravskoslezském kraji je zařazena
mezi třicet perspektivních posádek Armády ČR.66 Podle Koncepce výstavby
profesionální armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ČR tak mělo město Opava plnit
funkci města s profesionální vojenskou posádkou. Další nejbližší posádka bude
v Olomouci nebo v Hranicích. „Pro město je to výborná zpráva. Byl jsem jedním z těch,
kteří si zachování posádky v Opavě přáli. Je to prestižní otázka. Dále to má
ekonomické dopady, protože posádka má své potřeby. A dává to možnost rychlého
zásahu v případě živelní katastrofy,“67 řekl nový primátor Zbyněk Stanjura v tisku.
24. listopadu byli Opavané svědky odstřelu komínu bývalé továrny Karnola v centru
Opavy. „Celé podloží továrny bylo už několik desítek let staticky narušeno a komín už
byl vychýlený ze své osy. Protože přestal splňovat svůj účel a ruční rozebrání by bylo
ještě nákladnější, objednali jsme u firmy Eliáš jeho odstřel,“ řekl v tisku majitel Romeo
Doupal.68
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27. listopadu byl na Horním náměstí instalován vánoční strom. Jednalo se
o dvacetimetrový smrk z městských lesů, který na náměstí instalovaly opavské
technické služby. Strom se poprvé rozsvítil hned v neděli ve večerních hodinách.69
9. prosince poctil Opavu svou návštěvou velvyslanec Spojených států amerických
v České republice Craig Stapleton. Cílem jeho cesty do Moravskoslezského kraje bylo
odhalení památníku amerických letců v Raduni, na které byl pozván senátorem
Josefem Jařabem, jenž s ním přijel také do Opavy. Zde přivítali amerického
velvyslance členové Rady města v čele s primátorem Zbyňkem Stanjurou a jako výraz
pocty mu předali dar v podobě dřevěné skulptury, která znázorňuje slunce bojující
s přívaly vody od opavského řezbáře Břetislava Tvarůžka.70
21. prosince přivezli skauti do Opavy betlémské světlo. Z nádraží Opava-východ jej
roznesli do opavských kostelů.71

Ostatní
Stále více se v poslední době v oblasti cestovního ruchu klade důraz na cykloturistiku,
a jelikož i na Opavsku vznikají nové cyklotrasy, vznikl za podpory fondu Phare
a lichnovské fy Domovina průvodce Cyklotrasy Opavice, zachycující trasy kolem této
řeky a také trasy na ně navazující po Jeseník, Kružberk, Vávrovice a polský Glogówek.
Průvodce obsahuje také jazykové mutace v polštině, angličtině a němčině.
Opava je město nejen kultury a sportu, ale také město žijící spolkovým životem. Své
místo zde má mnoho spolků, občanských sdružení a dalších zájmových organizací.
Kupříkladu mezi ně určitě patří Okresní výbor Českého svazu bojovníků za
svobodu a Československá obec legionářská v Opavě, které se snaží předávat
odkaz bojovníků za svobodné zítřky mladým generacím a uchovávat jej tak stále
živým. Jednou z možností, jak takto činit, je organizování přednášek či besed na
školách nebo pro širokou veřejnost, jako byla např. beseda s účastníky našeho
domácího i zahraničního odboje v budově Matice slezské v květnu tohoto roku. Členy
těchto organizací jsou především účastníci odboje či legionáři. Mladších členů se jim
dle vlastních slov nedostává, přesto jejich úsilí o předávání odkazu je záslužné
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a nepolevuje. Ne náhodou je jejich heslem „Kdo zapomněl svou historii a nepoučil se
z ní, je odsouzen znovu ji prožít!".
Okresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu sídlí v kanceláři na Jaselské ulici
č. 6 a poskytuje také úřední hodiny pro veřejnost, které byly na začátku tohoto roku
změněny na pondělí a středu od 7.30 do 10.30 hodin.
Mezi další taková sdružení jistě patří Matice slezská, jež má na rozdíl od těch
předešlých mnohem delší historii. Letos si připomněla již 125. výročí svého vzniku.
7. března se její členové sešli na výroční schůzi v Městském domě kultury P. Bezruče
v Opavě. Především se hodnotilio uplynulé období a vše, co s tím souviselo. Mezi
nejvýznamnější akce jistě patřila III. Konference k dějinám Opavy, 14. Slezské
vlastivědné sympozium v Jeseníku a Plenér opavských výtvarníků v Šilheřovicích.
S velkým úspěchem se setkávají tzv. Matiční středy a pořady Jazzového klubu.
Opavský odbor tvoří 340 individuálních a 5 kolektivních členů. Výbor, který povede
další kroky Matice slezské, byl rozšířen o tři nové členy (PhDr. J. Knapík,
Mgr. J. Cieslak, RNDr. A. Románková) a do jeho čela byl na další dva roky zvolen
PhDr. Jaroslav Burda.
Již dlouholetým edičním počinem Matice slezské je vydávání odborného časopisu
Vlastivědné listy, a to zpravidla dvakrát za rok. Zaměřují se na historii, kulturu, přírodu,
umění a další zajímavosti z celého území českého Slezska. V tomto roce se zde
odborníci zabývali např. historií hradu Sovince za třicetileté války, hlučínskými lidovými
tradicemi nebo zážitky německého vojáka v pevnostech před Opavou aj.
Matice i v letošním roce uspořádala několik zájezdů jak po naší republice, tak
i k sousedům do Polska.
Tato organizace také aktivně zasáhla do jednání o názvu nově vzniklého kraje.
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SAMOSPRÁVA
Z jednání Rady a Zastupitelstva Statutárního města Opavy
Na posledním loňském zasedání zastupitelstva města byl schválen rozpočet města
Opavy na letošní rok. Radnice je připravena utratit v tomto roce zhruba o 240 milionů
více než loni, a to především za investiční akce.
Proces schvalování rozpočtu se neobešel bez vzrušených polemik. Není se čemu divit,
zastupitelé nezvedají ruce pro pár tisíců korun. Koalice ČSSD a ODS tak měla
poněkud problémy jej prosadit. Mezi nejdiskutovanější témata rozhodně patřily
plánované investiční akce, které by měly být vázané na příjmy z prodeje městského
majetku. Opozice varovala, že utrácením rezervního fondu, kde jsou tyto příjmy
schraňovány, se může stát slovy lidoveckého zastupitele pana Chamrátha, že
„…město nebude mít žádné peníze na investice a nebude schopno pokrýt ani provozní
výdaje města!“.72 Nakonec výsledné hlasování podpořili komunisté. Tuto situaci
glosoval také redaktor Jan Šindler. Souhlasí s tvrzením radniční koalice, že peníze
získané z prodeje majetku by postupně ztrácely na své hodnotě na účtu v bance
zvláště v době, kdy se zvyšují ceny za stavební práce. Nicméně si myslí, že peníze by
posloužily na splácení dluhů, které město má, a jejichž splacení plánuje v roce 2010.73
Jak to tedy bude s financemi města v roce 2002?
Rozpočet města Opavy nakonec počítá s příjmy celkem cca 791 milionů korun
z daňových, nedaňových a kapitálových příjmů a z financování.
Výdaje vyšší oproti loňskému roku o 77 milionů, letos tedy ve výši 791 milionů korun,
budou rozděleny těmto odborům, v této výši a za tímto účelem:
S nejvyšší částkou, tedy 173,25 mil. korun, hospodařil v tomto roce odbor investic,
o tom více v kapitole Investice. Nejvyšší výdaje šly na rekonstrukci Masarykovy ulice
a Dolního náměstí.
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Více než sto milionů bylo rozpočtováno na odbor sociálních věcí, a to na dávky
sociální pomoci a finance na péči o občany těžce zdravotně postižené.
Odboru školství bylo na letošní rok přiděleno něco přes 93 mil. korun např. na běžné
provozy příspěvkových organizací, na jejich vybavení, na údržbu, rekonstrukci
a modernizaci budov. Částku přesahující pět milionů získalo oddělení kultury, které
kromě mnoha dílčích kulturních akcí ve městě pořádá každoročně dva velké festivaly
(Další břehy, Bezručova Opava) a jeden mezinárodní festival každé dva roky
(Mezinárodní festival mladých varhaníků), u něhož se počítalo s nejvyšší částkou, a to
0,5 mil. Kč. Pod odbor školství také patří oddělení sportu, které získalo na podporu
různých sportovních akcí pro tento rok 200 tis. Kč.
Platy zaměstnancům Magistrátu města Opavy, odměny členům zastupitelstva, sociální
fond a dokonce i krizové plánování, to vše zahrnuje finanční kapitola oddělení
personálního a mzdového a krizového plánování. Pro letošek si ukrojilo z celkového
rozpočtu města celkem 57 524,2 tis. korun, tedy o 9 mil. Kč více než loni.
Na zajištění svozu a likvidaci komunálních odpadů nebo na údržbu městské zeleně či
parků dostal odbor životního prostředí více než 34 mil. korun.
Odbor vnitřní správy v sobě kumuluje mimo vnitřní správy také středisko dopravy pro
školní jídelny a informatiku. Vnitřní správa představuje např. zajištění spotřebního
materiálu pro zaměstnance, vybavení kanceláří, uklízecí a údržbářské služby, platby
za spotřebované teplo, světlo a vodu atd., na což je v letošním roce 32 135,7 tis. Kč.
Odbor finanční, který jako správný správce financí počítá s finanční rezervou, poskytl
ze svého rozpočtu čítajícího téměř 27 mil. korun např. finanční příspěvky, které byly
rozdány formou grantů na účely sociální, kulturní, sportovní a prevence kriminality.
Z jeho rozpočtu byla také podpořena např. činnost Charity Opava, Armády spásy,
Kontaktní a poradenské centrum a další. Je v něm vymezena také částka v rámci
havarijního fondu či rezerva pro městské části.
Kolem dvaceti milionů korun, přesně 20,76 mil. Kč, se v letošním roce pohyboval
rozpočet odboru majetkoprávního, který se zabývá hospodařením a správou majetku
města a právními službami a úkony.

30

Odbor hlavního architekta a územního plánu, v jehož úloze je především pořizování
územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů nebo např.
poradenská územně plánovací činnost či vyjádření k investičním záměrům pro
stavební úřady atd., v letošním roce hospodařil s 16 295 tis. Kč.
Na pořádání akcí, jakými jsou např. Vánoční a Velikonoční trhy a Silvestrovský
ohňostroj či ediční činnost nebo propagační předměty města získal do své rozpočtové
kapitoly odbor vnějších vztahů částku 5,033 mil. korun.
Kancelář vedení města, pod níž spadá také oddělení prevence kriminality, hospodařila
v letošním roce s 1,165 mil. korun, odbor výstavby a dopravy pak s částkou
650 tis. korun.
Rozpočtovou kapitolu 19 tvoří příspěvkové a jiné organizace města. Patří sem Městský
dopravní podnik, který v letošním roce dostal od města dotaci na dopravní obslužnost
či finance na obnovu vozového parku ve výši 56,157 mil. Kč, nebo Slezské divadlo
s letošním příspěvkem na provoz 33,5 mil. Kč. Městské knihovně byl schválen
rozpočet na provoz a investice ve výši 11,144 mil. Kč. Technickým službám se dostane
za výkony, které provádějí pro město, jako je např. úklid prostranství, zeleně atd.,
87,65 mil. Kč. Dále město přispívá na provoz jeslí částkou 3,42 mil. korun a na
hospodářskou činnost společností Remarku a Kolfisu, zabývajících se správou
majetků, částkou 7,4 mil. korun.
Městské části se podělily v letošním roce o částku 11 318,2 tis. korun z rozpočtu
města.74
Na svém prvním lednovém zasedání75 rada města např. schválila záměr výstavby
patrových garáží na náměstí Osvoboditelů 7, č.p. 19/1, 20/1 a 20/2 a uložila odboru
investic zpracovat projekty pro územní a stavební řízení. Objemově, architektonicky
bude u domu na náměstí Osvoboditelů ponechána jeho čelní polovina v celé uliční
frontě, kde bude umístěna občanská vybavenost, ve třetím nadpodlaží pak
malometrážní byty. V zadní asanované části budou řešeny patrové garáže v kapacitě
do 250 stání. Nadzemní garáže by tak měly vyřešit nahrazení parkoviště na náměstí
Osvoboditelů, měl by to být první krok pro realizaci dalších podobných objektů na
jižním vnitřním dopravním okruhu v centru města (ul. Masařská, Východní nádraží)
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a na sídlišti v Opavě-Kateřinkách. Zároveň je to možnost uvolnění kobercové zástavby
garáží mezi ulicí Solnou a Nákladní s jejich vymístěním do objektu patrových garáží.76
Rada města také vzala na vědomí výsledky urbanisticko-architektonické soutěže na
řešení Dolního náměstí v Opavě nebo také další osudy městských varhan, které se
nacházely v dosavadní zasedací místnosti města, jež by se měla v nejbližší době
rekonstruovat kvůli vytvoření prostor pro kavárnu. O varhany projevily zájem Církevní
střední varhanická škola a ZUŠ V. Kálika, rada však nakonec nepodpořila jejich žádost
o darování varhan právě jim, ale rozhodla o jejich přemístění do nově upravených
prostor velké zasedací místnosti města Opavy, kde by měly sloužit k vítání vzácných
hostů či jako součást zálohové obřadní síně. 77 Tato místnost se po rekonstrukci
přízemních prostor Hlásky nachází v levé části budovy, dříve zde bývala zasedací
místnost.78
Lednová rada také schválila zánik obchodní společnosti Agentura pro rozvoj
cestovního ruchu, s.r.o., jejímž účastníkem bylo Statutární město Opava. Agentura pod
vedením známého sportovce Vítězslava Dvořáka, který vystřídal na postu jednatele
Mgr. Evu Markovou, sloužila, jak název napovídá, především pro rozvoj cestovního
ruchu, což např. znamenalo, že plnila funkci turistického informačního centra, podávala
různé informace turistům, doporučovala turistické atraktivity v okolí, podílela se na
vytváření prezentačních materiálů o daném regionu, např. brožuru s mapou „Opevnění
a turistické zajímavosti podél česko-polské hranice“ atd. Mimo jiné to byla právě paní
Marková, která stála u zrodu Vánočních trhů v Opavě, původně celých v režii města.
Agentura nejdříve sídlila v místnosti sousedící s obřadní místností na Hlásce, poté se
přestěhovala o pár metrů dál do uvolněných prostor po Městské policii. Agentura žila
především z poplatků svých přispěvatelů, z nichž největší bylo město Opava,
a zaměstnávala dvě pracovnice v turistickém centru. V posledních měsících však bylo
čím dál tím těžší vytvářet další projekty a podílet se na nich, a to především
z finančních důvodů. Letos tedy rada rozhodla o zrušení této obchodní společnosti.
Její funkci převzalo Městské informační centrum, které se stalo součástí organizační
struktury Magistrátu města Opavy a spadá pod odbor vnějších vztahů.
V této radě také bylo rozhodnuto např. o demolici zastřešení pódia v městských
sadech nebo o zřízení Komise Rady Statutárního města Opavy pro reformu veřejné
správy v sociální oblasti. Byl schválen status komise a také její složení: Antonín
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Plachý, Mgr. Ludmila Kavanová, Mgr. Petra Ballová, Mgr. Irena Hoblíková a Ing. Ingrid
Jurmanová.79
Na zasedání rady města 29. ledna radní vzali na vědomí výroční zprávu za rok 2001
o poskytování informací, kterou zpracovává odbor vnějších vztahů magistrátu a ve
které se uvádí, že v loňském roce bylo podáno méně písemných žádostí o poskytnutí
informací než v roce 2000. Ing. Jana Galuszková, vedoucí výše zmíněného odboru,
vidí příčinu v nárůstu a zkvalitnění podávaných informací občanům ústně.80
Dále byla schválena smlouva o výpůjčce nemovitostí za účelem provozování sběrného
místa odpadů a skladu vánočních ozdob mezi městem a technickými službami.
Na základě vyjádření ředitelky divadla Silvy Gapkové o tamním stárnoucím baletním
souboru byla schválena změna organizačního řádu divadla. Cílem této změny bylo
obnovit balet na dostatečné umělecké úrovni.81
Na únorové radě města82 byla radními prodloužena nájemní smlouva s Bivojem, a.s.
o pronájmu prostor v budově na Horním náměstí, kde má firma prodejnu, a to do
poloviny roku 2008. Zároveň vznikl se souhlasem radních poradní orgán rady města,
bytová komise, ve složení s předsedajícím Ing. Davidem Hlavatou a členy Tomášem
Ovčáčkem, Otou Dohnalem, Pavlou Štenclovou a Davidem Horákem.83
12. února schválili zastupitelé vyhlášení průmyslové zóny na západě města mezi
výpadovou komunikací na Krnov a Vávrovicemi. Studii proveditelnosti zpracovala firma
Technoprojekt Ostrava, která ve výsledku doporučila zřízení zóny ve třech etapách
v lokalitách U stodol, Grundy a Za dráhou s náklady 120 mil. Kč na výkupy pozemků,
vyčlenění pozemků ze základního půdního fondu a na vybudování inženýrských sítí
a komunikací. Město by přitom dle slov náměstka P. Mališe mělo soustředit největší
pozornost na výkup pozemků a získání státních pozemků, což bývá v takovýchto
případech nejdelší a nejproblematičtější proces. Vykupováním pozemků pro budoucí
investory by tak město chtělo přenechat budování inženýrských sítí a komunikací
právě na nich.84
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Vznik této zóny však provázela opatrnost vycházející ze zkušenosti některých měst,
jejichž průmyslové zóny dosud zejí prázdnotou, což svým komentářem v tisku potvrdil
sociální demokrat Václav Klučka i občanský demokrat Karel Bureš: „V žádném případě
nesouhlasím, aby město zajišťovalo finanční zdroje ve výši 130 milionů na výkup
pozemku. Náš úkol je tyto výkupy pro případné investory pouze předjednat a připravit.“
Za Unii svobody to shrnul Pavel Němec: „Zajímavé je to pro město třeba tím, že by
mrazírny mohly rozšířit další haly a třeba i přemístit se z centra města na jeho okraj.
Móda zón jako takových ale už není.85
Dále také na tomto zasedání zastupitelé odhlasovali souhlas s podporou zřizovatelů
nových bytových jednotek. Celkem 21 žadatelů tak dostalo příspěvek ve výši
50 tis. Kč.
Schválil se také záměr vyhlášení výběrového řízení na budoucího provozovatele
víceúčelové sportovní haly a rada dostala za úkol vyhlásit toto výběrové řízení.
Sportu se také týkal bod „Zastupování města Opava v obchodních společnostech“,
neboť zastupitelé v tomto bodě schválili jmenování Ing. Marka Veselého členem
dozorčí rady Basketbalového klubu Opava, a.s., Mgr. Jana Píšalu členem
představenstva Basketbalového klubu Opava, a.s., Ing. Zbyňka Stanjuru členem
představenstva SFC, a.s., Opava a Ing. Karla Rybu členem představenstva SFC, a.s.,
Opava. Zároveň tímto zastupitelé vzali na vědomí rezignaci Doc. RNDr. Ing. Jana
Mrázka, CSc. na funkci člena dozorčí rady SFC, a.s., Opava s účinností ke dni 13. 2.
2002.
Další důležitý krok v zahraniční spolupráci města Opavy učinili politici na tomto
zasedání schválením uzavření smlouvy o spolupráci mezi městy Opava a německým
Rothem.
Zastupitelé téhož dne také rozhodli o přidělení grantů. Bylo vybráno z cca 400 žádostí
a projektů. Svým rozhodnutím podpořili rozhodnutí Výboru prevence kriminality
a schválili podání přihlášky do dalšího ročníku soutěže o finanční prostředky
v rozpočtu Ministerstva vnitra ČR na dva projekty, které vycházejí ze strategie
prevence kriminality ministerstva vnitra pro období 2001–2003 a týkají se práce
s rizikovou a delikventní mládeží, pomoci obětem trestných činů a podmínek realizace
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alternativních trestů.86 Projekty nesly název Koordinace probační a mediační služby
a Zahájení a zajištění činnosti integrovaného centra volného času pro děti a mládež na
sídlišti Kateřinky-západ.87
Na březnovém zasedání rady88 projednali její členové vypsání výběrového řízení na
pozici výkonného ředitele společnosti „Pila Hrabství“. Schválila jako budoucího
provozovatele patrových garáží na náměstí Osvoboditelů Technické služby. A také
např. bylo rozhodnuto, že v letošním roce nebude udělena Cena Petra Bezruče,
protože v minulém roce ji obdrželi tři laureáti. Aby nedošlo k devalvaci ceny, bude se
uvažovat o možnosti jejího udělování každé dva roky, což se nakonec stalo, jak
uvádím v kapitole Kultura.
Bylo schváleno vyhodnocení plnění rozpočtu města za rok 2001 a upravené
vypořádání města za rok 2001.
Schválila se také změna organizační struktury zřízením nového oddělení s názvem
„Městské informační centrum“ se dvěma funkčními místy, spadající pod odbor vnějších
vztahů, a to s účinností od 1. 4. Tímto se ustálil počet zaměstnanců MMO na 188.
Souhlasné stanovisko dostalo osm žadatelů o příspěvek na novou bytovou jednotku ve
výši 50 tis. Kč.89
Březnové zastupitelstvo90 schválilo Závěrečný účet města za rok 2001 – část A, tedy
plnění rozpočtu města za tento rok, finanční vypořádání města či změnu závazných
ukazatelů rozpočtu pro rok 2002, které ale vyplývají z finančního vypořádání za rok
2001, a také např. realizaci akce Osvětlení fotbalového stadiónu z příjmů města
z prodeje majetku města.
Hospodaření města za minulý rok skončilo s přebytkem cca 245 mil. Kč, mimo tento
přebytek však mělo město k dispozici pro letošní rok zůstatek finančních prostředků
z tzv. fondu rezerv a rozvoje ve výši cca 43 mil. Kč.
Díky

kladnému

hospodaření

v loňském

roce

zastupitelé

schválili

navýšení

150milionového rozpočtu investičních akcí v letošním roce o dalších 73 mil. Kč. V této
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částce se počítalo se 35 mil. Kč na stavbu patrového parkoviště na náměstí
Osvoboditelů 7 nebo např. na opravy chodníků či rekonstrukci budov.
Dále souhlasilo s poskytnutím finančního příspěvku Marianu (Kongregace Dcer božské
lásky), a to ve výši 153 tis. Kč na opravu bazénu, chodníků a čističky vody pro klienty
ústavu. Schválilo se taky přidělení grantových příspěvků v oblasti prevence
kriminality.91
Na tomto jednání se znovu otevřela problematika otevření těžebního ložiska
štěrkopísku v katastru Kylešovic.92
Březnové zastupitelstvo také schválilo výstavbu nové moderní sportovní haly v Opavě.
Halu sice bude stavět basketbalový klub, ale město ji pět let po dostavbě odkoupí za
cenu rovnající se nákladům na výstavbu, ovšem sníženou o státní dotace, dary
a opotřebování haly v pětileté lhůtě. Při projednávání tohoto bodu se radniční koalice
střetla. „Pokud by mělo být financováno vše, co je navrhováno, šla by většina
investičních prostředků do sportovišť,“ řekl radní za ODS Zbyněk Stanjura. Na to konto
řekl zástupce ČSSD Václav Klučka: „Jako nůž máslem prošlo padesát milionů korun
na patrové garáže. A nikdo nezkoumal, zda je to pro město priorita, zda jsou
potřebné.“93 Obavy, že by provoz haly mohl být drahý a její třítisícová kapacita příliš
velká, rozhodně neměl většinový spolumajitel BK Jaroslav Dostál: „Mám vyjádření od
šesti největších marketingových společností, že by zahrnuly halu do svého řetězce.
Máme písemné potvrzení tenisového svazu, že by v Opavě mel být jednou ročně
Davis Cup a Fed Cup.“ 94
9. dubna radní schválili v rámci spoluúčasti města na financování dotací Městské
památkové zóny 118 tis. Kč p. K. Jiříkovi na opravu historického domu č. p. 304 na
Dolním náměstí a příspěvek 56 tis. Kč na restaurování soch v průčelí kostela
sv. Ducha, který spravuje Konvent minoritů.
Rada města také schválila podmínky zadání výběrového řízení na výkonného ředitele
Pila Hrabství, s.r.o. a pověřila tajemníka magistrátu jeho vyhlášením.
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Dále radní například vzali na vědomí zvýšení maximálního nájemného z bytu pro
období druhé poloviny tohoto roku o koeficient Ki 1,04, což je o 4 % více.95
30. dubna rada města schválila např. upravený finanční plán správce bytového fondu,
Realitní kanceláře Remark, s.r.o., dále navržení Mgr. Miroslavy Halámkové
a Mgr. Petra Rotrekla, oba pracují na odboru školství a kultury MMO, na ocenění za
rozvoj česko-polských vztahů, a dále pak změnu názvu Okresní knihovny Petra
Bezruče v Opavě na Knihovnu Petra Bezruče v Opavě. Poté ještě radní schválili
ukončení nájemní smlouvy mezi městem Opava a Baptistickou církví k 31. srpnu
tohoto roku na prostory Švédské kaple.
Radní souhlasili s udělením Ceny Petra Bezruče na rok 2002 pro režiséra a opavského
rodáka Bohdana Slámu.
Na této radě byli také k 1. květnu tohoto roku odvolání členové komise pro sport RMO.
Jednalo se o Ladislava Cebulu, Miroslava Mařádka, MUDr. Mariána Staňu, Petra
Szalacsiho, Josefa Grégra, MUDr. Milana Cveka a Ing. Pavla Konečného.96
V květnu rozhodli opavští radní o tom, že město nebude vykupovat pozemky pro
dotvoření a přípravu velké podnikatelsko-průmyslové zóny v Opavě-Vávrovicích
z důvodu finančních požadavků soukromých vlastníků za pozemky. „Snad jen jedna
odpověď akceptovala naši cenu. Zbývající chtěli dvou až pětinásobnou sumu.
Doporučili jsme proto zastupitelům debatu o průmyslové zóně ukončit.“ řekl v tisku
Pavel Mališ. „V současné chvíli je na úrovni Moravskoslezského kraje spousta zón,
které jsou připraveny, ale neobsazeny. To mě vede k myšlence, zda se nedostaneme
do stejné pozice?“ řekl náměstek Václav Klučka.
21. května rada města Opavy schválila smlouvu o správě veřejných pohřebišť mezi
městem Opava – jako provozovatelem veřejných pohřebišť ve městě Opava
i v městských částech – a Technickými službami Opava jako správcem. Souhlasili také
s textem Smlouvy o nájmu hrobového místa.97
13. června pak radní schválili Řád veřejného pohřebiště obce Opava.98
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Zastupitelstvo na svém zasedání 18. června schválilo bez výhrad druhou část
„Závěrečného účtu města za rok 2001“, která obsahovala údaje o majetku a jeho
pohybu, výsledky hospodaření při správě bytového fondu, výsledky hospodaření
příspěvkových organizací a hospodaření s finančními fondy města atd.
Dále byl schválen finanční příspěvek SFC Opava, a.s., kde je město Opava 50%
vlastníkem, ve výši 20 mil. korun na základě obsáhlé zprávy, ve které město informoval
o své špatné ekonomické situaci. Zastupitelé ocenili otevřenost, s jakou je klub
informoval. „Klub poprvé ve své historii odkryl karty, abychom viděli, jak na tom je,“99
ocenil Zbyněk Stanjura. „Rozdíl oproti minulým žádostem je, že je to pokus, aby suma
byla návratná, a navíc současné vedení za situaci nenese vinu,“100 doplnil zastupitel
Vojtěch Turek. Návrh zastupitele Chamrátha, aby za půjčku ručili osobním majetkem
lidé z představenstva klubu, většina zastupitelů nepodpořila.
„Předpokládáme, že z půjčky uhradíme dluhy za osm milionů a s ostatními dlužníky
budeme jednat o pozdějším splacení dluhů. Další peníze použijeme na provoz
klubu,“101 řekl Milan Pouba, jeden z akcionářů klubu.
Zastupitelé také souhlasili s demolicí ptačí voliéry v Sadech Svobody a v pozdních
večerních hodinách nakonec po dlouhé diskusi schválili návrh smlouvy o smlouvě
budoucí, kterou se město zavazuje odkoupit nově postavenou víceúčelovou halu
v Městských sadech od investora, kterým je BK Opava, a.s.
Zastupitelé vyjádřili nesouhlas s návrhem Aloise Hadamczika na „navrácení“ extraligy
hokeje do Opavy. Záměr počítal se vznikem akciové společnosti s účastí města
a finančním příspěvkem v období pěti let.
Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb. o obcích si zastupitelé stanovili počet členů
zastupitelstva města Opavy pro volební období 2002–2006 na 45.102
Zastupitelstvo zasedající 18. června schválilo novou vyhlášku – Požární řád
Statutárního města Opavy, který je platný od 1. srpna.103
Zastupitelé také ustoupili zahrádkářům, kteří se vzbouřili proti nově nastavenému
nájemnému 6 Kč za metr čtvereční; petici, která byla pro tento účel sepsána,
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podepsalo téměř 2 000 lidí. Konečný verdikt padl a nájem byl upraven na 3 Kč za metr
čtvereční.104
K odvážnému kroku se zastupitelé rozhodli poté, co odhlasovali prodej 77 tisíc akcií
České spořitelny. O prodeji se jednalo už od loňského června, nakonec ale zastupitelé
udělali dobře, že počkali. Původně nabízená cena 120 až 130 Kč se zvýšila. Zvítězila
nabídka společnosti Global Brokers s cenou 185 Kč. „Jsem rád, že se podařilo
nepodlehnout nátlaku Erste Bank, když dříve nabízela za akcii 122 korun. Už tehdy
jsem říkal, že cena, o které se můžeme bavit, je aspoň 180 korun. Reálná cena je mezi
240 až 270 korunami. Na druhé straně Erste stahuje akcie. Prioritní akcie sice budou
brzy změněny na normální, ale budou prakticky neprodejné. Takže nabídka je sice
sprosťárna, ale je to lepší, než to bylo,“105 řekl zastupitel Vojtěch Turek, ředitel
krnovské ČSOB banky.
Červencová rada106 zadala zrealizovat příčný zpomalovací retardér na ulicích
Na Rybníčku (u křižovatky s ulicí Lidickou a Mírovou) a na Veleslavínově (u křižovatky
s ulicí Lidickou a Mírovou).107
Na srpnovém zastupitelstvu108 města Opavy se např. schválilo poskytnutí finančního
příspěvku ve výši cca 523 tisíc korun pro obce postižené velkou povodní v roce
2002.109
Radní zasedající 13. srpna 2002 doporučili zastupitelstvu ke schválení souborné
stanovisko konceptu územního plánu města Opavy, změny č. 2, která obsahovala
44 bodů. Jednalo se o změny funkčních ploch na území města a směrových úprav
cyklotras a komunikací, např. úprava vedení cyklotrasy 551 Moravice – Kylešovice
splav – soutok řeky Moravice – Opava a navržení cyklotrasy Malé Hoštice – Kateřinky
(Kaufland) ze severní strany silnice 1/56. Další body tvořila např. navržená přeložka
silnice III/4609 v lokalitě Opava – Jaktař – U Stodol110 nebo úprava trasy západní části
jižního – středního okruhu – propojení ulice U Hliníku a ulice Husovy s napojením na
Starou silnici.
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Stanovisko obsahovalo také návrh řešení parkovacích míst v souvislosti s provozem
fotbalového hřiště a městské haly a lávky pro pěší na levobřežní straně řeky Opavy
poblíž Stříbrného jezera. Navrhovalo zařazení velkokapacitních garáží v lokalitě
Kateřinky – Rolnická – Kollárova do seznamu veřejně prospěšných staveb. Tato
změna č. 2 znamenala ukončení II. fáze územního plánu, po kterém následoval už jen
návrh.
Radní také doporučili zastupitelstvu ke schválení Zadání pro zpracování změny č. 4
územního plánu, konkrétně ukončení I. fáze pořizování Územně plánovací
dokumentace. Změna č. 4 např. obsahovala rozšíření zahrádkářských osad v lokalitě
Filípkův dvůr, přeložky melioračního příkopu v Komárově či stanovení zátopových
pásem vodotečí.
Na vědomí byl vzat materiál informující o přerušení projednávání změny č. 5 územního
plánu z důvodu nesouladu navrhované trasy 1/46 (směr Ratiboř) v souvislosti
s budováním spojky S1 s územním plánem velkého územního celku. Dále radní vzali
na vědomí zprávu o příjmech a výdajích rozpočtu města za 1. pololetí roku 2002, kdy
celkové příjmy dosáhly výše 582,3 mil. Kč a výdaje 457,3 mil. Kč.
Zároveň byly např. schváleny podmínky na výstavbu vícepodlažního parkoviště
s 226 parkovacími místy pro stání vozidel na náměstí Osvoboditelů 7 či finanční
příspěvek ve výši 15 tisíc korun čestnému občanu Opavy panu I. L. Kandarelimu.
Osmasedmdesátiletý podplukovník v záloze, který se účastnil osvobozovacích bojů
o Opavu v roce 1945, nyní žije v těžkých podmínkách a s podlomeným zdravím
v Gruzii.
Radní také souhlasili s nabytím nemovitosti – smuteční síně Mathiola formou výkupu
s určením maximální výše dražební či kupní ceny a s předložením tohoto návrhu
zastupitelstvu města.
Souhlas dostala také Smlouva o spolupráci mezi městy Opavou, Krnovem a obcemi
Úvalno, Brumovice, Holasovice a Velké Hoštice na přípravě cyklistické stezky č. 55
Krnov – Opava – Velké Hoštice. Zmíněná trasa by tak měla spojit Jeseníky
a Beskydy.111
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3. září radní schválili do funkce ředitele Pily Hrabství, s.r.o., firmy provozované
Městskými lesy Opava, Ing. Ericha Řeháčka, a to s účinností od 1. října.112 Zároveň
bylo

schváleno

provozování

19

parkovacích

míst

pro

rekonstruované Masarykově třídě Technickými službami, s.r.o.

veřejnost

na

nově
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Následující zastupitelstvo města Opavy, zasedající v sále restaurace Na Rybníčku
17. září, schválilo změnu č. 2 územního plánu města Opavy, kterou doporučila Rada
města na svém zasedání dne 13. srpna 2002 a která obsahuje 44 bodů.114
Zastupitelstvo dále schválilo nabytí torza stávající rozestavěné smuteční síně formou
vykoupení.115 Torzo se nachází po levé straně vstupu na městský hřbitov na Otické
ulici a brání nové výstavbě. V říjnu informoval nám. Mališ, že město je schopno začít
po uvolnění pozemků do devíti měsíců začít se stavbou. Navíc je projekčně připravena
také rekonstrukce chodníků, osvětlení a kanalizace na hřbitově. Historie pozemku
s touto stavbou, která je v cizím vlastnictví a visí na ni ručení za úvěr v bance, je
vskutku bohatá. V roce 1994 zastupitelstvo schválilo prodej smuteční síně bez
pozemku firmě Mathiola. Výstavba stála cca 6,2 mil. Kč. O rok předtím město uzavřelo
nájemní smlouvu na pozemek se stejnou firmou, v roce 1996 vypovědělo město
nájemní smlouvu pro neplacení nájemného. Následovala jednání, která skončila
uzavřením výpovědi z nájmu pozemku. V současné době je jediným jednatelem
společnosti p. Jana Pustková, která však není solventní k zaplacení dluhů a s jinými
dohodami nesouhlasí. Z toho důvodu tedy probíhá soudní spor mezi městem a výše
zmíněnou jednatelkou o částku cca 571 tis. Kč.116
Zároveň byly projednávány změny týkající se I. fáze pořizování územně plánovací
dokumentace. V této chvíli se schválilo zadání pro zpracování změny č. 4, která
zahrnovala například přeložku melioračního příkopu v Komárově, vedení tras plynu,
optických kabelů nebo stanovení zátopových pásem vodotečí.
V souvislosti se stále se rozvíjející cykloturistikou zastupitelé schválili „Smlouvu
o spolupráci mezi městy Opavou, Krnovem a obcemi Úvalno, Brumovice, Holasovice
a Velké Hoštice na přípravě cyklistické stezky č. 55 Krnova – Opava – Velké Hoštice“.
Původně bylo možné se dostat z Opavy do Krnova po místních komunikacích, které
vedly částečně také polským územím, například přes obce Wiechowice či
Dzierzkowice. Proto byla iniciována jednání se starosty obcí Holasovice, Brumovice
a Úvalno, kde byla dohodnuta spolupráce při výstavbě samostatné cyklostezky
112
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z Opavy do Krnova po pravém břehu řeky Opavy. Do jednání vstoupila také obec
Velké Hoštice, čímž se vyřešilo prodloužení cyklostezky až k hranicím katastru města
Kravaře. Smluvně tedy byla na tomto zastupitelstvu řešena projektová dokumentace,
která by měla stát 1 milion korun. Náklady na výstavbu cyklostezky by se měly
pohybovat kolem 20 mil. Kč.
Na témž zasedání zastupitelstva byl již v pozdních nočních hodinách schválen návrh
smlouvy o budoucí kupní smlouvě stavby „Městské víceúčelové haly“ mezi městem
Opavou a BK Opava, a.s., včetně některých připomínek zastupitelů. Na svou činnost
získal HC Slezan rozhodnutím zastupitelstva 1 milion korun.117
Zastupitelstvo svolané na 16. října bylo posledním ve volebním období 1998–2002.
Schválilo se zřízení školských zařízení jako příspěvkových organizací obce. Vzniklo
tak 45 právních subjektů, mezi které patří základní a mateřské školy a školní jídelny.
Zároveň zastupitelé odsouhlasili poskytnutí 21 mil. Kč na stavbu víceúčelové haly
a v neposlední řadě rozhodli o prodeji haly v areálu trolejbusů na Krnovské ulici, která
sloužila jako vozovna a opravna trolejbusů, a to formou veřejné dražby.118
12. listopadu proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva statutárního
města Opavy v sále restaurace Na Rybníčku. Zastupitelé kromě volby radních
a primátora města Opavy schválili např. uzavření smluv o poskytnutí grantu ze
Společného fondu malých projektů programu Phare CBC CZ 0013.119 Patřilo mezi ně
vyhotovení projektové dokumentace cyklistické stezky mezi Krnovem, Opavou
a Velkými Hošticemi za 600 tis. Kč, rozvojový plán na využití rekreační oblasti „Stříbrné
jezero“ za 100 tis. Kč, zmapování území Euroregionu Silesia, na plán podpory a rozvoj
turistického ruchu na Opavsku či na rekonstrukci silnice mezi Opavou a polskou
Ratiboří.120

Komentáře ke schválenému rozpočtu:
Představitelům koalice se podařilo odsouhlasit návrh rozpočtu na rok 2003. Na
zastupitelstvu padlo několik pozměňovacích návrhů, mimo jiné Petr Škarohlíd (KSČM)
chtěl navýšit částku 4 mil. Kč na sportovních a kulturních grantech o dva miliony.
Neprošlo. Ondřej Veselý (US) navrhoval snížit částku na platy zaměstnanců magistrátu
117
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a odsouhlasit peníze pro dopravní fond, ze kterého by mohlo město hradit své podíly
při získávání státních a evropských dotací. Neprošlo to. Někteří zastupitelé protestovali
proti nákupů notebooků pro všechny zastupitele za cca 2,5 mil. Kč. Neprošlo to. Uspěl
ale například návrh Marka Veselého (ODS) snížit příspěvek na údržbu městské
táborové základny o sto tisíc a rozdíl převést na kulturní a sportovní granty, stejně jako
návrh Václava Klučky (ČSSD), aby z ještě nerozdělených peněz na městské granty
získala Charita Opava a Azylový dům dohromady 600 tis. Kč.121
Rudolf Chamráth (KDU-ČSL): „Máme pouze v souboru agregátních částek ke
každému odboru jen jednu celkovou částku. To je nepřijatelné,“ řekl.122
Vojtěch

Turek

(KDU-ČSL):

„Prakticky

nebylo

co

odsouhlasit.

Jestliže

se

neodsouhlasují jednotlivé položky, tak nevím, co se vlastně schválilo. Děsí mě, že jde
vlastně o otevřený účet. Jsem zvědavý, jestli budou příjmy splněny tak, jak se
předpokládá,“ řekl.123
Ondřej Veselý (US): „Rozpočet je příliš rozhazovačný. Výdaje rostou rychleji oproti
inflaci, v běžných výdajích se projídá historický majetek města. Město nemá rezervy
pro nepředpokládané výdaje a výdaje na řešení dopravní problematiky. Zaměstnanci
magistrátu jsou královsky placeni, ale jejich výkon tomu neodpovídá,“ řekl.124
Zbyněk Stanjura (ODS): „Návrh je podle rady realistický. Snažili jsme se, aby byl
úsporný. Výdaje nepovažujeme za dogma z důvodů reformy veřejné správy. Budeme
se snažit, aby provozní výdaje klesaly,“ řekl.125
Radní na svém zasedání 2. listopadu schválili upravenou obecně závaznou vyhlášku
„Stanovení spádových obvodů základních škol v Opavě“, umístění pracoviště
sociálního odboru v budovách Janská 2 a Březinova 6, které se přestěhovalo z prostor
na Horním náměstí 47, a pracoviště odboru školství a kultury v budově na Březinově 6,
které tak opustilo prostory v budově U Mouřenína.
Zřídili jako své poradní a iniciativní orgány školskou komisi (Mgr. P. Hejduková,
J. Mainuš, Mgr. I. Hobzová, Mgr. J. Píšala, Mgr. J. Škrabal, Mgr. P. Czudek,
Ing. P. Šidáková,

Ing. D. Slavata,

M.

Heisigová),

komisi

prevence

kriminality

(MUDr. P. Herman, Ing. Z. Obdržálek, Mgr. P. Němcová, M. Ficek, Bc. J. Berka,
A. Plachý, Mgr. Z. Gélová, Bc. P. Borunský, MUDr. V. Vlček), investiční komise
(Ing. M. Krajíček, MUDr. I. Drábek, Ing. V. Schreier, Ing. J. Klíma, Ing. O. Vagner,
121
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Ing. P. Gebauer, Ing. arch. V. Sukeníková, Ing. arch. P. Mališ, Ing. M. Veselý),
majetková a dislokační komise (Ing. M. Veselý, MUDr. E. Dratvová, Ing. P. Vícha,
Ing. B. Lešenar, Ing. F. Zdražil, M. Jedličková, J. Krčmář, K. Bureš, O. Dohnal)
a bytová komise (O. Dohnal, J. Podbiera, M. Mžyková, P. Štenclová, D. Horák,
J. Sýkora, M. Urbánek, T. Ovčáček, Ing. D. Slavata).
Radní také rozhodli o zavedení obřadu „Vítání občánků“ od 1. ledna 2003.126
Na zasedání rady města 28. listopadu bylo odsouhlaseno rozmístění odborů
Magistrátu města Opavy, tajemník byl pověřen realizovat přesuny. Radní také vzali na
vědomí rezignaci Zbyňka Stanjury na zastupování města Opavy v SFC a.s. v pozici
člena představenstva a rezignaci Ing. M. Veselého na post člena dozorčí rady v BK
Opava, a.s.
Na mimořádném zasedání 5. prosince schválil radní formou per rozlam poskytnutí
finančních prostředků na zřízení 43 nových bytových jednotek, každému žadateli byl
poskytnut příspěvek ve výši 50 tis. Kč. Zároveň radní doporučili zastupitelstvu schválit
poskytnutí investiční dotace na víceúčelovou halu ve výši 24 mil. Kč.127
17. prosince radní odvolali Ing. Ingrid Durmanovou z funkce vedoucí kanceláře vedení
města a Ing. Ivana Štencla z funkce vedoucího odboru vnitřní správy. Zároveň pověřili
řízením odboru dopravy Ing. Josefa Trčku a řízením odboru státní sociální podpory
Ing. Petra Šimečka, Ing. Ingrid Durmanovou řízením kanceláře tajemníka. Vše
s účinností od 1. ledna 2003.
Tím nejdůležitějším, co radní schválili, však byl upravený návrh organizační struktury
Magistrátu města Opavy s účinností od nového roku, který tak reagoval na změnu
v rozsahu a obsahu činností, které úřad dosud vykonával.128
Nově vznikl odbor kancelář tajemníka, odbor právní a organizační, odbor informatiky,
odbor státní sociální podpory, odbor rozvoje města (bývalý Odbor vnějších vztahů),
oddělení veřejných zakázek, které nově spadá pod kancelář tajemníka, oddělení
hospodářské správy spadající tamtéž, odbor majetku města (bývalý Odbor
majetkoprávní), odbor dopravy a odbor vnitřních věcí.
Na Hlásce tedy zůstalo vedení města, kancelář tajemníka, odbor výstavby, odbor
hlavního architekta a územního plánu, odbor právní a organizační, interní auditor, dvě
oddělení odboru vnitřních věcí – oddělení státního občanství a matrik a oddělení
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evidence obyvatel a jedno oddělení městského informačního centra a informačních
služeb, spadající pod odbor rozvoje města.
V budově na Bezručově nám. 14 byly určeny prostory pro oddělení bezpečnosti
havarijního a krizového řízení kanceláře tajemníka.
Budova na Kolářské 13 se měla stát sídlem oddělení přestupků odboru vnitřních věcí,
Městské policie, odboru kontroly a odboru živnostenského.
Na Horním náměstí 67 měl zůstat odbor finanční a nově sídlit odbor informatiky.
V budově na Jánské 2 nově pracují odbor státní sociální podpory a odbor sociálních
věcí.
Budovu na Horním nám. 47 nově obsadil odbor rozvoje města, Euroregion Silesia, tři
oddělení kanceláře tajemníka (personální a mzdové, oddělení hospodářské správy
a oddělení veřejných zakázek) a dvě oddělení odboru informatiky (oddělení správy
databáze a aplikací a oddělení prezentace dat). Ve vedlejší budově 49 zůstal bývalý
odbor majetkoprávní, nově odbor majetku města.
Na adresu Březinova 6 se přesunul odbor školství a kultury a odbor sociálních věcí.
V budově Mezi trhy 2 zůstal odbor životního prostředí, odbor investic a bytové
oddělení.
Na Krnovské ulici 71 sídlí odbor dopravy a odbor vnitřních věcí.129
18. prosince schválilo zastupitelstvo rozpočet města Opavy na rok 2003. Město bude
hospodařit v příštím roce s 914,20 mil. Kč.130 Dále potvrdili souhlas radních s podporou
nově vzniklých bytových jednotek z 5. prosince, záměr rozšíření provozu o osobní
přepravu na hraničním přechodu Opava-Pilszcz a obecně závaznou vyhlášku
„Stanovení spádových obvodů základních škol ve Statutárním městě Opava.131 Dále
zastupitelé vyslovili souhlas se zřízením společnosti Pila Hrabství, s.r.o. a se zněním
její zakladatelské listiny.
Zároveň navrhli nové členy dozorčích komisí a představenstva ve společnostech, kde
figuruje město.
Do představenstva společnosti SFC Opava, a.s. byl navržen Ing. Václav Klučka, do
dozorčí rady této společnosti pak Ing. Pavel Král a Ing. Marek Veselý. Do
představenstva BK Opava, a.s. byl navržen Jan Píšala, do dozorčí rady Mgr. Pavel
Czudek.
Zastupováním města v představenstvu společnosti Městské tržnice a výstavnictví, a.s.
pověřili zastupitele Ing. Václava Klučku, v představenstvu společnosti ELIO Slezsko,
129

Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 3.
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, leden, str. 3.
131
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2003, únor, str. 1.
130

45

a.s. Karla Bureše. Do dozorčí rady posledně zmíněné společnosti byl navržen
Ing. Oldřich Vagner. V dozorčí radě SmVaK Ostrava, a.s. zastupoval město
Ing. Miroslav Krajíček.132
Mimořádná rada z 20. prosince pověřila Pavla Zapletala řízením odboru informatiky,
Jarmilu Prdovou řízením odboru vnitřních věcí a Rudolfa Krále řízením odboru
právního a organizačního s účinností od 1. ledna 2003 a jmenovali Janu Bierhausovou
do funkce ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Opava na Otické ulici
s účinností od 1. ledna 2003.

Události
Již v minulém roce započaly přípravné práce na prezentaci euroregionu na veletrhu
cestovního ruchu a turistických možností Regiontouru 2002 v Brně. Jeho expozice
vznikla jako součást první expozice Moravskoslezského kraje, kterou navrhl opavský
architekt

Ing. arch. Jaromír Jančík,

a

byla

řešena

poněkud

netradičně

jako

dvoupatrová konstrukce prezentující šest regionálních subjektů. Euroregion měl
nejrozsáhlejší expozici zaměřující se na nejžádanější téma v turistice v poslední době
– cykloturistiku. Ve vymezeném prostoru tedy byly instalovány ukazatele pro cyklisty
se směry na jednotlivé obce či města - členy euroregionu. Výstavě dominovala mapa
vymezující dané území. Informační servis byl zajištěn prostřednictvím velkého
množství informačního materiálu a také infoboxů s dotykovými obrazovkami, které
představily tzv. Komplexní informační systém obcí a měst, a dvou velkoplošných
obrazovek promítajících upoutávku do regionu. Letošní veletrh byl významný ze dvou
důvodů. Za prvé si jeho organizátoři dali za úkol poskytnout větší prostor právě pro
prezentaci přeshraničních regionů a za druhé letošní ročník již z pohledu města Opavy
nebyl v režii okresního úřadu, ale celý ho zaštítil euroregion. To znamená, že většinu
nákladů na jeho realizaci musely nést obce, nejvíce tedy Opava, která je největším
přispívatelem Euroregionu Silesia.133
Město Opava se rozhodlo na žádost velvyslance ČR v Gruzii finančně podpořit svého
čestného občana Iraklia Kandareliho, podplukovníka v záloze, který se aktivně
zúčastnil osvobozovacích bojů o Opavu. V tomto roce dosáhl věku 79 let a žije
v nepříznivých podmínkách. Důchod ve výši 50 dolarů nestačí ani na pokrytí
132
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základních životních potřeb. Rada města tedy pro něj schválila jednorázový finanční
příspěvek ve výši 15 tis. Kč a dále je uvažováno o pravidelné každoroční finanční
výpomoci.
Dalšími žijícími čestnými občany Opavy jsou pan prezident Václav Havel
a Pavel Tigrid, bývalý ministr kultury a spisovatel.
24. května podepsal primátor města Opavy Jan Mrázek v Liptovském Mikuláši
společně s primátorem tohoto partnerského města MUDr. Alexandrem Slafkovským
smlouvu o spolupráci týkající se zejména výměny informací a zkušeností z jednotlivých
oblastí veřejné správy v obou městech. Jednou z těchto oblastí je také obohacení
kulturního a společenského života obou měst na základě vzájemných vystoupení
pěveckých sborů a orchestrů. V našem partnerském městě na Slovensku právě
probíhal Festival syrov a bryndze, jehož součástí bylo i slavnostní přijetí Liptovského
Mikuláše do celosvětového sdružení míst spjatých s výrobou stovek druhů tradičních
sýrů.134
Velkou sportovní událostí v Opavě bylo získání titulu Mistra České republiky BK
Opava. 28. května se mistři sešli s primátorem a radními města Opavy, kteří ocenili
jejich sportovní výsledky a snahu šířit dobré jméno svého města. Sportovci s sebou na
radnici přinesli ukázat vítězný pohár, který byl svou výškou skutečně impozantní. 135
Spolupráce se rozvíjela také na společném setkání se zástupci městských úřadů
z partnerských měst polského Ratiboře a slovenského Liptovského Mikuláše. Třídenní
pracovní schůzka proběhla ve dnech 3.–5. října v areálu Jánských koupelí v objektu
Ústřední hasičské školy. První den patřil hlavním představitelům všech tří partnerských
měst. Na programu jednání bylo zhodnocení čtyřleté partnerské spolupráce a zároveň
snaha nastínit budoucí spolupráci v nadcházejícím volebním období. V dalších dvou
dnech se setkali pracovníci všech tří městských úřadů. Na programu byly přednášky
různého druhu, kolegové z Ratiboře např. prezentovali svůj systém hodnocení
jednotlivých pracovníků úřadu či byl představen image pracovníka městského úřadu.136
Hospodaření města skončilo roku 2002 přebytkem ve výši 115 713 000 Kč.
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Celkové příjmy činily 1 166 898 700 Kč, z toho daňové příjmy byly ve výši
478 385 000 Kč,

nedaňové

77

155

300

Kč,

kapitálové

191

305 100 Kč,

dotace v hodnotě 212 311 600 Kč a krátkodobé financování 207 741 700 Kč.
Celkové výdaje byly spočteny na částku 1 051 185 700 mil. Kč, z toho tvořily běžné
výdaje objem ve výši 704 250 000 Kč a kapitálové (investiční) ve výši
346 930 000 Kč.137
Po zvážení možných budoucích dopadů na rozpočet města a celkovou dlouhodobou
schopnost dostát řádně a včas všem svým závazkům, pozitivního hospodářského
vývoje regionu, se zřetelem na možná rizika plynoucí z nárůstu investičních výdajů
a s přihlédnutím k výši provozních výdajů, potvrdila v závěru minulého roku ratingová
agentura CRA Rating Agency, a.s. dlouhodobý mezinárodní rating s hodnocením Baa,
což znamená středně rizikový stupeň, stabilní současnost i možné problémy
v budoucnu (je to jen o jeden stupeň pod hodnocením České republiky) a dlouhodobý
lokální rating s hodnocením czAa-, znamenající existenci velmi kvalitních subjektů
s vysokou schopností splácet své závazky, ovšem s mírným rizikem v delším časovém
horizontu. Na základě posouzení aktuální výše závazků města Opavy a dostatečné
finanční rezervě, získané zejména prodejem majetku města, a rovněž po zvážení
minulé schopnosti a ochoty města Opavy dostát řádně a včas všem svým splatným
finančním závazkům udělila agentura krátkodobý rating s hodnocením czP-1, které je
nejvyšším možným hodnocením ve své kategorii. Negativum vidí agentura v možném
nárůstu neinvestičních výdajů v roce 2001 oproti roku 2000. Toť malý výňatek
z ratingové zprávy.138
9. září proběhlo jednání „u kulatého stolu“ mezi představiteli města a zástupci Romů.
Tato aktivita je podporována odborem prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR. Na
zářijovém jednání se probíraly otázky zaměstnanosti, pomoci při prezentaci romské
kultury a další možnosti společného soužití.139
Velmi významnou událostí, která zasáhne do života všech občanů, bude ukončení
činnosti okresních úřadů ke dni 31. 12. 2002. Jejich působnost bude ve větší míře
přenesena na obce s rozšířenou působností a kraje, v některých případech pak na jiné
orgány státní správy. Opava, která se tak stane od nového roku obcí s rozšířenou
působností, bude představovat nový typ obce, vykonávající státní správu v přenesené
působnosti.
137
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Již v minulém roce probíhala strategická jednání týkající se reformy veřejné správy.
Dne 16. 10. proběhla jednání vedení města se starosty pověřených obcí, 29. 10.
jednání vedení města s ředitelkou krajského úřadu Ostrava, 1. 11. exkurze
s pracovníky OkÚ Opava na téma budoucnosti zařízení sociálních služeb, 26. 11.
jednání s představiteli vedení OkÚ Opava, 3. 12. jednání s představiteli kraje, okresu
a organizacemi působícími v oblasti sociálních služeb atd.140
Na konci tohoto roku se již vědělo, že pod magistrát přejde 157 úředníků z okresního
úřadu. Při tvorbě rozpočtu města se tedy musela započíst finanční částka, která
pokryje přechod úředníků a jejich zařazení do struktury magistrátu. Peníze na platy
úředníků přislíbil stát, ale výdaje za režii, poštovné, vytápění atd. bude město hradit ze
svého. Jelikož radnice nezískala podklady pro výpočet výsledné částky z okresního
úřadu, výši odhadovala. Nový primátor hovořil o tom, že radnice by chtěla časem
zvážit, zda byly počty úředníků zvoleny optimálně. „Budeme chtít sledovat třeba počet
stížností, počet úředních výkonů, efektivitu a podle toho se budeme snažit udržet
úřad,“141 řekl v tisku.
Dle údajů z okresního úřadu do samosprávy přejde k 1. lednu 223 úředníků,
23 odborníků přejde na pozemkový úřad, další by pak měli přejít na pracoviště Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ke konci roku měl Okresní úřad
340 zaměstnanců.142
Přednosta končícího Okresního úřadu v Opavě byl jmenován ředitelem odboru
Hospodářsko-správní sekce Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
územní pracoviště Ostrava.143
Dne 11. 12. 2001 přistoupila rada města k řešení otázky týkající se oblasti sociálních
služeb a přijala konkrétní rozhodnutí o zahájení komunitního plánování.
Na začátku tohoto roku však ještě nebyla schválena daná legislativa, a tak byly
všechny přípravy dle slov Ing. Ingrid Jurmanové, vedoucí kanceláře vedení města,
pouze ve fázi představ a záměrů.144
Nicméně např. o způsobu, jakým by měla opavská radnice převzít v rámci veřejné
správy sociální a zdravotní zařízení, rozhodovala nově formovaná komise pro reformu
veřejné správy, do které byli nominováni ředitel azylového domu Antonín Plachý,
speciální pedagožka Ludmila Kavanová, úřednice Petra Balová, zastupitelka Irena
Hoblíková a radniční kancléřka Ingrid Jurmanová.
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S chystanými změnami, které představují pro město nejen změnu v oblasti působnosti,
ale také nárůst počtu úředníků v samosprávě, byly připravovány také změny
v organizační struktuře Magistrátu města Opavy a v rozmístění jednotlivých odborů
v budovách města. Nejvýraznější změny zaznamená oddělení dopravy, dosud
spadající pod odbor výstavby, který se sloučí s referátem dopravy Okresního úřadu,
přejmenuje se na odbor dopravy a celý bude umístěn v areálu Slezského gymnázia na
Krnovské ulici. Tamtéž pak bude sídlit i odbor vnitřních věci, pod jehož hlavičku bude
spadat matrika, podatelna.
Další změnou v organizační struktuře magistrátu byl vznik samostatného odboru
vnitřních věcí, který obsahuje oddělení vykonávající přenesenou státní správu
i samosprávu, tedy oddělení evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních
dokladů, dále oddělení státního občanství a matrik a oddělení přestupků, který nahradil
odbor vnitřní správy. Oddělení hospodářské správy bylo začleněno pod odbor
kanceláře tajemníka.
I v tomto roce pokračoval spor města a firmy Alcatraz, jenž vznikl již v roce 1999, kdy
se město rozhodlo prodat akcie severomoravských vodáren. Za zprostředkovatele si
vybralo právě firmu Alcatraz, nakonec však celý akciový balík prodalo přímo anglické
firmě Anglian Water International za 95, 5 milionů korun. Zástupcům firmy Alcatraz se
však tento postup nelíbil a žádali město o náhradu za ušlý zisk. Poté firma svůj nárok
na odškodnění prodala jedné z právnických firem, která město zažalovala. Krajský
soud rozhodl v neprospěch města, které se následně odvolalo k Nejvyššímu soudu.
Pavel Němejc, předseda regionální Unie svobody, se v tisku vyjádřil, že o celé kauze
nevěděl a že spolu se svými spolustraníky byl proti prodeji akcií. O prodeji akcií patrně
nevěděli ani ostatní zastupitelé, pouze radní.
Primátor města Opavy je mimo jiné také členem Kolegia primátorů statutárních měst
v ČR, které se letos sešlo 28. a 29. března v Havířově, aby projednalo např.
zadlužování rozpočtů města a obcí nebo Novelu zákona o obecní policii.145
V květnu ve dnech 10.–12. se primátor Jan Mrázek účastnil společně s primátorem
města Ratiboře Ing. Adamem Hajdukem a poslancem Sejmu Polské republiky
Ing. Adrzejem Markowiakem setkání ratibořských rodáků v Rothu. Akce se účastnili
i rodáci z Opavy. Společně se starostou Rothu Richardem Erdmannem pak
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představitelé všech tří partnerských měst projednávali budoucí spolupráci. Panu
Erdmannovi byl předán návrh partnerské smlouvy mezi Opavou a Rothem týkající se
také trojstranné spolupráce s Ratiboří, čímž by se začala koordinovat společná
spolupráce všech tří měst, a to převážně v oblasti kultury, společenského
a hospodářského rozvoje.146

Euroregion Silesia
Euroregion je dobrovolným svazkem Sdružení obcí povodí Horní Odry v Polské
republice a sdružení Euroregion Silesia v České republice, který vznikl na základě
Smlouvy o spolupráci pod názvem Euroregion Silesia podepsané představiteli obou
sdružení dne 20. září 1998 v Opavě.147
18. března zasedala společná česko-polská valná hromada euroregionu. Na pořadu
dne byla jednání např. o Phare CBC, programu Evropské unie na podporu
přeshraniční spolupráce. V rámci tohoto programu na tento rok byl z území
euroregionu předložen projekt Kanalizace Horního Benešova – II. etapa, jehož celkové
náklady činí 3 mil. eur a který měl šanci získat grant ve výši 2,25 mil. eur.
V souvislosti s tím se také projednávala záležitost Společného fondu malých projektů
Phare CBC, který nabízel 1 mil. eur pro každou stranu česko-polských euroregionů na
neinvestiční a investiční projekty menšího rozsahu (do 300 tis. eur).
Členové valné hromady s předsedou Janem Mrázkem a místopředsedou Andrzejem
Markowiakem probírali také problematiku rekonstrukce komunikace Opava – Ratiboř
a plánované výstavby hraničního přechodu Bohumín – Chalupki či vyhodnotili
prezentaci euroregionu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour
v Brně.148
Co se týče grantů z Evropské unie, víme, že od roku 2001, kdy finanční podpora ze
strany EU byla rozšířena i na česko-polskou hranici, Euroregion Silesia pomáhá
zástupcům obcí, měst, škol, občanských sdružení a dalších neziskových organizací,
kteří nějakým způsobem pěstují přeshraniční spolupráci, tyto speciální programy
využívat. Jak český, o jehož správu se stará tajemnice Ing. Jana Galuszková, tak
polský sekretariát poskytuje informace a metodickou pomoc při zpracování žádostí
o grant, zástupci členských obcí euroregionu se pak podílejí na výběru těch nejlepších
146
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projektů. Stejně jako ostatní euroregiony na česko-polské hranici také Euroregion
Silesia obhospodařuje speciální fond určený k financování menších neinvestičních
přeshraničních aktivit. K příkladům projektů z území Euroregionu Silesia, které byly
podány na sekretariát euroregionu a týkaly se Opavy, byly např. Rekonstrukce
komunikace I/46 Opava – Racibórz – studie proveditelnosti (studie zpracována v roce
2002) nebo Border Crossing v Euroregionu Silesia – II. etapa – druhá část modelové
studie překračování česko-polské hranice na území ER Silesia, (Realizátor: Statutární
město Opava, 31 tis. eur, grant 24,7 tis. eur, bude realizováno v r. 2005).
V zářijové Hlásce informovala tajemnice Euroregionu Silesia Jana Galuszková
žadatele o dotace o červencovém vyhlášení výzvy k předkládání projektů (žádostí
o grant) v rámci Společného fondu malých projektů programu Phare CBC CZ 0013.
Program určený neziskovým subjektům v hraničních regionech včetně města Ostravy
k financování projektů česko-polské přeshraniční spolupráce nabízel pro tzv. region
Silesia (Euroregion Silesia a město Ostrava) 74 400 eur na malé projekty
neinvestičního charakteru. Kromě toho fond nabízel např. také částku ve výši
595 200 eur na malé investiční projekty, u nichž se výše grantu pohybuje v rozmezí
10 000 až 30 000 eur. Všechny potřebné informace včetně formulářů žádostí byly
k dispozici na webových stránkách Euroregionu Silesia, jehož sekretariát, sídlící
v budově Hlásky na druhém patře, také nabízel metodickou a poradenskou pomoc.
Žádosti musely být zpracovány a odevzdány na sekretariát do 13. září tohoto roku. 149
V květnu se euroregion prezentoval společně s Opavou na samostatné expozici
věnované turistickým možnostem Moravskoslezského kraje instalované v českém
centru ve Varšavě. Opava zde představovala své architektonické skvosty, euroregion
zase zajímavosti našeho regionu – např. Arboretum v Novém Dvoře, zámek v Hradci
nad Moravicí, golfové hřiště v Šilheřovicích atd. Výstava trvala od 21. května do
21. června.150
Mezi velmi důležitou událost v historii euroregionu se v tomto roce řadí uzavření
oficiální partnerské smlouvy s Euroregionem Váh – Dunaj – Ipeľ (nyní Euroregion
Dunaj).
„Hídvero Napok“, což znamená v maďarštině Dny budování mostů, byl program
slovensko-maďarského Euroregionu Váh – Dunaj – Ipeľ, který proběhl 4. července
2002 ve Visegrádu a další dny pokračoval již tradičně v obci Neszmély v župě
Komárom – Esztergom. Nejvýznamnějším počinem tohoto setkání bylo zformulování
149
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tzv. Neszmélské výzvy, kterou se nejvyšší představitelé tří partnerských euroregionů
(Silesia, Váh–Dunaj–Ipeľ a Tatry) obrátili na všechny euroregiony na území České,
Polské, Slovenské a Maďarské republiky s myšlenkou na ustavení Rady Euroregionů
zemí V-4 (Council of Euroregions of the V-4 Countries). Rada by měla být ustanovena
oficiálně v červenci příštího roku ve Visegrádu. 151
Euroregion Silesia získal grant ve výši 7,5 tisíce eur z programu Phare CBC na
realizaci nové reprezentativní brožury Hrady a zámky Euroregionu Silesia. Je zde
představeno devatenáct pamětihodností české i polské strany euroregionu. Publikace,
kterou vydala polská strana euroregionu ve spolupráci s českým sekretariátem
v nákladu 2 000 ks, obsahuje historické i současné snímky, situační plánky a dobové
kresby. Texty jsou ve čtyřech jazykových mutacích (polština, čeština, němčina
a angličtina).152
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POLITICKÝ ŽIVOT
Letošní rok byl rokem volebním. V Opavě se volilo do parlamentu a samosprávy.
Změnilo něco vhazování volebních lístků do volebních uren? Řekl si občan svou
volbou o změnu na radnici nebo mu vyhovoval stávající rozložení politických sil?
Nástupem jarních dnů došlo ke změně v čele Unie svobody. Do jejího čela se vrátil
Ondřej Veselý a novým místopředsedou se stal bývalý šéf opavské DEU Ivan Pešl.
„V komunálních volbách budu usilovat o důvěru na post náměstka primátora. Chci se
soustředit na prioritu města Opavy, což je jednoznačně doprava. Pokusím se napravit
přehmaty architekta Pavla Mališe,“ řekl v tisku Veselý.153
2. června uspořádala opavská ODS Dětský den v zahradní restauraci „U Pflegrů“
s Banjo Bandem Ivana Mládka a s kolotoči.154
20. září byl na krajském sněmu moravskoslezské ODS zvolen Zbyněk Stanjura
předsedou krajské organizace. Porazil tak exministra dopravy Martina Římana.
Stanjura ve svém projevu podpořil myšlenku integrovat českou pravici a potřebu
vystupovat jako jednotný tým. „Je to velký osobní úspěch a znamená to samozřejmě
i posílení opavské ODS, a to zejména nyní, čtyřicet dnů před komunálními volbami,
když se náš kandidát na primátora Opavy stal šéfem Moravskoslezského kraje,“ řekl
v tisku místopředseda a manažer opavské ODS Karel Bureš.155
ODS vstoupila do letošních komunálních voleb s heslem Opava – město, kde stojí za
to žít.
Lídrem strany se stal Zbyněk Stanjura, kandidát na post primátora. Za ním následoval
současný náměstek primátora Ing. arch. Pavel Mališ, radní Karel Bureš, primář
MUDr. Václav Vlček, zastupitelka Irena Hoblíková a poslanec Miroslav Krajíček. Na její
kandidátce se však už neobjevil např. ředitel nemocnice Marian Staňo, který se již
politice nechtěl věnovat, či přednosta okresního úřadu Pavel Krejčí, jenž své důvody
nechtěl komentovat.156
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Volební číslo jedna dostalo Sdružení nezávislých. Za svůj cíl si vzalo podporu aktivit,
které budou nejpřínosnější a také nejpřijatelnější pro každého občana města Opavy,
a vystupování proti prosazování stranických a osobních zájmů na úkor zájmů města
a jeho občanů. Do čela kandidátky byl nominován primátor Jan Mrázek. Za nezávislé
však kandidoval např. podnikatel Břetislav Tůma, primář MUDr. Milan Cvek, ředitel
Mendelova gymnázia Petr Pavlíček či podnikatel Jaroslav Kopťák.157
Největší překvapení stran nominace volebních kandidátů přinesla kandidátka KDUČSL. Jejím lídrem se stal nezávislý kandidát, ředitel krnovské pobočky ČSOB Vojtěch
Turek. Lidovecký předseda Rudolf Chamráth obsadil až druhé místo. Následoval ho
ředitel psychiatrické léčebny Ivan Drábek, bývalý herec Slezského divadla Jaroslav
Podpěra a lékařka Eva Dratvová, která v posledních volbách kandidovala jako jednička
nezávislého sdružení Bílá Opava. „Zjistili jsme, že pohled doktorky Dratvové na
politické záležitosti je s pohledem naší strany kompatibilní. Naše čtyřleté zkušenosti ze
zastupitelstva jsou pozitivní a ceníme si i jejího voličského potenciálu,“158 řekl Rudolf
Chamráth. Novými tvářemi na kandidátce byli např. ředitel domu pro lidi s poruchami
zraku ve Vlaštovičkách Jan Hanuš či architekt Kovář.
Opavské komunisty vedl do komunálních voleb Dušan Jaroš. Následoval ho zastupitel
a podnikatel Lubomír Fišer, zastupitel Zdeněk Petřík, poslanec Miroslav Opálka
a technický ředitel městského dopravního podniku Libor Pěčonka. Na kandidátce měli
třináct žen. Asi polovina ze všech kandidujících byly nové tváře. Nejmladší
kandidátkou se stala třiadvacetiletá studentka Markéta Hrdinová.
Kandidátku Sdružení politického hnutí nezávislých kandidátů – Radim Masný dětem
vedl samozřejmě Radim Masný, který si přizval majitele fitness centra Pepa Stanislava
Pešata, zastupitele Jaromíra Šimánka, módní návrhářku Hanu Sedláčkovou či
bývalého ředitele Slezského divadla Jiřího Měřínského. „Kandidátka se sestavovala
tak, aby obsahovala vzorec celé Opavy: lékaře, učitele, dělníka, studenty, pekaře
a další profese,“159 řekl kandidát Šimánek.
Za hlavní cíl svého případného působení na radnici považoval lídr Unie svobody
Ondřej Veselý vybudování severního obchvatu.160
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Na zoubek lídrům politických stran se podívali také personální poradce Štěpán Měch
a Image konzultant Helena Pospíšilová. Hodnotili jejich přednosti i slabiny.
Václav Klučka je dle jejich pozorování muž strategického myšlení se schopností
určovat priority a řešit problémy Opavy, otevřený a pozitivní. Měl by však efektivněji
využívat média a být trpělivý.
Radim Masný vystupuje na veřejnosti jako sebevědomý člověk, který má vlivné
kontakty v politice i v podnikání a dokáže si své věci prosadit. V médiích však
vystupuje často útočně a upřednostňuje soupeřivý styl. Měl by pracovat na své
rétorice, aby mohl získat i jinou skupinu voličů.
Jan Mrázek působí dle pozorovatelů jako vzdělaný muž a dobrý řečník, který si dokáže
získat srdce voliče. Ve svých projevech by však měl více argumentovat fakty, než
pocity a v práci si jasněji stanovit priority.
Zbyněk Stanjura je přímočarý a zodpovědný se schopností efektivně řídit a nacházet
řešení ve složitých situacích. Měl by však zvážit vliv svého chování na okolí.
Vojtěcha Turka vidí jako zásadového člověka s dobrými řídícími schopnostmi
a kladným vztahem k občanovi se schopností analyzovat a řešit zásadní problémy.
Možnost rozvoje je u něho možná v oblasti argumentace a osobní prezentace lídra
strany.
Ondřej Veselý má schopnost prosadit své názory v týmu, avšak jeho čas teprve přijde.
Pan Měch mu doporučuje pracovat na své prezentaci v médiích a nepodceňovat
image lídra.161
Jak viděli zástupci jednotlivých politických stran těsně před volbami možná povolební
spojenectví? Zástupci ODS, ČSSD, KDU-ČSL a US odmítali povolební spolupráci
s komunistickou stranou. Jan Píšala, druhý na kandidátce ČSSD, odmítal také
spolupráci s Unií svobody. Zástupci KSČM, SN a NK Radim Masný se nebránili
vyjednávání s žádnou politickou stranou.162

Bilancování
Dosud činné politické vedení města nezapomnělo připomenout opavskému voliči,
v čem bylo úspěšné. O co se tedy zasadili a co prospěšného dle svého prohlášení
v Opavě udělali?
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Začalo se jak jinak než s čísly. Příjmy města se od roku 1998 do roku 2001 zvýšily
o 317,2 mil. Kč. Výdaje se za tu dobu zvýšily o 177,1 mil. Kč. Například v oblasti
školství se objem balíku peněz zvýšil o 24,2 mil. Kč, i když se počet obyvatel snížil
o 988 a má stále klesající tendenci. Nejvýraznější nárůst financí zaznamenala oblast
dopravy (o 48,3 mil. Kč – což je nárůst o téměř polovinu oproti částce věnované na
dopravu v roce 1998) a sociálních dávek (o 24,5 mil. Kč – částka přesahující polovinu
objemu financí uvolněných na sociální dávky na začátku tohoto volebního období).
To byl jen malý exkurz do hospodaření města Opavy v končícím volebním období.
Čísla dle vedení města jasně ukazují, že i přes úbytek počtu obyvatel rostly finance
vkládané do služeb pro ně, ať už to byla kultura, školství, či zlepšení úrovně dopravy
v našem městě.
Investiční akce města měly střídavě sestupný i vzestupný charakter. V roce 2001 však
skončily na čísle 257,9 mil. Kč. V roce 1998 byla proinvestována částka 147,5 mil. Kč.
K nejvýznamnějším

akcím

uplynulého

volebního

období

bezesporu

patřily

rekonstrukce jednotlivých komunikací v Opavě a stavba pěší zóny. Postupně tak byly
zrekonstruovány ulice Masarykova třída, Kolářská, Solná, Na Valech a byla vytvořena
pěší zóna na Horním náměstí, ulici Ostrožné a Hrnčířské. K velkým investičním akcím
patřila také rekonstrukce Městského domu Petra Bezruče za 24 mil. Kč, splašková
kanalizace v Jaktaři, která město přišla na 20 mil. Kč a rekonstrukce ulice Slezská
v Malých Hošticích za 21,3 mil. Kč.
Důležitým úkonem pro strategické a regionální investice jistě bylo schválení územního
plánu města Opavy 22. června 1998. Mohla tak být zpracována studie proveditelnosti
průmyslové zóny Opava – Vávrovice a díky Sdružení pro výstavbu komunikace I/11
a I/57 pracovat na přípravné projekční práce na severním obchvatu Opavy.
Co se oblasti kultury ve zmiňovaném období týče, kultura v Opavě si udržela svou
vysokou úroveň, o čemž napovídá vzestupná úroveň festivalů i to, že Festival mladých
varhaníků se stal festivalem mezinárodním a Opava se připojila k oslavám Evropského
svátku hudby.
Při odboru školství a kultury byla v tomto volebním období zřízena funkce romského
poradce, který začal organizovat jednání u tzv. kulatých stolů, kde se řeší problémy
romské komunity.
V oblasti

životního

prostředí

k nejzásadnějším

úkonům

patřily

tzv.

zásahy

I. naléhavosti, tedy pročištění zeleně na pozemcích města, odstranění suchých
a poškozených stromů a provedení náhradní výsadby.
Dále se politici pochválili např. za bezpečnější město, což dokládá nárůst pracovníků
Městské policie za uplynulé čtyři roky z původních 38 na nynějších 60 či zavedení
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kamerového systému v nejfrekventovanějších částech města. Městská policie byla
začleněna také do Integrovaného záchranného systému.163

Komunální volby
Komunální volby, připadající v tomto roce na 1.–2. listopadu, se již řídily novým
mechanismem.

Pětiprocentní

uzavírací

klauzule

pro

vstup

do

zastupitelstva

v kombinaci s jiným způsobem převodu hlasů na mandáty, který mírně favorizoval
větší strany, redukovala šance menších politických formací. Toto mělo patrně vliv i na
snížení počtu kandidujících subjektů v komunálních volbách v Opavě.
O přízeň voličů se ucházelo celkem sedm volebních stran:
1) Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL),
2) Česká strana sociálně demokratická (ČSSD),
3) Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM),
4) Občanská demokratická strana (ODS),
5) Unie svobody – Demokratická unie (US-DEU),
6) Sdružení nezávislých,
7) Sdružení pol. hnutí NEZ a NK-Radim Masný dětem.164
V červnu se v tisku objevily první zmínky o složení kandidátních listin. Na prvním místě
opavské ODS kandidoval Zbyněk Stanjura, její dosavadní předseda a kandidát na post
primátora v případě vítězství strany, dále pak následoval současný náměstek
primátora města Opavy Pavel Mališ, současný radní a manažer strany Karel Bureš,
primář Slezské nemocnice Václav Vlček, současná zastupitelka Irena Hoblíková
a současný poslanec Parlamentu ČR Miroslav Krajíček. Na přední místa se tak již
nedostala např. současná radniční kancléřka Ingrid Jurmanová.
Kandidátka Unie Svobody oznamovala také změnu, např. že stranu již do voleb
nepovede ředitel střední průmyslové školy Jaroslav Burda, který prohrál souboj
o letošního lídra s ekonomem Ondřejem Veselým. Na druhé místo byl nominován
Pavel Němec, okresní šéf strany, za ním pak Ivan Pešl, ředitel katastrálního úřadu.
V červenci svou kandidátní listinu představila ČSSD. Lídrem strany byl zvolen
náměstek primátora Václav Klučka. Druhé místo obsadil ředitel ZŠ Riegrova Jan
Píšala. V první pětce se objevily dvě nové tváře, a těmi byli David Horák, člen městské
bytové komise, a Daniel Žídek, nestraník a starosta Komárova. Pětici doplňovala
163
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Pavlína Hejduková, současná zastupitelka. Následoval radní a lékař Pavel Vágner. Na
kandidátce se již neobjevilo jméno Bedřich Lešenar, který už nechtěl kandidovat
s ohledem na svůj věk, a Antonín Macháček, který se chtěl věnovat pouze své funkci
poslance. „Kandidátka je sestavena tak, aby se lidé z prvního až pátého místa mohli
ucházet o uvolněné posty na radnici a lidé z šestého až desátého místa se mohli
ucházet o post radního,“165 řekl v tisku Václav Klučka.
Rada města schválila 1. října návrh na organizaci předvolební kampaně, tzn.
doporučila primátorovi vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů před volbami do
zastupitelstev obcí s tím, že běžné plakátovací plochy a plochy ve vozidlech městské
hromadné dopravy budou využity pouze pro informace o shromážděních konaných
volebními subjekty.
Volební místnosti se otevřely v Opavě ve 14.00 hod. dne 1. listopadu, a to
v 58 volebních okrscích. Hlavní sídlo pro koordinaci voleb a přijímání a zpracovávání
odevzdaných hlasů bylo na Hlásce. Většina volebních komisí sídlila v budovách
středních, základních nebo mateřských škol, výjimku tvořila např. budova nemocnice,
Hasičského záchranného sboru či Správy a údržby silnic na ul. J. Davida. V městských
částech sídlily volební komise např. přímo na úřadech městských částí nebo
v kulturních domech.
Ihned po uzavření volebních místností došlo k počítání odevzdaných hlasů. Výsledky
v Opavě byly známy ještě téhož dne.
K urnám se dostavilo 16 604 voličů z celkového počtu 48 750 oprávněných voličů,
z čehož plynula volební účast 34,06 %.166
V politickém

souboji

zvítězila

s převahou

ODS

s 23,25

%

hlasů,

což

jim

v zastupitelstvu města Opavy vyneslo 11 mandátů. Stejný počet mandátů získala také
ČSSD s 21,90 % hlasů. Třetí nejvyšší počet hlasů 17,89 % získala KSČM, což pro ně
znamenalo osm mandátů v zastupitelstvu. Svým úspěchem překvapili Nezávislí
s 17,85 procenty a sedmi mandáty. S přehledem se do zastupitelstva dostali také
zástupci KDU-ČSL s 12,24 % hlasů a tedy šesti mandáty. Pouze těsným výsledkem
5,44 % hlasů překročila stanovenou hranici strana US-DEU, přesto to znamenalo dvě
křesla. Jediným neúspěšným účastníkem volebního klání se stalo Sdružení pol. hnutí
NEZ a NK-Radim Masný dětem s 4,27 % hlasů.167
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Oproti minulému volebnímu období došlo k mírnému navýšení mandátů velkých stran
(ODS a ČSSD z 9 na 11 křesel, KSČM z 6 na 8 křesel a KDU-ČSL z 5 na 6 křesel).
Tento výsledek odstartoval politická jednání mezi místními organizacemi politických
stran. Povolební situace znemožňovala vytvoření radniční koalice ze dvou nejsilnějších
politických stran ODS a ČSSD, protože k dosažení nadpoloviční většiny jim scházel
jeden mandát. Bylo několik možností, jak sestavit radniční koalici. ODS mohla získat
patřičnou převahu spojením s nezávislými a lidovci, stejně tak jako ČSSD, další
variantou bylo spojení obou nejsilnějších stran.
ODS jako vítězná strana začala vyjednávat následující den po volbách. Jednou
z podmínek vytvoření koalice bylo, že ODS získá primátorské křeslo. ČSSD zatím
vyčkávala. „ODS nebudeme oslovovat, protože jsme nevyhráli volby. A už před nimi
jsme řekli, že povolební jednání by měli vést vítězové. Měli jsme ale informativní
schůzku s KDU a US a řekli jsme si určité zásady, zda umíme nebo neumíme něco
udělat,“168 řekl v tisku Václav Klučka (ČSSD). Pro Sdružení nezávislých byla priorita
ODS, SN, KDU-ČSL a US-DEU. Křesťanští demokraté vstupovali do povolebních
jednání společně s Unií svobody. KSČM vyčkávalo na to, jak se dohodnou dvě vítězné
strany.169
Výsledkem jednání nakonec bylo spojení tří stran, které vyšly z letošních komunálních
voleb jako nejsilnější, a to ODS, ČSSD a Nezávislých.
12. listopadu proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva statutárního
města Opavy. V sále restaurace Na Rybníčku se sešlo všech 45 nových zastupitelů,
aby složili slib a zvolili primátora, místostarosty a radu města. Občanští demokraté
z pozice vítěze voleb prosadili jako jediného kandidáta na primátora města Ing. Zbyňka
Stanjuru (ODS), který byl poté zvolen 34 hlasy a nahradil tak v čele města po
osmiletém působení Doc. RNDr. Ing. Jana Mrázka, CSc. Statutárním zástupcem
primátora byl zastupiteli zvolen Ing. Václav Klučka.
Dále nastala změna v počtu místostarostů, kdy na další volební období nebylo
počítáno se dvěma, ale se třemi místostarosty, a to se staronovým Ing. Václavem
Klučkou (ČSSD) a Ing. arch. Pavlem Mališem (ODS) a Doc. RNDr. Ing. Janem
Mrázkem, CSc. (Nezávislí), který tímto zůstal ve vedení města.170
V nastávajícím volebním období bude do působnosti primátora spadat oblast financí,
prezentace města, informačních systémů a bezpečnosti.
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Další oblasti samosprávy byly rozděleny takto: náměstek primátora Pavel Mališ dostal
do své kompetence rozvoj města, dopravu a dohled nad Technickými službami Opava,
s.r.o., náměstek primátora Václav Klučka bude dohlížet na majetek města, investice,
výstavbu a sociální oblast, třetí náměstek, bývalý primátor Jan Mrázek, bude
zodpovídat za oblast školství, kultury, sportu a životního prostředí.
Zastupitelstvo také zvolilo jedenáct členů nové rady města, jimiž se stali kromě
primátora a místostarostů tito: Karel Bureš, MUDr. Václav Vlček (ODS), MUDr. Pavel
Vágner (ČSSD), Mgr. Jan Píšala. Daniel Žídek (ČSSD), Mgr. Pavel Czudek (Nezávislí)
a Ing. Pravdomil Gebauer (Nezávislí) byli oproti minulému volebnímu období v radě
nováčky.
A jaké bylo politické složení zastupitelstva?
ODS (11 zastupitelů): Mudr. V. Vlček, Ing. Z. Stanjura, Ing. arch. P. Mališ,
MUDr. V. Staňová, Mgr. I. Hoblíková, K. Bureš, Ing. M. Krajíček, Ing. M. Veselý,
O. Dohnal, Ing. D. Benna, Ing. P. Šidáková,
ČSSD (11 zastupitelů): Ing. V. Klučka, Mgr. J. Píšala, D. Žídek, MUDr. P. Vágner,
MUDr. J. Sobotka, Mgr. J. Horák, D. Horák, Mgr. P. Hejduková, MUDr. A. Dvořák,
M. Ficek, Bc. J. Berka,
KSČM (8 zastupitelů): Z. Petřík, RSDr. M. Opálka, RSDr. D. Jaroš, Ing. L. Pěčonka,
Mgr. P. Škarohlíd, L. Fišer, Ing. V. Javorský, Ing. J. Klement,
Nezávislí (7 zastupitelů): Doc. RNDr. Ing. J. Mrázek, CSc., MUDr. M. Cvek,
P. Pavlíček, Ing. M. Frank, CSc., Mgr. P. Czudek, Ing. P. Gebauer, MUDr. P. Herman,
KDU-ČSL (6 zastupitelů): Ing. V. Turek, MUDr. E. Dratvová, MUDr. I. Drábek,
J. Hanuš, Ing. R. Chamráth a Ing. arch. J. Kovář,
Unie Svobody (2 zastupitelé): PhDr. J. Burda a Ing. O. Veselý.171
Celkem tedy 45 mandátů.
S novým uspořádáním radnice byly také nově zřízeny iniciativní a poradní orgány rady
města s účinností od 22. listopadu. Tvořily je komise prevence kriminality s předsedou
MUDr. Petrem Hermanem, školská komise s předsedající Mgr. Pavlínou Hejdukovou,
investiční komise v čele s Ing. Miroslavem Krajíčkem, majetková a dislokační komise,
kterou povede Ing. Marek Veselý, a v poslední řadě také bytová komise, jejímž
předsedou se stal zastupitel Ota Dohnal.172
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V úterý 12. listopadu se Radim Masný a bývalý zastupitel Jaromír Šimánek odvolali ke
Krajskému soudu v Ostravě proti výsledům letošních komunálních voleb. Považovali je
totiž za zmanipulované. „Máme doloženo čestnými svědectvími, že byl například
vyřazen hlasovací lístek, na kterém bylo pětadvacet preferenčních hlasů z pětačtyřiceti
možných. V případě kandidátky ODS pak bylo počítáno s 45 hlasy a ne s 43 hlasy, jak
mělo správně být. Také byla někde zaměňována kandidátka Nezávislých pana Mrázka
s naší,“173 řekl v tisku Šimánek. Nový primátor Stanjura vyčkával, jak dopadne soud,
považoval se však za legitimně zvoleného.
Krátce po vytvoření koalice ODS, ČSSD a Sdružení nezávislých vznikla koaliční
smlouva. Ta mimo jiné posilovala funkci rady města, a to v tom smyslu, že všechny
koaliční strany musí projednávat své vlastní politické návrhy téměř vždy přes ni.
Hlasování koaličních zastupitelů by se mělo řídit doporučením rady. Smlouva dále
rozdělovala kompetence vedení města tak, jak jsem již výše uvedla.174
Na konci listopadu bylo jasné, že nové volby v Opavě nebudou. Radim Masný se
svými stížnostmi na manipulaci volebních výsledků neuspěl. „V jednom případě se
prokázalo, že platné hlasy opravdu byly označeny za neplatné. Dospěli jsme ale
k závěru, že chyba nebyla tak závažného charakteru, aby měla za následek neplatnost
voleb,“175 řekla novinářům soudkyně z ostravského krajského soudu.

Primátor města Opavy
Na primátorském křesle tedy došlo ke změně, bývalého ředitele Gymnázia v Opavě
a autora mnoha průmyslových zlepšováků vystřídal programátor a ředitel akciové
společnosti zabývající se moderními technologiemi.
Ing. Zbyněk Stanjura se narodil v Opavě v roce 1964. Je absolventem opavského
Mendelova gymnázia a Elektrotechnické fakulty VUT v Brně. Působil jako programátor
ve společnostech Agroprojekt Opava a ESKON s.r.o., v níž byl rovněž jednatelem
a společníkem. Po přeměně firmy Eskon na akciovou společnost zastával funkci jejího
ředitele a prokuristy. V tomto roce odešel z postu ředitele firmy. Od roku 1991 je
členem ODS, od roku 1997 zastupitelem města Opavy. V roce 2000 byl zvolen do
173

Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s. r. o., 2002, roč. 11, č. 28, str. 2. ISSN 12122041.
174
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s. r. o., 2002, roč. 11, č. 48, str. 2. ISSN 12122041.
175
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s. r. o., 2002, roč. 11, č. 49, str. 1. ISSN 12122041.

62

Zastupitelstva Moravskoslezského kraje, kde se stal předsedou klubu ODS, a do Rady
kraje. V tomto roce byl zvolen na post předsedy Regionálního sdružení ODS
Moravskoslezského kraje a vzdal se funkce předsedy Místního sdružení ODS Opava.
Jeho zálibou je četba, cestování a sport.176

Městské části Opavy
Ještě se krátce zmiňme o volbách v městských částech.
V Komárově byl zvolen starostou Daniel Žídek, v Malých Hošticích MVDr. Stanislav
Kubesa, v Milostovicích Milan Klár, v Podvihově Jitka Měchová, v Suchých Lazcích
Miloslav Kostřiba, ve Vávrovicích Ing. Jaroslav Černý, ve Vlaštovičkách Rudolf Král
a ve Zlatníkách Ing. Hana Vinckerová.177

Volby do Poslanecké sněmovny PČR
V červnu proběhly volby do Poslanecké sněmovny PČR.
V Opavě se volilo v 58 volebních okrscích. K volbám přišlo 27 078 voličů, což je
55,4 %.
Své kandidáty prezentovalo celkem 28 volebních stran.
Nejvíce platných hlasů získali kandidáti ČSSD (9 375 hlasů), ODS (6 376 hlasů)
a KSČM (4 652 hlasů). Nejméně hlasů získala Romská občanská iniciativa ČR
(17 hlasů) a Demokratická liga (10 hlasů).178
15. června začal poslanecký mandát těmto zvoleným z Opavy – Ing. Miroslavu
Krajíčkovi za ODS, Ing. Antonínu Macháčkovi za ČSSD a RSDr. Miroslavu Opálkovi za
KSČM.
Miroslav Krajíček vystudoval Stavební fakultu VUT v Brně, obor vodohospodářství
a vodní stavby. V letech 1991–1993 zasedal v představenstvu společnosti LEAR, a.s.
V letech 1992–2000 působil v představenstvu firmy Ingstav Opava, a.s.179 Zároveň
s poslaneckým mandátem byl zvolen také členem Výboru pro sociální politiku
a zdravotnictví, členem a poté předsedou Podvýboru pro investice ve zdravotnictví
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a sociální oblasti, členem Podvýboru pro podporu malého a středního podnikání
a Podvýboru pro reformu důchodového systému a reformu nemocenského pojištění.180
Antonín Macháček je poslancem již od roku 1998 stejně jako členem Rozpočtového
výboru, předsedou a posléze členem Podvýboru pro kontrolu Poslanecké sněmovny
PČR. Od roku 2000 zastává funkci místopředsedy Poslaneckého klubu ČSSD.181 Pan
Macháček bude v parlamentu prosazovat rozumnou a sociálně spravedlivou daňovou
politiku, posilovat úlohu státu při ochraně hospodářské soutěže, zejména např.
v dodávkách plynu, elektřiny, vody apod., a bude bojovat proti daňovým únikům.182
Pánové Macháček i Krajíček lobovali ve svých minulých poslaneckých mandátech za
nový operační pavilon ve Slezské nemocnici či za dokončení trolejbusového depa
v Kylešovicích, oba také byli pro vytvoření samostatného Kravařska. Antonín
Macháček se podílel na přípravě jedenácti zákonů, Miroslav Krajíček na tvorbě osmi
zákonů, například na novele trestního zákona.183
Miroslav Opálka je absolventem Střední školy společného stravování v Opavě a oboru
sociologie na Vysoké škole politické v Praze. Pracoval v provozních funkcích
v hotelových zařízeních, v mládežnickém hnutí, později rovněž v oboru zpracování
ekonomických informací či zprostředkovávání obchodu a služeb. Od roku 1998 je
zastupitelem statutárního města Opavy. Mezi roky 2000–2002 zasedal v Zastupitelstvu
Moravskoslezského kraje.184 S poslaneckým mandátem mu přibylo také členství ve
Výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, kde se poté stal místopředsedou, členství
v Podvýboru pro kontrolu, členství a následně předsednictví v Podvýboru pro reformu
důchodového systému a reformu nemocenského pojištění a členství v Podvýboru pro
obchod, ochranu spotřebitele a ochranu trhu a v Podvýboru pro investice ve
zdravotnictví a sociální oblasti.185
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Volby do senátu
Senátní volby se Opavy letos netýkaly. Senátorem za Opavu je Josef Jařab. Ten však
byl zvolen na zasedání Parlamentního shromáždění Rady Evropy ve dnech 24.–
28. června předsedou podvýboru Rady Evropy pro média. Podvýbor se zabývá hlavně
sledováním svobody slova a nezávislostí veřejnoprávních médií na kontinentu.186

Ostatní
Vloni obdržel občanskoprávní žalobu, letos byl povolán ke Krajskému soudu v Ostravě.
Radim Masný se soudil s Občanskou demokratickou aliancí za výrok, že chce odkoupit
závazky ODA a poté ji zlikvidovat. Česká pojišťovna jednání o odkoupení
68milionového dluhu potvrdila. Dle zpráv z tisku ho k tomuto výroku vedla zkušenost
ze senátních voleb, kdy jediná čtyřkoalice vedla proti Masnému „prasečí boj“.187
V listopadu proběhl sněm opavské ODS, na kterém byl zvolen nový předseda místní
organizace. Stal se jím Jaromír Kalus, ředitel Slezského zemského muzea. Nový
opavský primátor a předseda Regionálního sdružení ODS Zbyněk Stanjura již
nekandidoval z časových důvodů. Kalus své zvolení komentoval v tisku takto: „Naše
cíle jsou dány naším volebním programem. Moje role je v koordinaci politických
postojů, v kontaktech s dalšími stranami a pak tady bude také referendum o Evropské
unii.“ Posty místopředsedů získali Karel Bureš a Marek Veselý.188
V prosinci se Zbyněk Stanjura stal členem republikové výkonné rady ODS.189
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r. o., 2002, roč. 11, č. 28, str. 2. ISSN 1212-2041.
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SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ
Město v tomto roce přidělilo do sociální oblasti v rámci sociálních grantů celkem
700 tis. Kč. V této oblasti se rozdávaly poměrně vysoké částky. Agentura OASA Opava
dostala na zabezpečení pečovatelských služeb 120 tis. korun. Kongregace Dcer
Božské Lásky získala na Domov sv. Zdislavy příspěvek ve výši 100 tis. korun.
Sdružení zdravotně postižených v Opavě dostalo celkem 145 tis. korun a to na
financování osobních asistencí a také na činnost Centra služeb pro zdravotně
postižené. Z mimoopavských zastupitelé schválili např. finanční pomoc ve výši
30 tis. korun Charitě Javorník pro Domov pokojného stáří sv. Františka v Bílé Vodě či
36 tis. korun pro Dům pro matky s dětmi v Dolním Benešově.190
„30 dní pro nestátní neziskové organizace (NNO)“ – takto se nazývala únorová
kampaň neziskových organizací, letos na téma Dobrovolnictví. Cílem akce bylo dle
slov Kateřiny Havláskové, statutárního zástupce Areky, zkvalitnění informací o výše
uvedeném tématu, ujasnění si terminologie, výměna zkušeností z práce s dobrovolníky
a jejich výběrem a vzájemné seznámení organizací. Z těchto cílů vyplynulo několik
zajímavých akcí. Od 11. února do 8. března se konala výstava v Charitě Opava
v Jaktaři pod názvem „10 let v rehabilitačních dílnách Charity Opava“. Veřejnosti se tak
prezentovala práce duševně nemocných a mentálně postižených pracovníků těchto
dílen, jejichž konečné výrobky je možné si zakoupit nejen v charitním Krámku
U Josífka, ale také např. na různých výstavách. 13. února proběhlo „Opavské dětské
zastupitelstvo“, které tvoří členové Střediska ekologické výchovy SEV Opava –
pracoviště Areka. Tentokráte byla hostem PhDr. Ludmila Horáková, výkonná ředitelka
o. s. Bohemia Corps a prezidentka celosvětové sítě organizací vysílajících
dobrovolníky do projektů rozvojové pomoci. Paní doktorka se téhož dne účastnila
diskuse u tzv. Kulatého stolu se zástupci neziskového sektoru, dobrovolníky i zástupci
politické scény a samosprávy v prostorách Minoritského kláštera. Kampaň ukončila
krajská konference opět v prostorách minoritského kláštera. Do programu se také
zapojil Elim Opava, který vyhlásil výtvarnou soutěž pro žáky škol na téma „Co všechno
dělají lidi pro lidi“.
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Dne 14. června se Opava přidala k mezinárodní humanitární akci Běh Terryho Foxe.
Pořadatelství se ujala Základní škola Opava-Kylešovice a to již pošesté. Cílem akce je
nejen aktivní pohyb pro všechny, ale i shromáždění finančních prostředků na výzkum
rakoviny. Součástí akce byl také „Den pro zdraví“, v rámci kterého se po celý den
soutěžilo na všech školních sportovištích ve vybíjené, volejbale, fotbale, florbale
a basketbale. Pozvání přijaly nejen všechny opavské školy, ale také ratibořské
gymnázium a děti obou MŠ v Kylešovicích.
Akce se účastnilo celkem 1 168 účastníků a na konto výzkumu rakoviny přibyla částka
21 303 Kč.191

ELIM Opava
Elim – křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii byla založena při Církvi
bratrské v Písku v roce 1990, aby zastřešila činnost, která nespadá do její běžné
činnosti. Dnes působí na šesti místech v České republice v podobě zcela
samostatných organizačních jednotek. Opavské Centrum Elim zde působí již čtvrtým
rokem.
Po svém vzniku nemohli zaměstnanci najít to správné místo k setkávání a rozšiřování
svých aktivit. A tak uskutečnili nápad koupit starou kotelnu v Kateřinkách. Projekt
„Rekonstrukce objektu bývalé kotelny a vytvoření integrovaného centra pro děti na
sídlišti Kateřinky-západ“ se dostal v tomto roce do své závěrečné etapy, objekt byl
dokončen a po náročné rekonstrukci zkolaudován v říjnu 2002. Nové centrum tak
mohlo být 8. listopadu 2002 slavnostně otevřeno.
Celá rekonstrukce kotelny byla provedena firmou Fichna a Hudeczek a dokončena jen
s několikatýdenním zpožděním. Celá investice stála 17,7 mil. Kč. Elim se snažil hledat
zdroje, kde se dalo. Ministerstvo školství přispělo částkou 250 tis. Kč, město Opava
milionem Kč, poté ještě poskytlo půjčku v hodnotě 2 mil. Kč splatnou v roce 2003.
Ostatní náklady byly hrazeny z dlouhodobé půjčky a z dalších sponzorských darů.
Vybavení Elimu bylo pořízeno z dotací Ministerstva vnitra a Moravskoslezského kraje.
Pro další rozvíjení aktivit byla zakoupena z peněz nadace Most naděje keramická pec.
V listopadu byla zahájena činnost Centra Elim v podobě zájmových kroužků (např.
keramický kroužek), klubů pro děti a mládež, klubu pro maminky s dětmi a seniory,
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cvičení pro dospělé i pro děti a mládež (floorbal, volejbal atd.), anonymní a bezplatné
psychologické poradny.
Psychologická poradna funguje 4x do týdne zcela zdarma a anonymně pro kohokoliv,
kdo má potřebu se svěřit se svými problémy. Začala se také realizovat myšlenka
vybudování dvou garsonek pro ubytování žen v tíživé situaci.
Tři odpoledne v týdnu funguje klub pro děti do 15 let, kde si mohou najít různé aktivity
dle svého zájmu (stolní hry, práce s hlínou, papírem atd., čtení knih).
Také do budoucna plánuje Centrum Elim další velmi zajímavé aktivity pro veřejnost.
Usiluje o vznik moderního pěveckého souboru, divadelního kroužku, již byly
podniknuty kroky k zahájení provozu Informačního centra mládeže. Přemýšlí se
o zřízení dobrovolnického centra, je snaha zintensivnit aktivity pro seniory a chystají se
tematické sobotní workshopy (předvelikonoční vyrábění, workshop pantomimy,
bubnování na bubínky aj.)
Do otevření nového centra v Elimu probíhala hlavní činností sdružení, tedy práce
s dětmi do 15 let formou nabídky volnočasových aktivit, jakými byly např. klubové
schůzky, jednodenní i vícedenní akce, letní tábory či akce pro veřejnost na sídlišti.
Na klubových schůzkách dětí mohly ve skupině hrát hry, chodit do přírody, soutěžit.
Scházely se buď v domě Církve bratrské, nebo v bytě vedoucího práce s dětmi pana
Kubíčka. Jelikož je Elim křesťanskou společností lidí, snaží se vedoucí v kroužcích
seznamovat děti nenásilnou formou také se základními principy křesťanství.
Děti také mohly s Elimem odcestovat na víkend na chatu např. ve Staré vsi či na
Hradci nad Moravicí nebo navštívit město Náchod. Celých čtrnáct letních dní plných
dětských dobrodružství pak představoval pobyt pod stany na louce Pod Kobrštejnem,
který je vždy tematicky zaměřen, v letošním roce se týkal příběhu o cestě Izraelitů
z Egypta.
V letošním roce se děti z Elimu poprvé zúčastnily akce pro veřejnost nazvané „30 dní
pro neziskový prostor“. Součástí této kampaně, která představuje společné dílo více
organizací, např. Areky, Eurotopie, FODu atd., byla v období 6. února až 7. března
výstava informující veřejnost o neziskových organizacích. Dále proběhl 13. února
diskusní pořad pod názvem „Kulatý stůl“ s výkonnou ředitelkou o.s. Bohemia Corps
a prezidentkou celosvětové sítě organizací vysílajících dobrovolníky do projektů
rozvojové pomoci PhDr. Ludmilou Horákovou. Akcí však bylo ještě více – výtvarná
soutěž, benefiční akce atd., ale nesetkaly se s takovým zájmem veřejnosti, jak se
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očekávalo. Zástupci Elimu však věří, že se zájem společnosti o neziskový sektor
v průběhu dalších let zvýší.
V dubnu děti v Elimu v odpoledni plném soutěží a her přivítaly jaro a v polovině května
se setkaly s mediálními osobnostmi Alešem Juchelkou (moderátor pořadu Medúza)
a Jiřím Koběrským (zpěvák skupiny V.I.P.) v 2. ročníku Dětského Carusošou, který
moderovali.
Do konce roku toho stihli členové Elimu také ještě poměrně mnoho, ať už to bylo
uspořádání benefičního koncertu pro Centrum, koncertu „Přehlídka křesťanské hudby“,
Mikulášké nadílky s pohádkou, Mikulášem, čerty i anděly nebo vánoční výstavky
s výrobky dětí keramického kroužku.
Ještě několik personálních záležitostí. V čele společnosti je šestičlenný výbor v čele
s předsedou Martinem Profeltem, kazatelem Církve bratrské v Opavě. Výkonným
ředitelem byl pověřen p. Profelt a Mgr. Pavlína Němcová, která je zároveň také
vedoucí Centra Elim. Činnost společnosti zajišťují kromě výboru tři další placení
pracovníci a několik dobrovolníků – vedoucích oddílů a instruktorů.

Charita Opava
Letošní rok znamenal pro Charitu Opava mnohé ekonomické překážky, které se jim
opět s pomocí svých pracovníků i dobrovolníků podařilo překonat bez omezení kvality
či kvantity služeb.
V letošním jubilejním desátém roce existence rehabilitačních dílen pro duševně
nemocné a mentálně postižené začali jejich pracovníci pracovat se vzdělávacím
programem pro duševně nemocné, mentálně retardované či jinak postižené klienty,
aby mohli udržovat jejich mentální schopnosti. Mimo to se snažili obohatit práci
v dílnách také o společenské zážitky, a tak byly realizovány během roku např. zájezdy,
výstavy k Velikonocům a Vánocům či k výročí 10 let rehabilitačních dílen. Klientům dle
jejich ohlasů dělala radost činorodá práce a také pravidelný denní režim, což je
důležité i pro rodiče klientů, kteří tak např. mohou chodit do zaměstnání. Město Opava
přispělo v letošním roce na provoz dílen 220 tis. Kč. Přispěly také státní úřady – Úřad
práce a Moravskoslezský kraj. Za poskytované služby a za prodej výrobků se podařilo
získat celkem téměř 120 tis. korun.
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V Klubu sv. Anežky se opět vytvářelo společenství lidí o průměrném věku 75,6 let, kteří
se nejen setkávali za účelem strávit čas s vrstevníky, ale také se aktivně rozvíjet
a nerezignovat na svůj věk a zdravotní a duševní stav. Denně navštívilo stacionář pro
seniory průměrně deset lidí, kteří pak společně cvičili, malovali, něco si upekli,
zazpívali si či soutěžili a hráli společenské hry. Ve svém společenství zdaleka nejsou
osamoceni, přicházejí za nimi jejich příznivci různého věku. Nejednou k nim už např.
zavítaly děti z mateřských škol, aby je potěšily svým zpěvem a předaly jim dárečky
zvlášť pro ně připravené. Již popáté se senioři sešli na rekondičním pobytu v charitním
středisku Salvátor Krnov. Jak jinak než s osobní asistencí. Na provoz stacionáře letos
město Opava přispělo nezanedbatelnými 180 tis. korunami. Z Úřadu práce přišla
finanční posila ve výši cca 70 tis. korun a z ostatních státních úřadů zhruba
482 tis. korun.
O velkých penězích to letos bylo především u Domu sv. Cyrila a Metoděje, který
Charita koupila, provedla zde stavební rekonstrukci a zakoupila speciální přístroj pro
nevidomé. Velkou část těchto investic pokryla Charita z financí získaných z Nadace
SYNER, ale také z vlastních zdrojů, částka činila zhruba 1,75 mil. Z opavské městské
pokladny dům získal 200 tis. korun, neuvěřitelných 2,63 mil. korun pak z darů na
služby poskytované v tomto domě pro zrakově postižené. Mimo zdařilé investiční kroky
se pracovníkům Domu sv. Cyrila a Metoděje podařilo vypravit na samostatnou cestu
životem tři ze svých klientů, kteří si během tohoto roku zařídili vlastní fungující
domácnosti. Tyto kroky jsou výsledkem obrovské snahy zdejších pracovníků o spíše
přátelský vztah s klienty dávající důraz na jejich postupné nenásilné vzdělávání
a osamostatňování se. Mnoho klientů díky tomu začalo pracovat v chráněných dílnách,
kde mohou ještě svůj um a dovednosti prohlubovat a zlepšovat, a tím se
seberealizovat. V tomto roce obývalo dům ve Vlaštovičkách dvacet nevidomých
o průměrném věku 35,5 let.
Chráněné dílny sv. Josefa patří mezi novější projekty Charity Opava, nicméně v roce
2002 oslavily již šestý rok svého působení. Sortiment vyráběných předmětů byl
i v tomto roce skutečné široký, od keramických výrobků přes tkané věci, šité hračky či
malované hedvábí. Výběr byl tedy velký a také neustále obměňován, pracovníci dílen
přicházejí totiž stále s novými nápady. Přizpůsobují se tak poptávce zájemců, jsou
proto schopni vyrobit některé věci přesně podle přání zákazníka. Své produkty pak
nabízí přímo v malé prodejničce, která je součástí dílen, či v centru města v Krámku
u Josífka. Dílny poskytují stálé zaměstnání lidem se změněnou pracovní činností.
Střídání jednotlivých činností v dílnách zamezuje jednostrannému pracovnímu zatížení
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zaměstnanců. Celkově letos v textilní, tkalcovské, keramické, kompletační, stolařské
a kartáčnické

dílně,

v masážních

službách

a telefonní

ústředně

pracovalo

61 zaměstnanců. Díky grantu ve výši 105 098 eur, získanému na podzim tohoto roku
z programu Phare „Fond rozvoje lidských zdrojů“, dostala Charita možnost zřídit
v tomto středisku v roce 2003 nová pracovní místa, rozšířit možnosti v oblasti
marketingu (internetový prodej výrobků, činnost obchodního zástupce atd.) nebo
například v péči o zaměstnance.
Středisko masážních služeb, doplňující projekt Chráněných dílen, má od počátku
svého vzniku v roce 1999 čtyři nevidomé zaměstnance, klienty z Domu sv. Cyrila
a Metoděje. Jejich služby vešly natolik do povědomí občanů i firem, že byla rozšířena
pracovní doba střediska a začalo se pracovat na dvě směny. Zvětšující se klientela si
vyžádala také stavební úpravy, jako bylo vytvoření druhého WC, úprava prostor jedné
z maséren či úprava prostor šatny pro klienty. Detašované pracoviště bylo přesunuto
z Domu sv. Cyrila a Metoděje do Raduně na Zámeckou 45. Také došlo k postupnému
rozšíření nabízených služeb. Kromě masáží, koupelí či domácích služeb poskytovali
zaměstnanci od letošního dubna 4x týdně masážní služby pro zaměstnance firmy
Danone čokoládovny přímo v jejich firemní ambulanci.
Stejně činná v poskytování služeb byla také Linka důvěry. Fungovala každodenně po
celý rok, a to 20 hodin denně: od 10. hodiny odpolední do 6. hodiny ranní. Bohužel je
mezi námi stále spoustu problémů, které neumíme vyřešit, mnohdy mívají tragické
konce. Tomuto se však pracovníci na Lince důvěry snaží zabránit a rozhovory
s dotyčnými problém vyřešit nebo aspoň navést k řešení problémů. Letos bylo
zaznamenáno 7 953 hovorů, z toho 2 546 z nich mělo významný obsah.
Poměrně úspěšně se také rozvíjí již pětiletý projekt Chráněné bydlení pro duševně
nemocné. Představuje snahu adaptovat duševně nemocné odcházející z psychiatrické
léčebny na podmínky tzv. normálního života, což mnohdy bez odborné asistence není
možné. Momentálně obývá chráněné byty pět stálých klientů, během roku však bylo
poskytnuto bydlení včetně konzultací pro dalších minimálně devatenáct. O bydlení
pracovníci Charity stále pečují, letos byly provedeny úpravy zahrádky díky finanční
pomoci Nadace Bona a také byla zahájena rekonstrukce nového bytu. Město Opava
přispělo ze své pokladnice částkou 120 tis. korun. Již se začaly podnikat první kroky
také ve zrealizování myšlenky chráněného bydlení komunitního typu.
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Charita také nezapomíná na sociálně potřebné občany. Díky sociální výpomoci, ve
smyslu kontaktu se sociálními a jinými úřady, poskytování nouzového bydlení
a materiální pomoci z charitního šatníku opět podpořili mnoho lidí v náročných
životních situacích a krizích, a to nejen místním. Neupotřebené dary a šatstvo bylo
posláno do Diakonie Úpice, do humanitárního skladu do Ostravy či do Pobytového
tábora pro uprchlíky v Bruntále. Kromě této hmotné pomoci se Charita podílela také na
finančních sbírkách na pomoc čečenským dětem, obětem povodní na severním
Kavkaze a na pomoc obětem povodní v Čechách celkovou nemalou částkou
602 698,4 korun. Téměř 42 tis. bylo Charitou posláno na Ukrajinu v rámci projektu
Adopce na dálku.
Letos v prosinci změnilo další středisko opavské Charity – občanská poradna své
působiště a přestěhovalo se na Kylešovskou ul. 10. Přesto se pracovníkům poradny
podařilo zdarma poskytnout konzultaci právního či jiného charakteru 1 050 klientům
a je potěšitelné také to, že díky své iniciativě získali 348 244 Kč z peněz Evropské
unie. Díky projektu „Mozaika“, zaměřenému na práci romské minority v Opavě a okolí,
a projektu „Sociální reintegrace menšin prostřednictvím kvalitního občanského
poradenství“,

zaměřenému

na

zvyšování

odbornosti

poraden

v problematice

marginalizovaných skupin, mohli rozšířit nabídku služeb těmto skupinám. Také na
činnost poradny přispělo město Opava, a to částkou 60 tis. Kč.
Téměř novinkou je v tomto roce fungování nového centra pro děti a mládež, které
užívají návykové látky na hranici či za hranicí experimentace. Centrum s názvem
Domov Agapé působí v Suchých Lazcích na Přerovecké ulici. Zkušební provoz byl
nastartován již v prosinci roku 2001, plný provoz zahájili v červnu tohoto roku po
rekonstrukci domu. Ve snaze změnit svůj život požádalo o zdejší umístění 34 klientů,
nakonec bylo vybráno šest chlapců a tři dívky ve věkovém průměru pouhých 13,5 let.
Nejmladší zájemce měl teprve sedm let. Děti přiznaly, že braly toluen, marihuanu, ale
také LSD a dokonce i heroin. Zbavit se své závislosti jim pomáhali nejen terapeuti,
sociální pracovníci, ale také například kněz. V tomto roce se Charitě podařilo splatit
první splátku za dům v hodnotě 2 mil. korun, získaných mimo jiné také z Tříkrálové
sbírky, která probíhá každoročně v celé republice.
Částkou 800 tisíc korun přispělo v letošním roce město Opava na provoz Denního
stacionáře Mraveneček, centra pro těžce mentálně postižené děti. Děti, kterým je tu
poskytována nejen vzdělávací, ale také fyzioterapeutická individuální péče spojená
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s používáním muzikoterapie, aromaterapie nebo rehabilitačních cvičení. Dětem se také
letos několikrát povedlo udělat si výlet do blízkého okolí.
Klubovna Neškoly pro romské děti změnila v prosinci své působiště, nově obydlela
prostory na Kylešovské ulici č. 10. V tomto rece se přihlásilo do klubovny 11 romských
předškoláků. Největší akcí byl již 3. ročník Minicarusashow, v rámci kterého bylo
osloveno 88 základních škol v okrese, přihlásilo se však pouze 5, takže nakonec mezi
sebou soutěžilo 17 účastníků. Důležitá pro další rozvoj soužití s romskou menšinou je
účast Charity v programu Dživas Jekhetane – Žijeme společně. Po získání partnera –
společnosti Eurotopie Opava o.p.s. – byl vytvořen společný projekt Mozaika, který
vyhrál ve výběrovém řízení vyhlašovatele Nadace pro rozvoj občanské společnosti
a díky němuž se Charitě podařilo získat 50 tis. eur. Z těchto peněz byla mimo jiné
vybudována hudební zkušebna pro mládež nebo zřízeno místo romského poradce
v Občanské poradně.
Charitní práce je z velké části prací dobrovolníků, v tomto roce jich přidalo svou ruku
ke společnému dílu až dvě stě a byli potřební téměř ve všech střediscích Charity
Opava, přičemž největší počet se účastnil Tříkrálové sbírky.
Fyzickou a poradenskou pomocí přispěli pracovníci Charity v oblastech letošních
povodní na Kralupsku a Neratovicku.
I přes veškerou snahu Charity o další rozvíjení neobyčejně pestré aktivity za pomoci
přispívatelů, ať už státních organizací, soukromých subjektů, jednotlivců či peněz
z EU, skončil její hospodářský výsledek v minusových číslech (-243 409 Kč). Přesto je
existence této organizace žádoucí a nutná.192
Adra, mezinárodní křesťanská organizace, letos oslavila deset let založení své
pobočky v České republice. Letos uskutečnila sbírku na provoz pojízdné zubní
ambulance v zemích bývalé Jugoslávie.193
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Charita Opava: Výroční zpráva 2002 Charita Opava, Opava.
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, duben, str. 4.
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Ostatní instituce a organizace
Služby pro postižené občany a občany v nouzi poskytuje v Opavě také Okresní ústav
sociálních služeb. Rádius služeb zahrnuje ubytování a celodenní péči o klienty v šesti
domovech důchodců a dvou domovech – penzionech pro důchodce s celkovou
ubytovací kapacitou 551 + 87 klientů. V domovech důchodců mají klienti zajištěno
ubytování, stravu, zdravotní péči, rehabilitační cvičení, různé zájmové činnosti
(besedy, ruční práce, výtvarnou činnost atd.), kulturní akce v domově i mimo domov,
vycházky s doprovodem zdravotního personálu či dokonce rekreace se zdravotním
doprovodem. V penzionech je větší prostor pro samostatný aktivní život klientů, je pro
ně zajištěno stravování, mohou si vybrat z nabídky kulturních akcí nebo je jim
poskytována pečovatelská služba.
Okresní ústav sociálních služeb má sídlo na Tyršově ulici 41.194
Novinkou ve službách okresního ústavu je denní pobyt pro důchodce „Domovinka“,
který je určen pro staré a zdravotně postižené občany, kteří potřebují pomoc
pečovatelské služby a nemohou být už ponecháni doma o samotě. Takto mohou
strávit od pondělí do pátku svůj čas mezi vrstevníky, je pro ně zajištěno stravování
a také možnost okoupání ve středisku osobní hygieny. Jejich domácí pečovatelé tak
mohou bez starosti docházet do práce. V případě potřeby mohou pracovníci
Domovinky dokonce klienty dovézt či odvézt.
Pod správu okresního ústavu jsou začleněny také čtyři ústavy pro mentálně postižené
pro dospělé a děti v Opavě i opavském okrese s celkovou ubytovací kapacitou
362 klientů, včetně sedmi míst pro denní pobyt mentálně postižených dětí, dále Domov
pro osamělé matky s dětmi s kapacitou 12 matek a dvou rodin s náhradní rodinnou
péčí, Manželská a předmanželská poradna, pečovatelská služba včetně rozvozu
obědů či pečovatelská služba pro tělesně postižené občany v bytových jednotkách
v Hrabyni. V tomto případě se ale jedná o nestandardní typ pečovatelské služby, je
poskytován nepřetržitě 24 hodin.
V Opavě také působí Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR (okresní
pobočka), a to přímo na Horním nám. v budově č. 47 naproti Hlásky. Pro své členy
poskytuje pobočka ve svých úředních hodinách mimo jiné rady v oblasti sociální,
informace o potřebných kompenzačních či rehabilitačních pomůckách i s nácvikem, jak
s nimi zacházet. Mezi takovéto pomůcky např. patří mluvící váha či identifikátor barev.
Nevidomí a slabozrací se tu mohou naučit bodové písmo, zajistit kurz psaní na
194
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kancelářském psacím stroji nebo konkrétní pomoc při jednání s úřady a další služby.
Předsedou organizace v Opavě je Josef Stiborský.195
Armáda spásy převzala pod svou správu projekt Dům na půl cesty, na kterém
spolupracovala s křesťanským sborem. Projekt, který vznikl na základě myšlenky
poskytnout na omezenou dobu byt odrostlým dětem z domovů, aby si mohly najít práci
a dokázaly za sebe převzít odpovědnost, funguje od roku 2000. Dříve Armáda spásy
zajišťovala platby nájmů a kontakty se správci bytů a sbor práci s dětmi, což bylo
komplikované.196
Spíše na cvičení určitých dovedností je zase zaměřeno Sdružení pro pomoc mentálně
postiženým Opava. Takto postižení lidé se zde mohou za roční příspěvek 100 Kč
naučit něco z ručních prací, vařit, mohou si zacvičit nebo je jim zajištěno plavání,
třídenní rehabilitační pobyty nebo zájezdy atd. To vše pod vedením Mgr. Vandy
Janečkové. Sdružení sídlí na náměstí Slezského odboje 5.197
Další organizací zabývající se službami pro postižené občany a občany v nouzi je
např. Sdružení zdravotně postižených v ČR – okresní výbor, sídlící na Liptovské 21
v Opavě – Kylešovicích. Mezi jejich aktivity v tomto roce patřil např. Dětský den,
výstava „Dovedné ruce“ nebo soutěž „Něco pro zdraví“. Možnosti turistických akcí
nabízí Klub českých turistů zdravotně postižených Elán Opava sídlící v Kateřinkách
v ulici Na pastvisku 11. Dvacetičtyřhodinovou odbornou zdravotnickou péči hrazenou
VZP či pečovatelskou službou, rozvozy obědů a domácí hospicovou péči nabízela taká
Agentura domácí péče Magna Res Evy Chovancové se sídlem na Rolnické 24.198
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR (základní organizace ONKO ISIS)
pracuje s lidmi, kteří prošli nádorovým onemocněním. Členové se setkávali každý
poslední čtvrtek v měsíci v klubovně a sídle na Liptovské ulici 21. Kromě kurzů
životosprávy, rehabilitačních cvičení, nabízelo také např. každý pátek v Rehabilitačním
centru na Englišově ulici plavání. Předsedkyní a zároveň kontaktem pro potřebné byla
Marie Laníková.199
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V budově na Liptovské 21, která slouží jako Centrum služeb pro zdravotně postižené
v Opavě, sídlí také Svaz tělesně postižených v ČR (okresní výbor) a Centrum služeb
pro zdravotně postižené v Opavě.
První organizace nabízela pod vedením předsedy Jaromíra Tahouna v tomto roce
organizaci rekondičních cvičení, plavání a společenské akce jako Dětský den, výstavu
Dovedné ruce či soutěž Něco pro zdraví. Druhá pod vedením Marie Illíkové zajišťovala
rekondice, cvičení jógy, edukační tábory pro diabetické a respirické děti.200
Centrum služeb pro zdravotně postižené v Opavě pod vedením paní Dagmar
Slaninové nabízelo sociálně-právní poradenství, specifické poradenství pro jednotlivé
skupiny zdravotně postižených, každé čtvrté úterý v měsíci právní poradnu. Zajišťovalo
osobní asistence, doporučovalo přednostní zřízení telefonních stanic pro těžce
zdravotně postižené občany či depistáž sociálně slabých a osamělých zdravotně
postižených.201 V měsíci červnu přichystalo pro kardiaky a respiriky rekondiční pobyt
na Dolní Bečvě.202
Dne 2. září tohoto roku bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno nové občanské
sdružení INTEGRA OPAVA se sídlem na ulici Gudrichova 26. Sdružení si dalo za cíl
zlepšit situaci mladým lidem, kteří opouštějí bezpečné zdi Psychiatrické léčebny nebo
jiných sociálních zařízení, a zároveň také pomáhat sociálně vyloučeným osobám
a rodinám s dětmi. Jeho zakladatelkou byla Mgr. Ludmila Cibulková.203
Ve dnech 23.–26. května uspořádala Psychiatrická léčebna v Opavě mezinárodní
Kongres o kompletní terapii psychóz u příležitosti jejího čtyřicetiletí. „Psychiatrická
léčebna v Opavě je významným střediskem psychiatrie v republice. Do oblasti její péče
spadá více než milion obyvatel,“204 řekl její primář Pavel Hrabinka. Třídenní akce se
zúčastnilo 110 českých a 25 slovenských účastníků spolu se dvěma odborníky
z Belgie a Francie. Tématem byla problematika komplexní péče spojující biologickou
léčbu duševních chorob a trénink sociálních dovedností. Teorii si účastníci poslechli
v kulturním domě v areálu léčebny, praktické ukázky probíhaly v jednotlivých
pavilonech.205
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Státní slezská nemocnice Opava
Od 1. ledna byl výrazně omezen vjezd a parkování motorových vozidel v areálu Státní
slezské nemocnice. Díky nově vybudovanému parkovišti pro osobní vozidla vně areálu
nemocnice mohlo být toto omezení zavedeno. Návštěvníkům nemocničních prostor je
umožněno parkování na vymezeném parkovišti uvnitř areálu na dobu třiceti minut,
které slouží k vyřízení nezbytných záležitostí. Poté musí řidič opustit areál
a zaparkovat na vnějším parkovišti. Každé vjíždějící vozidlo tak obdrží časový lístek
s datem a hodinou vjezdu. Pokud řidič překročí povolenou hranici 30 minut, zaplatí
parkovné 50 Kč za každou započatou půlhodinu, při ztrátě lístku pak 200 Kč. Je možný
opakovaný vjezd do areálu během dne. Toto nařízení však také má své výjimky,
u kterých byly poplatky zrušeny. Tvoří ji imobilní pacienti bez doprovodu, pracovníci
montážních a servisních firem či pacienti, kteří si nechají potvrdit na časovém lístku
dobu návštěvy.206
Zastupitelé města na svém zasedání dne 12. února schválili příspěvek Nadaci Archa
Chantal na projekt humanizace dětského oddělení Státní slezské nemocnice v Opavě
ve výši dvou milionů korun s usnesením, ve kterém zastupitelstvo vyzvalo obce ve
spádové oblasti nemocnice v Opavě, aby také přispěly na tento projekt.
11. dubna bylo skutečně slavnostní datum, kdy se za přítomnosti předsedy vlády
Miloše Zemana, ministra zdravotnictví Bohumila Fišera, přednosty Okresního úřadu
p. Krejčího, primátora Jana Mrázka, poslanců, zaměstnanců nemocnice a zástupců
stavebních firem otevřely veřejnosti prostory nových operačních sálů a lůžkových
prostor nového pavilonu v komplexu Slezské zemské nemocnice. Nový pavilon V tak
pod jednou střechou soustředí chirurgii, ortopedii, urologii a gynekologii s porodnicí.
Snaha, která započala položením základního kamene v červnu 2000, tedy byla
naplněna. Byly ukončeny dvě hlavní etapy výstavby. Letos se dále pokračovalo
v poslední etapě výstavby, tedy bourání budovy starých operačních sálů s ambulancí
chirurgie a postavení nového třípatrového objektu s porodními i endoskopickými sály,
ARO a JIP, navazující na starší pavilon chirurgie.207 „Pod jednu střechu se mimo jiné
dostalo pět centrálních operačních sálů vybavených moderní zdravotnickou technikou,
centrální jednotka intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitační oddělení. Usilujeme
o maximální šetrnost k pacientům. Vyhřívané, výškově nastavitelné a přemístitelné
operační stoly patří k tomu nejlepšímu v Evropě,“ řekl více než sedmdesáti přítomným
206
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regionálním starostům primář operačních sálů, centrální jednotky intenzivní péče
a centrální sterilizace MUDr. Jiří Hájek.208 Činnost centrálních sálů je řízena
dispečinkem. „Vzduch na sálech prochází přes biologické filtry. Sály jsou vybaveny
takzvaným laminárním prouděním, což znamená, že na pacienta na operačním stole
proudí naprosto sterilní vzduch,“ řekl Hájek.209
V přízemí nového pavilonu jsou umístěny chirurgické a ortopedické ambulance včetně
ambulance pro akutní ošetření s nočním provozem, čekárny pro pacienty a tři malé
operační sály. Lůžková část je připravena pro 25 lůžek pro ortopedii, 24 pro urologii
a 67 pro gynekologii a porodnictví. Odpoledne 22. dubna byla provedena v nových
chirurgických sálech první operace. V té době se také stěhovali pacienti ze staré
chirurgie do nového objektu.210 Koncem dubna již byly do normálního provozu uvedeny
nové moderně vybavené operační sály, lůžková i ambulantní část chirurgie a do nové
budovy byli přechodně přesunuti pacienti chirurgie. V květnu tu byla přemístěna
oddělení urologie a ortopedie včetně ambulancí z Popské ulice. S přesunem
gynekologie z Vančurovy ulice do areálu nemocnice se počítá na počátku příštího
roku.
U pavilonu E bylo nutné přistoupit z provozních důvodů k přístavbě výtahu, a to
vzhledem k minimálním možnostem umístit výtahovou šachtu do vnitřní dispozice
pavilonu.211
Dne 15. května se do sněmovního sálu minoritského kláštera sešly zdravotní sestry na
již pátém Slezském dni sester, který pořádá opavská nemocnice s Profesní odborovou
unií zdravotnických pracovníků u příležitosti Mezinárodního dne ošetřovatelství. Je to
dobrá příležitost pro tyto anděly v bílém, aby se dále vzdělávaly ve svém oboru.212
Akce se zúčastnilo na 250 zdravotních sester z celého okresu.213
Na přelomu června a července podalo jedenáct z dvanácti lékařů anesteziologickoresuscitačního oddělení Státní slezské nemocnice výpověď, protože nebyli spokojeni
s platovými podmínkami. Poté, co dle jejich slov byly dle nového zákona zvýšeny
mzdy, v Opavě se platy sice zvedly, ale snížily se příplatky a odměny za práci přes
čas. Náměstek ředitele nemocnice Milan Cvek to popřel a uvedl: „Cítí se výjimeční, ale
208
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ostatní je tak nevnímají. Přece nemůžeme jedenáct lékařů z celkových sto padesáti
pěti honorovat jinak. Mimochodem průměrná mzda lékaře v naší nemocnici je
28 400 korun.“ 214
V polovině července již byla možná krize způsobená odchodem lékařů ze Slezské
nemocnice zažehnána. Vedení nemocnice nakonec ustoupilo řadě požadavků lékařů
z ARO a také sestrám, které se k nim přidaly. „Došlo k definitivní dohodě. Od čtvrtka
začal na ARO a na operačním sále normální provoz. Končí odkládání nenaléhavých
případů,“215 řekl námětek ředitele nemocnice Milan Cvek. „Došlo ke kompromisu, došlo
ke shodě ohledně přesčasové práce. Byl zrušen třísměnný provoz a najelo se do
obvyklého prázdninového provozu. Chod oddělení se normalizoval,“216 řekl jeden
z lékařů, který podal výpověď, MUDr. Jiří Tichý. Nakonec nemocnici opustili tři lékaři,
kteří se nahradí absolventy a zájemci z jiných nemocnic.217
Ke konci září pracovalo ve Státní slezské nemocnici cca 1 300 zaměstnanců.218
Nemocnice hospodařila s objemem 500 mil. Kč, v polovině roku byla ve ztrátě
„pouhých“ 10 mil. Kč.219
Dne 24. října se za přítomnosti ministryně zdravotnictví Marie Součkové otevřel
zrekonstruovaný dětský pavilon. Stavební úpravy dříve nevzhledného objektu trvaly
rok a stály cca 50 mil. korun. Částkou zhruba 5 milionů se na nákladech podílela
i nadace Archa Chantal, jejímž hlavním motem je

zpříjemnit dětem pobyt

v nemocnicích, což se v Opavě koncepcí Vodního království rozhodně povedlo. Pokoje
vyzdobené jako námořní kajuty poskytují 36 lůžek pro běžné pacienty a sedm pro ty
s intenzívní péčí. Na pokojích pro batolata je umožněn pobyt i jejich maminkám.
V tomto roce začala Všeobecná zdravotní pojišťovna v Opavě poskytovat služby svým
klientům na jednom místě v budově na Denisově náměstí č. 1.220 Původně se
nacházela na třech místech v Opavě, a to na Tyršově ulici, Janské ulici a Denisově
náměstí. Tímto se klientům výrazně zjednodušilo vyřizování jejich záležitostí. Klienti
jsou obsluhováni v přízemí a prvním poschodí budovy, další patra jsou pronajata, do
budovy je zajištěn bezbariérový přístup. Dle slov ředitele Ing. Jiřího Noháčka se k VZP
v současné době hlásí 110 tisíc obyvatel okresu. Pojišťovna má v okrese nasmlouváno
214
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zhruba 430 partnerů, k nimž patří také nemocnice v Opavě a Vítkově. Ročně zaplatí za
zdravotní péči více než 1 miliardu Kč. Tyto peníze přicházejí z odvodů pojistného
15 tisíc firem a podnikatelů. VZP se zaměřuje hlavně na oblasti prevence a zdravého
životního stylu, podporuje Běh Terryho Foxe, projekt Zdravé zuby či pilotní programy,
jako je např. mamogafický screening či operace hemeroidů Longovou metodou atd.221
Zdravotní středisko Dům zdraví na Ostrožné ulici nabízí služby praktických lékařů,
nově se v tomto roce otevřely ordinace alergologie-imunologie a urologie.
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INVESTICE
Investiční akce města Opavy
Na investiční akce města Opavy v roce 2002 zastupitelé 18. prosince schválili
150 mil. Kč.
Nejvyšší částka, bezmála 73 mil. Kč, byla plánována na rekonstrukci a výstavbu
komunikací, z nichž nejdůležitějším cílem bude rekonstrukce Masarykovy ulice za
17,5 mil. Kč, parkoviště na náměstí Osvoboditelů za 15 mil. Kč a rekonstrukce ulice
Slezská v Malých Hošticích.
Částka určená na kanalizace vystoupala na 18,7 mil. Kč, na veřejné osvětlení a na
obnovu parků si odbor investic vyhradil 12 mil. Kč. Na opravy v rámci školství schválili
zastupitelé 11,3 mil. Kč, jedná se např. o rekonstrukci školního hřiště ZŠ Kylešovice za
30 mil. Kč.
Z 24 mil. Kč v kapitole různé půjdou např. 3 mil. Kč na dokončení rekonstrukce
Městského domu kultury Petra Bezruče či 5 mil. Kč na rekonstrukci Kolumbária na
Městském hřbitově.222
V rozpočtu na rok 2002 rozhodlo zastupitelstvo v minulém roce vydělit 150 milionů
korun na investiční akce, z toho 72,9 mil. Kč na rekonstrukci a výstavbu komunikací
(např. dokončení rekonstrukce Masarykovy třídy, stavba parkoviště na náměstí
Osvoboditelů či rekonstrukce ulice Slezská v Malých Hošticích). Necelých 19 mil. je
určeno na kanalizace, plynovody a vodovody, na veřejné osvětlení je určeno 7 mil. Kč
a např. na obnovu parků se počítá s 6 mil. Kč. V oblasti školství bylo počítáno mimo
jiné se 3 mil. Kč na rekonstrukci školního hřiště ZŠ Kylešovice. Finanční prostředky
byly přiděleny také na rekonstrukci budovy Městského domu kultury Petra Bezruče
(3 mil. Kč) nebo na rekonstrukci Kolumbária na Městském hřbitově, vzácné památce
našich předků (5 mil. Kč). Díky kladnému hospodaření města v minulém roce se na
zasedání zastupitelstva 26. března rozhodlo o navýšení finančních prostředků pro
investice města v letošním roce o dalších 73 mil. Kč. Celkově tedy hodlalo město letos
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proinvestovat 223 mil. Kč. Největší položkou bylo financování realizace patrového
parkoviště na náměstí Osvoboditelů.
Masarykova třída je jednou z hlavních ulic v centru města. V tomto roce skončila její
stavební proměna, která začala už v roce 2001. Rekonstrukce se týkala vozovek,
chodníků a veřejného osvětlení ulic, které uzavírají městskou památkovou zónu,
a upravení parkovacích ploch. Mohlo by se zdát, že takto náročné práce zcela ochromí
život v těchto ulicích, byly zde však vytvořeny malé průchozí uličky z latí, po kterých
mohli chodci pohodlně procházet, a také zhotoveny prozatímní přístupy ke všem
obchodům, kterých zvláště na Hrnčířské ulici je poměrně hodně. Lidé tyto dny plné
prachu, špíny a hluku přečkali, odměnou jim byly nové vozovky z živice, parkovací
plochy provedené ze žulových kostek, chodníky ze žulové mozaiky a betonové dlažby.
Novou podobu ulice harmonicky dotváří historizující veřejné osvětlení, lavičky, stojany
na kola i odpadkové koše. Celkem tato rekonstrukce přišla na 35,8 mil. korun.
Architektem proměny byla firma SHB Ostrava, a.s., realizátorem Strabag, a.s.,
Ostrava.223 Parkování je dnes umožněno pouze mezi Slezskou univerzitou a hlavní
poštou, parkovací místa jsou ve správě Technických služeb Opava.
O vánocích pak i tuto nově rekonstruovanou část Pěší zóny ozdobilo vánoční
osvětlení.224
V tomto roce skončila další velká investiční akce města Opavy – rekonstrukce Domu
kultury Petra Bezruče, jejíž realizace začala v roce 2000. Budova byla postavena na
začátku 20. století jako reprezentativní sídlo Obchodní a živnostenské komory. Její
původní vzhled byl zachován dodnes včetně sochařské výzdoby průčelí budovy, která
pochází z ateliéru Josefa Obetha, či sloupů s vyloženým kladím, na nichž stojí sochy
představující řemeslné dovednosti.
Letošní III. etapa celkové rekonstrukce se týkala generální opravy fasády a štukové
výzdoby sálů a reprezentačních prostor. Velká pozornost byla věnována hlavnímu
průčelí objektu s díly sochaře Josefa Obetha. Generální opravou prošly vstupní dveře
s reliéfní výzdobou vídeňského sochaře Gustava Gurschnera, renovací prošly
historické lustry a svítidla. Bylo sanováno zdivo celého objektu.225
Na základě projektu I.D.E.A. Opava, s.r.o. rekonstrukci realizovaly firmy Stawex s.r.o.;
Dostav s.r.o.; Hudeczek s.r.o.; Winro s.r.o. za celkových 23,1 mil. korun.226

223

http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=37596
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, září, str. 2.
225
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, leden, str. 5.
226
http://www.opava-city.cz/scripts/detail.php?id=37611
224

82

Již v lednu vešlo ve známost, jakým směrem se bude ubírat další úpravy historického
centra města, 3. leden byl totiž termínem pro odevzdání soutěžních návrhů řešících
urbanisticko-architektonické řešení Dolního náměstí. Všech třináct odevzdaných
soutěžních návrhů splnilo dané podmínky a bylo hodnoceno. Dolní náměstí již velmi
dlouhou dobu slouží jako nevzhledné parkoviště pro cca 90 aut, v minulosti tomu tak
však nebývalo, přestože přes náměstí vedly obchodní cesty směrem na Polsko.
Snahou je tedy vytěsnit tuto negativní stránku centra města na jeho okraj při zachování
nejnutnějšího dopravního režimu. Soutěžící se zároveň museli zabývat řešením nové
struktury a materiálu povrchů náměstí včetně přilehlých chodníků, dále navržením
a rozmístěním mobiliáře, veřejného osvětlení, drobné architektury, tedy zeleně nebo
vodního prvku a zvážit v návrhu případné rozšíření občanské vybavenosti náměstí, tím
je myšleno např. venkovní posezení restaurací. Soutěžícím byly kladeny jisté
podmínky, např. přístupnost náměstí pro osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace nebo respektování hranice staveniště či existenci mariánského sloupu,
který tvoří dominantní prvek náměstí.
Hodnotícím kritériem návrhů měla být komplexní urbanisticko-architektonická kvalita
návrhu a posouzení návrhu ve vztahu k danému prostoru a jeho historickému vývoji.
Vítězem soutěže se stalo pardubické architektonické studio POA v čele s architektem
Josefem Pannou a Richardem Černým. Na projektu také spolupracovala architektka
P. Pannová a inženýr R. Loukota.
Porota ohodnotila jejich návrh těmito slovy: „…celková koncepce nejlépe vystihla
historické vazby náměstí, kompozice je celkově vyvážená. Návrh nejlépe dokladuje
všechny provozní režimy a jejich soulad s navrženým řešením. Porota ocenila
nejpropracovanější návrh struktur dlažeb. Historický kontext je vyjádřen soudobými
prostředky. Kladně je hodnocen diagonální prvek v trase silného pěšího tahu propojení
centra města s částí Kateřinky, způsob osvětlení jako dožitý prvek řešení…“227
Ing. Sylva Sandtnerová z odboru hlavního architekta magistrátu blíže popsala některé
charakteristické prvky projektu. „…Historické vrstvy a stopy na ploše náměstí
prosvítají, vynořují se a připomínají. Otisky dějů vytvářejí stopy v dlažbě. Například je
připomenuta stopa historické Jantarové stezky, v dlažbě je naznačena někdejší
městská brána apod. Plochu náměstí návrh sjednocuje a respektuje rostlý tvar
náměstí. Jako důležitý prvek tohoto prostoru je navržena diagonála – pěší tah od ulice
Mezi Trhy k náměstí Osvoboditelů, která navozuje vzpomínku na nezachovanou
komunikaci přes náměstí do Kateřinek. Dalším důležitým prvkem je zeleň, která slouží
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k odstínění rušné komunikace a jihozápadní strany náměstí, tímto dochází ke zklidnění
a vytvoření místa pro odpočinek a relaxaci. Návrh vrací na náměstí vodní prvek, který
soudobým způsobem odkazuje na původní kašnu, jež se nezachovala. Návrh
umožňuje a vytváří podmínky pro případné rozšíření venkovního posezení restaurací
do parteru náměstí a tím možnost oživení prostoru a možnost spočinutí pro
procházející. Velmi důležitým prvkem řešení je světlo a způsob osvětlení náměstí
(proměnlivá nasvícení, nasvětlení dominant).“228
Druhou cenu získala společnost CASUA. Komise její projekt ohodnotila jako
kompozičně dobře zvládnutý, ale poněkud schematický.
Na třetím místě se umístily dva návrhy, a to od architektky Hýblové a R. Koranda
z Hostivic a od architekta Havlíčka staršího a mladšího, architekta Petra Kocourka
a Michaely Ondráčkové. Komise vyhodnotila, že projekt neobsahuje zásadní chyby,
ale nemá výrazný kompoziční akcent. Zároveň také zpochybnila čtvercové členění
dlažby.229
Rekonstrukce Dolního náměstí však přinesla další nutnou investici města, a to
vybudování náhradních parkovacích kapacit. Dvouletá diskuse s odborem hlavního
architekta a zpracovatelem Regulačního plánu městské památkové zóny, kteří
uvažovali o zřízení dočasného povrchového parkoviště, a posléze podzemního
parkoviště cca za 150 mil. Kč v prostoru náměstí Osvoboditelů, konečně dostala
konkrétní podobu. Při zkoumání jednotlivých možností se zjistilo, že původně
zamýšlené řešení vjezdu a výjezdu z parkoviště na ulici Praskovu je dopravně těžko
realizovatelné. Jako nejvýhodnější se tedy stala varianta vybudování nadzemních
patrových garáží a jejich napojení a dopravní obsluhy z ulice Nákladní přes městský
pozemek a objekt bývalých skladů zeleniny na nám. Osvoboditelů č. 7. Garáže by
měly být součástí tohoto objektu, jehož čelní polovina ze strany od náměstí zůstane
zachována a bude využita pro občanskou vybavenost a ve třetím patře jako
malometrážní byty. Vlastní parkování bude řešeno v zadní části domu v kapacitě do
250 stání. Náklad na vybudování patrových garáží by se měl pohybovat ve výši kolem
50 mil. Kč, přičemž objekt občanské vybavenosti je možné vybudovat za 15 mil. Kč,
investorem však nemusí být město. Vybudování garáží by tak městu mělo přinést
podle představitelů města okamžité konečné řešení parkoviště na nám. Osvoboditelů,
první krok pro realizaci dalších podobných objektů na jižním vnitřním dopravním
okruhu v centru města (ul. Masařská, Východní nádraží) a na sídlišti v OpavěKateřinkách a možnost uvolnění kobercové zástavby garáží mezi ulicí Solnou
228
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a Nákladní. V souvislosti s tímto rozhodnutím schválila rada města 15. ledna na svém
zasedání záměr výstavby patrových garáží na náměstí Osvoboditelů 7.230
V září letošního roku dokončilo město stavbu hokejbalového hřiště v OpavěKylešovicích.

Hřiště

patří

svými

parametry a

mezinárodními

rozměry

mezi

nejkvalitnější v republice.231
V roce 2002 byly provedeny tyto investice v oblasti dopravní infrastruktury: na Husově
ulici došlo k rozšíření vozovek o odbočovací pruh za částku 2,66 mil. Kč a zvýšení
kapacity parkovacích ploch za 3,44 mil. Kč, na nám. Republiky byla položena
keramická dlažba (5,11 mil. Kč), na Bezručově nám. probíhaly úpravy komunikace
a chodníků (4,37 mil. Kč), na Rybářské ulici město začalo s přípravnými pracemi
spojenými s rekonstrukcí komunikace (1,52 mil. Kč), stejně jako na ulici Lužické.232
V rámci investic do technické infrastruktury se dokončovaly akce nastartované
v předešlém roce, a to 1. etapa splaškové kanalizace v Jaktaři (11,4 mil. Kč v roce
2002), budování čerpací stanice a výtlaku na čističku odpadních vod v Malých
Hošticích (11,09 mil. Kč za rok 2002) či tlakova kanalizace v Kylešovicích (2,5 mil. Kč
roku 2002).233
Ve školských zařízení byla v letošním roce uskutečněna např. na ZŠ Englišova
generální oprava elektroinstalace (5,98 mil. Kč), na ZŠ Vrchní rekonstrukce kotelny
a ústředního topení (1,17 mil. Kč), na ZŠ Olomoucká úpravy zahrady (1,42 mil. Kč), na
ZŠ Praskova sanace prvního podlaží a šaten (3,95 mil. Kč), na ZVŠ Dvořákovy sady
sanace suterénu včetně kanalizace (1,46 mil. Kč), na ZŠ Zborovská výměna oken
(1,1 mil. Kč), na ZŠ Kylešovice vybudován sportovní areál (4,59 mil. Kč) a na ZŠ
Šrámkova výtah pro bezbariérový přístup za 1,53 mil. Kč.234
Přeměna zasedací místnosti Magistrátu města Opavy na radniční kavárnu byla v tomto
roce realizována za 3,75 mil. Kč.
Město své investice směřovalo také do sportu.
Na 23. zasedání zastupitelstva města Opavy dne 26. 3. 2002 se schválil záměr
výstavby městské víceúčelové haly s BK Opava a. s. jako investorem, přičemž po
230
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uplynutí pěti let od ukončení stavby haly ji odkoupí město. Záměr počítal se zahájením
výstavby haly s kapacitou přibližně 3 tisíce diváků a splňující mezinárodní parametry
pro basketbal, volejbal, házenou, futsal či nohejbal v roce 2002 na pozemku
v Městských sadech před koupalištěm. Z prostředků města mělo plynout 40–45 mil. Kč
a zbylých zhruba 140 mil. Kč měl dotovat stát (Ministerstvo pro místní rozvoj). Kvůli
pořádání koncertů musela být část tribun výsuvná pro zúžení hracího prostoru
a přiblížení

diváků.

Součástí

bude

hotel

s kapacitou

a rehabilitační centrum s fitness, saunou a soláriem.

50

lůžek,

restaurace
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Na 24. zasedání 18. června schválilo zastupitelstvo poskytnutí finanční výpomoci SFC
Opava a. s. ve výši 20. mil. Kč.
Velké náklady znamenala také modernizace Zimního stadionu, jenž se nachází
v majetku města. Rekonstrukce probíhala od roku 2001 a v tomto roce do ní město
vložilo 4,31 mil. Kč. Dále pokračovala rekonstrukce Městského koupaliště. V tomto
roce přibyla v jeho areálu dvě nová hřiště na plážový volejbal za 1,12 mil. Kč, došlo
k recirkulaci vody v dětském bazénu za 1,05 mil. Kč, instalaci rozvodů vody v hlavní
budově, posunutí plotu a zatravnění ploch.
Od prvního červencového týdne do 25. srpna probíhala rekonstrukce malého bazénu
v městských lázních. Oprava dětského bazénku, rekonstrukce úpravny vody včetně
čerpadel, potrubních rozvodů a vlasových filtrů stála 1,5 mil. Kč. „Dětský bazének jsme
prohloubili z bývalých 25 centimetrů na 60 centimetrů. Má nové obklady a je vybaven
protiproudem s nastavitelnou intenzitou. Voda v bazénku se pročistí přes filtry každé
dvě hodiny,“ řekl v tisku vedoucí městských lázní Stanislav Chovanec.236
V tomto roce zastupitelstvo města také rozhodlo o vykoupení rozestavěné smuteční
obřadní síně na Městském hřbitově od firmy Mathiola s. r. o.237
Zároveň došlo k rekonstrukci tzv. kolumbária – kolonády s hrobkami za 2 miliony Kč.238
S velkým nesouhlasem se potýká plán na rekonstrukci ulice Rybářské. Zdejší
obyvatelé se bojí přílišného rozšíření komunikace, nadměrného hluku a otřesů.
Zástupce města náměstek Mališ však svou vizi obhajoval, silnice nebude o čtyřech
pruzích, jak tomu bylo v původních návrzích, bude široká 8,5 m s odstavnými pruhy
pro parkování tam, kde to bude možné. Náhon se stromořadím zůstane zachován. Na
235
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237
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238
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opačné straně náhonu vznikne nový pěší tah o šířce minimálně 3 metry, místy až
10 metrů, s nově vysázeným stromořadím, které bude tvořit náhradu za stávající alej
stromů lemující těsně Rybářskou. Po rekonstrukci komunikace by nemělo k otřesům
a poškozování okolní zástavby docházet. Dle slov náměstka projíždí po Krnovské ulici
v současné době 18 000 vozidel denně. A každým rokem se dle statistik zvyšuje počet
vozidel cca o 10 %, což znamená, že po roce 2007 by se po stejné ulici mělo
pohybovat již 34 000 vozidel. Takže dle jeho slov je zahájení prací na zprůjezdnění
města v trasách Nákladní – Rybářská, Vrchní – Rolnická a samozřejmě na vybudování
severního obchvatu neodkladné.
Severní obchvat byl také na programu březnového jednání zastupitelstva města, kde
byla znovu nadnesena problematika otevření těžebního ložiska štěrkopísku v katastru
Kylešovic. Zastupitelé rozhodli o zahájení prací na změně územního plánu města tak,
aby plocha zůstala ve stávající podobě zemědělské půdy. Jedním z hlavních důvodů,
proč zahájit těžbu štěrkopísku, byla podle názoru nám. Mališe možnost využití tohoto
materiálu při stavbě spojky S1 (Globus – Kaufland) a I. části severního obchvatu,
s jehož optimálním zahájením se počítá v roce 2004. Stavba si totiž vyžádá cca
700 tis. tun násypových materiálů, který se bude muset přesunout pomocí těžkých
nákladních aut, což by znamenalo extrémní zatížení pro místní komunikace.

Státní památkový ústav
Státní památkový ústav v Ostravě má své zastoupení také v Opavě. V roce 2002 zde
byla činná tři detašovaná pracoviště: pracoviště útvaru památkové péče na Holasické
ulici 13 a dvě pracoviště útvaru archeologie na Masarykově ul. 39 a Bezručově
náměstí 1.239
Na základě usnesení vlády č. 464/2001 Sb. získal ostravský památkový ústav od
1. ledna 2002 Státní památkový ústav v Ostravě právo hospodaření ke státním
zámkům Hradec nad Moravicí a Raduň.240
V rámci plnění úkolů daných zřizovatelem, tedy Ministerstvem kultury ČR, pokračovaly
v Opavě práce na zpracování plánů zásad památkové ochrany 1. části Městské
památkové zóny Opava a taktéž byla provedena reidentifikace nemovitých kulturních
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památek okresu Opava na základě zjištění jejich aktuálního stavu a identifikace
v terénu.241
V Městské památkové zóně probíhalo v tomto roce pod dozorem pracovníků
památkové

péče

hned

několik

úprav

či

rekonstrukcí

kulturních

památek

i nepamátkových objektů.
Mezi nejdůležitější akce stavební obnovy nemovitých kulturních památek v Opavě
patřila probíhající kompletní rekonstrukce hlavní budovy městského koupaliště na
Jaselské č. 35. Záměrem investora, tedy města, je kompletní rehabilitace fasád,
statické

úpravy,

obnova

zaniklých

oken,

ústřední

topení

v bytech,

nová

zdravotechnika, nová úprava všech dřevěných částí jako jsou kabiny, skříňky atd., dále
interiérová výmalba, nátěry oken, dveří, zábradlí aj. Rekonstrukce vodoinstalace byla
řešena samostatně na stavební ohlášení. Zvlášť probíhají práce v areálu koupaliště –
úpravy ploch kolem bazénů, např. odstranění asfaltového hřiště, výstavba dvou nových
pískových hřišť pro plážový volejbal, demontáž a znovuzřízení oplocení jižní strany
areálu a úprava povrchu včetně výsevu trávy. S pracovníky památkového ústavu byl
také konzultován projekt na ohřev vody v bazénu a s tím související výstavba
a osazení tepelných čerpadel v jižní části prostoru koupaliště.242
K velmi zdařilým patřila rekonstrukce vily čp. 1707 na Mendlově ulici (výměna instalací,
podlah, výmalba, nátěry dveří, oken a okenic), postavené pro užívání místním
architektem Gottwaldem.243
Naopak za nelichotivý kompromis považují pracovníci památkové péče osazení
střešních oken v pátém nadpodlaží budovy na ulici Na Rybníčku 1, tedy tzv. Army, 244
stejně jako projekt nového nadzemního parkoviště na Nákladní ulici. Stavba dle
projektu vyžaduje stavební úpravy a částečné odbourání domu č. 7 na náměstí
Osvoboditelů. Na toto řešení se však přistoupilo hlavně z důvodu uvolnění prostor
Dolního náměstí, kde auta předtím parkovala.245
Byl proveden stavebně historický průzkum domu U Bílého koníčka a rozpracován
průzkum konkatedrály Nanebevzetí Panny Marie246 a historizující budovy České
spořitelny.247
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Výměny mramorové dlažby v prvním a částečné výměny ve druhém nadzemním
podlaží, nátěrů dveří a především repase a doplnění nábytku v knihovně se například
dočkal Městský dům kultury Petra Bezruče na Nádražním okruhu.
Pokračovala rekonstrukce kaple sv. Alžběty na Rybím trhu. Práce, které měly být letos
dokončeny, jako provedení nových vnitřních i venkovních omítek a odspárování zdiva,
zrušení betonového „větracího" kanálku, odkopání celého objektu, provedení drenáží
a jejich svedení do kanalizace, se však nestihly a budou pokračovat i v příštím roce.
Rekonstrukci prostor v přízemí radnice zvané Hláska na Horním náměstí 69 na
„Radniční kavárnu" zhodnotili památkáři jako zdařilou a v souladu se zásadami
památkové péče.
Stavebními úpravami také prošel např. objekt České pošty na Masarykově ulici, dům
č. 3 v ulici U Fortny, č. 12 a 40 na Ostrožné ulici a řadový dům č. 7 na ul. Na Rybníčku.
Dům č. 14 na Dolním náměstí dostal novou fasádu a rekonstruoval se výtah
v obchodním domě Breda.
Dále se připravily projekty např. na sanace v budově Zemského archivu či projekt pro
novostavbu veřejných WC na parcele č. 260/3 a 256/2.248
V červnu proběhlo vstupní jednání k modernizaci trati Ostrava-Svinov – Opava
zaměřené na rekonstrukci mostů.249
Archeologické pracoviště provedlo záchranný výzkum např. na Pekařské ulici, a to
z důvodu demolice a nové výstavby domu čp. 11. V místě zadní části domu se
dochovala mohutná souvrství a pozůstatky zástavby z 13.–19. století.
Výzkum pokračoval částečně také na sousední městské parcele č. 324, kde byl odkryt
suterén dřevohlinitého domu. Objekt zanikl pravděpodobně někdy na přelomu 13.–
14. století. Tento nález významně přispívá k poznání podoby zástavby ve středověké
Opavě. 250
Ve dnech 9. srpna až 12. listopadu zkoumali opavští archeologové naleziště ve dvoře
domu čp. 7 v rámci výstavby nadzemních garáží na náměstí Osvoboditelů. Byly tu
zjištěny nejen novověké vrstvy, které překrývaly kanalizační stoky z 19. století, ale
i starší situace. Ve sklepních prostorách bývalého objektu s. p. Ovoce-zelenina byl
odkryt břeh mlýnského náhonu zpevněný masivními kůly propletenými mohutnými
větvemi, který byl datovaný do průběhu 16. až 17. století. Kromě těchto nálezů tu
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archeologové identifikovali zbytky vrstev, které dokládají osídlení této části města
v období 13. a 14. století.
Několik středověkých odpadních jímek spolu se sklípkem, v němž byl nalezen dřevěný
sud sloužící jako záchodová jímka, bylo odkryto při záchranném archeologickém
výzkumu v rámci výstavby kanalizační přípojky z ulice Solná až k novostavbě na
Pekařské č. 11. Další sklípek v této oblasti této lokality obsahoval bohatou kolekci
kuchyňské a stolní keramiky z 16.–17. století. 251
V průběhu tohoto roku byl vypracován návrh na úpravu stávajících hranic některých
městských památkových zón, mimo jiné také městské památkové zóny Opava. Práce
proběhly jako součást úkolu „Aktualizace koncepce ochrany památkově chráněných
území v ČR do roku 2005“. 252
V tomto roce byla v rámci projektu „Obnova identifikace nemovitých kulturních
památek“ provedena reidentifikace v okrese Opava, kde je evidováno 503 nemovitých
kulturních památek. Významnou měrou přispěl také Okresní úřad v Opavě
poskytováním mapových podkladů a listů vlastnictví. 253 Na seznam nemovitých
památek byl letos navržen např. náhrobník Anny Sobkové-Kornetové a obraz
sv. Kateřiny Alexandrijské z farního kostela sv. Kateřiny v Opavě-Kateřinkách.254

Ostatní
V tomto roce byla ukončena rekonstrukce budovy, kde sídlila bývalá Národní kavárna,
budova byla přestavěna na bytový dům. Úpravy prováděla firma Ing. Illík – RAIL, spol.
s r.o., která v tomto roce prováděla také generální opravu fasád a zpevnění dvora
v opavském Marianu a rekonstrukci sídla firmy HB TISK, a.s. Opava včetně rozšíření
jejích výrobních prostor.255
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DOPRAVA
Začátek roku proběhl ve znamení silných mrazů, které navázaly na sněhové kalamity
v prosinci loňského roku. Silničáři byli v jednom kole, navíc poté, co se mírně oteplilo,
začali se potýkat ještě s jiným problémem. Řidiči se nestačili vyhýbat dírám
a výtlukům, které vznikly kvůli extrémnímu počasí a také vlivem stáří vozovek. Dle slov
vedoucího údržby střediska Opava Správy silnic Moravskoslezského kraje Karla
Sýkory již končí doby, kdy silnice žily ze své podstaty. Životnost našich vozovek se
totiž počítá na osm až deset let, a jelikož se dlouhá léta neopravovaly, teď se to
projevilo. Například na Hradecké ulici ve směru od restaurace Jelen směrem na
Hradec se dělal nový koberec naposledy v roce 1971. Vozovky se v posledních letech
spravují pouze provizorně, na zcela nové povrchy bohužel dle pana Sýkory nejsou
peníze. Z částky, kterou má okresní správa k dispozici, se 40 až 50 procent využije na
zimní údržbu. V loňském roce hospodařila správa silnic s 83 mil. korun, v letošním roce
počítala se stejným balíkem peněz.256
V lednové Hlásce byl otištěn článek o dopravní situaci v Opavě. Náměstek Pavel Mališ
tu uvádí několik zajímavých skutečností, např. že cena stavby obchvatu města se
zvýšila na 1,1 miliardy korun. Dále že se začaly mezi veřejností objevovat informace
o svedení dopravy z prvních dvou úseků obchvatu na Rolnickou ulici přes Městské
sady a do Jaktaře, s čímž vedení města nesouhlasí a trvá na nutnosti dobudování
celého severního obchvatu včetně třetího úseku od ulice Mostní kolem Palhance na
Krnovskou v návaznosti na první dva úseky. V neposlední řadě pak náměstek
předpokládá, že územní řízení na stavbu úseku Velká Polom – Mokré Lazce a první
části severního obchvatu tzv. spojky S1 mezi Globusem a Kauflandem bude ukončeno
v dubnu tohoto roku. Začátek stavby však záleží na tom, zda Generální ředitelství
silnic a dálnic spolu s Ministerstvem dopravy zařadí tyto investice do státního
rozpočtu.257
Od 15. ledna se měnilo předplatné za parkovací karty A, AD a APOD. Předplatné za
vydání karty A a AD se upravilo na 300 Kč na rok za vozidlo, u karty AP na 6 000 Kč
za rok a vozidlo pro kartu vydanou v první polovině tohoto roku a na 3 000 Kč na kartu
vydanou v druhé polovině tohoto roku.258
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27. ledna se zvýšila cena jízdného vlakem, a to v průměru o sedm procent. Podle slov
provozní náměstkyně železniční stanice Opava-východ Jiřiny Slaninové se zvýšení
dotklo zákaznického jízdného, zlevněného jízdného, časových jízdenek a kilometrové
banky a přepravného za psy. Naopak ceny běžného zákaznického jízdného, u kterých
došlo ke zdražení na Nový rok, se nezměnily. Při srovnání cen za jízdu autobusem či
vlakem vyšel autobus levněji, a to i pro vlastníky slevových karet na vlak. Pouze
v případě zakoupení zpáteční jízdenky se cesta vlakem cenově vyplatí.259
Vlaky měly začátkem roku častá zpoždění, podle slov přednosty železniční stanice
Jiřího Valečka byly hlavní důvody dva. Prvním byla výstavba železničního koridoru
z Přerova do Ostravy a druhým špatný stav trati mezi Městem Albrechtice a Krnovem.
Zrychlený vlak z Jeseníku musel touto trasou projíždět pomaleji než obvykle, a tím
nabíral na zpoždění, což mělo vliv na odjezdy vlaků, které musí na zrychlené čekat.260
Ministerstvo dopravy zařadilo do svých plánů také rekonstrukci a elektrifikaci trati
Opava – Ostrava-Svinov. Cílem je zlepšit kvalitu železniční tratě a zkrátit jízdu vlakem
na uvedené trati z nynějších padesáti minut na čas pod třicet minut.261
12. února schválilo zastupitelstvo vstup města do obchodní společnosti KODIS
a poskytnutí 57 tis. Kč jako svůj podíl navyšující základní jmění společnosti, která byla
založena v roce 1995. Město se tedy stalo od 19. dubna součástí jednotného
ostravského integrovaného dopravního systému (ODIS) zabývajícího se organizací
dopravy, založené na jednotném tarifu, přepravních podmínkách či jednotném přístupu
ke koordinaci jízdních řádů. Tarif ODIS se uplatňoval již od 1. dubna loňského roku na
železnici z Hlučína a Ostravy do Opavy, od září se však jeho součástí stala i opavská
městská hromadná doprava.262
15. března bylo do Opavy svoláno jednání v čele s primátorem města Opavy,
prezidentem polské Ratiboře, starostou powiatu Ratibořského a starostou powiatu
Hlubčického, aby se navázalo na jednání z roku 1999, kdy se podepsala deklarace
o potřebě rekonstrukce a zkrácení cesty mezi Opavou a Ratiboří – komunikace I/46.
Jednání byla na čas přerušena z důvodu zintenzivnění snahy o urychlení výstavby
obchvatu města Opavy. Poté však byly uvolněny finance opavským zastupitelstvem
a došlo ke zpracování studie proveditelnosti pro část této komunikace. Následně došlo
na polské straně ke komunálním volbám a byl zvolen nový prezident Ratiboře. Z toho
259

Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 5, str. 2. ISSN 1212-2041.
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 6, str. 3. ISSN 1212-2041.
261
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, leden, str. 4.
262
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 18, str. 17. ISSN 12122041.
260

92

důvodu se pak uskutečnilo toto jednání. Opět byla potvrzena potřeba rekonstrukce této
komunikace, což dle náměstka primátora Pavla Mališe znamená také vybudovat
obchvat obcí Služovice a Hněvošice. U bývalé hněvošické celnice přejde komunikace
na polskou stranu kolem obce Stěbořice a poté se vrátí zpět na české území, kde
obchvatem mine Sudice a v prostoru dnešního hraničního přechodu přejde definitivně
na polské území. Z této schůzky tedy vzešla potřeba zahájit jednání na příslušných
místech o dané věci a dokončit studii proveditelnosti, která může být dle slov náměstka
podkladem k zahájení diskuze o spolufinancování z peněz Evropské unie v rámci
přeshraniční spolupráce s Polskem.263
Dubnová valná hromada264 „Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57“ se konala
v prostorách Brano Group na pozvání jejího generálního ředitele Ing. Juříčka.
Účastníci se seznámili se Studií proveditelnosti komunikace I/11-I/57 v úseku Ostrava
– Opava – Krnov – státní hranice s Polskem, především však s harmonogramem
přípravy a realizace výstavby v jednotlivých úsecích díla. Harmonogram přinesl
informaci o zahájení výstavby spojky S1 mezi Globusem a Kauflandem v roce 2004.
V následujícím roce by se mělo navázat stavbou východní části severního obchvatu
Opavy. Dalším časovým údajem ze zprávy valné hromady je zahájení výstavby úseku
mezi Ostravou a Mokrými Lazci v roce 2005. Úkolem sdružení je prosadit tento
harmonogram do investičního plánu Ředitelství silnic a dálnic a do rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury. Obávané dopady nově otevřeného hraničního přechodu
v Bartultovicích na obce Třemešnou a Město Albrechtice se dle sdružení nepotvrdily.
Sdružení se v této věci zapojilo do projednávání požadavku místních ekologických
iniciativ na řešení tzv. velkého obchvatu Města Albrechtic, který by vedl k zablokování
realizace tohoto úseku.
Valná hromada přijala na tomto zasedání další čtyři nové členy, významné podnikatele
z regionu, takže se počet členů rozrostl na 29.265
Dne 22. července začala oprava „zálivu“ zastávky městské hromadné dopravy
u Slezského divadla. Stávající zastávka byla přesunuta asi o 50 m dál. „Povrch byl již
vyjetý a zborcený byl také podklad. Musíme položit novou betonovou deku a předláždit
povrch ze žulových kostek,“266 řekl v tisku Martin Girášek z Technických služeb Opava.
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V druhé polovině roku 2002 se zintenzivnila jednání ohledně výstavby Severního
obchvatu města Opavy. Jednání probíhala mezi zástupci vedení města a vedením
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Severní obchvat dle slov náměstka primátora Pavla
Mališe nemá řešit dopravní přetíženost města Opavy, jak se domnívá mnoho
opavských občanů. Severní obchvat je součástí komunikace I/11 a I/57, která probíhá
napříč Moravskoslezským krajem od Jablunkova po Bartultovice. Tato komunikace
byla schválena Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje spolu s dálnicí D 47
a rychlostní komunikací R 48. Obchvat by měl přenést 8 % tranzitní dopravní zátěže
mimo střed města. Je tedy jasné, že městu se výrazným způsobem neuleví. Město se
však snaží řešit tuto situaci dobudováním vnitřní dopravní kostry, v jejíž první fázi by
mělo dojít k propojení ulice U Dráhy s ulicí Palhaneckou a vybudování okružní
křižovatky v Jaktaři. Tato komunikace dle jeho slov bude schopna přenést zátěž ze
silnice I/56 ve směru od Ostravy a obsluhovat severní část města.267
Nejvíce řešenou komunikací je ulice Krnovská. Je velmi obtížné ji v době dopravní
špičky přejít či se na ni dostat autem z bočních komunikací. Tuto situaci by měla řešit
rekonstrukce ulice Rybářské, úprava křižovatky Rybářská – Jaselská a pokračování
ulice U Náhonu až na Krnovskou.
Propojením ulic Mostní a Bochenkova bude propojena jižní a severní část města pro
vnitroměstskou dopravu. Tím také bude dokončena vnitřní dopravní kostra v severní
polovině města. Poté bude následovat dle slov náměstka Mališe spojení Těšínské,
Bílovecké a Hradecké ulice a také Husovy ulice s ulicí U Hliníku. Aby také městská
část Kylešovice mohla lépe dýchat, uvažuje se o jižním obchvatu Kylešovic.
Dle údajů firmy Doping, která monitorovala dopravní situaci u vjezdu a výjezdu z města
a na

hlavních

křižovatkách města,

činí

vnitřní doprava

v celkovém

objemu

projíždějících aut městem za jeden den 55 %, cílová a zdrojová doprava cca 37 %
a tranzit cca 8 %. Z těchto údajů je zřejmé, že situace na dopravních komunikacích je
opravdu kritická a vyřešením vnitřní dopravní situace se vyřeší částečně patová
situace, která vzniká dnes a denně na ulicích Krnovská, Olbrichova, Nádražním okruhu
a na Zámeckém okruhu.268
Chystané rozšíření ulice Rybářské na dvouproudovou širokou silnici, která by měla
odvést část dopravy z Krnovské, se setkala s velkým nepochopením u řady lidí, zvláště
těch, kteří bydlí v okolí. Lidem nevadil pouze hluk, znečištění ovzduší, snížená
bezpečnost chodců a snížení počtu parkovacích míst, ale i možné vykácení zdravých
stromů, a proto sepsali petici. Zprostředkovatelem sporu mezi stěžovateli a městem se
267
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stala opavská pobočka ekologického sdružení Vita. Na společném setkání řekl
náměstek primátora Pavel Mališ: „Opravdu neexistuje jiné řešení. Je nutné si
uvědomit, že na Rybářskou zdaleka nebude svedena všech doprava. Je to jen součást
celkového řešení dopravy. Předběžně se samozřejmě počítá s tím, že komunikace
bude pouze pro osobní dopravu.“269 Účastníci však upozorňovali na špatnou statiku
svých domů, narušenou při povodních v roce 1997.
A o co vlastně šlo? Navrhované řešení hovoří o komunikaci 8,5 m široké s odstavnými
pruhy pro parkování na jedné straně v místech, kde je to možné. Při rekonstrukci
zůstane zachován náhon se stromořadími. Město plánovalo také nový pěší tah o šířce
minimálně tři metry, místy až 10 metrů, s nově vysázenými stromy náhradou za
stávající alej stromů lemující Rybářskou ulici. Podle nám. Mališe posudky zpracované
pro rekonstruovanou komunikaci hovoří o tom, že k otřesům nebude docházet.
Náměstek apeluje hlavně na současnou dopravní přetíženost Krnovské ulice, kterou
projíždí 18 tisíc vozidel denně. S nárůstem počtu vozidel na tisíc obyvatel se
předpokládá, že v roce 2007 by mělo jezdit po Krnovské ulici už 34 tisíc vozidel denně,
a to byly hlavní důvody, které město vedlo k rekonstrukci Rybářské ulice.270
Město poté, co se nedohodlo s Ředitelstvím silnic a dálnic, rozhodlo na své náklady
upravit křižovatku na frekventované komunikaci I/11 v Komárově v místě křížení
s ulicemi Ostravská, Kravařská a Fibichova. Zřízení přechodu pro pěší s dělícím
ostrůvkem, novým svislým a vodorovným značením a s navazujícími novými chodníky
bude město stát přibližně 4,5 mil. korun.271
V měsících září a říjnu 2002 pracovala pražská firma ACTIV, a.s. na hloubkovém
auditu dopravy v klidu ve městě Opava. Srovnávací analýzy, audit zóny placeného
stání a další analytické údaje byly základem pro návrh řešení dopravy v klidu v Opavě.
Na svém 77. zasedání 3. září rada města schválila provozování celkem
19 parkovacích míst na nově zrekonstruované Masarykově třídě. Parkovací místa se
nacházejí na obou stranách třídy, tedy jak před budovou hlavní pošty, tak před
budovou Slezské univerzity. Parkovací systém v Opavě spravují Technické služby.
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Počínaje 30. listopadem došlo k dalším úpravám v jízdním řádu MHD. Linky 203 a 209
začaly jezdit na konečnou zastávku Globus, z toho došlo k úpravám jízdních řádů linek
201 a 206 po 22. hodině.272
Od 15. prosince byly provozovatelem TQM, a.s. zavedeny na lince č. 272 Opava –
Hrabyně – Ostrava, VŠB tři páry nových autobusových spojů z Ostravy. Změna vznikla
z potřeby dojíždění studentů a zaměstnanců VŠB na ostravskou univerzitu. Linka byla
zařazena do ODIS (Ostravský dopravní integrovaný systém) i s jeho tarify.273
V prosinci došlo také na žádost občanů ke změně trasy linky 215, která začala být
nově provozována na trase Liliova – Stará silnice – Divadlo – Praskova – Hobzíkova –
U Hráze –Hlavní – Kylešovice-škola – Kylešovice-obalovna – a nově Globus s tím, že
některé spoje budou končit na zastávce Hobzíkova nebo Kylešovice-škola.274

Městský dopravní podnik
Již od prosince loňského roku funguje nová trolejbusová trať od zastávky Ostroj střed
přes železniční přejezd trati ČD Opava – Hlučín po státní silnici I/11 na kruhový objezd,
za kterým je vybudována nová konečná zastávka Globus. Tím se prodloužila
trolejbusová síť o 1,6 km jednostopě a linky č. 3, 4 a 9 jezdí přímo ke Globusu, bez
přestupu na autobus. Tyto linky také staví na zastávce Papírny ve směru z centra
města. Konečná zastávka je pod stříškou a je vybavena sociálním zařízením pro řidiče.
Také byl vybudován nový chodník k hypermarketu. Trolejbusy jezdí na novou
konečnou po celý den kromě posledních tří spojů linek č. 3 a 9.275
Městský dopravní podnik je členem pracovní skupiny Moravskoslezského kraje, která
připravuje na základě uzavřené Dohody o spolupráci s občanským sdružením Mobilis
a ve spolupráci s příslušnými městskými úřady koncepci zpřístupnění části dopravních
řetězců. Prvním výstupem Programu zvyšování bezpečnosti dopravy a jejího
přizpůsobování osobám s omezenou schopností pohybu v rámci přípravy na vstup do
EU, který vypracovalo sdružení Mobilis, byla metodická příručka, která mapuje
současnou situaci ve městech, obcích a regionech, popisuje nejdůležitější cíle
a dopravní spojení mezi nimi z hlediska přístupnosti. Tímto se definují existující
bariéry, což umožňuje navrhnout způsob jejich odstranění tak, aby nejdůležitější cíle,
272
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kterými jsou například instituce státní správy a samosprávy, zdravotnická zařízení,
školská zařízení, kulturní a sportovní instituce, dopravní uzly, nákupní centra a další,
byly spojeny plně přístupnými trasami pro všechny občany bez ohledu na jejich
případné postižení či dočasné pohybové omezení. Moravskoslezský kraj byl jedním ze
dvou zkušebních krajů, kde se s tímto projektem v září 2001 začalo. Finanční
spoluúčast Státního fondu dopravní infrastruktury, Ministerstva pro místní rozvoj
a Ministerstva pro životní prostředí na realizaci cílových investic umožňuje vypracování
žádosti na 70 % investic ze strukturálních fondů Evropské unie.276
Městská hromadná doprava letos slavila padesát let od doby, kdy ve slezské metropoli
začala nová etapa v dopravě, a to etapa trolejbusová. Z důvodu nedostatečné
a zastaralé

dopravy

tramvají

bylo

v roce

1951

rozhodnuto

o výstavbě

tratí

trolejbusových. První trolejbusová linka číslo jedna od Stadionu, kolem východního
nádraží přes centrum města k nemocnici byla uvedena do provozu dne 24. 8. 1952.
Tato linka byla oproti té původní tramvajové podstatně delší. Tramvajová doprava však
byla ještě vedle trolejbusové v provozu až do roku 1958. Postupně tak byla
vybudována síť trolejbusových linek, která spojovala Ostroj s centrem města
a Jaktařem. Po zprovoznění trolejbusových tratí do Kateřinek a do Vítkovské ulice byla
dokončena základní trolejbusová síť ve městě a ty převzaly hlavní tíhu přepravy osob.
V roce 1970 pokračovala výstavba trolejbusových tratí až k Městskému hřbitovu
a o patnáct let později bylo napojeno také sídliště v Kylešovicích. Trolejbusové sítě se
rozšiřují a mění i v dnešní době, dokladem toho je nová trolejbusová linka ke Globusu
postavená v roce 2001 a nová zastávka u marketu Hypernova v roce 2000.
K významným krokům patřilo využívání nové trolejbusové vozovny v OpavěKylešovicích.277
Oslavy probíhaly ve dnech 9.–10. listopadu především v nově vybudované vozovně
v Kylešovicích otevřené pro veřejnost. Po dva dny také projížděly Opavou historické
i současné trolejbusy na tzv. výroční lince, která vedla nejprve do Kateřinek, poté do
Jaktaře, pak ke Globusu, k Městskému hřbitovu a zpět do vozovny v Kylešovicích.
Historické trolejbusy reprezentovala ostravská Škoda 8Tr s vlekem B40 a pardubická
Škoda 9TrHT. V rámci oslav byla také otevřena původní vozovna na Krnovské ulici,
kde se promítal film o zdejším provozu. K této příležitosti byla vydána také pamětní
publikace. V článku v měsíčníku Hláska krásně nazvaná měděná pavučina – tedy
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trolejbusová síť, kterou tvoří devět linek o celkové délce 54 km, jejichž provoz zajišťuje
34 trolejbusů.278
V září došlo v Městské hromadné dopravě k několika důležitým změnám, především
byly nově přečíslovány všechny linky. Dělo se tak po vstupu celého systému městské
hromadné dopravy do integrovaného systému ODIS.
Trolejbusové linky 1–9 byly přečíslovány podle celokrajského jednotného číselníku na
201–209, autobusové linky 11–22 zase 211–222, ke změně trasy i čísel linek došlo
u nočních spojů, které byly označeny 228 a 229 a začaly nově jezdit v obou směrech
přes Ostroj.279
Významnou novinkou bylo také tarifní členění. Celé území města Opavy tvoří tarifní
zónu č. 30, držitelé dlouhodobé časové jízdenky tak mohli využívat nejen všechny linky
MHD, ale také železniční linky v úseku Opava-východ – Opava-Komárov a v úseku
Opava-východ – Velké Hoštice. Dále pak mohli využít i autobusové linky č. 271 a 272,
provozované společností TQM, a.s. v úseku Opava, Olbrichova ul. – Dolní náměstí –
Opava-Komárov.280
Byly změněny trasy některých linek MHD. Změnou prošla trasa linky 215 vedoucí teď
z Liliové ulice přes zastávku Divadlo, Hobzíkovu ulici, Kylešovský kopec, Obalovnu až
do nové konečné Globus. Až k této zastávce jezdí vybrané spoje, ostatní končí na
Hobzíkově ulici. Byla tak zrušena zastávka U Hráze v obou směrech. U trolejbusové
dopravy se měnily dvě linky. Linka číslo 204 začala jezdit v trase Bílovecká – Divadlo –
Englišova ulice ve špičce pracovních dnů, linka 209 začala být v provozu celý týden
a nahradila tak linku 204.
Letošní rok znamenal i změnu v sídle firmy. Vozovna a sídlo sloužící už jako původní
tramvajová vozovna se nacházela na Krnovské ulici. Od roku 1987 probíhala výstavba
nového areálu Dopravního podniku v Kylešovicích, kam měly být kromě trolejbusové
vozovny přemístěny i autobusové garáže z Rybářské ulice. Kvůli nedostatku peněz
byla však stavba několikrát přerušena a postupovala velmi pomalu. Po předání nového
areálu v roce 2002 byly sneseny z původní tramvajové vozovny troleje a objekt byl
odprodán. Vyklizeny byly i staré autobusové garáže, ale nějaký čas sem ještě
autobusy jezdily doplňovat naftu.
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Další příjemnou změnou bylo zavedení tří nových nízkopodlažních autobusů Solaris
Urbino 12. Autobusy Solaris Urbino byly vyrobeny v Polsku, s nimi unifikované
trolejbusy Solaris Trollino vyrábí polská firma ve spolupráci s Dopravním podnikem
Ostrava.
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CIVILNÍ OCHRANA
Hasičský záchranný sbor České republiky byl zřízen zákonem č. 238/2000 Sb. Vnitřně
se dělí na ředitelství, územní odbory a jednotky. Územní odbor Opava, v jehož čele
stojí ředitel mjr. Ing. Břetislav Janošek, řídí tři požární stanice, a to v Opavě, Hlučíně
a ve Vítkově, v jejichž čele stojí velitelé.
V letošním roce bylo v záchranném sboru v Opavě zaměstnáno 97 lidí, z toho dva
vykonávali civilní službu. I přes letošní nárůst pracovníků o patnáct je stále podle pana
ředitele potřeba zaměstnat ještě pět hasičů v Opavě, dva ve Vítkově a tři v Hlučíně.
Sídlo územního odboru se nachází v areálu na Těšínské ulici 39. Hasiči tu využívají
dvě budovy, jednu jako zázemí, operační středisko, kanceláře, garáže, kryt CO a dílny,
do druhé se v květnu přemístila osádka Zdravotní záchranné služby. Pro tyto účely tu
byly vestavěny kanceláře, je to však pouze dočasné řešení hlavně proto, že hasiči
plánují doplnění svého vozového parku o chemický vůz a těžkou vyprošťovací
techniku. Jako řešení se jeví realizace nadstavby haly, zatím však na to územní odbor
nemá finance.
Jednotky hasičského záchranného systému zasahovaly v tomto roce v případě
264 požárů, kdy byla usmrcena jedna osoba, zraněny dvě děti ve věku do 15 let
a čtrnáct dospělých osob. Při zásazích byli zraněni dva profesionální hasiči a jeden
dobrovolný. Škoda způsobená požáry byla vyčíslena na 5 264 tis. Kč. Včasnými
zásahy hasiči zachránili hodnoty ve výši 14 854 tis. Kč. Opava se stala obcí
s největším počtem požárů, 114krát zde hořelo, zatímco v Hlučíně 16krát a ve Vítkově
13krát. Nejčastěji vzplanul požár z důvodu technické závady, hned za ním následovala
nedbalost. Stodvacetkrát vyjeli hasiči z důvodu planého poplachu, asistovali
u 224 dopravních nehod či u 838 technických havárií. Od příštího roku se zvýší
náročnost administrativního zpracování dokumentace zásahů, vedení statistiky či
zpracování rozborů a analýz událostí z důvodu zavádění nové metodiky, která má
vstoupit v platnost k 1. 1. 2003.
Co se týče organizace celého územního odboru, je zajišťována několika důležitými
články. Oddělení strojní služby zajišťuje údržbu mobilní požární techniky a dalších
prostředků, vede jejich evidenci atd. V tomto roce byla věnována zvýšená pozornost
stavu požární techniky a technických prostředků strojní služby. Byla zjištěna
zastaralost vybavení jednotek, co se týče vozidel, přes plovoucí čerpadla či např.
soupravy pro vyprošťovací práce. Zcela např. v Opavě chybí technika pro manipulaci
s těžkými břemeny. Žádná z jednotek sborů dobrovolných hasičů, kterých je na území
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spadajícím pod Územní odbor Opava osmadvacet, není vybavena cisternovou
automobilovou stříkačkou.
Oddělení chemicko-technické služby zabezpečuje funkčnost a kompletnost prostředků
této služby, kterých je užíváno při zásazích či mimořádných událostech (např.
dýchacích přístrojů, pěnidel, oděvů, člunů s motory aj.). Změnou na tomto oddělení
v tomto roce je zavedení denních směn vedoucího oddělení, a to od 1. 6. 2002.
Za funkčnost rádiového spojení, stav spojových, elektrických a energetických
prostředků a zařízení odpovídá oddělení spojových služeb. V tomto roce byli velitelé
stanic v prvních výjezdových vozidlech vybaveni mobilními telefony. Také toto oddělení
se však potýká s problémy, ať už jsou to nedostatečné zdroje elektrické energie,
nedostatečné zdroje radiostanic či chybějící internetové připojení stanic Hlučín
a Vítkov. Komunikací se zabývá také oddělení komunikačních a informačních služeb.
Výkon sloužících hasičů koordinuje úsek operačního a krizového řízení, který se
zabývá také krizovým a havarijním plánováním a varováním a vyrozumíváním obyvatel
na území okresu Opava. Tento úsek se střediskem na centrální hasičské stanici přešel
v tomto roce z původního systému 24hodinových služeb na systém 12hodinových
služeb. Pracovníci zařazeni v tomto roce na toto středisko přijali výzvy a následně
vyslali své kolegy k celkem 1 476 zásahům, tedy průměrně 4krát denně.
K činnostem HZS MSK patří také požární prevence a ochrana obyvatelstva. Tento rok
byl zaměřen na výkon státního požárního dozoru ve formě kontroly a dohlížení na
činnost právnických a fyzických subjektů. Kromě toho hasiči z celkového počtu šesti
pracovníků na kontrolním úseku také posuzovali projekty staveb ve stavebním řízení
a ověřovali podmínky požární bezpečnosti staveb. Celkově provedli 48 tematických
kontrol a sedm kontrolních dohlídek u podnikatelů a společností a sedm kontrolních
dohlídek u jednotek dobrovolných hasičů. Nejčastějšími nedostatky u výše zmíněných
subjektů byly např. provozu neschopné zdroje vody k hašení požárů, nedostatek
hasičských přístrojů nebo nezpracovaná dokumentace požární ochrany subjektů atd.
Na blokových pokutách bylo vybráno 14 700 Kč a dokonce byla vydána dvě správní
rozhodnutí o zákazu činnosti. Dále byli vybráni pracovníci, aby připravovali podklady
pro zpracování nařízení moravskoslezského kraje pro zabezpečení požární ochrany
v budovách zvláštního významu nebo návrh novely ČSN 65 0201 o hořlavých
kapalinách či návrh osnov učebního předmětu technologická prevence pro Střední
odbornou školu požární ochrany.
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V průběhu tohoto roku byl oddělením krizového a havarijního plánování zcela
přepracován havarijní plán okresu Opava podle litery zákona. Z původních 21 plánů
zůstal nezměněný pouze jeden. Na změnách se podíleli také zaměstnanci Magistrátu
města Opavy, Okresního úřadu a Integrovaného záchranného systému.
Zajímavé je, že v rámci systému varování a vyrozumění obyvatel na území opavského
okresu je využíváno 141 sirén a jeden obecní rozhlas.
Hasiči měli v tomto roce také bohatý mimopracovní program, uspořádali např. soutěž
pro děti „PO očima dětí“ nebo okresní ligu v požárním sportu či celostátní soutěž
hasičů ve stolním tenise a v orientačním běhu, které se také zúčastnila Policie ČR.
Práce hasičů není opravdu snadná a pohodlná, a přestože se potýkají s mnohými
nedostatky a nedokonalostmi, pomáhají nám všemi silami v našich velkých i malých
obtížích.
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ŠKOLSTVÍ
Mateřské školy
Od 1. ledna 2003 musí mít každá škola svou právní subjektivitu. Dosud všichni
pracovníci škol bez právní subjektivity byli v zaměstnaneckém poměru k referátu
školství Okresního úřadu Opava. Všechny administrativní činnosti, které vykonával
okresní úřad, převezmou jednotlivé školy, tedy sepisování pracovních smluv, vyplácení
mezd atd.
Město muselo tuto situaci řešit. Zastupitelstvo svolané na 16. října proto schválilo
zřízení školských zařízení jako příspěvkových organizací obce. Vzniklo tak 45 právních
subjektů, mezi které patří základní a mateřské školy a školní jídelny. 281
Opavské mateřské školy měly zápis dětí ve dnech 21. a 22. března. Do 22 opavských
mateřských škol se zapsalo ve školním roce 2002/2003 celkem 1 664 dětí.
V městských částech Komárov, Malé Hoštice, Milostovice, Podvihov, Suché Lazce
a Vlaštovičky to bylo 221 dětí. Nejvíce dětí začalo v září navštěvovat Mateřskou školu
Šrámkova, celkem 130. Další školka s největším počtem dětí 124 byla MŠ Edvarda
Beneše. Nejméně dětí – 38, nastoupilo do Mateřské školy Sadová. Nejvíce dětí
v jedné třídě (26) se sešlo v MŠ Heydukova, Pekařská, Šrámkova a Vaníčkova.
Naopak nejmenší třídy co do počtu dětí (19) měli v MŠ Sadová. Nejvíce tříd, tedy šest,
se otevřelo v MŠ Edvarda Beneše. Tady se také dětem věnovalo nejvíce pedagogů –
celkem jedenáct. Nejvíce integrovaných dětí (28) bylo přijato do MŠ Šrámkova.282
Mateřská škola na Mostní ulici nabídla pracovně velmi vytíženým rodičům prodloužení
svého provozu do 18.30 hodin od 1. září. Výchovně-vzdělávací program pro děti byl
rozšířen o výuku hry na zobcovou flétnu, aerobic, výtvarnou výchovu a seznamování
s počítačem.283
V lednu nového roku stále ještě nebyla vyřešena situace s Mateřskou školou pro děti
s alergiemi na Gudrichově ulici. Zástupci firmy Severomoravské velkoobchody si
nárokovali vlastnická a manipulační práva na budovu školky a neuznali platnost její
výpůjčky města od bývalého majitele – Stavebního podniku. Školce tedy hrozí
281
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vystěhování. Podle předsedy představenstva Severomoravských velkoobchodů Jana
Bohačíka je nejvhodnějším řešením uzavření nájemní smlouvy s městem, nebrání se
ale i prodeji. Budovu si firma cenila na 8 mil. korun, nepředložila však na žádost
radnice doklad o tom, že nemá žádné dluhy vůči státu, na čemž další jednání
ztroskotala. Dům původně patřil Radimu Masnému, který jej chtěl s městem vyměnit za
dům v centru města.284
Jesle Čajkovského pod vedením paní ředitelky Naděždy Reichelové s kapacitou
55 dětí prošly v tomto roce stavebními úpravami, byla krásně zvelebena zahrádka pro
děti, opravila se prádelna a zrekonstruovaly rozvody ústředního topení. V těchto jeslích
také již běžně procházejí praxí studentky Střední zdravotnické školy v Opavě.
Speciální mateřské škole Elišky Krásnohorské přikleplo město v letošním roce 18 tisíc
korun na hydroterapii. Školku navštěvují zrakově, tělesně i psychicky postižené děti.285

Základní školy
Ve školním roce 2002/2003 nastoupilo do čtrnácti opavských prvních tříd celkem
480 prvňáčků. Nejvíce nových školáčků pojmula ZŠ Kylešovice, kde také vznikly hned
tři první třídy, tedy nejvyšší počet ve srovnání s ostatními opavskými „základkami“.
Nejméně prvňáčků nastoupilo na ZŠ Komenského, jen patnáct. Celkově v opavských
základních školách v tomto školním roce plnilo povinnou školní docházku na nižším
stupni 2 984 a na vyšším stupni 3 333 žáků. Mezi základní školy s největším počtem
dětí patřila ZŠ Englišova (797), dále pak ZŠ Edvarda Beneše (566), ZŠ Šrámkova
(557). Mezi školy s nejmenším počtem žáků patřila ZŠ Krnovská (254). ZŠ Mostní
měla třídy s nejmenším průměrným počtem žáků – 18,27, naopak ZŠ Englišova
s největším – průměrně 25,71 žáků ve třídě.
Základní škola na Mařádkově ulici je jedinou, na které se již desátým rokem vyučuje
jako volitelný předmět astronomie. Žáci sedmých až devátých tříd se tak mohou
seznámit s astrofyzikou či s kosmonautikou a rovněž se učí pracovat s Hvězdářskou
ročenkou. Nejvíce se děti zajímají o pozorování oblohy. Průvodcem po vesmíru je jim
Luboš Valenta, zdejší učitel, který absolvoval čtyři semestry na Hvězdárně ve
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Valašském Meziříčí jako pomaturitní studium. Díky tomuto předmětu se děti podívají
např. do vysokých Tater do vědeckých pracovišť Slovenské akademie věd.286
Základní škola T. G. Masaryka otevřela v září dvě první třídy, z nichž u jedné byla
výuka rozšířena o hodiny výtvarné výchovy. Děti si tak mohli malovat či pracovat
s hlínou atd.287
ZŠ Opava, Krnovská nabídla v novém školním roce nový vzdělávací program
s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky.288
ZŠ Englišova začala v květnu s náborem do sportovních tříd. Nabízela systematickou
sportovní přípravu pro své svěřence, kteří procházejí výukou atletiky, míčových her
(košíkové, odbíjené, kopané), sportovní gymnastiky, plavání, lyžování, florbalu
a dalších pohybových aktivit. Žáci v každém ročníku absolvují dva týdny na
sportovních soustředěních (jedno v zimě na lyžích, druhé na jaře nebo na podzim
v přírodě, ve vyšších ročnících je soustředění kombinované s přípravou na atletickém
stadionu). Intenzivní sportovní výuka však neubírá na kvalitě výuky, což dokazuje
přijetí 90 % žáků na střední školy. Talentové zkoušky pro děti 4. a 5. ročníků proběhly
17. 5. na atletickém stadionu přímo v areálu školy.289
Již podeváté získala ZŠ Englišova prvenství v celonárodní soutěži Zdatné děti. Podle
vedoucího odboru tělesné výchovy a sportu ministerstva školství Petra Vykoukala je
škola na špici také v tradiční soutěži Pohár rozhlasu a v celorepublikových atletických
soutěžích. Na slavnostním předávání medailí 29. listopadu ocenili nejlepší z děvčat
Lucie Ondraschová a z chlapců Lukáš Mendel. Akce Zdatné děti se letos účastnilo
kolem 35 tisíc dětí z 252 základních škol z celé republiky.290
Nádherné sté výročí od započetí s výukou ve školní budově na Hlavní ulici oslavila
Základní škola v Kylešovicích. Oslavy připravil nejen učitelský sbor, ale také žáci
a jejich

rodiče.

Bohatého

kulturního

programu

se

zúčastnili

zástupci

Moravskoslezského kraje, Okresního úřadu v Opavě a Magistrátu města Opavy a při té
příležitosti byl slavnostně zahájen provoz na nově vybudovaném hokejbalovém
a basketbalovém hřišti v areálu školního sportoviště. Celé oslavy byly zakončeny
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ohňostrojem a společenským večerem plným hudby a tance, jak dosvědčila paní
ředitelka školy Mgr. Stanislava Burdová.291
Škola také při této příležitosti uspořádala Den otevřených dveří či výstavu ke stoletému
výročí a v závěru pak slavnostní kulturní večer.292
Ve školním roce 2002/2003 otevřela škola pro 6. ročník třídu s rozšířenou výukou
informatiky, která probíhala v nově vybavených počítačových učebnách.293
Na Základní škole Otická se zřídily specializované třídy pro žáky 6.–9. ročníků
s hlubším zájmem o matematiku a přírodní vědy. Matematice je v těchto třídách
věnováno týdně šest hodin a další dvě hodiny cvičení, ve kterých se žáci učí
informatice a pracují s počítači. Větší pozornost je také soustředěna na fyziku a chemii.
Žáci, kteří se takto chtěli dále rozvíjet, museli projít přijímacími zkouškami
a psychologickými testy.294
Základní škola Mírová oslavovala v tomto roce už 100. výročí zahájení výuky.
Uspořádala k této příležitosti 15. května školní akademii, vydala almanach a nechala
natočit filmový materiál sledující výuku a život na současné škole. V letošním roce
školu navštěvovalo 415 žáků rozdělených do 23 tříd, z toho jedenáct bylo tříd
s dyslektickými dětmi, proto

tvoří pedagogický sbor

také

devět speciálních

pedagogů.295
Dětský soubor Domino při ZŠ Ilji Hurníka reprezentoval Opavu ve Štrasburku. Přesněji
řečeno soubor absolvoval ve dnech 15.–20. října celé turné se začátkem v německém
Hinterschmidingu,

kde

předvedl

operu

Brundibár,

kterou

si

pak

zopakoval

v kongresovém paláci Rady Evropy ve Štrasburku před účastníky konference „Učení
o holocaustu a umělecké produkce“. Patrně největšího vyznamenání se jim dostalo při
vystoupení před ministry školství ze 48 zemí. Konference se zúčastnila také naše paní
ministryně školství Petra Buzková, která podle slov Evy Petrášové, jedné z vůdčích
osobností souboru, uvedla, že šlo o bezvadnou reprezentaci.
Základní škola pro tělesně postižené na Dostojevského ulici 12 sdružuje několik
školních zařízení. Jedná se o Speciální základní školu pro tělesně postižené
291
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(48 žáků296), Základní školu pro tělesně postižené (21 žáků), Pomocnou školu pro
tělesně postižené (6 žáků) a Přípravný stupeň pomocné školy pro tělesně postižené
(6 žáků).
Záměrem školy je umožnit žákům bezproblémovou integraci na běžný typ škol
v průběhu 1. stupně. Ve škole bylo ve školním roce 2002/2003 otevřeno osm tříd
a jedna školní družina.
Součástí docházky postižených dětí do této školy je také péče o ně prostřednictvím
rehabilitací, ergoterapie, které provádí Léčebné a rehabilitační centrum na Englišově
ulici, dále pak hipoterapie a canisterapie. Děti mohou také trávit čas po ukončení
vyučování ve školní družině.
Škola má odloučené pracoviště v Rehabilitačním ústavu Chuchelná, kde byly v tomto
roce v provozu dvě třídy a jedno oddělení školní družiny. Právě v Chuchelné nastala
v tomto školním roce složitá situace ve výuce, neboť žáci se střídali v nepravidelném
cyklu, a tak se různila úroveň probíraného učiva i vyučovací programy.
Díky materiální a hlavně finanční pomoci škola mohla v tomto roce doplňovat vybavení
ergoterapie a rehabilitace, pokračovat v rekonstrukci školní zahrady, pokračovat
v budování počítačové sítě či zajistit internet na pracovišti v Chuchelné.297
Pod vedením ředitele školy Mgr. Zdeňka Gajduška ve škole pracuje 22,62 pracovníků,
přepočteno na úvazky, z toho je 18,25 pedagogů.298
Děti mají bohatou nabídku v mimoškolních aktivitách a v čase stráveném ve školní
družině. Společně navštěvují divadelní představení, mohou se přihlásit do různých
typů kroužků např. keramického, zdravotnického, počítačového, internetového,
tanečního atd. Ve školním roce 2002/2003 se zúčastnily exkurze do městské knihovny,
chráněných dílen, centra Mraveneček. Byla pro ně uspořádána školní sportovní liga,
Dětský den. Rodiče dětí byli zváni na posezení u táboráku.
Škola přihlásila své žáky do soutěže Hlučínský talent, kde získali zvláštní cenu.299
30. května se 41 žáků školy zúčastnilo Atletických přeborů tělesně postižených dětí
a mládeže v Opavě. Spolu s žáky Střední školy pro tělesně postiženou mládež
z Ostravy-Poruby soutěžily na stadionu ZŠ Englišova ve třech kategoriích podle
handicapu v těchto disciplínách: běh na 50 a 250 m (případně jízda na vozíku), hod
kriketovým míčkem, skok do dálky a štafetový běh družstev. Nejúspěšnějšími sportovci
v počtu dosažených medailí byli z Opavy Martin Solnický, Jana Šoferová, Tomáš
296
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Chanuka, Radek Štencel, René Lhotský a Jana Pchálková. O mladé sportovce se
starali žáci ZŠ Englišova. Ceny předával primátor města Jan Mrázek.300
Žáci šestých tříd ZŠ Englišova a ZŠ Edvarda Beneše se 21. května zúčastnili akce
Jablko nebo citron. Ve spolupráci s Policií ČR rozdávali řidičům, které zastavovala
policejní hlídka, uvedené ovoce podle toho, jak se chovali na silnici, tedy jestli jeli
v daném úseku správnou rychlostí.301

Střední školy
Mendelovo gymnázium
Mendelovo gymnázium nabízí svým budoucím studentům hned několik typů studia, jak
to klasické čtyřleté, tak i studium šestileté a osmileté. Ve školním roce 2002/2003 však
byla otevřena pouze jedna třída osmiletého a čtyři třídy čtyřletého studia.302
Výuku zajišťovalo pod bedlivým okem ředitele Petra Pavlíčka k 30. červnu
65 pedagogů 1 269 hodin týdně.303
Z osmi set žáků, kteří studovali na Mendelově gymnáziu ve školním roce 2001/2002,
jich 380 uspělo s vyznamenáním, 410 prospělo, osm nebylo klasifikováno a dva žáci
neprospěli.304
Přijímací řízení proběhlo na čtyřleté studium ve dvou kolech – 22. dubna a 9. května,
na osmileté studium 22. dubna. Na Mendelově gymnáziu přihlížejí při těchto
příležitostech nejen ke studijním výsledkům na základní škole, ale také k mimoškolní
činnosti (účast na soutěžích, olympiádách atd.). Celkově bylo přijato na školní rok
2002/2003 120 žáků na čtyřleté a 30 žáků na osmileté studium. 305
Písemné maturitní zkoušky připadly na 16. dubna a v náhradním termínu na 2. května.
Při psaní svých prací se studenti zamýšleli např. nad bohatstvím a chudobou
v dnešním světě, nad významem reklamy či nad pozitivy a negativy města Opavy.
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Ústní zkoušky dospělosti probíhaly od 20. do 29. května.306 Z předmětů k ústním
zkouškám studenti preferovali především základy společenských věd (81) 307, druhým
nejčastěji voleným předmětem byla biologie (65), následovala matematika (49)
a dějepis (44). Z volitelných jazyků jasně vítězil ten anglický (151).308
Všichni studenti odmaturovali, někteří lépe, někteří hůře. Těch, kterým štěstí přálo,
bylo však více. S vyznamenáním se mohlo pochlubit 109 studentů, 72 jich prospělo,
nikdo nepropadl a všichni byli klasifikováni. S nejlepším prospěchem 1,35 se maturitou
probojovala třída 4. E třídní profesorky Mgr. Marie Svobodové.309
Předávání maturitních vysvědčení si pak studenti mohli vychutnat poslední květnový
den v krásných prostorách Slezského divadla.310
Na vysokou nebo vyšší odbornou školu či nástavbové studium se z Mendelova
gymnázia hlásilo 175 absolventů, z tohoto počtu jich bylo přijato 158.311
V rámci mimoškolních aktivit se studenti účastnili různých typů znalostních či
jazykových olympiád, sportovních utkání či soutěží na okresní a regionální úrovni
a přivezli mnoho ocenění a medailí. Podařilo se jim však medailové umístění také
např. na Mistrovství ČR ve střelbě ze vzduchovky (2. místo) nebo na Mezinárodním
turnaji smíšených družstev v odbíjené (3. místo).312
Mimo tyto aktivity se událo na škole ještě mnoho dalších akcí.
Věrni názvu své instituce, uspořádali pedagogický sbor a studenti 6. června již čtvrtý
Den J. G. Mendela. Hlavním hostem se stal MVDr. Josef Geryk, CSc., vědecký
tajemník Ústavu molekulární genetiky z Prahy, který přednášel o vývoji poznatků
v genetice od dob Mendela až po dnešek.313
V červnu se mohli studenti účastnit v rámci environmentálního programu terénního
pozorování přírody v oblasti naučné stezky Hvozdnice v katastru obce Slavkov.314
V posledním týdnu školního roku proběhl v budově školy Den zdraví, studenti si mohli
zajít např. na přednášku o nebezpečí nákazy infekčních a nakažlivých nemocí či si
v tělocvičně vyzkoušet obvazové techniky. Program byl obohacen návštěvou opavské
306
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vojenské posádky v Dukelských kasárnách, kde mohli nahlédnout do polní nemocnice,
zhlédnout práci psů záchranářů nebo bojovou techniku.315
Letošní rok byl pro gymnázium významný i tím, že studenti poprvé vykonali zkoušky
v rámci mezinárodních projektů. Jednalo se o zkoušky z němčiny v rámci projektu
Deutschen Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz, které úspěšně vykonalo deset
studentů, a o zkoušky z francouzštiny DELF-Alliance francaise, které úspěšně složily
čtyři studentky.316
A jedna zajímavá perlička na závěr.
Ve dnech 13. a 14. prosince 4. C úspěšně absolvovala pokus o zápis do Guinessovy
knihy rekordů v délce nonstop vyučování ve fyzice. Nejdůležitějším úkolem bylo
vymyslet program výuky minimálně na 48 hodin. A proto se do vyučování zařadily IQ
testy, různé kvízy a hry, pozorování hvězd, referáty, také tanec jako simulace
samovolného pohybu molekul nebo sportovní soutěže, které byly podloženy důkazy
základních fyzikálních zákonů.
Fyziku si studenti vybrali proto, že je to podle nich velmi rozmanitý předmět a promítá
se do všech oblastí praktického lidského života.
Akce probíhala pod dohledem zástupců agentury Dobrý den z Pelhřimova.317

Střední průmyslová škola stavební, Opava
Ve školním roce 2002/2003 měla škola 14 tříd, čtyři třídy se zaměřením Stavebnictví –
pozemní stavitelství, čtyři třídy se zaměřením Stavebnictví – stavební obnova, tři třídy
se zaměřením Stavebnictví – podnikání ve stavebnictví a tři třídy se zaměřením
Geodézie.
Školu navštěvovalo 419 studentů, z toho 320 chlapců. Navštěvovali ji nejen opavští
studenti, ale také studenti pocházející z Bruntálu, Šumperku, Nového Jičína, Jeseníku,
Ostravy, Vsetína a Frýdku-Místku.318
Pedagogický

sbor

tvořilo

31

interních

zaměstnanců

včetně

ředitele

školy

319

Ing. Pravdomila Gebauera a tři externí.

Ze 112 maturujících v roce 2002 si 84 studentů podalo přihlášku na vysokou
školu a 69 jich bylo přijato.320
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Gymnázium
Po zrušení Vojenského gymnázia Jana Žižky začala v areálu na Krnovské pracovat
civilní větev přetransformována v roce 1995 na Gymnázium, Krnovská 69. V tomto
roce obdržela škola název Slezské gymnázium.

Církevní konzervatoř
Církevní střední varhanická škola v Opavě zahájila svou činnost 1. září 1999. Škola
nabízí zájemcům studium oborů hra na varhany, sbormistrovství, sólový zpěv.
V roce 2002 ukončili studenti první rok v novém oboru hra na klavír. Studium je to
čtyřleté, zakončené státní maturitní zkouškou a plně hrazené ze státního rozpočtu.
Školní rok 2001/2002 již proběhl v nových rekonstruovaných prostorách na
Beethovenově ulici. Přechodem z budovy na Rybím trhu získala škola pro výuku nové
třídy, několik individuálních učeben, gymnastický sál, počítačovou učebnu, sborovnu
a sekretariát. Finanční prostředky na rekonstrukci budovy věnoval velmistr Německého
řádu Arnold Wieland. Ostatní vybavila ředitelka školy z finančních prostředků města,
kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.321
V tomto roce se začalo s postupnou přestavbou darovaných cvičných mechanických
varhan (II+P/4).322 Úpravy prováděl pan Václav Smolka z Krnova.
Od roku 2002 je škola zapojená do projektu adopce na dálku. Akci pořádá a koordinuje
Středisko humanitární pomoci ostravsko-opavské diecézní charity. Škola adoptovala
ukrajinského chlapce Vasila Ivanoviče Buru, který vyrůstal v úplné rodině s matkou,
otcem a osmi sourozenci. Jeho rodiče mu nemohli zajistit základní životní minimum
a uhradit výdaje spojené se studiem, proto se vedení konzervatoře spolu s pedagogy
a studenty školy rozhodlo poskytnout mu dostatek financí na studia a každým rokem
věnovat 6 000 korun.323
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Vyšší odborná škola a Hotelová škola
V březnu uspořádala škola již čtvrtý ročník konverzační soutěže v anglickém
a německém jazyce, na kterou se sjely čtyři desítky soutěžících z hotelových škol
z celé ČR. Garantkou této ojedinělé soutěže byla Eva Vlčková. O vítězství se podělily
studentky opavské (E. Pohanělová – němčina) a poděbradské (J. Houdková –
angličtina) „hotelovky“. 324

Obchodní akademie
15. srpna 2002 jmenovala rada kraje Ing. Petra Kyjovského do funkce ředitele
Obchodní akademie a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež, Opava,
Hany Kvapilové 20 s účinností od 1. září 2002.325
Od září začala ve škole sloužit pro handicapované studenty zdvižná plošina. Zároveň
byl vybudován bezbariérový přístup do objektu a odborných učeben. Na plošinu
přispěla Nadace Charta, ministerstvo financí, opavský magistrát i dobrovolní dárci jako
tamní školník.326

Integrovaná střední škola – COP Opava
Díky spolupráci školy a firmy Ferram, a.s., Opava se podařilo zdejším studentům
získat skvělé umístění v soutěži KOVO Junior, vyhlášené Cechem KOVO –
Hospodářskou komorou ČR a konané u příležitosti první výstavy moderních
technologií MAACH 2002 v Praze v polovině května.
Martin Papež obsadil první místo v soustružení a Pavel Grussman druhé místo
v zámečnictví. Soutěžilo celkem 15 vybraných středních škol. 327
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Střední odborné učiliště služeb a obchodu
Škola nabízela uchazečům ve školním roce 2002/2003 tyto obory: pekař, cukrovinkář –
pečivář, krejčí – dámské oděvy, kadeřník, prodavač – potravinářské zboží, prodavač –
smíšené zboží, kuchař, číšník – servírka. Do těchto oborů se přijímalo celkem
156 studentů.
Teorie se vyučovala v budově na Husově ulici, praxe pak na několika různých místech,
a to dle oborového zaměření, tedy ve Slezské pekárně Opava, v Čokoládovnách na
Palhanci, Schinzelově domě na Olbrichově ulici, v restauraci Terasa v Opavě, v hotelu
Koruna a dalších stravovacích zařízeních, prodejnách a supermarketech.
V 1. ročníku jezdí žáci na lyžařský kurz, ve třetím pak na turistický a sportovní.
Škola nevlastní ubytovnu ani jídelnu.328

Střední průmyslová škola a střední umělecko-průmyslová škola
Tým studentů ze Střední průmyslové školy a střední umělecko-průmyslové školy
obdržel jednu z hlavních cen v celorepublikové soutěži Mládí a vědění. V konkurenci
82 týmů uspěli opavští studenti s prací „Opava – poznej naše město“.329

Slezská univerzita
Pilíře Slezské univerzity tvořily také v tomto roce Filozoficko-přírodovědecká fakulta,
rektorát a Matematický ústav v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
a Vzdělávací centrum v Krnově.
Na čelních postech opavské vysoké školy také nedošlo v tomto roce k žádným
změnám. V čele stál rektor Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. se svými prorektory
Doc. RNDr. Františkem
Doc. PhDr. Rudolfem

Kolibou,
Žáčkem,

a Doc. Ing. Evou Wagnerovou,

CSc.
Dr.

CSc.

(pro

(pro
(pro

vědu

studijní
rozvoj).

a
a

Pozici

zahraniční
sociální

styky),

záležitosti)

kvestora

zastával

Ing. Jaroslav Kania.
Předsedou

Akademického

senátu

byl

RNDr.

Jindřich

Vaněk

(OPF),

post

místopředsedy zaujímal PhDr. Petr Vojtal (FPF) a student Mgr. Jiří Kříž (FPF).330
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Vědecké radě předsedal Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Funkci tajemníka vykonával
Doc. RNDr. František Koliba, CSc.
Správní radu Slezské univerzity vedl předseda PhDr. Jaromír Kalus (ředitel Slezského
zemského muzea) spolu s místopředsedy RNDr. Pavlem Krejčím (Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových) a PhDr. Jaroslavem Gackou (Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR).331
Na univerzitě působilo v roce 2012 celkem 244 interních pedagogických a osmnáct
vědeckých pracovníků, „externistů“ bylo 32.332
O studium na univerzitě mělo v tomto roce zájem celkem 4 887 studentů, z toho se
1 126 po úspěšném přijímacím řízení nakonec zapsalo ke studiu. Filozofickopřírodovědecká fakulta přivítala 620 nových studentů, Obchodně podnikatelská fakulta
481 a Matematický ústav 25.333 Oproti loňskému roku se dostavil k přijímacímu řízení
zhruba stejný počet uchazečů (o 11 méně), prospělo jich však více a také jich bylo více
přijato (o 215 studentů více). 334
Sečteno a podtrženo, letos na opavské vysoké škole studovalo 1 176 budoucích
bakalářů, 239 magistrů a 38 doktorů. Tyto počty však zahrnují studenty české
národnosti.335
Cizinci studují na Slezské univerzitě za stejných podmínek jako jejich čeští kolegové,
neboť do konce října neměla Slezská univerzita akreditaci pro studijní program v cizím
jazyce. Dle údajů v její výroční zprávě se letos univerzitně vzdělávalo v Opavě
a v Karviné celkem 159 zahraničních studentů. Jen tak pro pořádek, nejvíce jich
pocházelo ze Slovenska (122) a z Polska (23), méně pak z Ukrajiny (6), Ruska (3)
a po jednom tu měla své zastoupení národnost italská, chorvatská, britská, německá
a dokonce venezuelská.336
Úspěšně svá studia zakončilo v tomto kalendářním roce 242 studentů bakalářského
studia, 37 získalo titul magistr a dva titul doktor.337
330
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Podařilo se vyplatit stipendia v celkové výši 6 848 tis. Kč, nejvíce jich pocházelo
z projektu Sokrates/Erasmus (4 390 tis. Kč).
V průběhu roku byla na Filozoficko-přírodovědecké fakultě nabídnuta studentům
služba psychologického poradenství.338
Podle průzkumů poradenského centra Slezské univerzity získalo zaměstnání ihned po
ukončení studia nejvíce absolventů oboru Marketing a management.339
Na univerzitě působilo v roce 2012 celkem 244 interních pedagogických a osmnáct
vědeckých pracovníků, „externistů“ bylo 32.340
V oblasti studijních programů získala univerzita nově akreditaci na obor Archeologie
(navazující magisterský studijní program) a na výuku v anglickém jazyce v oboru
Teoretická fyzika a astrofyzika (doktorský studijní program). V Karviné se podařilo
získat pět akreditací na bakalářské studium a pět na studium magisterské. 341
V tomto roce vypracovali zástupci univerzity a Vyšší odborné školy a Hotelové školy
Opava akreditační materiál pro rozšíření akreditace bakalářského studijního programu
Ekonomika a management o studijní obor Hotelnictví. Tento materiál bude předložen
k akreditaci Odboru vysokých škol MŠMT ČR v příštím kalendářním roce.342
Ministerstvo školství a tělovýchovy udělilo Slezské univerzitě 31. května akreditaci na
navazující magisterský studijní program Fyzika se studijním oborem Teoretická fyzika
s oprávněním konat státní rigorózní zkoušky a udělovat titul RNDr. Jedná se
o prezenční formu studia na dva roky.
Matematický ústav získal 12. prosince 2002 kladné rozhodnutí ministerstva na
navazující magisterský studijní program Matematika se studijními obory Geometrie,
Matematická analýza, Matematická fyzika a Učitelství matematiky pro střední školy
opět s prezenční formou studia na dva roky.343
Studijní a zkušební řád Slezské univerzity dovoluje od tohoto roku individuální studium,
o jehož povolení rozhoduje děkan. Tento typ studia je nápomocný např. dlouhodobě či
trvale zdravotně postiženým studentům.344
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Již druhým akademickým rokem funguje v Opavě kreditní systém studia. K uzavření
akademického roku a postupu do dalšího akademického roku je zapotřebí získat
40 kreditů. Celkově však pro absolvování daného studijního programu musí získat
student 60 kreditů v každém roce daného studia.345
Také pro ty, kteří si rádi celoživotně doplňují a rozšiřují své vzdělání, měla univerzita
připraveno několik programů. Patřily mezi ně placené kurzy „Informatika a Evropská
unie“ a „Česká republika – problémy integrace“. Zároveň pokračovala realizace kurzů
s výukou angličtiny, rodinné výuky, doplňujícího pedagogického studia a doplňujícího
pedagogického studia pro vychovatele.346
V rámci Univerzity III. věku byl v letním semestru pro zájemce připraven cyklus
přednášek

„Moderní fyzika“,

v proměnách

času“.

V těchto

v zimním

pak

kurzech

a

cyklus
cyklech

„Knihovny a
si

rozšířilo

knihovnictví
své

obzory

244 účastníků.347
S novou koncepcí Univerzity III. věku přišli ve Vzdělávacím centru v Krnově. Tříleté
uzavřené studium rozdělili do dvou stupňů. První stupeň se stal jakýmsi všeobecným
úvodem do studia, druhý stupeň již byl tematicky sjednocený. Přednášky probíhaly
jednou měsíčně ve dvouhodinových blocích. Součástí studia byla také imatrikulace,
seminární práce na zvolené téma a promoce. Absolvent získal osvědčení o absolutoriu
Univerzity III. věku.
V tomto roce absolvovalo v rámci programu celoživotního vzdělávání Univerzitu
III. věku 437 „studentů“.348

Významné události v životě opavské univerzity
Slezskou univerzitu letos poctilo svou návštěvou hned několik významných osobností
ze světa politiky, vědy či např. literatury, z Česka i zahraničí, aby tu prezentovaly své
myšlenky či dílo. Mezi takové patřil velvyslanec Polské republiky v ČR dr. hab. Andrzej
Krawczyk, velvyslanec Jižní Afriky v ČR dr. Noel Noa Lehoko, velvyslance Itálie v ČR
Paolo Faiola či velvyslanec USA v ČR Craig Roberts Stapleton. U příležitosti vydání
své nové knihy „3 x 18“ navštívil opavskou univerzitu také Arnošt Lustig. O sporech
v Evropské unii tu přednášel doc. JUDr. Petr Pithart.
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V tomto roce bylo podpisem stvrzeno také několik dohod o spolupráci se zahraničními
univerzitami, např. egyptskou The Higher Technological Institute at Tenth of Ramadan
City, bulharskou D. Tsenov Academy of Economics, polskou Akademii výtvarných
umění v Poznani či Doněckou státní akademií managementu.349
Od srpna začala vzájemná spolupráce mezi Ústřední knihovnou Filozofickopřírodovědecké fakulty a Univerzitnou knižnicou Univerzity Konštantína Filozofa
v Nitre. Knihovny si tak mohou vyměňovat skripta, sborníky a univerzitní periodika. 350
Také byla uzavřena mezinárodní rámcová dohoda mezi Matematickým ústavem
a Univerzitou v Murcii (Španělsko) o spolupráci v oblasti výuky výzkumu a kultury.351
Ve dnech 1.–3. července uspořádal Matematický ústav Sjezd jednoty českých
matematiků a fyziků.
31. října byl slavnostně otevřen blok moderních učeben v univerzitním areálu na
Hradecké ulici 17. Následně v listopadu se otevřelo poradenské centrum Slezské
univerzity.
Ústav informatiky se na konci listopadu stal členem Evropského konsorcia pro
molekulární počítání (European Molecular Computing Consortium, EMCC).
Vědecká rada SU v Opavě schválila udělení Zlaté medaile SU prof. RNDr. Jaroslavu
Smítalovi, DrSc., řediteli Matematického ústavu v Opavě.
Cenu rektora SU za úspěšnou vědeckou činnost získal v tomto roce PhDr. Jiří Knapík
(FPF) a RNDr. Artur Sergyeyev, Ph.D. (MÚ). 352

Investiční kroky
I tento rok byl pro univerzitu na poli rekonstrukcí, oprav a nákupů nemovitostí poměrně
rušný.
K těm nejvýznamnějším krokům rozhodně patří rekonstrukce (stavební a slaboproudá
část) objektu Na Rybníčku 1 (bývalá „Arma“). Soutěž na úpravu interiérů vyhrála firma
Ing. Vladislav Uličný – INTEX. Celkově se v tomto roce zaplatilo za tuto stavbu
38 269 tis. Kč, z toho 38 245 tis. Kč získala univerzita ze systémové dotace státního
rozpočtu.

349

Slezská univerzita v Opavě: Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2002. Opava,
str. 72.
350
Slezská univerzita v Opavě: Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2002. Opava,
str. 38.
351
Slezská univerzita v Opavě: Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2002. Opava,
str. 43.
352
Slezská univerzita v Opavě: Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2002. Opava,
str. 73.

117

V objektu na Masarykově třídě se podařilo vybudovat počítačovou studovnu včetně
silových a slaboproudých rozvodů, úpravy nábytku a prvotního vybavení výpočetní
technikou.353
Nákup nové budovy na Olbrichově ulici stál 257 053 tisíc korun.354
V univerzitním areálu na ulici Hradecká 17 došlo k zateplení objektu F a jeho vnitřní
přestavbě, díky níž vznikla nová posluchárna a dvě místnosti včetně zázemí pro
semináře. Na akci bylo vynaloženo 8 197 tis. Kč. Zároveň byla zpracována projektová
dokumentace a zahájena realizace rekonstrukce objektu E, letos se stačila opravit
střecha v levém křídle a změnit dispozice v druhém patře. To vše za cca 2 mil. Kč.
Zároveň tu v letošním roce také pokračovaly práce na odstranění havarijní situace
kanalizace, která byla poškozená, a v důsledku toho se dešťová voda dostávala do
sklepních prostor některých budov.355
V několika etapách se podařilo připravit pro realizaci či již realizovat propojení budov
Slezské univerzity optickými vlákny, např. na trase Bezručovo náměstí – Hradecká356
nebo Na Rybníčku 1 – Hauerova a Na Rybníčku 1 – Olbrichova 25.357

Asociace studentů a přátel Slezské univerzity
Koordinační výbor asociace, který tvoří dvanáct členů a jeden činný mimořádný člen
(Milan Freiberg), získal v tomto roce dva nováčky – Radanu Staňkovou a Petra
Mikoláše. Nad činností asociace opět dohlížela dozorčí rada, tedy Mgr. Jiří Kříž
a Mgr. Pavel Bárta. Předsednické křeslo asociace neopustil Mgr. Jiří Šíl. 358
Organizaci se dařilo hospodařit s nemalými finančními prostředky. V letošním roce
asociace přijala celkově 313 269, 84 Kč a vydala 288 760,99 Kč. Její roční obrat činil
602 030,83 Kč. Část příjmu tvořily finance získané z městských grantů a grantů
Ministerstva kultury ČR.359
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Asociace ze svých příjmů také rozdávala na dobročinné účely. Částkou 5 000 Kč
podpořila Denní stacionář pro seniory, tisícikorunu věnovala kulturnímu fondu ÚSP
Marianum. 360
I letos se asociaci podařilo uspořádat řadu pěkných akcí. Zmíním jen některé.
16. března uspořádala již 5. ročník Univerzitního plesu v Kulturním domě Na Rybníčku.
Ve dnech 29.–30. dubna se podařilo uskutečnit v Opavě Mezinárodní studentskou
konferenci

„Restaurování

a

ochrana

památek“

pod

organizační

taktovkou

Mgr. Antonína Šimčíka, Mgr Jiřího Kříže a dalších.
K tradičním akcím, které asociace pořádá, patří také studentský Majáles. Již osmý
ročník proběhl ve dnech 26. 4. – 3. 5. tentokrát pod názvem Za branami II.
K velké akci se rozhodně počítal 3. ročník festivalu alternativní tvorby v oblasti hudby
a divadla „Pohyb – zvuk – prostor“ ve spolupráci s o. s. Bludný kámen, Domem umění
a za podpory města Opavy. Ve Sněmovním sále minoritského kláštera tak vystoupila
např. Iva Bittová, rodačka z nedalekého Bruntálu a výrazná osobnost české
alternativní hudební scény, či slovenský hudební skladatel Marián Varga.361
V předvečer 17. listopadu oslavili vysokoškolští studenti v Opavě již počtvrté Den
studentstva v duchu jazzu a funky. V klubu Classic No 5 zahrál funky jazzový soubor
Kupé ze Zlína, maďarská latin funky jazzová kapela Tropical TransForm Quintet
a opavská folcore-sifon-jazzová sešlost Nekuř toho tygra.
26. listopadu pod dohledem M. Novotného a M. Jelínka proběhla akce řadící se ke
studentskému folkloru, a tím byl Pivní maraton. Studenti měli co nejrychleji zvládnout
určenou trasu se zastávkami v Myslivně, Sport clubu, Kokos baru, Penzionu Lidový
dům, v restauraci U Rytířů a U Náhonu, následně v O. K. Sped baru, v Clubu Contact
a nakonec v Divadelním klubu, na kterých museli co nejrychleji zvládnout požití
pěnivého moku. Akce začala v 18.00 hod. a končila ve večerních hodinách. Startovné
činilo krásných 9,99 Kč. Pravidla byla zcela jasná – nesmí být použít žádný dopravní
prostředek, muži na každé zastávce musí vypít jedno velké pivo, ženy jedno malé pivo,
což důsledně kontrolovala pivní hlídka.362 Nejrychlejším sprinterem se stal Vlasta
Lokajíček s časem sedm a půl sekundy na jeden půllitr.363
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To, že někteří členové asociace jsou i jinak než organizačně nadaní, předvedl Jiří Šíl
9. prosince v Divadelním klubu, když se stal hostem divadelního souboru J.B.MiKuNo.
Ten předvedl pásmo autorských her a hudební projekt Tympán a Sojka. 364

Ostatní
Z důvodu novelizace zákona 546/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství
rozhodlo zastupitelstvo 16. 10. o zřízení školských zařízení, jejichž zřizovatelem je
Statutární město Opava, jako příspěvkových organizací města Opavy s účinností od
1. 1. 2003. Zřizovací listinu tak obdrží celkem 16 základních škol, 24 mateřských škol
a devět školních jídelen.
Odbor školství navrhl radě, která tuto otázku projednávala na svém zasedání prvního
října, několik variant řešení, a to za 1/ každá ze stávajících organizačních složek bude
samostatným právním subjektem (což by znamenalo vznik 42 právních subjektů – tato
varianta byla podle odboru školství ekonomicky nejnáročnější, ale preferovali ji ředitelé
školských zařízení), za 2/ slučovat školy dle svého zaměření (vzniklo by tak
21 právních subjektů, což odmítly dle odboru ředitelky MŠ – dle stanoviska odboru je
tato varianta v okolních městech nejen Moravskoslezského kraje považována za
nejpřijatelnější a také nejúspornější, 3/ vytvoření samostatné právní subjektivity všech
školských

zařízení,

kromě

školních

jídelen

a

některých

spojení základních

a mateřských škol (toto je varianta, kterou podpořila rada města), 4/ slučovat školy bez
právní subjektivity se stávajícími školami s právní subjektivitou (což nebylo možné
v Opavě, kde v této době byly pouze tři základní školy a jedna mateřská škola
příspěvkovými organizacemi), poslední varianta 5/ slučovat školy, u nichž je výhledově
předpoklad na zrušení z důvodu snižujícího se počtu žáků (s tímto předpokladem však
odbor školství částečně počítal ve variantách 1/ a 2/). Ředitelé všech školských
zařízení byli seznámeni s těmito variantami během srpna a mohli se k nim také
písemně vyjádřit. Z těchto diskuzí vyplynulo, že ředitelé ZŠ souhlasili s variantou 1/
a 3/, pro vedoucí školních jídelen byla přijatelná varianta 1/ a 2/ a ředitelky MŠ
jednoznačně nesouhlasily s variantou 2/, jejich názory však v konečné fázi byly
nejednotné. K variantám odboru školství se také vyjadřoval Okresní úřad, referát
školství a s navrženým stanoviskem odboru souhlasil a podpořil variantu 2/, rada
města však schválila variantu 3/.
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V rámci těchto opatření byla sloučena škola a jídelna Šrámkova. Součástí základní
školy na Krnovské ulici se stala mateřská škola Vlaštovičky a Podvihov. Součástí ZŠ
Opava-Suché Lazce se stala mateřská škola v téže obci. Odbor školství a kultury po
schválení tohoto aktu zastupitelstvem podal žádost o zařazení příspěvkových
organizací do sítě škol. Rada města při projednávání tohoto bodu dne 1. října odvolala
všechny ředitelky školních jídelen a vyhlásila konkurz na ředitelku školní jídelny
Mařádkova, protože v případě sloučení základní, mateřské školy či jídelny nemusel být
vyhlašován konkurz, pokud stávající ředitel již konkurzem prošel v uplynulých letech.
Konkurz se tedy vyhlásil jen v případě, že došlo ke sloučení zařízení stejného typu.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Komunální odpad
Od 1. ledna nabyl účinnosti nový zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů. V součinnosti s novým zákonem vešla v účinnost nová
„Vyhláška o systému sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
včetně systému nakládání se stavebním odpadem“ a dodatek k vyhlášce č. 10/2001
„Vyhláška o místních poplatcích“, kterými se ruší vyhláška města Opavy č. 1/98.
Podle zákona byla obec povinna určit místa, kam může občan odkládat komunální
odpad, a zajistit místa, kam se budou odkládat nebezpečné složky odpadu.
Další změnou vyplývající ze zákona je nový způsob hrazení poplatků za svoz
komunálního odpadu. Obec dostala možnost si samostatně stanovit způsob plateb za
provozování systému sběru, třídění, využívání a odstraňování odpadu.
Jinou možnost než hrazení svozu odpadů zákon neřeší, proto město Opava přistoupilo
k zavedení místního poplatku.
Za odpad tak začala platit každá fyzická osoba mající v obci trvalý pobyt.365
Vzhledem k rozsahu tohoto místního poplatku se rada města rozhodla zřídit nové
pracoviště u odboru finančního a rozpočtového, tzv. oddělení daní a poplatků, pro
výběr poplatku za komunální odpad. Jedná se o bezbariérové pracoviště a nachází se
v bývalé služebně Městské policie, tzn. na Horním náměstí naproti SD Jednota.
Pracoviště se otevřelo 2. května.366
V poplatku se zobrazily tyto finanční výdaje:


za svoz vytříděného komunálního odpadu jednou týdně ve všech obvodech
města a uložení tohoto odpadu na skládku,



provoz stávajících sběrných míst, která se v současnosti nacházejí
v Kylešovicích na ul. Bílovecká, v Kateřinkách na ul. Hálkova, nově
zprovozněné místo je v Jaktaři na ul. Přemyslovců,



zajištění podmínek pro separaci využitelných složek odpadu.

Poplatek však nepočítal s vynáškou a zanáškou popelové nádoby, to si každý občan
musel vyřešit v případě zájmu s Technickými službami Opava.
Místní poplatek je nyní splatný ve dvou termínech, a to do 31. května a do
30. listopadu. Občan tedy platí 2 x 192 Kč za osobu a za rok. Pro děti do dvanácti let
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platí sazba 2 x 100 Kč za dítě a rok. Za domácnost může být poplatek odváděn
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem.367
Po půl roce fungování nového systému placení odpadů si radnice situaci pochvalovala.
„Černé skládky téměř zmizely. Výrazně se zvětšilo množství odpadu v chatařských
koloniích. Výrazně se zvětšilo množství biologického odpadu, což je argument i pro
výstavbu nové kompostárny,“368 řekl náměstek Pavel Mališ.
Opavským zastupitelům se však nelíbil stávající zákon hovořící o systému odvozu
odpadů, a to z důvodu malé motivace občanů k třídění odpadů, což dali také najevo na
dvou zasedáních. Z tohoto důvodu bylo provedeno odborem životního prostředí ve
spolupráci s Technickými službami Opava, s. r. o. srovnání množství odpadu, množství
popelových nádob a nákladů na svoz, a to za loňské a letošní první pololetí. Podle
zjištěných faktů Opava vyprodukovala za půl roku 5 550 t netříděného odpadu.
V objemu došlo k jeho nárůstu oproti loňskému roku o 265 t, což je 5 %. Vytříděných
surovin (sklo, plasty, papír) se v letošním roce odevzdalo 432 tun, což je o 95 t více
než v minulém roce. Provoz sběrných míst za letošní půlrok stál 1 098 082 Kč (to je
o 341 172 Kč více než v minulém roce), náklady za svoz netříděného odpadu přišly
město na 9 101 026 Kč (o 1 689 884 Kč více než loni), náklady na tříděný odpad na
2 553 891 Kč (o 481 477 Kč více než loni). Za sledované období bylo občanům
dodáno navíc 558 nových popelových nádob a 23 nových kontejnerů o objemu 1 100 l.
Dle slov náměstka Mališe je ze statistik zřejmé, že Opavané třídí stejné procento
odpadu jako v minulých letech, kdy platil jiný systém platby.369
Usnesením rady města byl v tomto roce schválen záměr na výstavbu zařízení na
zpracování bioodpadu produkovaného především městem Opava. Byl upřednostněn
systém zpracování odpadu formou intenzivní aerobní fermentace ve speciálně
upravených fermentačních žlabech umístěných v hale. U této technologie je možné
pomocí sušicích sekcí vyrábět také biopalivo či bezprostředně naskladňovat přivážený
materiál, čímž by se zamezilo nežádoucímu zahnívání, které provází nepříjemný
zápach. Celkové náklady by se měly vyšplhat na částku 20 mil. korun, z toho by se
mělo město podílet částkou zhruba ve výši 5 mil. korun. Nová provozovna by tak měla
nahradit kompostárnu na Těšínské ulici.
Tento projekt byl zařazen do pilotního projektu „Komplexní využívání biohmoty
v Moravskoslezském kraji“.370
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Rada města rozhodla prvního října o výši místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů na rok 2003. Stanovila jej na 384 Kč na osobu a na rok, tedy stejný jako
v tomto roce, čímž podpořila levnější ze dvou variant, které navrhoval odbor životního
prostředí. Dražší varianta byla navržena z důvodu pokrytí nákladů na systém
nakládání s odpady.

Čistota města
První leden také znamenal začátek platnosti nové Vyhlášky o udržování čistoty na
veřejných prostranstvích a ochraně veřejné zeleně v Opavě. Zákon č. 128/2000 Sb.
o obcích umožnil obcím řešit otázku zabezpečování čistoty a pořádku na svém území.
Jelikož každá obec se nachází v trošku jiné situaci, bylo nutné, aby si vytvořila svůj
vlastní předpis, což je možné právě vydáním vyhlášky specifikující tuto problematiku.
V nové vyhlášce tedy bylo např. definováno veřejné prostranství a to, co se za
znečišťování tohoto prostranství považuje. Byla v ní stanovena odpovědnost i sankce.
V dubnu se město začalo připravovat na jaro, aby jej mohlo přivítat uklizené
a vypulírované. Nastala doba jarního úklidu. Z důvodu odkládání nebiologického
odpadu do kontejneru v době úklidů docházelo k navyšování plateb za uskladňování
odpadu na skládkách, což se např. projevilo tím, že nemohl být zvýšen počet sběrných
míst, jak to občané požadovali.
Od 8. do 17. dubna byly přistaveny kontejnery na celkem 24 místech, ale jelikož si
občané opět začali plést větve, trávu, plevel a zeminu s pneumatikami, autobateriemi,
obaly na oleje, nátěrovými hmotami nebo např. ledničkami, byla letos malinko
pozměněna organizace na sběrných místech. Kontejnery byly přistaveny pouze na tři
hodiny a pak odvezeny s odpadem. Všechen ostatní odpad mohli Opavané odevzdat
na dvou sběrných místech, která v Opavě jsou: na Hálkově ulici v Kateřinkách a na
Bílovecké ulici v Kylešovicích. Tato místa jsou otevřena od pátku do soboty. Přes
týden od 11 do 17 hodin, v sobotu pak od 8 do 11 hodin.371
V rámci jarního úklidu města se vyvezlo 86 tun odpadů, z toho devět tun tvořily
odpady, které se podařilo vytřídit.
S úklidem pomáhaly prostřednictvím organizace Areka děti opavských základních škol,
které dohlížely na to, aby kontejnery byly použity pro odpad z úklidu zelených ploch
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a prostranství kolem domů. Občané, kteří přinesli nevhodný odpad, na to byli
upozorňováni. Jejich reakce byly různé. Někteří si vzali nepatřičný odpad zpět, někteří
i přes přítomnost dětí odpad nechali v kontejnerech, případně důrazněji projevili svůj
nesouhlas. Děti však následně nevhodný odpad odstranily.372
Podzimní úklid proběhl v průběhu 4.–22. listopadu. Kontejnery byly přistaveny pouze
od 14 do 18 hodin.373
Za podzimní úklid na území města byla letos vyslovena opavským občanům na
stránkách Hlásky pochvala. Dle slov pracovníka odboru životního prostředí Ing. Jiřího
Plury občané pochopili, že zeleným odpadem nejsou myšleny ani matrace, ani láhve či
oděvy.374
Za pomocí finančních prostředků z EU Phare Access 99, Ministerstva práce
a sociálních věcí, Úřadu práce a města Opavy se Charitě podařilo vytvořit ve Velkých
Hošticích nové pracoviště – Chráněnou dílnu pro postižené na demontáže a separaci
odpadu. Díky této iniciativě se podařilo zaměstnat patnáct lidí. A těm se podařilo
zpracovat

neuvěřitelných 57 tun velkoobjemového odpadu.

Jelikož se jedná

o znevýhodněné občany, byla jim také přizpůsobena pracovní doba na čtyři hodiny,
později pak prodloužena na šest hodin, a to z důvodu nárůstu poptávky. Aby tyto
pracovní příležitosti měly trvalejší účinek, bylo v tomto směru navázáno na systémový
projekt zvaný Iniciativa Equal, jehož cílem bylo zpracování metodiky, jak zaměstnávat
obtížně zaměstnatelné občany. Do projektu se podařilo zapojit 25 partnerů, získaná
částka 732 856 eur je určena na dobu 30 měsíců pro všechny partnery, mimo jiné také
z Finska, Rakouska a Itálie. Zastupitelstvo města Opavy na svém zasedání 12. února
souhlasilo se zapojením města do tohoto projektu a zároveň odhlasovalo finanční
příspěvek 340 tisíc Kč na zajištění nezbytného spolufinancování.

Zeleň
Odbor životního prostředí magistrátu připravil tzv. Pasport veřejné zeleně, tedy
zmapování všech travnatých ploch, keřů i stromů na území Opavy a následné určení
technologií jejich údržby. Odhalily se tak mimo jiné i porosty, které byly v havarijním
stavu a musely být nahrazeny novými. Převážná část poškozených stromů již byla
vykácena v minulém roce. V letošním roce se do této skupiny měla zahrnout také
372
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stromová alej na Purkyňově ulici, která dle odborného posudku již vykazovala značné
poškození, včetně vyhnívajících úžlabí a dalších defektů, které mohly ohrožovat
bezpečnost provozu i chodců. Revitalizace měla být spojena s budováním nového
chodníku na této ulici. Toto kácení však vyvolalo negativní ohlas u veřejnosti, které se
nelíbily tak velké zásahy do městské zeleně. Následně byl tedy tento zásah radnicí
pozastaven a přistoupilo se k vypracování technologického postupu na ošetření
stávajících stromů s vyhodnocením nákladů a ekologických dopadů ve vztahu
k životnosti takto ošetřené stávající aleje.375
Během tohoto roku provedl odbor životního prostředí v rámci Programu rozvojové péče
o stromový inventář např. zásah I. naléhavosti v parku kolem kostela sv. Petra a Pavla
v Jaktaři, byly odstraněny nevyhovující a často i nebezpečné dřeviny, byl proveden
ořez stromů a ošetření těch nepatrně narušených nebo poškozených.376
V důsledku nevyhovujícího zdravotního stavu stromů se kácelo také v městských
parcích v centru města. Celkem bylo odstraněno 199 stromů, které byly nahrazeny
novou výsadbou. V říjnu a listopadu se sadily katalpy, lípy, sofory a platany.377

Těžba štěrku
Lednové zastupitelstvo neschválilo změnu územního plánu, kterou by vyloučilo
možnost těžby štěrku za městem. Možnost těžby tak zůstávala stále otevřená. Kauza
trvající již několik měsíců a směřující k definitivnímu odmítnutí těžby tak nabrala jiný
směr. I přes kladné posudky společnosti Ekotoxa, které si nechala vypracovat těžařská
společnost Kabet žádající o uvolnění území pro těžbu, se občané Kylešovic postavili
proti tomuto zájmu a jejich negativní stanovisko vyústilo v petici. K ODS, která se již
dříve postavila proti zablokování těžby, se přidali také sociální demokraté. Dle slov
jednoho z jejich členů, zastupitele a poslance parlamentu Antonína Macháčka, se
rizika štěrkovny dají v procesu přípravy minimalizovat. Dokonce se našla i jistá
pozitiva, např. ulehčení výstavby opavského severního obchvatu či možnost pomoci
výstavbě nové dálnice D47. Podle jednatele firmy Kabet, právníka Jaroslava
Humpolce, nakonec politiky ovlivnila možnost výrazně ušetřit při výstavbě severního
obchvatu a průzkum, dle kterého těžba nejen že nezvýší dopravní zatížení města, ale
dokonce ještě městu odlehčí.

375

Hláska, Opava: Magistrát města Opavy, 2002, duben, str. 3.
Hláska, Opava: Magistrát města Opavy, 2002, březen, str. 4.
377
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 41, str. 3. ISSN 1212-2041.
376

126

V březnu byly zahájeny práce na změně územního plánu města Opavy, aby plocha
zůstala ve stávající podobě zemědělské půdy, a tak se problematika opět vyostřila.378
Na základě těchto skutečností vzniklo občanské sdružení „Za čisté Kylešovice“, které
požadovalo změnu územního plánu v lokalitě Kylešovice na ornou půdu, aby tak
zabránilo těžbě štěrku. Vadilo jim např. zvýšení prašnosti a hlučnosti způsobené nejen
těžbou ale i přepravou vytěženého materiálu, vznik nadměrných vibrací, které by
mohly poškodit domy v obytné části, mimořádně závažný dopad těžby na krajinu
v lokalitě Kylešovic, kde žije mnoho i chráněných živočichů. Značné riziko vidí ve
znečištění spodních vod a tedy také vod ve studních v okolních obcích.379
Byla sepsána petice, na kterou se podepsalo 900 občanů, kterým vadí především
ekologické dopady těžby. „U ostatních štěrkoven v regionu můžeme vidět, že dochází
k velké devastaci životního prostředí. Nová štěrkovna by se dotkla nejen občanů
Kylešovic, ale i třeba Raduně, Vršovic a dalších,“ řekla tisku členka občanského
sdružení Za čisté Kylešovice Jarmila Erbanová. 380

Akce
Na přelomu února a března se uskutečnila akce „Objevujme a chraňme přírodu
v zemědělské krajině“ v rámci mezinárodního ekologického projektu Příroda bez
hranic, kterou připravila opavská nezisková organizace Natura. Do Opavy se sjelo
35 polských a opavských školáků a studentů, aby monitorovali několik míst budoucího
biokoridoru s rozsahem od řeky Opavy u Palhance až po řeku Odru u polské Ratiboře.
Cílem tříletého projektu je chránit poslední zbytky původní přírody v zemědělsky
využívané krajině po obou stranách hranice. Účastníci akce prozkoumali splav
u Palhance, Stříbrné jezero, potok Chmulovec, Služovický lesík či přírodní rezervaci
Hněvošický háj.381
22. duben má vybízet k zamyšlení nad naším vztahem k životnímu prostředí. Tento
den se totiž připomíná a slaví v celém světě jako Den země. V Opavě organizuje jeho
průběh Stanice mladých turistů a přírodovědců (SMTP) společně s magistrátem. Také
letos byly připraveny akce pro školy a širokou veřejnost. Pro odvážnější to byla např.
výstava obojživelníků a plazů ČR (11.–12. 4.), spíše pro menší děti výstava mláďat na
378
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Školním statku (25.–26. 4.). Stanice zájemcům otevřela prostory minizoo ve svém sídle
a vyhlásila literární soutěž „Opava očima -náctiletých“. Dětský a studentský parlament
působící při stanici uspořádal 25. dubna Dětské a studentské slyšení v loutkovém
divadle, kde se setkali s představiteli města.
Den země oslavovala také AREKA, sdružení zaměřující se na ekologickou výchovu
mládeže, a to už 5. dubna na Horním náměstí, kde slibovala dětem kulturní vystoupení
a nejen to. Kolem fontány na náměstí byla vytvořena stanoviště nabízející soutěžní
úkoly pro děti, ale také např. ukázky lidových řemesel.382
Snaha přimět občany starat se o své okolí, zkrášlit jej a zpříjemnit pro ostatní vedla
odbor životního prostředí začít tradici soutěže „O nejkrásnější okno“. Jak již z názvu
vyplývá, soupeří se ve výzdobě oken, ale nejen to. Hodnotí se také nejkrásnější
výzdoba balkonů a předzahrádek. A jelikož netvoří naše soukolí pouze rodinná
a sídlištní výstavba, ale samozřejmě také sídla firem a organizací, proto i ony se mohly
do této soutěže přihlásit. Soutěž byla vyhlášena v květnu a ukončena posledního
červnového dne. Soutěžící byli rozděleni do čtyř kategorií. Komise, složená ze
zástupců magistrátu a technických služeb, posuzovala a hodnotila uspořádání
výsadeb, barevnost, bohatost výsadby i její úroveň a nakonec vybrala tyto vítěze:
v kategorii květinové výsadby oken paní Brunerovou z Opavy, v kategorii květinové
výzdoby

balkonů

paní

Šafránkovou

z Opavy,

v kategorii

květinové

výzdoby

předzahrádek zvítězila paní Šindlerová z Malých Hoštic a v kategorii podnikatelských
subjektů a škol Ústav sociální péče.383
Na konci července se vyčistilo koryto vodního náhonu na Rybářské ulici od nánosů
a odpadů. Pracovníci firmy, která čištění prováděla, letos nacházeli na dně potoka
dokonce i kočárky, pneumatiky, umývadla, stará kola či školní aktovky.384

Povodně 1997
5. března vzniklo v Nových Heřminovech občanské sdružení Voda v krajině. Proč je
o tom zmínka právě zde? V roce 1997 způsobila velké škody na majetku i ztráty na
lidských životech voda, valící se po intenzivních deštích korytem řeky Opavy. Opava
také patřila k velmi postiženým územím. Po této události se rozpoutaly debaty
382
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o možném řešení, jak zabránit další takovéto katastrofě, které představovala výstavba
nové přehrady Nové Heřminovy. Proti tomu však ostře vystoupili občané obce
a zástupci některých občanských sdružení.
Ministerstvo zemědělství nechalo vypracovat studii s cílem nalézt a posoudit další
návrhy protipovodňové ochrany tohoto území a dále rozšířilo o studii zkapacitnění řeky
Opavy přes město Krnov. Studie však neřešila kombinaci a spolupůsobení dvou či více
variant řešení. Výsledkem bylo založení sdružení, které usiluje o nalezení optimálního
řešení protipovodňových opatření, a to dopracováním existujících poznatků, doplněním
poznatků nových, jejich optimalizací a posouzením spolupůsobení jednotlivých
opatření.
Definovali několik opatření, jejichž kombinací by se mohlo zabránit dalším
povodňovým hrozbám:


Ochranná vodní nádrž Nové Heřminovy v takové redukované podobě,
která by nevyžadovala likvidaci obce Nové Heřminovy.



Systém suchých nádrží.



Využití retenční schopnosti údolní nivy řeky Opavy. Jednalo by se o využití
možností rozlivů v neosídlených územích nivy řeky Opavy.



Opatření v krajině. Jedná se o dlouhodobé změny, které samy o sobě
neochrání před velkou vodou, ale pokud má být řešení komplexní a má být
účinné na celé ploše povodí, není možno je vynechat.



Zkapacitnění koryt vodních toků ve městech a obcích. Jedná se hlavně
o horní toky řek Opavy i Opavice, kde je možno provést prohrábky
a rozšíření koryta, případně vybudovat odlehčovací kanál. Tyto zásahy lze
řešit citlivě ke stávající zástavbě a jen na kapacitu odpovídající běžné
ochraně sídel před povodněmi.



Kombinace stálého a mobilního ohrazování sídel.



Výstražný a komunikační systém – dobudováním sítě srážkoměrných
stanic, limnigrafů a komunikační sítě lze zlepšit informovanost obcí
o povodňové situaci.

Za nevhodnou považují členové sdružení další urbanizaci údolní nivy řeky Opavy mezi
Krnovem a Opavou výstavbou průmyslových zón.385
Ve dnech 29. a 30. července zavítala do Opavy putovní výstava s názvem „Za
záchranu řeky Opavy“ uspořádaná ostravskou odbočkou pražského ekologického
sdružení Arnika. Představily se tu fotografie z povodně v roce 1997 a návrhy směřující
385
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proti výstavbě přehrady v Nových Heřminovech. Organizátoři byli překvapeni převahou
negativních názorů Opavanů, kteří se po svých zkušenostech vyslovili pro stavbu
přehrady.386
„Jde nám o to, aby voda zůstala tam, kde spadne. K tomu slouží opatření v krajině. To
zároveň výrazně ovlivní průběh povodní. Dáváme přednost úpravám, které jsou
k přírodě šetrné anebo dovolují řece vrátit se co nejblíže k přirozenému stavu,“387 řekla
členka Arniky Lenka Daňhelová. „Pět let po povodních jsou řeky v České republice
upravovány starým způsobem, aniž by se vodohospodáři pozastavili nad tím, že
existují účinnější a zároveň šetrnější metody,“388 komentoval situaci mluvčí Arniky
Marek Jehlička.
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ZAMĚSTNÁNÍ A PODNIKÁNÍ
Úřad práce v Opavě
V roce 2002 se ze zprávy opavského úřadu práce dovídáme, že se zaměstnanost
podstatně nezměnila. Pokračoval pozvolný trend snižování zaměstnanosti ve velkých
firmách, který byl kompenzován nárůstem počtu zaměstnanců ve firmách malých
a osob sebezaměstnaných.
Nová pracovní místa ve větším počtu nevznikala, nebyl zaznamenán příchod většího
investora. Pokračovala realizace podnikatelských záměrů zahájených v předchozích
letech v rámci programu podpory rozvoje podnikatelských subjektů na území NUTS2
Moravskoslezsko.389
I v letošním roce klesal celkový počet obyvatel, z ekonomického hlediska byla však
věková struktura stále příznivá.390
Nezaměstnanost v Opavě během tohoto roku mírně rostla, zatímco v březnu to bylo
10,56 %, v září 11,12 % a k poslednímu letošnímu dni již činila 11,43 %.
K 31. prosinci registroval opavský úřad práce 3 496 uchazečů o práci z Opavy.
Obecně počet nových uchazečů byl v roce 2002 nejnižší za posledních pět let, přesto
nezaměstnanost vzrůstala, což bylo dáno nízkým počtem vyřazených uchazečů
z evidence úřadu práce.391
Úřad práce v tomto roce změnil organizaci práce, byla oddělena výplata dávek
podpory v nezaměstnanosti a veškerá administrativa s ní spojená od zprostředkování
zaměstnání. Zařazování uchazečů do výběrových doplňkových rekvalifikací bylo
převedeno z odboru poradenství na jednotlivé zprostředkovatelky. Hlavním cílem bylo
urychlit a zjednodušit cestu uchazečům o zaměstnání k zabezpečení rekvalifikace.
Nejvyšší zájem ze strany uchazečů o rekvalifikace byl zaměřený na práci s počítačem,
proto Úřad práce v Opavě rozšířil nabídku kurzů právě o tyto kurzy a zpřístupnil je i pro
uchazeče s nižším vzděláním než maturitním. V nabídce však nebyly jen kurzy na
základní počítačové programy, nabízely se i specializované kurzy na tvorbu webových
stránek či práci s internetem.
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Uchazeči s dělnickými profesemi byli rekvalifikováni převážně na svářeče, řidiče
vysokozdvižných vozíků, elektrikáře či na montéry suchých konstrukcí.392
Vzrostl zájem o kurzy na profese ve službách, tedy na kuchaře-číšníka, ošetřovatele
v kategorii nižší zdravotnický pracovník, na vazbu a aranžování květin či na rozšíření
řidičského oprávnění.
V tomto roce byly také realizovány kurzy pro absolventy škol, kteří nemají dostatečnou
praxi v oboru svého vzdělání. Nově byl otevřen tento typ kurzu i pro absolventy
s vyučením.
Zvýšený zájem o tento typ kurzu projevili absolventi vyšších odborných a vysokých
škol.393
Pro zvýšení zájmu zaměstnavatelů o přijímání absolventů připravil úřad práce jisté
zvýhodnění. Nabízel totiž zaměstnavatelům zvýšené finanční příspěvky, pokud
zaměstnají absolventy, kteří ukončili studium před 1. lednem 2002 a jsou déle než
devět měsíců v evidenci úřadu práce. Dotace byla poskytována na částečnou úhradu
nákladů spojených se zabezpečením odborné praxe nebo jako příspěvek ke mzdě.
V obou případech se jednalo o částku 7 500 Kč měsíčně po dobu až 12 měsíců.
Původní

částka,

kterou

úřad

práce

v Opavě

přispíval

zaměstnavatelům

zabezpečujícím odbornou praxi absolventům škol, byla 5 000 Kč měsíčně po dobu až
12 měsíců. Tyto příspěvky byly poskytovány na odbornou praxi absolventům středních
škol a učilišť bez ohledu na délku jejich evidence na úřadě práce, absolventům
vysokých škol se však nepřispívalo, protože jejich možnosti pracovního uplatnění byly
vesměs dostatečné.394
V tomto roce byl ukončen kurz zaměřený na asistenci u integrovaných dětí ve školách,
který začal v minulém roce. Téměř třetina uchazeček našla uplatnění, proto byl tento
kurz znovu otevřen i letos.395
K faktorům,

které

příznivě

ovlivnily

nezaměstnanost

v okrese,

patřily

firmy

v zahraničním vlastnictví se stabilní zaměstnaností. V Opavě k nim patřil Model Obaly
nebo Nowaco Opava.
Důležitou událostí bylo také zahájení činnosti nového zahraničního zaměstnavatele
Lite-On Precision Industry s.r.o. s perspektivou vytvoření 500 nových pracovních míst
v Opavě.
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Dalším přínosem byla rovněž řada mladých strojírenských firem vzniklých po roce
1989, založených na bohaté tradici tohoto odvětví v okrese: Ferram, Femont, atd. či
objektivně příznivé podmínky pro zemědělskou výrobu, rostoucí počet osob
samostatně

činných,

stabilizace

zaměstnanosti

v sektoru

malých

firem

do

25 zaměstnanců a nízký počet cizinců zaměstnaných s povolením úřadu práce.396
Opavský úřad práce v letošním roce nabízel také pomoc prostřednictvím Informačního
a poradenského střediska pro volbu povolání (IPS), které poskytovalo aktuální
informace o možnostech a podmínkách studia pro všechny žadatele, tzn. žáky,
studenty i jejich rodiče. K dispozici tu byly údaje o síti středních, vyšších odborných
i vysokých škol. Rodičům a žákům devátých tříd tu byla nabízena pomoc při
rozhodování, v jakém studiu dále pokračovat po ukončení základní školy.
Ve dnech 3. a 4. prosince uspořádal Úřad práce prezentační akci středních škol
a učilišť nejen opavského okresu pod názvem INFORMA 2002 pro školní rok
2003/2004, a to v Integrované střední škole na Kolofíkově nábřeží. Informa
pokračovala poté také v Gymnáziu v Hlučíně.397
Prognózy Úřadu práce v Opavě na rok 2003 hovoří o 11,2–11,7 % nezaměstnanosti.398
FEMONT Opava, s.r.o.
Firma se zabývá výrobou a montáží ocelových hal. V tomto roce realizovala např.
vrátnici Kauflandu v Modleticích, dodávku konstrukce a montáž haly Voestalpine
Stahlhandel ve Vyškově, skladovou halu Kondor v Praze nebo také lávku pro pěší
v Dolním Benešově.399
V tomto roce zaměstnával Femont Opava, s.r.o. 150 lidí.400
Ing.Pekárek – stavební společnost, s.r.o.
Firma zaměstnávala v tomto roce zhruba 50 lidí.
Mezi její největší zakázky letos patřila například rekonstrukce fasády Masarykovy
střední zemědělské školy v Opavě, rekonstrukce základní školy v Dolních Životicích,
rekonstrukce fasády podniku Oseva Pro, s.r.o. a památková obnova oranžérie na
zámku v Raduni.401
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Ingstav
Společnost Ingstav je od začátku loňského roku v konkurzu a bývalý předseda
představenstva a ekonomický ředitel Roman Podgrabinský je obviněn ze dvou
trestných činů – z podvodu a ze zpronevěry, které se měly týkat údajného tunelování
Ingstavu.402
Po činnosti firmy zůstaly tři provozní areály: nedokončený areál ve Vítkově-Podhradí,
bývalé sídlo firmy na Hradecké ulici a bývalý firemní komplex v Kateřinkách na ulici
U Dráhy. V červnu byly tyto objekty dány do dražby.403
Lite On Enclosure Inc.
V areálu firmy Ostroj začala v březnu s podnikáním nová firma s hlavním sídlem
v Tchajwanu. Jejím hlavním výrobním artiklem jsou rámy pro osobní počítače
a notebooky. Firma, která do vzniku opavské pobočky vložila zhruba 400 mil. korun,
poskytla při svém otevření práci 106 Čechům a 18 Číňanům.
Lite On Enclosure Inc. byla založena před 17 lety, své zastoupení má také v Americe
a Asii. Centrum pro Evropu je v Holandsku.404
Městské lesy
Opavské městské lesy získaly v závěru letošního roku osvědčení PEFC o tom, že se
v nich dobře hospodaří. „PEFC je certifikace lesa, která je běžná v Evropské unii a teď
se provádí v České republice. Účelem certifikace je dosáhnout trvale udržitelného
hospodaření v lesích. Znamená to využívání lesů takovým způsobem a v takovém
rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produkční schopnost a regenerační
kapacita a schopnost plnit všechny užitné funkce lesa zůstanou trvale zabezpečeny.
Někteří výrobci už ani dřevo bez certifikace nechtějí,“405 řekl v tisku ředitel Otto
Žallmann.
Mlýnek, s.r.o.
Firma,

zabývající

se

rekonstrukcí

historických

střech

a

sídlící

na

ulici

Palhanecká 478/16, letos uskutečnila několik zajímavých zakázek. V červenci firma
pracovala na břidlicové střeše zámku v Litultovicích. V srpnu rekonstruovala střechu
z bobrovky na kostele sv. Bartoloměje v Olbramicích a břidlicovou střechu a plechovou
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věž na kostele Panny Marie de Sale v Jičíně. Na závěr roku pak přišla na řadu
břidlicová střecha Petrašova paláce v Olomouci.406
Model Obaly a.s.
Firma letos oslavila deset let od doby, kdy v rámci privatizace koupila švýcarská
skupina Model – Holding AG bývalý závod Olšanských papíren. Dnes je tato
společnost na vedoucí pozici v České republice v oblasti výroby kombinovaného
sortimentu obalů z vlnitých, kašírovaných a hladkých lepenek. Firma má pobočky
v Opavě, Nymburce a Biłgoraji (PL).
Oslavy výročí probíhaly od 9. do 15. června, program byl bohatý a nebyl určen jen pro
zaměstnance. Veřejnost mohla navštívit koncert Laura a její tygři, filmová představení,
prezentaci švýcarské kuchyně, která probíhala v hotelu Koruna, nebo výstavu
výtvarníka Karola Krčmára.
Model Obaly nezapomínal ani na potřebné, uspořádal např. dobročinnou sbírku pro
opavský Ústav sociální péče pro mládež a Domov důchodců na Rybářské ul.
Poslední den oslav si mohli zájemci prohlédnout prostory firmy.407
V tomto roce došlo ke změně na postu předsedy představenstva Model Obaly a.s.
Po Dr. Danielu Modelovi tuto úlohu převzal Dr. Walter Hinterberger.408
Moravskoslezské cukrovary a.s.
Firma nese název Moravskoslezské cukrovary a.s. od 1. ledna 2001, ale svůj vznik
datuje do roku 2000, kdy došlo k fúzi tří cukrovarů: Cukrovaru Hrušovany nad
Jevišovkou, a.s., 1. Slezské, a.s. (Opava) a Cukrovaru Uničov, a.s.
Cukrovarnická kampaň v Opavě letos začala 9. září a skončila 6. ledna 2003. Denně
bylo v kampani zpracováno v průměru 7 831 tun cukrovky.
Celkově se v kampani zpracovalo 741 411 tun cukrovky a bylo vyrobeno 110 042 tun
rafinovaného cukru.
Firma s 388 zaměstnanci měla na konci roku hospodářský výsledek 87 771 tis. Kč.409
MORAVSKOSLEZSKÉ DRŮBEŽÁŘSKÉ ZÁVODY PROMT a.s., závod Opava
Firma je tradičním producentem drůbeže, drůbežích výrobků a krmných směsí v České
republice. Na trh vstoupila v roce 1992. Společnost je členěna do tří výrobních závodů
a jednoho výrobního provozu. Výrobní sortiment závodů Ostrava-Martinov, Modřice
a provozu Háj ve Slezsku zahrnuje chlazenou i zmrazenou, porcovanou i celou drůbež,
406
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smažená kuřecí masa aj. Výrobní závod v Opavě je zaměřen výhradně na výrobu
krmných směsí. Společnost ročně vyprodukuje téměř 30 tis. tun drůbeže a drůbežích
výrobků a 55 tis. tun krmných směsí.410
Společnost Promt oslavila v rámci akce ZEMPO 2002 již své 10. výročí působení na
trhu. V areálu firmy na Otické ulici 37 se 18. a 19. května uskutečnila prodejní výstava
potřeb pro řemeslníky, zahrádkáře a kutily. Byly tu vystaveny auta, bazény, drogerie,
elektro atd. Za 40 Kč si návštěvníci mohli odnést nejen nějaké to šikovné „hejblátko“ do
domácnosti, ale i posedět u vystoupení Boršičanky, Kobeřanky či se hýbat do veselých
rytmů hitů Yoyo bandu. Na zájemce čekala tombola i ochutnávky.411
Letos závod vykoupil od zemědělců opavského okresu 3 800 tun řepky olejné
a 20 tisíc tun potravinářské pšenice, která byla ve vynikající kvalitě.412
Mrazírny Oceán
V tomto roce pokračovala jednání mrazíren se státem o získání pozemků v Jaktaři, kde
by měla vyrůst nová mrazírenská hala. Společnost tak chce propojit současné haly
v Jaktaři s touto novou, především však chce rozšířit výrobní kapacity. „Žádost byla
posouzena Českou agenturou pro zahraniční investice a bylo řečeno, že uvedené
pozemky nejsou údajně v souladu s programem na podporu rozvoje průmyslových
zón,“ takto situaci zdůvodnil v tisku náměstek primátora Pavel Mališ. Město se totiž
požadavkům firmy snažilo maximálně vyjít vstříc.413
NEJČI nábytek, s. r. o.
Opavská společnost s desetiletou tradicí otevřela 1. května novou prodejnu na
Těšínské ulici č. 29 v areálu vedle mrazíren. Sortimentem prodeje je nábytek od
obývacích stěn přes různé typy ložnic, kuchyní až po vybavení dětských pokojů
a pracovních koutů.
Společnost má prodejny otevřeny také v Bruntále, Velké Polomi, Hranicích na Moravě
a Přerově.414
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OSEVA PRO s.r.o., odštěpný závod
Výzkumný ústav olejnin Opava
Ústav přihlásil v tomto roce do státních odrůdových zkoušek novou odrůdu ozimé
řepky olejky, jejíž historie začíná v roce 1995, kdy se provedlo první křížení výchozích
rodičovských komponent. Rostlina má vyšší obsah oleje a zvýšenou zimovzdornost.415
Miloslav Pouba
15. února koupil opavský podnikatel Miloslav Pouba za téměř šest milionů korun
hradecký hotel Sonáta. V současné době spravuje kromě Sonáty také opavský hotel
Koruna, hradeckou Belarii a Penzion Pouba na Ratibořské ulici v Opavě. Dle
obchodního rejstříku působí tento úspěšný opavský podnikatel v sedmi fungujících
společnostech,

které

se

zabývají

obchodem

s realitami,

investiční

činností,

hoteliérstvím a výrobou a prodejem textilních výrobků. Zároveň je Pouba předsedou
představenstva společnosti Městské tržnice a výstavnictví provozující opavskou tržnici
a také členem představenstva společnosti Slezský fotbalový klub.416
Remark
Od letošního roku podnikají dva opavští podnikatelé každý na svou vlastní pěst.
Břetislav Smička a Romeo Doupal, vlastníci realitní společnosti Remark, v níž každý
ovládal 50 procent, se k tomuto kroku rozhodli po deseti letech společného podnikání.
Jejich společnost byla největším správcem městského bytového fondu. Podle slov
obou partnerů uveřejněných v tisku již nemohli dále spolupracovat, šlo především
o osobní záležitost. „Bylo to v rovině vzájemného neuznávání práce,“ řekl Doupal.417
Rozchod a rozdělení majetku proběhlo dle slov vlastníků korektně. Byl rozdělen na dvě
poloviny, Doupalovi připadl dům na Horním náměstí č. 58 s prodejnou knih
a kuchyňskými potřebami, kde zřídil nové sídlo své firmy – Studio 58. Hlavním
zaměřením Studia 58 je výkon projekční a inženýrské činnosti ve stavebnictví v oboru
občanské a bytové výstavby.418
Břetislav Smička se stal jediným majitelem Remarku, mimo to si také zařídil novou
společnost na provozování restaurací, konkrétně na provoz hospody U Bílého koníčka,
kterou loni v létě koupil, na provoz připravované kavárny v prostorách radnice, na jejíž
pronájem vyhrál veřejnou soutěž, a na provoz připravované restaurace na ulici Solná.
Rozchod obou partnerů neměl vliv na další spolupráci s městem.
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Společnost Remark během uvedených deseti let působila ve třech hlavních
propojených oborech:
1. Realitní činnost – Mezi nejvýraznější úspěchy v této činnosti patřila zejména
spolupráce s městem Opavou při privatizaci bytového fondu, pro město Opava
zajišťoval Remark prodej asi 350 domů s cca 2 000 byty, a spolupráce s ČR –
Okresním úřadem v Opavě, pro který Remark zajišťoval privatizaci opavského
zdravotnictví

(s

výjimkou

Slezské

nemocnice),

což

představuje

prodej

34 zdravotnických zařízení včetně dvou poliklinik a prodej několika miliónů kusů
movitého vybavení po bývalém OÚNZ, dohledávání a prodej bývalého majetku KNV
a prodej největšího opavského hotelu Koruna.
2. Správa nemovitostí – Společnost Remark v uvedeném období spravovala dvě
třetiny nemovitého majetku města Opavy, což představovalo správu až 6 000 bytů
a 300 nebytových prostor. Pro ČR – Okresní úřad v Opavě vykonával Remark správu
všech okresních zdravotnických zařízení před privatizací, správu všech bytových domů
v majetku ČR v okrese Opava a správu bývalých vojenských areálů v majetku
Okresního úřadu Opava (Žižkova kasárna, Bělský les, Koblov, Polanka, Služovice).
3. Projekční, investorská a dodavatelská činnost ve výstavbě – Společnost Remark
zajišťovala projekčně a inženýrsky desítky různých bytových, občanských a sociálních
staveb a běžnou údržbu nemovitého majetku města Opavy včetně zajišťování státních
dotací. Mezi nejvýznamnější stavby můžeme počítat Pension I v Opavě, Pension II
v Opavě, Rádio Hellax nebo např. Domov pro matku a dítě.
Podle rozsahu prováděných služeb měla společnost Remark až 77 pracovníků,
základní pracovní kolektiv však tvořilo cca 30 osob.
Společnost Remark během deseti let působení měla mnoho doprovodných aktivit,
stala se držitelem licence na televizní vysílání (obecní televize Telemark) a byla známá
jako zakládající subjekt volebního sdružení nezávislých kandidátů Opavská prosperita,
která působila po dobu dvou volebních období v obecním zastupitelstvu.419
Zemědělská a. s. Opava – Kylešovice
Zastupitelstvo městské části Suché Lazce letos schválilo záměr Zemědělské a. s.
Opava-Kylešovice na změnu chovu hospodářských zvířat v katastrálním území Suché
Lazce. Firma však do svého záměru musela zapracovat připomínky občanů
a organizací předaných písemně na úřad městské části.420
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Jiné
Elektro Spratek se přestěhovalo na konci března z Městské tržnice do Obchodního
domu Breda do 3. patra.
15. října se sešla valná hromada opavské územní organizace Zemědělského svazu
ČR, aby projednala programové zaměření do roku 2005 a zvolila si nové představitele.
Předsednický post získal Oldřich Planka. Do výboru svazu byli delegování Oldřich
Planka a Jiří Fuksík.421
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KULTURA
Leden
„… jasný, opavský kulturní roček krásný.“422
Tento měsíc nebývá tolik nabitý kulturními akcemi jako některé jiné měsíce v roce,
přesto však v Opavě nabízel dostatečné kulturní vyžití, ať už to byla zajímavá nabídka
filmů v kinech, koncertů či divadelních představení. Nebylo tomu jinak ani v ostatních
měsících.
Ve Slezském divadle se 13. ledna odehrála premiéra baletního představení Romeo
a Julie v podání olomouckého Moravského divadla, stále byla na programu výborná
činohra Kdo se bojí Virginie Wolfové či opereta Lazebník Sevillský. 18. ledna bylo
divadlo svědkem vyhlášení Ankety nejlepějších sportovců okresu Opava. Pro děti byla
připravena pohádka Pták ohnivák a Liška Ryška a pohádka hraná hostujícím divadlem
ze Zlína O pejskovi a kočičce. Výstavní prostory divadla zaplnil akty pražský výtvarník
Dimitrij Kadrnožka.423
V prostorách Divadelního klubu v tomto měsíci proběhl Večer s opavskou herečkou
Janou Epikaridis a jejím manželem, rovněž hercem Slezského divadla, Petrem
Klimešem, oba již na opavských prknech zdomácněli a střihli si nejednu roli.424
Kino Mír začalo nový rok pohádkově s filmem Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko,
přineslo však také opavskému diváku americkou romantiku v podobě Mandolíny
kapitána Corelliho, velkofilm Pearl Harbor či celosvětově úspěšný Deník Bridget
Jonesové.
Kino Elektra přineslo americkou komedii Prci, prci, prcičky 2, rodinný film Jako kočky
a psi či celovečerní filmový debut opavského rodáka a režiséra Bohdana Slámy Divoké
včely.
Filmový klub např. přinesl biografické dílo o malíři Rembrandtovi s názvem Rembrandt
či Césarem oceněný francouzský film Vysněný život andělů.425
Univerzitní klub také nezapomněl v lednu na své pravidelné návštěvníky. Opět se
konaly v refektáři Domu umění Večerní Jeřabiny, kde si přivedl senátor prof. Josef
422
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Jařab jako hosty RNDr. Alexandra Vondru, bývalého velvyslance v USA a paní
Mgr. Jiřinu Rybáčkovou, autorku knihy Amerika v zrcadlech. Téma bylo tedy jasné,
vyprávělo se o Americe.426
Ve spolupráci s Jazzovým klubem při Matici slezské uspořádal klub ve vinárně
U Přemka koncert „Unplugged“ ve špičkovém obsazení legendárních hudebníků
Luboše Andršta, Michala Prokopa a Jana Hrubého. O dva dny později se na témže
místě představila nezvyklá formace Ty syčáci a Vladimír Merta, který slíbil být a byl
bluesový, rockový i folkový.427
Během jednoho lednového týdne natočilo své první CD Červeným vrchem opavské
hudební uskupení nesoucí stejný název. Zpěvák Michael Kubesa a kytarista Petr Uvira
se dali dohromady v loňském roce poté, co spolu účinkovali v Cause bibendi. Sami
sebe označují za punkové melancholické duo. „Pro mě je zajímavé doprovázet někoho
sám jen na kytaru. Je to náročné, nikdo se za nikoho neschová. Důležité je, jak se hlas
a kytara spolu vzájemně ovlivňují,“428 řekl Uvira. Jejich první deska představuje čtrnáct
písní převážně z vlastní tvůrčí dílny. Proč Červeným vrchem? „Je to část básnické
sbírky jednoho mého přítele, Karla Jana Čapka, který spáchal sebevraždu. Duch této
poezie odpovídá našemu myšlení, naší hudbě,“429 nabízí vysvětlení Kubesa.
Jako jazzovou lahůdku si mohli vychutnat příznivci tohoto žánru koncert Zuzany
Dumkové a její Group v kavárně U Přemka, koncert uspořádal Jazzový klub při Matici
slezské.430
Výstavní budova muzea nabízela mimo jiné výstavu výběru z díla akademického
sochaře a medailéra Zdeňka Kolářského.
V lednu také již tradičně proběhl národopisný ples pod názvem Slezský bál, kde jinde
než v sále Na Rybníčku.431
Dům umění vystavoval do 27. ledna fotografie v rámci výstavy s názvem Pedagogové
Institutu tvůrčí fotografie, „výkladní skříně univerzity“, jak ji označil její děkan Zdeněk
Stuchlík. Pedagogové se tak přidali k oslavám desátého výročí vzniku Slezské
univerzity. Na výstavě se mimo jiné prezentoval také Jindřich Štreit, známý mimo
426
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hranice České republiky, tajemník institutu Vojtěch Bartek či Jiří Siostrzonek, který
přispěl svými kontemplativními grafikami.432
Do konce ledna mohli zájemci zhlédnout již druhou samostatnou výstavu výtvarné
Skupiny X, seskupení opavských výtvarníku, kteří se tentokráte věnovali krajině.
Projekt se uskutečnil v prostorách Základní umělecké školy na Solné ulici pod vedením
Miloše Kačírka.433
Agentura Kostera pana Karla Kostery, vyučeného cukráře, který je významným
přínosem pro kulturní Opavu, pozvala do našeho města mladého houslového virtuóze
Pavla Šporcla, který nenechal obecenstvo na pochybách o svých kvalitách při své
„Poctě Paganinimu“.434
Opavský hudební klub Mrkev si pozval na 25. ledna pražskou acidjazzovou kapelu
Double Deckers a měl úspěch. Přestože první tóny kapela vyloudila až někdy kolem
půl jedenácté večer, ti, kdo vytrvali a bylo jich asi kolem stovky tančících a rozjařených,
nelitovali.435
27. ledna proběhl v Opavě festival Novoroční setkání pořádaný Základní uměleckou
školou Václava Kálika. Prostory Sněmovního sálu rozezněly např. smyčce
studentského orchestru Musica Iuvenalis z Košic, který dnes patří již k evropské
špičce. Opavskou uměleckou školu reprezentoval houslový soubor nejmladších žáků,
Dětský komorní orchestr a Opavský studentský orchestr.436
V lednu mohli zájemci navštívit gotickou síň minoritského kláštera, kde byly ke
zhlédnutí duchovní i světské kresby ostravského malíře Jana Samka. Dílům s motivy
ukřižování kontrovala díla s ženskými figurami.437
V rámci cyklu abonentních koncertů se letos v Opavě předvedly opravdu zajímavé
umělecké osobnosti. 30. ledna to byla např. houslistka Gabriela Demeterová, která si
tak odskočila ze světových pódií, aby společně s rodačkou z Litvy, cembalistkou
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Giedré Lukšaité-Mrázkovou, zahrály díla skladatelů Bibera, Bacha či Händela
a netradičně tak rozezvučely vstupní dvoranu Slezského muzea v Opavě.438
Divadelní klub v lednu připravil pro milovníky a příznivce komornějších a poetičtějších
her scénické čtení ze sborníku německé autorky Christine Brücknerové. 30. ledna si
tak komorní obsazení klubu poslechlo Monology rozhořčených žen v podání Ludmily
Štědré, Jany Paroulkové, Ivany Petrželové, Lenky Waclawiecové a Kateřiny Volné.439
Na začátku roku zastupitelé mimo jiné rozhodovali o tom, které akce podpoří
z rozpočtu města v rámci kulturních grantů v 1. pololetí tohoto roku. V tomto roce se
rozdělovaly převážně menší částky, ale město podpořilo celkem 45 kulturních akcí,
které pořádalo 32 organizací či jednotlivců. Z akcí se nejvyššími částkami podpořila
činnost Opavského filmového klubu (60 tis. Kč se poskytlo na výrobu bulletinu,
návštěvu hostů či lektorů), po 50 tisících Kč získal pan Tomáš Thon na Mezinárodní
varhanní festival barokní hudby a pan Karel Kostera na koncerty vážné hudby
probíhající od ledna do srpna, dále 40 tis. Kč šlo na Westernové prázdniny – celodenní
akci pro nejširší veřejnost, zaměřenou však hlavně na děti a pořádanou Western
clubem Wee West. Stejnou částkou město podpořilo činnost OSS Luscinia. Dále
zastupitelé schválili např. podporu činnosti jazzového klubu (30 tis. Kč) nebo Dechové
hudby Ostroj. Podpořilo 20 tisíci filmový festival Jeden svět nebo festival Dobře
vychlazená hlína. Grant získal také např. Jaroslav Leva na Romskou pomlázku nebo
městská část Malé Hoštice na Dětský den. Patnáct tisíc korun bylo věnováno na
ocenění dárcům krve.
Některé organizace podávaly žádosti o grant dokonce na několik svých akcí a byly
úspěšné. Matice slezská získala příspěvek na tři akce a jeden ediční počin (vydání
Vlastivědných listů), Dům dětí a mládeže byl podpořen ve čtyřech případech stejně
jako Základní umělecká škola Václava Kálika. Pěveckému sboru Luscinia se dokonce
podařilo získat 50 tis. Kč na koncertní oblečení a další peníze na svou činnost.
Celkově tedy bylo přiděleno 933 tis. korun na kulturní akce a 129 tis. korun na ediční
činnost.440
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Únor
„…bílý – pole a kulturní nabídka v Opavě sílí“.441
Tento měsíc nabídlo Slezské divadlo premiéru Snu noci svatojánské. Režisér
představení Václav Klemens se vystříhal zpodobnění světa víl, elfů a lesního království
a snažil se rozehrát především divákovu fantazii. Proto také scénu tvořila jen čtveřice
dveří, lustr a bílé stoly a židle, které doplňovalo zelené plátno, evokující travnatou
plochu. Opavská inscenace vycházela z překladu Martina Hilského, který je podle
dramaturga představení Ladislava Slívy živý a jeho slovní hříčky jsou srozumitelné
i pro současného diváka. Hru, ve které diváci mohli vidět v roli Demetria Jakuba
Stránského a v roli Heleny Kateřinu Volnou, zařadila Lucie Konečná z Regionu mezi
zdařilé inscenace letošní divadelní sezóny.442
Kamenné divadlo nabídlo opravdu skvělý zážitek také milovníkům slavných „brouků“,
když se 24. února rozezněly prostory divadla skladbami Beatles v podání košických
Backwards, kteří v interpretaci slavných muzikantů opravdu zacházejí až do
nejmenších detailů.443
7. února byla zahájena v Domě umění výstava keramických objektů Elzbiety
Grosseové, autorských papírů Jana Činčery, fotografií a instalací Jana Pohribného
a studentských klauzurních prací. Vernisáž keramičky Grosseové zahájil kunsthistorik
Milouš Růžička, práce Činčery a Pohribného zase Pavel Fajt hrou na bicí nástroje.
Práce studentů Střední umělecko-průmyslové školy, jež uvedl její ředitel Jiří Orlík,
odrážely v podstatě tři specializace školy:

propagační grafiku, obor

hračka

a průmyslový design. Výstavu tedy tvořily např. plakáty, ukázky knih, dřevěné a textilní
hračky či modely a skici.444
V netradičních prostorách obchodního domu Breda, v atriu pod kupolí, předvedl
16. února svá akustická dobrodružství kytarista Tony Ackermann a jazzrockový
hudebník a klavírista Martin Kratochvíl. Setkání bylo výjimečné také tím, že oba
hudebníci se v této sestavě už dlouho mimo Prahu nesešli.445
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Kino Mír vsadilo na české filmové legendy ve filmu Babí léto nebo loňské novinky jako
francouzskou romantickou komedii Amélie z Montmartu či americké drama Vanilkové
nebe a rodinný film Příšerky, s.r.o.
Kino Elektra nabídlo Opavanům filmy uvedené na světlo světa v roce 2001, jako
například australský velkofilm Moulin Rouge či americký remake filmové legendy
Planeta opic či americkou krimi komedii Banditi.
Ve filmovém klubu se promítala také spíše novější filmová tvorba. Promítala se
islandská černá komedie S milenkou mé matky či dva české dokumentární filmy
Nachové plachty a Bitva o život.446
V únoru se Opava přidala ke stovkám kin na území České republiky i na Slovensku,
které se zapojily do Projektu 100, putovní přehlídky kolekce domácích a zahraničních
filmů, jejíž historie se píše už od roku 1995. Jedná se o unikátní projekt, kdy se
premiérově uvádí do kin několik snímků najednou. Hlavním organizátorem akce je
Asociace českých filmových klubů. Městský kulturní dramaturg Petr Rotrekl, který se
podílí na organizaci této akce v Opavě, charakterizoval výběr filmů jako „jedna perla
vedle druhé“. Projekt 100 se dle jeho slov zařazuje pravidelně do opavské jarní filmové
sezony, filmy ale nejsou promítány každý den, aby lidé měli možnost oddechu
a dostatek času vstřebat zážitky a vidět co nejvíce věcí. Bylo odehráno všech deset
snímků, ale Nebe nad Berlínem si pan Rotrekl pozdržel a uvedl jej v rámci festivalu
Další břehy. Projekt dále nabídl divákům např. klasiku v podobě Smrti v Benátkách
s hudbou Gustava Mahlera či momentálně oblíbený scénáristický princip sledování
více událostí či osudů bez zdánlivé souvislosti ve filmu Písně z druhého patra režiséra
Roye Anderssona, oblíbené Monthy Pythony, Kusturicův film Arizona Dream či film
Intima promítaný i na karlovarském festivalu.447
Ve výstavní budově muzea se veřejnosti nabízelo shrnutí loutkářských amatérských
aktivit od r. 1945 do současnosti nejen v opavském okrese, ale i z okresů Jeseník,
Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná a z města Ostravy pod názvem Loutkářův svět.
Ve spolupráci s Moravským zemským muzeem v Brně se tu zájemcům přiblížila také
„Zelená krása mechorostu“.
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Matice slezská zvala do svého sálu 13. února na diskusní večer o Lužických Srbech.448
Památník Petra Bezruče uvedl 14. února v život přehlídku grafické tvorby Petra
Dillingera. Výstava vznikla ve spolupráci s Kabinetem ex libris v Chrudimi.449
Téhož dne byla představena výstava prací z mezinárodního setkání mladých
výtvarníků nazvaná Od Slawkowa do Slavkova 2001 v Základní umělecké škole na
Solné ulici.
Milovníky vážné hudby potěšilo 6. února provedení Smetany, Dvořáka či Martinů
v podání Janáčkovy filharmonie Ostrava ve Slezském divadle díky iniciativě pana
Kostery ve spolupráci s městem.
Čajovna Bludný kámen hostila v Clubu Classic No.5. např. režisérku Helenu
Třeštílkovou ve Večeru dokumentárního filmu, kde představila své filmy Být Romkou
a Být Romem,450 na nichž pět let pracovala, či v refektáři Domu umění socioložku
Jiřinu Šiklovou, jež spolu s primářkou dětského oddělení Slezské nemocnice byla
hostem Večerních Jařabin. Zmíněný Club také v tomto roce nabízel pravidelné nedělní
kinokavárny vždy v 18.00 hod. za symbolických 30 Kč. Únor se nesl v duchu hororů.
Smíchem se otřásaly prostory Clubu Clasic No 5. při obnovené derniéře kultovního
muzikálu TV Nova „Pobřežní hlídka“ protagonistů z Příležitostného souboru Radovana
Juhy a Pamelou Anderson s reklamou na silikony451 či prostory kina Mír díky osobitým
projevům herců Náhlovského a Donutila, které pozvala do Opavy agentura Musilová.
Třetí abonentní koncert přinesl posluchačům hudební zážitek v podobě skladeb
J. S. Bacha, C. Francka, F. Martina a M. Duruflého v interpretaci Petra Rajnoha – hra
na varhany a Evy Jančíkové – hra na flétnu. Koncert proběhl 20. února v prostorách
Městského domu kultury Petra Bezruče.452
23. února pokřtila své nové album nazvané „Symphonies of Ancient Empires“
blackmetalová kapela Sacrist. Toto opavské hudební seskupení se začalo formovat
před pěti lety a po několika změnách se počet členů ustálil na pěti. První demosnímek
„Eternal Darkness“ natočili v roce 1998. Dnes kapela hraje pouze ve složení: kytarista
448
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a zpěvák Petr Dlabaja, baskytarista Mario Budzel a klávesista Vladimír Kaplan. Tisk
charakterizuje jejich tvorbu jako inteligentní atmosférický blackmetal.453
Na konci února se sál Kulturního domu Na Rybníčku roztančil v jazzovém rytmu
dixielandové kapely ve stylu 30. let. Nebylo výjimkou potkat dámu s cigaretou na
špičce, zahalenou ve stylové boa. V přestávkách po divokém tanci bavil kouzelník,
taneční skupina Puls či dámy na molu představující publiku nejnovější módní výstřelky.
Ples uspořádala ve spolupráci s městem Opava Gabriela Kubová se Salonem
Colombina.454
27. února zval klub Jam všechny příznivce keltské hudby na oslavu svátku patrona
všech Irů, svatého Patrika. Tímto se pokračovalo v cyklu nazvaném Pohledy do světa
keltské hudby.
Týž den rozezněly útroby restaurace U Přemka baladické melodie, hudba plná snění
a energie, které dominuje zvuk smyčce. Řeč je o kapele BOO, která v čele s houslistou
Christophem Pjerem a violoncellistkou Andreou Konstankiewiczovou přišla potěšit
opavské publikum. Nejinak tomu bylo i o den později na stejném místě, když vystoupila
Kapela snů v čele s Karlem Babuljakem, jejichž hudba naplněná živelnou energií
zvedla přítomné ze sedadel.455
Poslední únorový den patřil mimo jiné také obdivovatelům hry na kytaru, jejíž
mistrovské zvládnutí předvedl v minoritském sále kytarista Pavel Steidl, jeden
z nejproslulejších sólistů své generace. Jeho repertoár tvoří nejen vážná hudba
v podobě např. Bachových skladeb, ale i současná či vlastní tvorba.456

Březen
„… do pohodlných sedadel opavských kin vlezem?“457
Proč ne! Nabídka nebyla vůbec špatná, Kino Mír promítalo válečný Tmavomodrý svět
či dobrodružnou Andělskou tvář. Českou produkci však v nabídce doplňovaly
i zahraniční velkofilmy jako např. Pán prstenů: Společenstvo prstenu.
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Kino Elektra se soustředilo spíše na zahraniční novinky jako Pravá blondýnka,
americký thriller Jedinečný či americkou romantiku ve filmu Policajtka. V Elektře se
uskutečnil také Projekt 100, který představil Monty Pythony, Absolventa s Dustinem
Hoffmanem v hlavní roli nebo melodramatickou Smrt v Benátkách, tedy jen slavné
tituly a slavná jména.
Filmový klub nabídl americkou Magnolii v režii P. T. Andersona a Pasoliniho
Evangelium sv. Matouše.
Kromě filmů také uvedlo kino Mír např. představení Miloše Nesvadby, kterého děti
milují, se svým představením Mr. Tapeman, založeném na práci s barevnými
páskami.458
Slezské divadlo nabídlo 3. března premiéru opery Faust a Markétka. V opavském
podání díla, které vypráví o boji s mocnostmi zla, chtěla paní režisérka Jana Andělová
Pletichová ukázat především rub celé záležitosti. „…Při jednotlivých scénách lidé
ztrácejí svou tvář a na povrch vyplouvá to nejhorší z nich. Protože každé zlo plodí
další, je toto operní dílo žhavé a aktuální také pro současného diváka,“ řekla. Do
hlavních rolí pak obsadila Olgu Procházkovou v alternaci s Katarínou Vovkovou. Ďábla
Mefista hrál Václav Marek nebo host divadla Martin Gurbal.459
Na počátku března vyjel soubor Jeřabinka na koncertní turné do Spojených států,
přesněji do státu Colorado. Tato cesta se stala jakousi oslavou dvaceti let trvání
souboru. Za tu dobu Jeřabinka koncertovala také např. v Polsku, Slovinsku, Německu,
Belgii, Holandsku, Finsku a Anglii. Daleká cesta přes oceán měla tedy být jakýmsi
vyvrcholením jejich snah, píle a úspěchů, především však práce pana sbormistra
Jaromíra Lokaje. Do Colorado Springs pozval Jeřabinku místní dětský pěvecký sbor,
do hlavního města Denveru zase místní krajané. Někteří rodiče se však po útocích
11. září báli své děti pustit, proto se zájezdu účastnila jen polovina členů. Ta zbylá
polovina se o jarních prázdninách poctivě připravovala na svá vystoupení, zvláště
pilovali společné skladby. Hlavní koncert proběhl v Colorado Springs v kostele, poté se
členové souboru představili v několika středních a základních školách.460
V tomto roce se podařilo vydat sbormistru Jeřabinky Jaromíru Lokajovi CD Dětské
sborové studio Jeřabinka.461
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5. března „šokovalo“ návštěvníky Divadelního klubu na Rybím trhu otevření
zakázaných společenských témat, řešících se v díle Shopping and Fucking anglického
dramatika Marka Ravenhill a nabízejících se onoho večera při jeho scénickém čtení.
Ztvárnění se ujala Jana Epikaridis, Petr Klimeš, Zdeněk Pavlíček, Petr Houska, Jiří
Nebenführ a Ladislav Špiner, který se zhostil interpretace autorových poznámek.462
I přes mnohé nevýhody se dokáží bavit a nejen to, dokáží bavit i ostatní. To předvedli
obyvatelé opavského sociálního ústavu Marianum 6. března v Moravské kapli Domu
umění, kde předvedli své pojetí Haškova Švejka. Rockový klub Jam ve stejný den
pokračoval ve svém cyklu o Keltech nabídkou snivé hudby známé irské kapely
Clannad a Dům umění např. hostil kapelu s tajemným názvem Léčba neklidem.463
Výstavu prací sochaře a medailéra Zdeňka Kolářského vystřídaly 8. března ve
Výstavní budově muzea fotografie Karla Čapka. Výstava vznikla ve spolupráci
s Obecním domem Praha a chtěla ukázat známého českého spisovatele z jiné,
netradiční strany. Zdeněk Kolářský se u příležitosti derniéry své výstavy účastnil
osobně.464
Celé odpoledne až do desáté večerní se 9. března v čajovně Bludný kámen věnovalo
tématu Tibet. Obrázky z putování Věry Sukeníkové, Tibet ve filmu, výstava
křišťálového pokladu a zářičů starých mistrů Tibetu z Křišťálového kabinetu Brno,
meditační hudba, zpěv i zvuk šamanských bubnů, to vše se skrývalo pod názvem
Poselství ohrožené civilizace a bylo nabídnuto zájemcům o tento národ a jeho
kulturu.465 13. března se zase sdružení Bludný kámen věnovalo ženám. Genderová
tematika aneb ženy ve výtvarném umění v podobě přednášky Jany Štěpánové lákala
do Domu umění.466
Do 10. března trvala v Minoritu výstava „Pocta všem, kteří vzdorovali – cesta ke
svobodě a demokracii“, Konfederaci politických vězňů ČR – pobočka Opava se
podařilo shromáždit pěknou řádku fotografií a dokumentů vážících se k III. odboji.
Ve stejný den pokračoval oblíbený cyklus Večery s……, kde tentokrát herec
opavského divadla Martin Táborský divákům předestřel, jak se ke své tvůrčí dráze
462
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dostal a jak se na ni pohyboval, neboť nejen činohrou byl pan Táborský živ, ale i na
operetní jeviště zabloudil.467
Jazzový klub při Matici slezské chystal na 12. března ve vinárně U Přemka legendu
české kytarové scény – Michala Pavlíčka a Big Heads468, na konci března se pak
divákům představili také díky klubu vynikající bratislavští a pražští jazzmani v čele
s Andrejem Šebanem.
16. března se „juchalo“ v prostorách sálu Na Rybníčku. Již pátý ročník plesu Slezské
univerzity přivítal veselící se pedagogy a studenty, které čekala skupina Klasik,
diskotéka v malém sále, soutěže a hřeb večera – tombola.469
Vystoupení národopisných souborů, cimbálové muziky a ukázky lidových výtvarných
technik, to vše nabídl Dům dětí a mládeže 17. března pod názvem Velikonoce jsou za
dveřmi.470
19. března se otevřela v Domě umění velmi zajímavá výstava s pracemi nevidomého
slovinsko-francouzského fotografa Evgena Bavčara, která vznikla ve spolupráci
s Institutem tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě. Ve stejný den a ve stejné budově
otevřel ředitel Domu umění Martin Klimeš výstavu obrazů Procházka krajinou
zachycujících krajinu a přírodu v českem umění v druhé polovině 20. století.
A v neposlední řadě jste mohli navštívit v tomto dni oratoř Domu umění, kde byl
nainstalován působivý Kamenný koberec.471
Památník Petra Bezruče nabídl v březnu zájemcům výběr z grafické tvorby předního
českého umělce Petra Dillingera.
Club Classic No.5 vsadil na klasiku a promítal např. Divoké včely. Každý pátek
a sobotu se pak promítací sál proměnil na diskotékový rej.
Loutkové divadlo hostilo na konci března, přesněji 22.–24., amatérské soubory na
Přehlídce loutkářských amatérských souborů Moravskoslezského kraje. Mimo to
účinkovali na scéně loutkového divadla v měsíci březnu soubory Skřítci, Střess,
467
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Divadélko na dlani, Sněženky, ale i hosté z Mladé Boleslavi, kteří přivezli do Opavy
pohádku Čert a káča.
20. března si mohli návštěvníci Domu umění prohlédnout výstavu Procházka krajinou
věnovanou české krajině ve výtvarném umění druhé poloviny 20. století ze sbírky
Galerie Klatovy. Ve stejný čas se otevřela také výstava Annegret Heinl a Jan Steklík –
Kamenný koberec, takto totiž vypadala instalace valounků a kamenů různých,
převážně však oválných tvarů, v dormitáři Domu umění. Autoři díla se také podíleli na
hudební performanci, která doprovázela uvedení díla a jejímž autorem byl tchajwanský
umělec Chao-Ming Tung.472
Dům dětí a mládeže jarem a velikonoční atmosférou jen překypoval. Na akci
„Velikonoce jsou za dveřmi“ si celá rodina mohla vyzkoušet zdobení kraslic a perníků,
pletení proutí, výrobu velikonočních ozdob nebo si prohlédnout výstavu kraslic.
Zároveň také byla vyhlášena soutěž „O nejhezčího velikonočního beránka“.
Národopisné sobory a cimbálová muzika se účastnila 24. března přehlídky Vítání jara
v Kulturním domě v Dolním Benešově. 28. 3 si mohla mládež od 10 do 15 let
zaskotačit na velikonoční disko party na střelnici.
Matice slezská uspořádala v březnu v sále svého sídla diskusní večer na téma
Současné problémy Lužických Srbů.
27. března uspořádala opavská vlastivědná společnost StOpa v Klubu důchodců na
Masarykově třídě 25 přednášku významného opavského výtvarníka Miloše Kačírka
o opavských výtvarnících. O 14 dní dříve si mohli aktivní důchodci vyslechnout, jak je
to se situací bezdomovců v Opavě z úst povolaného – ředitele azylového domu
v Opavě Antonína Plachého.473
Ve stejný den pozvala do Slezského divadla agentura Karla Kostery ve spolupráci
s městem

Janáčkovu

filharmonii

s krásnou

hudbou

Mozarta,

Šostakoviče

či

Čajkovského. Mezi sólisty vystoupila např. klavíristka Ester Borovská, která
navštěvovala ZUŠ v Opavě.474
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Své nové album Druhé podání přijel do opavského kina Mír představit 28. března
František Nedvěd a ve vinárně U Přemka bluesově naladili Opavany slovenští
hudebníci Ďura Turtev a jeho Blues Club s hostem Andrejem Šebanem.475
Na

úplný

konec

března

naplánovalo

Slezské

divadlo

premiéru

jednoho

z nejvýznamnějších děl ruského dramatu Višňový sad od Antona P. Čechova. Roli
majitelky panství Raněvské ztvárnila Hana Vaňková, její dceru Aňu Kateřina Volná,
Charlottu Jana Paroulková a Jašu Zdeněk Jorda. Jako podnikatel Lopachin se
představí Petr Houska. Režie se ujal Zdeněk Černín. Autorem scény a kostýmů se stal
Jan Dušek a hudby David Rotter. „Výtvarná stránka by měla v lidech evokovat jak
realitu, tak obrazy, které mohou vypovídat o náladě a situacích, které se ve hře
odehrávají“, řekl režisér.476

Duben
„… ještě tam budem?“477 A to zase ne! Opustíme sedačky v kině a vyjdeme vstříc
dalším dobrodružstvím, která se nám nabízejí na začátku jara v Opavě.
Slezské divadlo naposledy nabídlo návštěvníkům hru Kdo se bojí Virginie Woolfové.
Několikrát potěšilo děti pohádkou O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce či pozvalo na svá
prkna divadlo ze Šumperka, aby zahrálo hru Ďábel proti Bohu.
Kino Mír lákalo na nový český film Výlet či divácky vyhledávaného Harryho Pottera
a kámen mudrců nebo americké romantické drama Střed světa.
Do kina Elektra zase lákali neodolatelní Dannyho parťáci, komedie ze zákulisí módních
přehlídek Zoolander či český výpravný film Andělská tvář.
Filmový klub v kině Elektra představil dva filmy režiséra Woodyho Allena Darebáčci
a Prokletí žlutozeleného škorpiona či film Andrej Rublev jednoho z nejvýznamnějších
filmařů sovětské éry a světové kinematografie vůbec Andreje Tarkovského. V rámci
festivalu Další břehy se promítal film o dvou novodobých andělech Nebe nad
Berlínem.478
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Loutkové divadlo nabídlo našim malým divákům pohádku Perníková chaloupka
opavského souboru Skřítci, Pásli ovce Valaši – soubor loutkových příběhů z Opavska
v podání souboru Opal či pohádku pro nejmenší Míček Flíček soboru Sněženky.479
Dům dětí a mládeže uspořádal v tomto měsíci např. okresní kolo soutěže dětských
lidových zpěváků pod názvem Opavský skřivánek nebo Májové setkání v Arboretu
v Novém Dvoře, kde vystoupily folklorní soubory a cimbálové muziky.480
Prostory Slezského divadla byly od dubna využívány nejen k divadelním představením,
ale i jako výstavní prostor. Své kresby tu vystavovala Eva Petrová, významná
osobnost české vědy o výtvarném umění. „Kreslím odmalička. Představy si realizuji
nejdříve v obraze, pak až ve slově. Většina mých kreseb předcházela próze nebo
veršům, ale nejsou to ilustrace,“ řekla autorka v tisku.481
Dne 5. dubna pokřtila své nové album v prostorách kavárny Zimního stadionu opavská
folková kapela Kopyto, čímž zároveň oslavila deset let svého působení na opavské
hudební scéně. Zpočátku tvořili kapelu pouze muži, po příchodu nových členek v roce
1994 došlo nejen ke změně ve složení, ale také v repertoáru. Na řadu přišla hlavně
vlastní tvorba. V současné době hraje kapela ve složení Simona Klásková, Lenka
Weiglhoferová, Šárka Černohorská, Pavel Machold, Jiří Pokorný a Ivo Vrbický.482
V Míru se ve stejném dni sešlo skvělé hudební uskupení v podobě Jarka Nohavici
a Karla Plíhala. Vystoupení bylo součástí jejich koncertního turné a představili na něm
i písně z nového filmového snímku Rok ďábla, kde si oba zahráli.483
Club Classic zval 11. dubna na vystoupení populární jesenické skupiny Priessnitz,
vinárna U Přemka zase na pražské seskupení Jakub Noha Band.484
Prvním velkým festivalem, kterým se otevírá již po šest let jaro a který pořádá město
a Slezská univerzita, je festival Další břehy. Všechny akce v programu, začínajícího od
11. a končícího 19. dubna, letos vycházely ze společného tématu „Krajiny andělů“.
Hlavní organizátor a kulturní referent magistrátu Mgr. Petr Rotrekl o tomto tématu řekl:
„Každý z nás je totiž anděl s jedním křídlem. Můžeme létat, jen když se obejmeme.“
479
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A tak nám své křídlo nabízeli různí andělé, z různých krajin, s různým posláním
a s různým poselstvím. Představil se Angel so Gil´avel (koncert Idy Kelarové
a Romana Rata v klubu Ostroj) – 11. 4., Andělé opavských hřbitovů (výstava fotografií
J. Siostrzonka v čajovně Bludný kámen), Andělé a démoni v díle Hieronyma Bosche
(přednáška B. Vurma v Loutkovém divadle) – 16. 4., 14. dubna byla představena
v rámci pořadu Co zbylo z anděla poezie vyvoleného básníka Jana Skácela, kterému
bylo dovoleno tykat si s anděly.485 Angelológia dějin (přednáška E. Páleše, který se
s p. Vurmem ujal teoretické vědecké a uměnovědné disputace) – 17. 4. nebo téhož
dne ve 20.00 Zdivočelý anděl (představení divadla VIZITA s herci J. Duškem
a M. Zbrožkem v Loutkovém divadle).486
18. dubna rozezněly Moravskou kapli písně židovského národa v podání pražské
skupiny Chesed. Program Šalom Alejchem nabídl posluchačům hlavně duchovní
písně.
A další setkání v přednáškách, projekcích filmů Zeffirelliho (Bratříček slunce, sestřička
Luna) nebo Wenderse (Nebe nad Berlínem) či divadel, z nichž je určitě třeba zmínit
pražské Divadlo Nablízko s představením Zahrada – 14. 4. Festival měl svoji třešničku
na dortu a tou rozhodně bylo divadelní představení ve Slezském divadle s názvem
Něžná. Ve hře o mužském a ženském míjení exceloval Jan Budař a Ivana Uhlířová.
Programy probíhaly hned na několika místech, a to např. v Loutkovém divadle, v kině
Elektra, v čajovně Bludný kámen nebo v Clubu Classic No. 5, ale i venku v prostorách
Ptačího vrchu, Ostrožné ulice nebo na Horním náměstí.
Nejživelnějším se stal pochod andělů centrem města v pátek 12. dubna neboli
1. celookresní slet andělů spojený s manifestací éterických bytostí a dobrých skutků.
I přes nevlídné počasí a mrholení se na účastnících průvodu zračila radost z něčeho
neobvyklého a průvod, který vyrazil z Ptačího vrchu a končil na Horním náměstí, čítal
několik desítek malých i velkých andělů. Každý, kdo přišel, dostal papírová křídla, aby
domů již nemusel jít po svých, ale letět. Někteří andělé nabízeli zcela speciální služby
jako např. přistřihávání křídel. Nevím, jestli této služby někdo z přítomných okřídlených
bytostí využil, ale určitě ji nikdo nepřehlédl. Před divadlem pak zazněla pro tuto
příležitost speciálně složená píseň Opavští andělé. Zajímavostí průvodu byl rozhodně
okřídlený labrador.
A jelikož jsou Další břehy také festival humoru a recese, nemohlo tomu být jinak ani
v tomto ročníku, kdy byla tandemem dvou výrazných opavských recesistů Koudelou
a Siostrzonkem založena nová strana pod názvem Andělská demokratická strana
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národně kavárenská. Její ustanovující sjezd proběhl 12. dubna v Clubu Classic No. 5
za doprovodu hudební skupiny Baykonur.
Cílem letošního ročníku Dalších břehů bylo slovy pana Rotrekla dát Opavanům
možnost věřit v setkání s nadpozemskými bytostmi – experty na porozumění, vědění,
lásku a soucit.487
17. dubna otevřeli v Galerii U Jakoba výstavu svých obrazů Ladislav Maria Wagner
a Barbara Issa Wagner.488
Pod kopulí obchodního domu Breda zahráli v sobotu 27 dubna modernu i klasiku
houslista Jaroslav Svěcený a klavírista Petr Malásek.489
Den na to měla svou premiéru ve Slezském divadle česká lidová opereta Na tý louce
zelený od Járy Beneše. Pod taktovkou hostujícího režiséra Tomáše Kočky vystoupili
Vladimír Němec, Věra Smolková či Zdena Mervová. Na scéně se objevil také pes
Žabži.490
Duben pokračoval v duchu studentských slavností vítání máje Majálesem, v letošním
roce pod názvem „Za branami II“ a pod taktovkou Asociace studentů a přátel Slezské
univerzity v Opavě. Studentská veselice začala 26. dubna tzv. bigbítem na Zimním
stadionu v rytmu opavské skupiny Psychonaut a dalších „hostujících“ kapel –
brněnských Swordfishtrombones, pražské Vltavy, hranických Silent Stream of Godless
Elegy a Vypsané fixy z Pardubic.491
30. dubna program pokračoval pro veřejnost vždy atraktivním a zároveň nejstarším
prvkem těchto jarních radovánek Majálesovým průvodem. Na jeho přípravě se podíleli
také studenti Mendelova gymnázia. Účastníci měli sraz u Domu umění a pak, věrni
názvu průvodu – Ptačí rej, se odvznášeli pod Ptačí vrch. Městem tak pochodovaly
neskutečné podoby obyvatel ptačí říše, bylo opravdu na co se dívat. V soutěži dvou
estétek obřích ptačích postav zvítězil se svou maskou Jan Krásl, student zdejší
umělecké průmyslovky, coby pelikán.492
Studentské radovánky pak pokračovaly festivalem Čarymáryfuk s hudbou i kouzly
v restauraci Střelnice. Mohli jste tu nasát tóny balkánské muziky Gorana Bregoviče,
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reggae Sultana Solimana – ostravsko-opavského seskupení anebo alternativní tvorby
pražské formace Už jsme doma.
Festival Další břehy a studentský Majáles však nebyly v dubnu jediné akce, které
přinášely svým návštěvníkům nevšední a hluboké zážitky.
Zcela ojedinělým zážitkem byla dubnová premiéra dětské opery Brundibár od Hanse
Krásy. Operu nastudoval pěvecký soubor Domino působící při Základní škole Ilji
Hurníka a řízený manažerkou souboru p. Evou Petrášovou a dirigentkou Mgr. Ivanou
Kleinovou. Představení je jedinečné právě v tom, že bylo složeno a hráno v pohnutém
prostředí terezínského koncentračního tábora. Na jedno z jeho tří provedení se přišly
podívat také čtyři tehdejší přímé aktérky, z nichž dvě dokonce pocházejí z Opavy.493
Slezský německý svaz otevřel v dubnu ve svém Setkávacím středisku na Horově
náměstí 2 výstavu k dílu o životě malíře a sochaře Vincence Havla, jenž žil
v nedalekém Hradci nad Moravicí. Svými díly se však zapsal i do historie města
Opavy, např. socha alegorie Opavy zdobí sady Svobody. Autoři výstavy však chtěli
upozornit i na méně známou malířskou tvorbu umělce. Výstava trvala po celý měsíc
duben.
Mezi krásné akce lze s jistotou zařadit koncert Jarka Nohavici a Karla Plíhala v kině
Mír dne 5. dubna pod názvem Úplně staré a úplně nové písně pořádaný agenturou
Rostislava Tomáše ve spolupráci s městem nebo představení tamtéž zvané „Švestka –
jevištní sklerotikon“ nikoho jiného než Divadla Járy Cimrmana, a to 7. dubna hned ve
dvou představeních – odpoledním a večerním.494
Slezské zemské muzeum uvedlo 8. dubna ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie
Slezské univerzity výstavu s názvem Dita Pepe (Hornsteinerová) – autoportréty, od
18. dubna pak výstavu s názvem Obrázky na skle lidové malířky Alžběty Fojtíkové.495
Projekce filmů České televize a beseda s „Valašskými divoženkami“, které opustily
civilizaci a rozhodly se žít na horách, to se skrývalo pod názvem večera „Kam nás
vede ženská intuice“, který nabídl Univerzitní klub v rámci projektu Gender 10. dubna.
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6. ročník festivalu Za vším stojí láska – setkání lidí dobré vůle, kteří pěstují především
duchovní hodnoty, toť heslo akce, kterou uspořádala Agentury Emy Martínkové ve
dnech 13. a 14. dubna v areálu klubu Ostroj Na Rybníčku. V těchto dvou dnech se
uskutečnilo např. představení Oráč a smrt s Alfrédem Strejčkem a Jitkou Molavcovou,
přednášky na téma Endogenního dýchání, tajemství čajových lístků či význam
makrobiotiky, výstava obrazů H. Víchové nazvaná Světla lásky či výstava fotografií M.
Víchy s názvem Ve světě přírody a další.496
Univerzitní klub nabídl 15. dubna v refektáři Domu umění Jařabiny s předsedou
senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Michaelem Žantovským a
náměstkem ministra obrany Jaroslavem Škopkem na téma „O reformě české armády
a vojensko-politickém postavení naší země“. Téhož dne se také sešli příznivci poezie a
mladí autoři semináře tvůrčího psaní Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské
univerzity na půdě BK, aby jim byla představena již desátá knížka veršů Lýdie
Romanské s názvem Den Latimerie.
20. dubna se vinárna U Přemka zaplnila v očekávání jedné z nejlepších bluesových
formací u nás Luboš Andršt and Blues Band s hostem – americkým zpěvákem
Ramblinem Rexem.
Pro milovníky vážné hudby uspořádala 23. dubna ve Slezském divadle agentura
Kostera společně s městem koncert Janáčkovy filharmonie Ostrava. Pod taktovkou
anglického dirigenta Pavla Altrichtera tu zazněly skladby Fibicha, Suka či Brahmse.497
Následující den přinesl opět nabídku milovníkům vážné hudby v podobě 5.
abonentního koncertu s názvem Dialog violy a klavíru. Lubomír Malý a Věra Hájková
zařadili do svého programu v minoritském klášteře skladby Beethovena, Glinky či
Paganiniho.498
Oddechový žánr nabízel Pragokoncert v podobě komedie Loupežníci na Chlumu od
Františka Ringo Čecha 25. dubna v Opavě v kině Mír.499
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26. dubna uvítala Opava v Domě umění děkana Technické univerzity v Liberci
a odborného pracovníka Kanceláře prezidenta republiky Ing. arch. Zdeňka Lukeše, aby
tu pohovořil o Janu Kotěrovi, zakladateli moderní české architektury.
Na konci dubna se v Památníku Petra Bezruče na Ostrožné ulici otevřela výstava
umělecké knižní vazby žamberského knihařského mistra Jiřího Fogla.500 Výstavní
budova

Slezského

(Hornsteinerové).

zemského

muzea

nabídla

Autoportréty

Dity

Pepe

501

Květen
„Studený máj, v opavském kulturním kotli ráj.“ 502
Kino Mír přineslo novinky v podobě českého dobrodružného filmu Únos domů
s Vojtěchem Kotkem v hlavní roli, japonský horor Temná voda či americké
dobrodružství ve filmu Král Škorpion.
Kino Elektra uvedlo v tomto měsíci čtyři novinky z české produkce. První novinka,
české drama, Zatracení byl divákům nabídnut 14. května, poté se promítal letošní film
Petra Zelenky Rok ďábla s Jarkem Nohavicou a skupinou Čechomor v hlavní roli,
rodinné drama Archa pro Vojtu a drama pojednávající o drogové tematice Perníková
věž.503
Filmový klub nabízel např. klasiku v podobě filmu Woodyho Allena Celebrity, na jehož
promítání přišla s diváky diskutovat překladatelka Dana Hábová.504
1. května se otevřely brány kulturního domu Psychiatrické léčebny, tedy prostory za
pomyslnými branami, utvářenými v naší společnosti, kde se mohla přijít veřejnost
podívat na divadla či hudební produkce. Odpoledne 2. května na Horním náměstí bylo
věnováno neziskovým organizacím …aneb zkuste si to sami II. Veřejnost si mohla na
vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je být handicapovaný. Mohli si zkusit jezdit na invalidním
vozíku, chůzi s vodicím psem či nalévat vodu a mazat chléb se zavázanýma očima.505
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Závěrem nechali studenti o sobě vědět Afterdeath techno party přímo v areálu
univerzity na Masarykově třídě v pátek 3. května. 506
Dům umění nabídl od 8. května Thonetky, od secese k Bruselu, současný design
židle…neboli židle jako objekt pod názvem „O židli“. Své zastoupení v této
retrospektivní výstavě měly např. i židle navržená Milanem Knížákem nebo Bořkem
Šípkem.507
Od 2. do 30. května pořádala Umělecká agentura MgA. Tomáše Thona již
II. Mezinárodní varhanní festival barokní hudby, který probíhal převážně v chrámě sv.
Ducha na Masarykově ulici, ale i např. v aule Církevní střední varhanické školy na
Beethovenově ulici. Návštěvníci se mohli zaposlouchat do tónů např. vlámské, české,
španělské nebo francouzské varhanní hudby. Úvodní vstup do festivalu obohatilo čtení
barokních kázání a přednes poezie v podání Miluše Janské, Petra Klimeše
a Emanuela Křenka. Jednalo se o první přehlídku opavských varhaníků s profesionální
formací. Festival navštívili také umělci z Německa a Belgie.508 Mezi významné
účinkující patřil např. Boris Míček, který představil jihoněmeckou varhanní tvorbu či
Barbara Filli z Německa, která v Opavě předvedla především hudbu J. S. Bacha.509
Festival ukončili poslední májový čtvrtek v kostele sv. Ducha mladí varhaníci Jakub
Janšta a Petr Čech skladbami J. S. Bacha, G. Frescobaldiho a jiných, koncert
doprovázel čtením barokních kázání a poezie Emanuel Křenek, herec Slezského
divadla.510
V loutkovém divadle hráli 5. května Skřítci dětem pohádku Perníková chaloupka,
15. května se mohli ti nejmenší přijít potěšit loutkovou pohádkou Míček Flíček.511
Na pozvání Jazzového klubu Matice slezské přijelo 9. května zahrát do vinárny
U Přemka Robert Balzar Jazz Trio z Prahy.512
15. května představil v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie hudbu J. S. Bacha
a francouzských mistrů vynikající varhaník Pavel Černý v rámci abonentních koncertů
vážné hudby.513
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19. května nabídlo Slezské divadlo premiéru hry o milostném trojúhelníku
Ochocholení. „Při režírování jsem brzdil své představy a držel jsem se klasického
vyprávění a hru nechal v jejím původním tvaru,“ řekl režisér František Hromada.514
Spolek přátel Domu umění uspořádal 10. května v refektáři večer s Ondřejem Hýblem
na téma japonského zenbudhismu.515
Do Opavy dorazil 14. května mezinárodní festival dokumentů o lidských právech Jeden
svět, jehož již čtvrtý ročník, pořádaný společností Člověk v tísni, jejíž členové přijeli na
slavnostní zahájení 15. května. Dopoledne se promítalo školám, odpoledne veřejnosti
v klubu Classic. Ty, kterým není lhostejný lidský osud v různých končinách našeho
kulatého světa, uvedl film do témat: vyrovnávání se s minulostí, globální ekonomika,
válečné prostředí, rituály a tradice, soužití gayů atd. Festival skončil 16. května.516
„Letos jsme se rozhodli promítat poprvé i pro lidi, kteří z nejrůznějších důvodů
nemohou na filmy přijít sami, to znamená ve vojenských posádkách, dětských
domovech, nemocnicích, domovech důchodců a také ve věznicích,“ řekla Jana
Keprtová ze společnosti Člověk v tísni. Filmy na téma opuštěných dětí v Moskvě,
o drogové problematice v Lotyšsku a o osudech gangu skinheadů zhlédla asi
padesátka vězňů v opavské věznici.517
Klub důchodců nabídl 15. května přednášku pedagoga Slezské univerzity Dana
Gawreckého o Opavě v roce 1848.518
16. května proběhla vernisáž velmi úspěšné výstavy Opavské parky v proměnách
času, která popisovala osudy zdejších parků od baroka po dnešek. Fotografie, plány,
dobová vyobrazení, krásné zákoutí s lavičkou pod historickou lampou, to vše se
nabízelo ve výstavní budově Slezského zemského muzea až do konce letošního
srpna. Autorem výstavy byl Pavel Šopák, historik umění vyučující na Slezské
univerzitě v Opavě.519
Ve stejný den si mohli posluchači vážné hudby zajít pro mimořádný zážitek do
sněmovního sálu minoritského kláštera, kde vystoupila Iva Bittová spolu se
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Škampovým kvartetem. Prezentovali tu nejen tvorbu Leoše Janáčka, ale také vlastní
tvorbu I. Bittové.520
V druhé polovině května otevřela Galerie U Jakoba na Dolním náměstí výstavu obrazů
Josefa Velčovského a plastik a keramiky Ladislava Janoucha.521
Pěkně roztančit náměstí v rytmu bubnů se podařilo slunečného 22. května rádiové
stanici Frekvence 1 za podpory města Opavy na akci „Cambus“ na Horním náměstí.
Programem provázel a na zábavnou strunu ladil sympatický moderátor Petr Lesák
spolu s Ivanem Vodochodským a Mojmírem Maděričem. Přišlo se podívat hodně
mladých rodin s dětmi, protože slunečné odpoledne nabízelo mnoho zajímavých
soutěží právě pro ně. Snad největším překvapením bylo vystoupení bruntálské skupiny
Jumping Drums, jejíž členové hrají pouze na bubny.522
Odpoledne volně navázalo na hudební program Setkání dechových orchestrů Opava
2002 na Horním náměstí. Svůj repertoár tu předvedly dechové soubory např. ze ZUŠ
Opava, Vítkov, uskupení Dechová hudba Ostroj Opava a dokonce dechový soubor
z Německa.
A v rámci sedmého abonentního koncertu se v minoritském klášteře představilo
Smetanovo Trio s koncertním programem „Klenoty hudby XX. století“.523
V úmorném horku 25. května bylo blaze u sklenice dobře vychlazeného piva, a tak
všichni, kdo zlatavému moku fandí a zároveň je neurazí dobrá hudba, se mohli přijít
podívat hned po obědě na nádvoří opavského pivovaru Zlatovar a setrvat zde až do
nočních hodin. Byli totiž účastníky Open Air Festivalu Dobře vychlazená hlína.
Vyprazdňování půllitrů doprovázela vystoupení takových skupin jako Psychonaut,
Baykonur, –123 minut či Kryštof.524
28. května čekala v prostorách vinárny U Přemka nadšené posluchače jazzové hudby
skutečná lahůdka, a tou byl kubánský hudebník Lazaro Cruz s doprovodnou
brněnskou skupinou Jazz Harassement.525
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Předposlední květnový den si zahrál ve vinárně U Přemka folkový písničkář Wabi
Daněk v doprovodu kytaristy Miloše Dvořáčka.526

Červen
„……studený – Opavan krčí rameny“527. Není možné stihnout vše, stejně tak jako není
možné sáhnout ve výběru vedle.
Hned 1. červen je přece velký svátek věnovaný dětem, co se jim v Opavě nabízelo
v tento den? Slezské divadlo odehrálo 1. a 2. června čtyři představení pohádky
O ptáku Ohniváku a lišce Ryšce. Areka ve spolupráci s Fondem ohrožených dětí
a Eurotopia Opava uspořádala pro děti výlet do ostravské ZOO. Agentura Rajka zvala
na Velkou pohádkománii do Obchodního domu Breda, děti si tu mohly zazpívat,
zatancovat či absolvovat pohádkový labyrint. Stanice mladých turistů a přírodovědců
zvala děti na den plný her a soutěží do Hasičského domu v Kateřinkách. Arboretum
v Novém Dvoře udělalo Den otevřených bran. 2. června se mohly děti vydat na
procházku do pohádkového lesa, kterou jim připravil Klub českých turistů. Sraz měli
účastníci u starého pivovaru ve Stěbořicích. Sportovně střelecký klub Ostroj Opava
a Junák, svaz skautů a skautek ČR, dětem připravili 9. června pro děti i jejich rodiče
soutěže ve střelbě vzduchových zbraní, střelby z malorážních zbraní na střelnici Na
sv. Anně.528 Mateřské centrum OASA se věnovalo dětem 2. června ve svém centru na
Válečkově ulici 16.529
Dále se představí filmová nabídka. Kino mír promítalo hlavně filmy zahraniční, např.
americké drama Na křídlech vážky či pokračování legendárních Star Wars s názvem
Epizoda 2 – Klony útočí nebo animovanou pohádku americké výroby Návrat do Země
Nezemě. Milovníci české kinematografie si mohli zajít na novinku režisérky Alice Nellis
Výlet či pohádku Mach, Šebestová a kouzelné sluchátko.530 Filmový klub nabídl
v červnu pouze komediální příběh Pohár.531
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4. června se zájemcům otevřela ve výstavní budově Slezského zemského muzea
výstava Exotická fauna. Divákovi se tak představila preparovaná zvířena všech
světadílů ze sbírek nejstaršího muzea u nás.532
Slezské divadlo nabídlo 9. června premiéru hry Don Pasquale, patřící k vrcholným
dílům Gaetana Donizettiho. „Komedie má rokokový rámec, což je typické právě pro
buffo operu, ale zároveň v ní divák najde i moderní prvky. Věříme, že když divák
nebude praskat smíchy určitě vyloudíme alespoň úsměv na tváři,“ řekla režisérka
opery Jana Pletichová Andělová, která na hře spolupracovala s hostujícím slovenským
režisérem a dirigentem Lubomírem Mikeskou. Titulní roli zamilovaného staříka ztvárnil
Evžen Trupar a Václav Marek, zkušenou vdovu Norinu pěvkyně Olga Procházková
a Katarína Kramolišová. Mladého Ernesta zahraje Alexandr Vovk a Michael Vojta
a role intrikářského doktora Malatesta se zhostil Michal Mačuha a hostující sólista
ostravské opery Vojtěch Kupka.533
Léto bylo také ve znamení již osmého Evropského svátku hudby v Opavě,
Beethovenova Hradce a Etnojazzu. Jako první se ve dnech 9. až 14. června rozezněly
prostory na zámku v Hradci nad Moravicí, a to v duchu nesmrtelné a nadčasové hudby
Ludwiga van Beethovena, ale nejen jeho. Po čtyřech letech festival patřil opět
houslistům a zahájení jeho laureátce Haně Kotkové. Náročná tříkolová soutěž začala
10. června. Mezi 37 přihlášenými první soutěžní skupiny do 19 let byli studenti téměř
všech konzervatoří v naší zemi, ale také hosté z Polska, Německa a Slovenska. Ve
skupině do 30 let se přihlásilo 25 účastníků, a to i z Lotyšska, Japonska a Slovenska.
Výkony hodnotila mezinárodní porota, jejímž předsedou se stal pedagog Hudební
akademie v Drážďanech Ivan Ženatý. Zahraničí zde zastupoval Semyon Yaroshevich
z Jeruzaléma. Poslední den festivalu patřil vítězům. Třetí místo mezi houslisty obsadila
Veronika Panochová, druhou cenu získala Petra Vilánková, první cenu získal Jiří
Vodička, laureátem se stal Petr Grabowski, v kategorii nad 19 let získal 1. cenu Roman
Patočka. Nad úspěšným průběhem akce bděla Správa zámku Hradce nad Moravicí,
Matice slezská v Opavě a Městský úřad v Hradci nad Moravicí. Ač to není akce
probíhající v Opavě či pořádaná městem Opavou, přesto jde o významnou regionální
akci, o které je důležité se zmínit.534
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10. června si senátor Jařab pozval do svého pořadu Večerní Jařabiny herce, režiséra
a ředitele projektu Konto Bariéry Jana Kačera. Hovořilo se tedy o divadle, filmu
a charitativní činnosti.535
Již třetí ročník soutěže O cenu primátora vyústil 11. června slavnostní vernisáží
a předáváním cen a diplomů nejlepším účastníkům v prostorách Základní umělecké
školy na Solné ulici. Letošním tématem a zadáním soutěže se stalo motto „Opava –
město sportu“. Stovky prací opavských dětí a mladých lidí byly posuzovány ve třech
oblastech (výtvarná část, výtvarná část – kategorie uměleckých škol, literární část).
V každé části bylo několik kategorií. Letos přišlo tolik kvalitních prací, že ve výtvarné
části bylo uděleno hned několik prvních míst v první kategorii a několik třetích míst ve
čtvrté kategorii. Ocenění na prvních třech místech získali dárkové poukázky do
hypermarketu Globus, ocenění čestným uznáním pak knihu. Jelikož oceněných bylo
opravdu mnoho, zmiňme aspoň ty na nejvyšším stupni. Ve výtvarné části v I. kategorii
zvítězila Eliška Weberová, Denisa Bravencová, Kateřina Ignácová, Lukáš Doležel, ve
II. kategorii bylo uděleno pouze čestné uznání, vítězem III. kategorie se stal Tomáš
Mažgút, ve IV. kategorii byla udělena dvě první místa, a to Adamu Kubettovi a Janě
Hendrychové, v V. kategorii zvítězil Ivan Tázlar.
Ve výtvarné části – kategorii uměleckých škol obsadili první místo Nina Mahrová,
Anežka Navarová, Kateřina Honková, Michaela Cáhlová a Zuzana Hanušková. První
místo za poezii v literární části získali Markéta Nováková, Jan Kočšák a Marta Slívová,
za prózu Martin Erben, Darina Klučková a Kateřina Veselovská.536
12. června uzavřeli plejádu abonentních koncertů hrou na varhany Věra Heřmanová
a na trubku Miroslav Holub. V Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie tak zněla hudba
Mozarta, Händela či Messiaena.537 Výtěžek ze vstupného byl věnován Ústavu sociální
péče pro mládež a Domovu důchodců.538
Tradiční oslava Evropského svátku hudby proběhla 21. června, tedy přesně v den
letního slunovratu. Oslava živé hudby a nabídka šíře a různorodosti hudebních
produkcí měla opět přilákat zájemce na náměstí, ulice, do parků a zahrad měst. A věru
toho nebylo málo. Na Horním náměstí, v budově Slezského zemského muzea nebo
v atriu vinárny U Přemka si náhodní procházející nebo návštěvníci mohli poslechnout
veselou notu dechové hudby, ocenit umění krásných mažoretek, zanotovat si známé
535
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country, folkové nebo bluesové skladby či se pohupovat v rytmu swingových kapel.
Své síly při organizaci spojili Město Opava, Dům dětí a mládeže, ZUŠ Václava Kálika
a Univerzitní klub – čajovna Bludný kámen.539
22. června uspořádal opavský klub Wee West v areálu Jezdeckého oddílu OpavaKateřinky Westernové prázdniny pro děti. Pro děti tu měl připravený program Jaroslav
Čejka, ukázky country tance předvedli chovanci Mariana, představila se školní kapela
ze Slavkova.540
Tak trochu z jiného hudebního soudku čerpali účastníci již čtvrtého ročníku
mezinárodního festivalu etnické a jazzové hudby Etnojazz 2002. 29. června jej v areálu
zámku v Dolním Benešově pořádal Jazzový klub při Matici slezské ve spolupráci
s Bludným kamenem. Hosté přijeli až z Jakutska (Borisa Stěpanidova), nechyběli však
ani naši sousedé z Polska a Slovenska (Woodoo Jazz vision). Z našinců se představili
např. brněnský Gulo čar nebo pražské Gumbo či Organic.541

Červenec
„…….nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na kulturní veselice.542
Prázdniny byly sice v opavské kulturní nabídce znát, přece ale přinesly některé
zajímavé kulturní zážitky.
Slezské divadlo prožívalo divadelní prázdniny, přesto herci opavského divadla odehráli
v červenci čtyři divadelní představení, nebylo to ale v prostorách budovy na Horním
náměstí, ale v areálu zámku v Hradci nad Moravicí. Divákovi byl nabídnut Sen noci
svatojánské, derniéra Mamzelle Nitouche a Žebravého studenta a představení
Requiem.
Kino Mír si udělalo dvoutýdenní prázdniny na přelomu července a srpna, v červenci
však stačilo odpromítat akční drama s Bradem Pittem Sedmý hřích, pohádkové sci-fi
Spider-man či Pekelnou ženskou.
Kino Elektra si dopřávalo v červenci prázdniny.543
Prázdniny byly také ve znamení promenádních koncertů v Sadech Svobody na Ptačím
vrchu. Dům dětí a mládeže ve spolupráci s městem Opava tu v červenci zval na
539
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Dechový orchestr Hradec, Dechový orchestr Ostroj Opava, Malou hlučínskou
dechovku F. Pravdy a Slezskou kapelu.544
Památník Petra Bezruče otevřel 8. července výstavu grafické tvorby slovenského
humoristy Ivana Kováčika. Autor představil svoji představu o současném světě také
v Opavě s notnou dávkou nadsázky a humoru. Obyčejný hřib zdobil čárový kód, etiketa
či ostny.545
Dům umění uvedl 17. července hned dvě výstavy. Vizuální poezii tu opavské veřejnosti
představil Karel Adamus, Jitka Géringová zase své dílo pod názvem Upečeno.546

Srpen
Srpen z počátku-li hřeje, zima pak se dlouho sněhem skvěje.
Kino Mír po čtrnáctidenní přestávce pokračovalo v nabídce zahraničních filmových
titulů, mezi které patřila sci-fi komedie Muži v černém II nebo např. komedie s Hugh
Grantem Jak na věc.
Kino Elektra začalo promítat po měsíční přestávce a nabídlo např. americkou novinku
natáčenou také v České republice Hartova válka, Spider-mana či české drama
o drogách Perníková věž.547
7. srpna začal vystavovat své obrazy v Galerii U Jakoba umělec Paolo Dalponte
z italského Lomasu. V Opavě se prezentoval svým kresleným humorem.548
Město Opava uspořádalo 24. srpna ve Sněmovním sále minoritského kláštera Sobotní
koncertní matiné, na kterém vystoupil Donna Quartet sestávající z houslistek Dany
Sukové, Lenky Zichové a hráček na violu Gabriely Jirákové a na violoncello Ivety
Vackové. Společně s quartetem vystoupili také hosté z Řecka – flétnistka Sofia
Mavrojanidu a kytarista Aris Chatzystavru vystupující jako Duo Arioso, hrající starou
i soudobou hudbu.
Řečtí hudebníci vystupovali i následující den v Domě umění na večerním
představení.549
544
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V rámci promenádních koncertů se posluchači dechové hudby mohli v srpnu těšit na
Weissovanku z Hlučína-Darkoviček, Veselou sedmu z Dolního Benešova, Malý
dechový orchestr Pavla Hanslíka nebo na Městský dechový orchestr mladých
z Dolního Benešova.550

Září
„Teplé září – dobře se opavskému diváku daří.“551
Jakpak také ne, když nabídka opět nezklamala. Opavská kina nabízela novinky stejně
jako osvědčenou klasiku. Slezské divadlo hostilo Janáčkovu filharmonii i pražské herce
z Divadla pod Palmovkou.
Kino Mír nabídlo českou akční novinku Česká spojka či film o komplikovanosti vztahů
Musím tě svést. Z nabídky zahraničních filmu se promítala např. novinka Jmenuji se
Sam a Prostě sexy.
Kino Elektra nabídlo odpolední promítání legendárního sci-fi snímku E. T. –
mimozemšťan, večer pak např. americkou sci-fi komedii Muži v černém II a novinku
režiséra Pedro Almodóvara s „poetickým“ názvem Amores perros – Láska je kurva.
Filmový klub představil 16. září filmové projekty Ctibora Turby, známého mima a hosta
festivalu Bezručova Opava, nesoucí názvy Giro di vita, Hanging man či Alfrédův
překážkový běh. Poté klub nabízel dva filmy oceněné na filmovém festivalu v Cannes –
italský snímek Synův pokoj a francouzský Mulholland drive.552
Univerzitní klub pozval 3. září do čajovny Bludný kámen v Opavě skutečné osobnosti
literárního světa. Arnošt Lustig a František Cinger tu přišli představit svou novou knihu
3x18 /postřehy a portréty/.553 Návštěvníci se mohli osobně ujistit, že Arnošt Lustig má
pověst optimistického, veselého starého pána. „Všichni čekají, když mě potkají, že
budu zkroušený, protože jsem tolik vytrpěl. Ale já nejsem. Já mám rád lidi, já mám rád
život a rád se směji,“554 řekl spisovatel.
5. září byla ve Slezském zemském muzeu k vidění výstava věnující se archeologickým
nálezům z období středověku nalezených na území Opavy.
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Festival Bezručova Opava
Jeho čas přichází každoročně zároveň s obdobím, kdy létu již pomalu dáváme sbohem
a ve vzduchu začíná poletovat babí léto – letos začal 11. září s tématem Průniky
a paralely současného umění. Proč zrovna tento název? Organizátoři to vysvětlují tím,
že mnohdy umělce políbí najednou i dvě múzy a on tak tvoří nejen na svém písečku,
ale zasahuje i do jiných uměleckých sfér. Malíř nachází inspiraci v hudbě, hudebník je
okouzlen a inspirován nádhernými verši. K prolínání nedochází pouze ve tvorbě
umělců, prolínají se také umělecké žánry, umělecké směry. A právě o tomto pronikání,
o hledání souběžného vyjádření téže myšlenky v různých materiálech či o hledání
směrů umění nového věku byl nejstarší multižánrový opavský festival Bezručova
Opava 2002.
Vernisáže, divadelní a filmová představení, přednášky, koncerty, alternativní umění
a mnoho

dalšího

a samozřejmě

nezbytné

slavnostní

fanfáry

z věže

Hlásky

upozorňující na zahájení a ukončení festivalu či pocta Petru Bezruči, po kterém nese
festival své jméno, u jeho hrobu na Městském hřbitově. To vše každoročně naplňuje
kulturní atmosféru Opavy. Bylo by mnohé, co by se dalo o tomto počinu přesahujícím
hranice regionu napsat, zmíním se však výběrově jen o akcích, které mě zaujaly či
jiným způsobem vyčnívaly z této nabídkové mozaiky. Vše ostatní bylo podrobně
popsáno v bulletinu, který každým rokem tuto akci slovem i obrazem doprovází.
Od 11. září byla oku pozorného diváka otevřena výstava s názvem Počítačová grafika
Opava 2002 v prostorách Památníku Petra Bezruče.
Téhož dne začala výstava optických a zvukových instalací v bývalé továrně Karnola.
Návštěvníkovi muselo být hned po příchodu jasné, že se nebude jednat o tradiční
představení. V prostoru byly poházené odpadky, rozbité okenní tabulky, staré cedule.
V přízemí se konalo představení Oratorium mašinérie, recesisticky pojatý „koncert
komorního cyklu v provedení opavské industriální filharmonie“. Posluchači se tak
dostali do zvukové vířivky zvuků míchačky, brusky, fénů a plechů. V horních patrech
studenti prezentovali výsledky čtyřdenního workshopu. Bylo tu možné spatřit kovovou
sochu z plechových odpadků či slyšet zvyky vytvořené počítačovými programy.555
Za zhlédnutí určitě stálo divadelní představení „Nejsem svůj pes“ s hercem Jiřím
Pechou a Divadlem jednoho herce v Divadelním klubu 13. září. „Nevím už, jestli jsem
to všechno prožil jako pes, nebo jestli se to stalo mně, jako člověku,“ řekl tento muž
s velmi osobitým humorem.
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Neobvyklé spojení vědy o umění a humoru přinesl Zdeněk Korčián, autentický doktor
kunsthistorie a klaun v jednom se představil 15. září v Divadelním klubu v představení
Neslyšitelný řev umění. V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v tom samém dni
proběhla ve večerních hodinách Hudební paleta II – koncert Petra Čecha a členů
České filharmonie.
17. září se představil v Opavě světoznámý mim Ctibor Turba ve hře Nouzový
propadák. „A nakonec zmizel z podia, posadil se do první řady a závěrečný potlesk si
vychutnával jako prostý divák, dokonce mu sám ještě přizvukoval. Turba se v Opavě
představil jako vynalézavý komik, který své mimické umění prezentoval formou
„neumění“,“ komentoval jeho výkon tisk.556
Rada města rozhodla, že pro tento rok obdrží prestižní Cenu Petra Bezruče filmový
režisér Bohdan Sláma.557 Jeho filmový debut sbíral ocenění nejen u nás, ale i ve světě.
Tento opavský rodák, stár 35 let, vystudoval opavské gymnázium a poté v Praze
ČVUT a FAMU. K jeho prvotinám patří sedmnáctiminutový snímek natočený ještě na
FAMU s názvem „Zahrádka ráje“, který byl zařazen spolu s dalšími dvěma krátkými
filmy v rámci Bezručovy Opavy do distribuce pod názvem Radhošť. Film, kterým na
sebe Sláma upozornil, byly Divoké včely. Snímek získal nejen Českého lva 2001 za
vedlejší roli pro Zuzanu Kronerovou, ale také na 10. ročníku Finále Plzeň cenu za
nejlepší ženský herecký výkon pro Tatianu Vilhelmovou, dále cenu za nejlepší debut
a cenu Asociace českých filmových klubů, cenu SKYY na San Francisco International
Film Festival, cenu Grand Prix „Perla světa“ pro nejlepší zahraniční film na festivalu
v Soči a Hlavní cenu VPRO Tiger Award IFF v Rotterdamu za „režii a jemný humor“.
A proč Divoké včely? Sláma říká, že název má evokovat tajemství, neklid a touhu. To
všechno přináší v příběhu mladých lidí izolovaných svým životem na venkově ve svém
uzavřeném světě kdesi na severu Moravy. Film byl natáčen v Jiříkově na Bruntálsku.558
Svůj večer v Opavě měl Bohdan Sláma 18. září v kině Mír, kde mu byla předána cena
a představeny filmy Zahrádka ráje a Divoké včely.
Den poté nemohla všem milovníkům historie ujít přednáška v Moravské kapli.
Přednášející Martin Wihoda, vyučující na Slezské univerzitě obecné středověké dějiny,
zaujal posluchače tématem Čas strachu, historie ve věku nejistot.
V pátek 20. září proběhla vernisáž výstavy grafik slovenské výtvarnice Kataríny
Vávrové. Malířka se věnovala tématu Škriatkovia a duchovia.559
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Třešničkou na dortu bylo pro milovníky divadla jistě představení pražského divadla Pod
Palmovkou, které do Opavy přivezlo hru Henrika Ibsena Peer Gynt a odehrálo ji ve
Slezském divadle 21. září. V titulní roli se představil populární Jiří Langmajer.560
Festival ukončila den nato kouzelnická show Magic cocktail 2002 v Klubu Ostroj
a koncert žáků a učitelů opavských škol Pocta Iljovi Hurníkovi ve Sněmovním sále
minoritského kláštera.561
V Opavě však proběhlo v měsíci září i několik zajímavých akcí, které nesouvisely
s festivalem Bezručova Opava.
Jazzový klub při Matici slezské uspořádal 19. září ve vinárně U Přemka koncert toho
nejsoučasnějšího a zároveň nejenergičtějšího jazzu, jaký prezentuje mladá kapela
Muff.562
Zcela z jiného soudku byl koncert v kině Mír 14. září. Agentura Mazel pozvala do
Opavy dechovku Krajanku.563
StOpa uspořádala 18. září v budově ředitelství nemocnice na Olomoucké ulici
přednášku MUDr. Pavla Vágnera o novém pavilonu chirurgických oborů ve Státní
slezské nemocnici.564
Janáčkova filharmonie hostovala 19. září ve Slezském divadle, aby tu v rámci
1. abonentního koncertu předvedla své skvělé provedení hudby B. Martinů či
M. P. Musorgského.565
21. září si mohli zájemci přijít poslechnout do Domu umění přednášku prof. Milana
Sobotky z Univerzity Karlovy o tom, jak smýšleli velcí filozofové o smrti.
Slezské zemské muzeum uspořádalo 23. až 27. září mezinárodní konferenci na téma
Archeologie středověku.
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24. září rozezněla prostory Moravské kaple v Domě umění moravská, bulharská
i romská muzika v podání zpěváka, herce a operního režiséra Tomáše Kočky a jeho
orchestru.566
Na téma Kultura a politika po roce 1948 přednášel mladý PhDr. Jiří Knapík, absolvent
Slezské univerzity, v Klubu důchodců na Masarykově třídě č. 25. Akci pořádala
StOpa.567
Abonentní koncerty pokračovaly jedinečným hudebním počinem v podání Pearl tria
sestávajícího z japonské klavíristky Rumi Itoh, českého houslisty Bohumila Smejkala
a violoncellisty Antonína Gála. Akce proběhla ve Sněmovním sále 26. září.568
O tři dny později se v Clubu Classic No. 5 představila undergroundová legenda
DG 307 s uhrančivým zpěvákem, básníkem a skladatelem Pavlem Zajíčkem.569

Říjen
„…hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se na Opavu dívá.“570
Zvláště když nabídka v kinech je povzbudivá a je naplněná samými novinkami
převážné však zahraniční výroby. Kino Mír uvedlo např. americké filmy Stroj času,
skvělou akční podívanou Agent bez minulosti či drama Nevěrná nebo animovanou
pohádku Myšák Stuart Little 2. Program v kině Elektra začal dobrodružným americkým
filmem Blade a pokračoval dalšími zahraničními novinkami jako film Jak na věc či
Spiderman. Na konci října ale mohli diváci zhlédnout českou novinku s názvem Smradi
režiséra Zdeňka Tyce.571
Filmový klub nabídl novější lahůdky jako např. film o době Ludvíka XIV. Král tančí
s nádhernou hudbou Lullyho či životopisný snímek Oscar Wilde, ale i filmové veterány
jako jugoslávský snímek Mistr a Markétka z roku 1972 či český film Valerie a týden
divů režiséra Jaromila Jireše z roku 1970. Na konci října se opavskému divákovi
nabídla projekce sedmi amatérských filmů Tomáše Vorla, známých také jako Vorlova
Sedmička.572 Představila se tak např. parodie na japonské filmy s názvem „Zákon
566

Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 39, str. 7. ISSN 1212-2041.
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, září, str. 16.
568
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 39, str. 7. ISSN 1212-2041.
569
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, září, str. 15.
570
Pranostika zní: Říjen hodně větrů, dešťů mívá, někdy přece vesele se dívá.
571
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, říjen, str. 7.
572
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, říjen, str. 7.
567

171

samurajů“,

groteska

o

škaredém

chlapci

Kašpárek

či

kombinace

hraného

a animovaného filmu Ze života popelnic.573
Dne 2. října se v Moravské kapli roztančily snad i židle. Koncert tu měla mladá romská
kapela z Hradce Králové Terne Čhave.
Českou premiéru tragigrotesky Ubohý večer od ostravského dramatika a pedagoga
Tomáše Vůjtka hostil 3. října Divadelní klub na Rybím trhu. V satiře na malost lidských
životů některých našich současníků se v hlavní roli matky Elvíry představila Karla
Pyšková, jejího sečtělého syna Františka ztvárnil Zdeněk Jorda a roli těhotné dcery
Gabriely Sabina Figarová.574
4. října pozvala agentura Musilová do kina Mír divadlo Skelet s představením
Vražedné dědictví.
StOpa zvala 9. října na přednášku na aktuální téma „50 let trolejbusů v Opavě –
informace o MHD. Téhož dne se na pravidelné matiční diskusní středě probíralo téma
Matice opavská a české školství ve Slezsku. Diskuzi zahajovala Mgr. Jaromíra
Knapíková.575
10. října se ve Slezském zemském muzeu otevřela výstava s názvem Loutky rodiny
Pflégrů z Brušperka a v Klubu Ostroj zazněly v podání Dechové hudby Opava melodie
stříbrného plátna.576
V rámci projektu Pohyb – Zvuk – Prostor, za kterým stojí Asociace studentů a přátel
Slezské univerzity ve spolupráci s městem Opava, přijela do Opavy 11. září
koncertovat Iva Bittová a Čikori, Marian Varga, Luboš Fidler a Oldřich Janota či Petr
Nikl. Akce proběhla v prostorách minoritského kláštera.577
V polovině října vyjel pěvecký sbor Domino ze Základní školy Ilji Hurníka pod vedením
sbormistryně Ivany Kleinové do Strasbourgu, aby zazpíval operu Brundibár na
letošním zasedání Rady Evropy, které se věnovalo problematice holocaustu
prostřednictvím uměleckých produkcí.578 Soubor byl přijat našim velvyslancem Jiřím
Muchou v jeho rezidenci. Konference se účastnila i ministryně školství ČR Petra
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Buzková, která se s dětmi setkala, aby vyjádřila své díky. Děti však nezpívaly jen ve
Strasbourgu, ale také např. v německém Hinterschmidingu.579
Skvělý kulturní zážitek přinesl koncert, který nachystal Jazzový klub při Matici slezské
na 17. října. Ve vinárně U Přemka zahrál Laco Dezci a jeho Celula New York.580
18. října se uskutečnila pod hlavičkou města Opavy skvělá akce. V klubu Na Střelnici
vystoupila legenda českého undergroundu, The Plastic People of the Universe.
Dvojkoncert byl spojený s filmovou projekcí filmu režisérky M. Spáčilové, příběhu
kapely, která proti své vůli tvořila dějiny.581
Agentura Karla Kostery uspořádala 20. října slavnostní koncert k výročí vzniku
československého státu s pěveckými sbory „Cantus“ Morkovice a Stěbořice. Večerem,
kde zněla hudba Galla, Vivaldiho, Francka, Smetany či Dvořáka, provázel Radovan
Lukavský.582
Club Classic No. 5 zval 23. a 24. října do svých prostor na tzv. Opavské divadelní
neboli přehlídku divadelních souborů. Festival zahájil ostravský soubor Lípa slezská
představením Hlíva ústřičná. Navazovalo divadlo Perverze či soubor Sáček svou hrou
Planeta Zurangor. Následující den program pokračoval před klubem vystoupením
pouličních divadel. Závěr patřil klauniádě Tichá noc.583
26. října uspořádala agentura Mazel v kině Mír koncert dechové kapely Vlčnovjanka.584
A Jazzový klub Matice slezské hostil ve vinárně U Přemka jazzovou lahůdku Candy
Time.585
Poslední říjnový den otevřeli v Domě umění studenti katedry výtvarné tvorby Ostravské
univerzity výstavu obrazů a soch svého pedagoga Maria Kotrby. Zároveň byla
veřejnosti nabídnuta výstava fotografií Veroniky Zapletalové.586
Ve stejný den představila v klubu Mrkev populární česká kapela -123 minut své nové
album Home?.587
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Konec října patřil také festivalu Soutěž mladých varhaníků Opava 2002, jedinému
svého druhu v České republice. Tento ročník byl již třináctý a uskutečnil se ve dnech
15.–26. října v prostorách Městského domu kultury Petra Bezruče, konkatedrále
Nanebevzetí Panny Marie a v chrámu sv. Ducha. Tam všude jsou umístěny potřebné
varhany, navíc v kostele sv. Ducha prošly vzácné barokní varhany kompletní
rekonstrukcí. Pod svá křídla si soutěž vzal opět opavský primátor Jan Mrázek a také
moravskoslezský hejtman Evžen Tošenovský.
Do soutěže se přihlásilo úctyhodných 70 soutěžících z českých, slovenských,
polských, rakouských, maďarských a německých uměleckých škol. Festival tak již
zcela překročil rámec hranice naší republiky a stal se v pravém slova smyslu
mezinárodním, o čemž svědčí nejen účast zahraničních studentů, ale také
mezinárodní složení hodnotící komise, ve které tak zasedli čeští, slovenští, polští,
francouzští a američtí pedagogové. V čele poroty I. a II. kategorie zasedl profesor
pardubické konzervatoře Václav Uhlíř, do čela poroty hodnotící III. mezinárodní
kategorii soutěžících profesor pražské AMU Jaroslav Tůma.
Soutěžní klání probíhalo tradičně ve třech kategoriích a ukončil jej koncert vítězů.
Soutěž byla opět přístupná veřejnosti a již tradičně celý program zpestřila svým
koncertem v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie významná francouzská varhanice
Susan Landale.588

Listopad
„Listopadové hřmění kulturní nabídku v Opavě ve zlato mění.“ 589
Listopadové kulturní dění v Opavě otevřel ve vinárně U Přemka světoznámý americký
jazzový kytarista Rudy Linka se svou skupinou Miles Evans Quartet590 v rámci
přehlídky mezinárodních jazzových souborů World Jazz in Opava, pořádané Jazzovým
klubem při Matici slezské. Díky této akci navštívila Opavu také formace Lyambiko,
Tropical Transform Music či Lubomír Tomaškovič Quartet.
Areka pozvala do své klubovny Na Nábřeží 4 Erazima Koháka, aby tu 2. listopadu
besedoval na téma globalizace, vztah člověka a přírody, zasedání měnového fondu
v Praze či setkání NATO v Praze.591
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Filmový klub nabídl 4. listopadu kolekci dokumentárních filmů Otakára Schmidta,
kterou přijel uvést samotný autor. Promítal se např. jeho výtvarný dokument Carnevale
di Venezia, miniseriál o psychoparadoxech s názvem Psychologie snu či dokument
Cirkus pluje nocí jako karnevalová loď. Klub však v tomto měsíci nabídl ještě dalších
sedm filmových příležitostí v podobě např. Tanec v temnotách režiséra Larse von
Triera s legendární zpěvačkou Björk v hlavní roli či britské Tajnosti a lži.592
Do kina Mír zvala v listopadu nejen filmová nabídka v podobě amerických novinek
Doba ledová a Road to perdition či české komedie Waterloo po česku, ale i např. na
představení divadla Františka Ringo Čecha Titanic (1. listopad) či zábavný pořad
s Miroslavem Donutilem Cestou necestou (9. listopad), následoval Spirituál kvintet
a akce agentury Musilová Blues v srdci mém s Ondřejem Havelkou v neděli
24. listopadu.593
V listopadu, poté co se opavský Amadeus Lukáš Vondráček vrátil z koncertního turné
po USA, kde hrál např. v New Yorku či Chicagu, debutoval v Londýně a vyrazil na
vystoupení s Českou filharmonií do Japonska.594
Barokní skladby a hudba romantismu zněly 4. listopadu ve výstavní budově Slezského
zemského muzea v podání Opavského studentského orchestru a slovenského
orchestru Musica Iuvenalis.595
Galerie U Jakoba představila další dvě významné osobnosti ze světa umění.
6. listopadu otevřeli výstavu svých děl v tamních útulných prostorech Vladimír a Ondřej
Kočárovi, opavští výtvarníci zabývající se především malbou zátiší s poetickou
a snovou atmosférou. Otec Vladimír je sice rodilý Brňan, ale po ukončení studií se
přestěhoval do Opavy, kde žije a tvoří dodnes. Syn Ondřej se již narodil v Opavě
a kromě zátiší se navíc zabývá malbou portrétů a rád zobrazuje snová města. Je třeba
připomenout, že oba výtvarníci vystavují v českých i zahraničních galeriích a jejich díla
jsou v soukromých sbírkách prakticky po celé Evropě, ale i v Americe a v Austrálii.596
Mňága a Žďorb lákala své fanoušky do Clubu Classic No. 5 ve čtvrtek 7. listopadu.
Předskokana této stálici v českém hudebním světě dělala opavská kapela Psychonaut,
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jejíž jediné podzimní vystoupení plánované právě na tento dvojkoncert ještě zvýšilo
atraktivitu tohoto čtvrtečního večera.597
Baletní soubor Moravského divadla z Olomouce představil 11. listopadu ve Slezském
divadle příběh japonské dívky San oklamané americkým námořníkem, tedy Madame
Butterfly, pod vedením režiséra a choreografa Roberta Balogha.598
Milovníci jazzu mohli v ten samý den navštívit koncert mladé německé jazzové kapely
Lyambiko ve vinárně U Přemka.599
13. listopadu v rámci Matičních diskusních střed se mohli návštěvníci přednášky
PhDr. Petra Vojtala, pedagoga ze Slezské univerzity, zamyslet nad Kulturní tradicí
Opavy a dneška. Akce proběhla v Matičním domě.600
Festival středoškolských pěveckých sborů Opava Cantat proběhl 14.–17. listopadu.601
Mendelovo gymnázium hostilo osm pěveckých sborů. Festival jako takový prošel
v tomto roce několika změnami. Tentokrát se dala příležitost sborům nejen zkušeným,
ale i začínajícím. Byly tedy vytvořeny dvě základní kategorie. Každá z nich pak byla
rozdělena do třech dalších kategorií, přičemž jedna byla povinná s daným repertoárem
a povinnou skladbou. Druhá a třetí byly kategorie doprovodné a dobrovolné a v těch se
soutěžilo v jazzu a spirituálu a v interpretaci lidové písně.
Akce byla doprovázena množstvím doprovodných akcí a workshopů, úspěšné byly
výchovné koncerty i závěrečný koncert.602
Jazz and Hot Dance, neboli 4. ročník festivalu na oslavu Dne studentsva, se letos
odehrával v prostorách Clubu Classic No. 5 a nabídl např. maďarské Tropical
Transform, zlínskou skupinu Kupé nebo opavskou formaci Nekuř toho Tygra.603
19. listopadu pozval senátor prof. Dr. Josef Jařab do svých Jařabin Ing. Evžena
Tošenovského, hejtmana Moravskoslezského kraje a nového primátora Opavy
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Ing. Zbyňka Stanjuru. V moravské kapli Domu umění si s hosty povídal o vztahu krajů
a obcí.604
Zájem procházejících lidí vzbudila instalace artefaktu nazvaného Rostlice v polovině
listopadu v zahradě minoritského kláštera. Dílo z dílny výtvarníka Lubomíra Dostála
z Horní Loděnice tvoří pahýl starého jilmu, který v zahradě rostl, ale postupně usychal.
Umělec opracovaný kmen vyzdobil pozinkovanými šrouby a opleteným drátem.605
Pěvecký sbor Křížkovský oslavil v tomto roce již 115. výročí svého založení
listopadovým koncertem v Městském domě kultury Petra Bezruče.606
Agentura Martina Žižlavského pozvala 21. listopadu ve spolupráci s městem Opava do
klubu Na Střelnici Moniku Načevu a kapelu s jejím novým albem Fontanela.607
24. listopadu oslavila koncertem ve Sněmovním sále minoritského kláštera své životní
i pracovní jubileum Olga Procházková. O tom životním se nezmiňuji, v tom pracovním
se však pohybuje již dvacet sezón. Sopranistka, účinkující ve více než 60 operních
a 30 operetních rolích, má své obdivovatele nejen v Opavě a okolí, ale také např.
v polské Ratiboři.608
Den boje studentů za demokracii a svobodu si připomnělo 25. listopadu také Slezské
divadlo, které zvalo studenty na představení ruského dramatika A. P. Čechova Višňový
sad.609 Téhož dne pokřtilo na svém koncertě v minoritském klášteře flétnové kvarteto
Polednice ze ZUŠ V. Kálika své první album, které obsahuje známé ragtimy či lidové
písně. Kmotrem desky se stal hudební skladatel Jindřich Czerný.610
26. listopadu přijeli do Opavy na pozvání agentury Karla Kostery ve spolupráci
s městem Opavou zazpívat chlapci z Hradce Králové Boni pueri. Předskokanem tohoto
ve světě známého chlapeckého tělesa se stal Chlapecký pěvecký sbor při ZŠ
Stěbořice. Třetí koncert abonentního komorního cyklu se uskutečnil v kostele
sv. Vojtěcha.611 Ti, kdo však dávají přednost folku, mohli v ten den navštívit koncert
Nezmarů s hostem Mikim Ryvolou v minoritském klášteře.612
604

Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, listopad, str. 6.
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 48, str. 3. ISSN 1212-2041.
606
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 47, str. 7. ISSN 1212-2041.
607
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, listopad, str. 8.
608
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 47, str. 7. ISSN 1212-2041.
609
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 47, str. 7. ISSN 1212-2041.
610
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 47, str. 7. ISSN 1212-2041.
611
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, listopad, str. 8.
612
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 47, str. 7. ISSN 1212-2041.
605

177

Vernisáží 28. listopadu představilo Slezské zemské muzeum výstavu s názvem
Slezská sochařská rodina Kutzerů.613
Předposlední listopadový den pozval pan Kostera do Klubu Ostroj Na Rybníčku
Orchestr Václava Hybše, aby Opavany vánočně naladil. Mezi hosty byl např. herec
Václav Postránecký.614 Slezské divadlo zase nabídlo představení pracovníků
a svěřenců Rehabilitačního centra pro mentálně postiženou mládež z polské Ratiboře
s názvem Obrazy oblaků. Projekt vznikl v rámci spolupráce Opavy a Ratiboře a o jeho
vzniku byl natočen film.615
Závěr listopadu patřil např. koncertnímu vystoupení dívčí hudební skupiny z Ostravska
Red Hats v opavském klubu Mrkev.616

Prosinec
„…proměnlivý a vlahý, nedělá nám kultura v Opavě těžké hlavy.“617
A proč také ano, vždyť nabídka byla pestrá. Kina nabízela převážně loňské americké
hity jako Ples příšer nebo Před svatbou ne!, ale i letošní novinky jako Muži v černém 2
či Blafuj jako Beckham, z české produkce Waterloo po česku. Filmový klub nabídl
např. kultovní snímek z bývalé SRN Nebe nad Berlínem či absurdně rozvernou
paralelu ke Kristovu životnímu osudu s názvem Život Briana. Slezské divadlo uvedlo
premiéru hry Paní Marjánka, matka pluku.618
Slezské zemské muzeum připravilo výstavu s názvem Tomáš Novák – Obrazy. Galerie
U Jakoba na Dolním náměstí otevřela 2. prosince výstavu dřevěných plastik a reliéfů
od Dagmar Koverdynské a výstavu grafik a kreseb od Kamila Lhotáka.619
10. prosince přijel Opavu předvánočně naladit Hradišťan s Jiřím Pavlicou.620 Milovníci
cimbálové muziky zaplnili celé kino Mír.
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Bludný kámen o.s. pozval do Opavy hned několik zajímavých osobností a uměleckých
těles. Tak například 5. prosince koncertovali v clubu Classic No. 5 Psí vojáci. Den nato
přijel do Opavy děkan Fakulty architektury Technické univerzity v Liberci a odborný
pracovník Kanceláře prezidenta republiky Ing. arch. Zdeněk Lukeš, aby v Domě umění
přednášel o nejnovějších architektonických realizacích v Praze. 11. prosince uvedl Ivo
Dokoupil návštěvníky Moravské kaple do problematiky zápasu čínské muslimské
provincie za nezávislost. Poslední akcí Bludného kamene v tomto roce byl koncert
meditativní hudby a vánočních písní a koled v podání Ireny a Vojtěcha Havlových.621
13. prosince se na Horním náměstí otevřely dřevěné boudičky s vánočním zbožím
a k popíjení medoviny a svařeného vína hrály a zpívaly opavské folkové a pěvecké
soubory. Začaly Opavské vánoční trhy. Město Opava ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže Opava připravilo deset dní naplněných vánočním programem. Na každý
den kromě soboty 14. prosince, kdy pod vánočním stromem na Horním náměstí
vystupovali koledníci z Charity Opava, bylo připraveno vystoupení. Předvedli se např.
pěvecké soubory Cvrčci, Vánek, Studánka, Sedmikráska, ale i Pěvecké sdružení
slezských učitelek či cimbálová muzika Opavští hudci. Od 16. prosince odpoledne
a o víkendech mohly děti posílat svá přání Ježíškovi ve Vánoční poště na náměstí. Pro
každého, kdo si chtěl něco pěkného přát, tu byla připravena dřevěná zvonička pro
štěstí.622
Dne 14. prosince vystoupilo v Opavě již potřetí violoncellové duo Tara Fuki. Andrea
Konstankiewiczová a Dorota Blahutová, zpívající v polštině, zvaly na experimentální
hudbu do prostor Moravské kaple.623
O den později uvedlo Slezské divadlo premiéru zpěvohry Paní Marjánka, matka pluku.
Lidové jadrné hry J. K. Tyla se ujala režisérka Jana Andělová Pletichová. V roli
Marjánky se představila Šárka Maršálková v alternaci s členkou činohry Janou
Paroulkovou. Role šikovatele Sekáčka se ujal Evžen Trupar. V dopoledních hodinách
hostilo divadlo své zlínské kolegy, kteří přijeli dětem nabídnout pohádku O pejskovi
a kočičce.624
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Tradiční dva předvánoční koncerty uspořádala 14. a 15. prosince Základní umělecká
škola Václava Kálika s Dětským sborovým studiem Jeřabinka.625 Posluchačům se
představily všechny tři soubory: přípravné soubory Malinka a Ostružinka a samotná
Jeřabinka, se kterou došlo nakonec i na koledy a vánoční písně.
Paní Jaroslava Poláková, ředitelka Domu dětí a mládeže, nezapomněla se svými
kolegy na děti ani s mikulášskou nadílkou a uspořádala v prostorách na Jaselské ulici,
kde sídlí, Pohádkový domeček – čertování. Mikulášský karneval s andělskou poštou,
pekelnou stezkou odvahy a vánoční dílnou, to všechno mohli malí čertíci a andílci
absolvovat a odnesli si i nadílku. Ale nezapomnělo se ani na teenagery, kteří mohli
přijít Na Střelnici na vánoční diskopárty.626
Areka před Vánoci myslela i na dárečky a vyhlásila na 8. prosince předvánoční dětský
„Blešák“. Všichni příchozí mohli prodávat i nakupovat podle toho, čeho se zrovna
potřebovali zbavit či co si chtěli pořídit.627
19. prosince zval pěvecký sbor Kulhavá noha s účinkujícími na vozíčcích a s tělesně
postiženými na vánoční koncert do Moravské kaple Domu umění.628
Na 21. prosince přichystalo HOLOS centrum v prostorách sálu Na Rybníčku akademii
žáků své taneční školy.629
22. prosince zval orchestr Slezského divadla na Českou mši vánoční J. J. Ryby. Stejná
hudba, ale v provedení Pěveckého sboru Bílovec a Pěveckého sboru Stěbořice,
zazněla 26. prosince tentokrát v kostele sv. Vojtěcha.630
Opavský komorní orchestr zval den před Štědrým dnem na Barokní Vánoce. Dům
umění tak naplnila hudba Vivaldiho, Marcella či Händela.631
Slezské divadlo hrálo i o vánočních svátcích a rodiče s dětmi do 15 let mohli přijít na
představení Sen noci svatojánské a Tristana a Isoldu za poloviční vstupné. Se starým
rokem se divadlo rozloučilo představením Faust a Markétka 28. prosince.
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Tisk
K významným změnám došlo letos také v nabídce regionálního tisku. Týdeník Naše
Opavsko získala společnost Vltava – Labe – Press, a.s., která tak ukončila jeho
činnost ke 2. květnu tohoto roku a sloučila jej s týdeníkem Opavský a Hlučínský
Region, který také vlastní. Týdeník v současné době vychází pouze jako úterní příloha
Moravskoslezského
632
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Z pozice vedoucí redakce Opavský a Hlučínský Region přešla po
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v Moravskoslezském deníku. Jeho cena byla 7,90 Kč.

Současně vychází v Opavě také čtrnáctideník Opavský Inzert.
K pravidelně vycházejícím tiskovinám také patří Noviny Slezské univerzity a měsíčník
Hláska, který vydává město Opava a jenž je distribuován do všech domácností na
území města Opavy, tedy i do jeho městských částí.

Publikace
„čtyři zastávky do Kateřinek...“, slova Jaromíra Nohavici dotvářejí atmosféru
dokumentárního filmu s názvem „Šumná Opava“, jehož autory jsou David Vávra
a Radovan Lipus a který je součástí celého cyklu o architektonických krásách našich
měst. Tento projekt završil v červenci tohoto roku 1. díl knihy „Šumná města“.
Neobvyklý rozsah knihy zachycuje na 440 stranách prvních patnáct měst filmového
dokumentárního seriálu. Hned druhým městem v cyklu byla Opava. Stejně jako
v případě ostatních měst byl prostor o našem městě vyplněn plánkem města, několika
fotografiemi, stručným scénářem a komentářem průvodce. Součástí publikace jsou
také medailónky osobností, za Opavu jsou zde zmíněni architekti Leopold Bauer
a Josef Maria Olbrich. Kniha byla dostupná za 385 Kč.635
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Dalším

publikačním

počinem,

který

přispěl

k propagaci

Opavy,

respektive

nejnavštěvovanější pevnostní expozice v Moravskoslezském kraji, byl malý průvodce
„Areál opevnění Hlučín-Darkovičky“, jejímž autorem je Jiří Horák. Brožurka se
zaměřuje na tři pěchotní sruby, z nichž dle slov Ing. Jaromíra Breuera, dopisovatele
měsíčníku Hláska, je dvoupodlažní objekt Alej špičkovou rekonstrukcí v Česku
i v Evropě. Opevňovací linie vinoucí se podél hranic Slezska byla vybudována ve
30. letech 20. století a Němci ji využili v dubnu 1945 k obraně v Ostravské operaci proti
Rudé armádě. Brožuru vydal Spolek přátel československého opevnění Brno
a prodává se za 65 Kč.636
Sdružení Opavské chrámy vydalo publikaci Bohumila Kaděry Opavské chrámy. Na
dvou stech stranách je popsána historie 17 nejvýznamnějších opavských církevních
památek. Texty jsou doplněny barevnými fotografiemi exteriérů i interiérů. V závěru
knihy je připojen malý výkladový slovník. 637
Historií Opavy se zabývaly dvě nové publikace vydané v tomto roce, a to Kronika
legionářů Opavska a Kreuzingerova Opavská kronika. Druhá jmenovaná je překladem
původní německé Opavské kroniky, kterou v roce 1862 vydal Erasmus Kreuzinger.
Překladu se ujal historik PhDr. Vilém Plaček, CSc. Kniha obsahuje také kopie
původních kreseb.
Mgr. Jitka Halabicová ve své knize o opavských legionářích přináší informace o vzniku
čs. legií, jejich bojích na frontách 1. světové války, o jejich osudech po vzniku ČSR
a činnosti jejich spolků na území dnešního okresu Opava. Text je obohacen také
o medailonky některých legionářů včetně štítinského rodáka Heliodora Píky. Kniha se
nedostala do běžného prodeje.638
Junák – svaz skautů a skautek vydal koncem října za finanční podpory města Opavy
66 stránkovou publikaci s názvem 80 let skautingu na Opavsku 1921–2001. Obsah
tvoří z velké části historie organizace, další část je věnovaná střípkům událostí
posledních dnů. Součástí je také jmenný rejstřík skautských činovníků. Publikace se
nedostala do prodeje, byla k dispozici ve Skautském domě Na Nábřeží 4.639
Vlastivědné listy jsou edičním počinem Matice slezské za finanční podpory města
Opavy. Ročně vychází dvě čísla. První květnové vydání obsahovalo články o Slezsku,
636
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o osudech hradu Sovince za třicetileté války nebo o hlučínských lidových tradicích.
V krátkých příspěvcích se autoři článku věnují větrnému mlynářství, nasazení
válečných zajatců v braneckých železárnách atd.640
Druhé listopadové vydání Vlastivědných listů pojednávalo o Slezsku, líčilo osudy
Faustina Ense, zakladatele opavského muzea, či JUDr. Pavla Ecksteina, světově
proslulého organizátora hudebních festivalů, popisovalo likvidaci ženského kláštera
v Kravařích, pojednávalo o adventistech v Opavě atd.641

Kulturní instituce
Slezské divadlo
Na konci ledna rozhodli opavští radní na návrh ředitelky Slezského divadla Sylvy
Gapkové o změně organizační struktury divadla, kvůli které divadlo opustilo osm ze
dvanácti členů baletu. Dle slov ředitelky byla tato změna nutná z důvodu umělecké
úrovně baletu, kde průměrný věk členů dosahoval třiceti šesti let, přičemž nejstaršímu
členu bylo padesát dva a pouze jedna členka je mladší třiceti let. Baletní soubor
protestoval svým dopisem primátorovi Janu Mrázkovi, kde se vyslovují k chystané
změně a odsuzují ji hlavně proto, že měla přinést divadlu úsporná opatření, neboť oni
viděli možnosti úspor jinde např. v otázce drahých hostů divadla. Primátor to
komentoval jako bolestnou záležitost a důsledek odkládání a chyb v minulosti.642
Paní ředitelka Sylva Gapková musela v polovině roku na 24. zasedání zastupitelstva
čelit kritikám za vedení divadla, a to především ze strany zastupitele Chamrátha
a zastupitele Šimánka. Ten kuriózně srovnával divadlo s fotbalem, také by raději
upřednostnil v čele divadla člověka s uměleckým založením, ne ekonoma, zároveň se
uchýlil do sféry spekulací, když uvedl, že se doslechl, „že účetnická firma blízká paní
Gapkové dělá účetnictví pro divadlo“. Odpovědí na tyto kritiky bylo její zhodnocení své
skoro dvouleté působnosti v divadle (období 1. 9. 2000 – 1. 11. 2002). V této své
analýze určené pro radu města se pokusila na všechny vyslovené kritiky odpovědět
a vyvrátit tak polemiky, které se kolem divadla neustále spouštějí. Zhodnotila
návštěvnost divadla za poslední období stejně jako dotace města, které v tomto roce
vystoupily na 36 740 tis. Kč, tedy o 1 180 tis. Kč více než v loňském roce. Vyjádřila se
také ke své pozici ekonoma jako ředitele umělecké instituce, což je ve světě divadla
640
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věc ne zcela ojedinělá, jak uvedla, neboť při výběrových řízení do jiných divadel, jakým
je např. Státní opera v Praze, je mimo jiné požadováno také ekonomické
vysokoškolské vzdělání.
Účetnictví je dle jejích slov vedeno zaměstnanci divadla, ne dodavatelskou firmou.
Také se dle zprávy podařilo ušetřit na mzdových prostředcích za kalendářní rok
400 tis. Kč. Ředitelka se vyjadřovala k pronájmům prostor divadla, kdy jsou dle jejích
slov stanovena přesná pravidla pro všechny nájemce.
Velice živou otázkou k financování divadla je snaha o snižování ročních příspěvků
města na jeho fungování. Ve zprávě se hovoří o snižování nákladů. Dle slov paní
ředitelky by mělo dojít v období 2000–2002 ve zjednodušené kalkulaci k úspoře cca
17 454 tis. Kč, a to i přes zákonný nárůst mezd, inflaci. Při tom všem však nedošlo ke
snížení počtu premiér a celkového počtu představení. Je to velmi smělé tvrzení, vše
však potvrdí až čísla.
Dalším velmi diskutovaným problémem je personalistika v divadle, častá změna šéfů
opery a odchod dirigenta Šumníka, kterého ředitelka odvolala z pozice šéfa opery
z důvodu nesouhlasu s jeho organizačními schopnostmi, jak tvrdí. Bylo mu nabídnuto
místo dirigenta, nakonec odešel na vlastní žádost.
Co se týče tolik diskutovaného baletu ve Slezském divadle, nejlepší bude citovat přímo
slova ředitelky divadla z výše uvedené zprávy. „Problematika baletního souboru
vyplývá z problému přestárlosti služebního baletu, problému špatného vedení
baletních tréninků a z problémů nevyhovujících prostor po uzavření baletního sálu
z důvodu jeho havarijního stavu. Řešení otázky přestárlosti služebního baletu mělo být
započato před 10 lety, vedením tréninků jsme pověřili p. Martinkovou, která má
odpovídající odborné předpoklady, otázka nevyhovujícího zázemí je spojena s řešením
rekonstrukce budovy Rybí trh a je v řešení.“
Závěrem lez k této problematice říci, že ředitelka vidí problém především v otázce
stěžovatelů vycházejících z řad zaměstnanců divadla, kteří dle jejích slov nejsou
schopni řešit své stížnosti uvnitř divadla a nejsou schopni jasné formulace konkrétního
problému. Zda opravdu byly stížnosti zaměstnanců i příznivců divadla oprávněné, to
bude možné zhodnotit až s trochu větším odstupem času. Je však důležité
připomenout, že tato kauza proběhla.
Na začátku roku procházely částečnou rekonstrukcí prostory Divadelního klubu, který
využívá pro své aktivity především Slezské divadlo. Jeho novým nájemcem se však
stal Radan Grusman, který chtěl rozšířit možnosti jeho využití. „Obrovský prostor
zůstane samozřejmě věnován divadlu, které bych chtěl ještě oslovit kvůli recitálům
jednotlivých umělců. Klub by se však měl mnohem více zapojit do zpestření kulturní
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činnosti. V plánu jsou různá koncertní vystoupení, představení divadel menších forem
a výstavy ve spolupráci s Institutem tvůrčí fotografie Slezské univerzity,“ řekl
novinářům.643 Rekonstrukce se týkala především sociálních zařízení a zázemí pro
umělce.644

Slezské zemské muzeum
Tento rok znamenal pro muzeum přípravné práce na projektu rehabilitace
a rekonstrukce hrabyňského Památníku II. světové války. Projekt se podařilo
zaregistrovat na Ministerstvu financí a byla získána částka 1,3 mil. Kč na realizaci
projekční přípravy. Památník II. světové války, do roku 2000 Památník národní
svobody a od roku 1992 jako nejmladší součást zemského muzea vznikl na místě
nejtěžších bojů, které probíhaly v rámci ostravské operace. Památník byl v sezoně od
1. 4. do 31. 10. opět otevřen pro návštěvníky, kterým byl umožněn také vstup na
opravenou vyhlídku. Opět se zde konala vojenská přísaha ve dnech 1. 2., 8. 5., 2. 8.
a 1. 11., kdy navštívilo památník až 12 300 návštěvníků. V prosinci (19.) se zde konalo
finále celostátní soutěže studentských prací studentů vysokých škol v ČR o Cenu
ministra obrany ČR s tematikou II. světové války, účastnilo se 25 soutěžících. Je
zajímavé,

že

jednomu

soutěžícímu

se

podařilo

získat

část

pozůstalosti

po plk. Konopickém, druhou část se muzeu podařilo získat od Sdružení čs. letců. Mezi
významné hosty, kteří byli uvítání v památníku, patřil také syn armádního generála
Heliodora Píky Milan. Seznámil se zde s předběžným scénářem nově připravované
reinstalace expozice o jeho otci, významné vojenské osobnosti rodem ze Štítiny,
odsouzené ve vykonstruovaném poválečném procesu k trestu smrti. Proběhly tu dvě
výstavy, jedna věnovaná Obraně Podkarpatské Rusi v letech 1938–1939 a druhá
ukazující plastikové modely techniky včetně jejich scenérie za období od I. Světové
války do současnosti. Pro návštěvníky je zajímavá stálá expozice věnovaná čs. letcům
bojujícím za svobodu v letech 1939–1945, kde je v autentických dokumentech líčena
celá tato dramatická epocha. Tuto expozici si přijela prohlédnout také vdova po letci
J. Stehlíkovi paní Marie.
Dalším velkým projektem muzea je postavení nových skleníků v areálu Arboreta
v Novém Dvoře. Po dokončení skleníkové expozice bude představovat třetí největší
skleníkový areál v ČR o ploše 3 000 m2 zasklené plochy. V letošním roce čítal objem
643
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živé sbírky něco kolem 100 tisíc exemplářů. Nově bylo přijato do pěstování
1 550 položek. Dále byl přečíslován celý sbírkový fond herbáře a zdokumentována
výsadba topolů v Opavě z 50. let. V oblasti vědecko-výzkumné byly řešeny dva
významné úkoly – práce na vytváření fytogeografického atlasu severní Moravy
a Slezska a práce zaměřená na studium juvenilních stadií dřevin. Se začátkem
počítačového zpracovávání dat se zvýšila naléhavost operativní a intenzivnější
oborové spolupráce, v tomto roce se tedy přistoupilo k prvním krokům, byl zřízen
internet, byl zakoupen skener a zařízení k vypalování CD, kde bude zajištěno digitální
zpracování a ukládání fotografií např. semenáčků, v budoucnu by tak vznikla přímo
databáze fotografií klíčních rostlin na CD.
Uzavření skleníků a počátek výstavby nových měl obrovský vliv na návštěvnost areálu,
zatímco v roce 1999, kdy byly ještě skleníky v provozu, čítala roční návštěvnost
arboreta cca 64 tisíc návštěvníků, v tomto roce, kdy byly skleníky již druhým rokem
uzavřeny celoročně, činila návštěvnost cca 36 tis. návštěvníků. Pracovníci arboreta
uskutečnili také několik přednášek a výstav, mezi nejzajímavější rozhodně patřila
výstava ve výstavní budově SZM nazvaná „Opavské parky v proměnách času“, podle
scénáře ředitele arboreta M. Franka. Mezi ostatní akce patřilo např. „Putování
k planetě Plutu“, akce Sdružení nezávislých kandidátů v letošních volbách 19. 10., kdy
byly vytvořeny zmenšeniny jednotlivých planet Sluneční soustavy a umístěny
v odpovídající vzdálenosti od Slunce, které představuje koule ve fontáně na Horním
náměstí. Právě v arboretu byla umístěna planeta Pluto. Téhož dne se areál arboreta
stal místem konání Mistrovství ČR v supersprintu, kterého se účastnilo 750 závodníků.
V polovině

roku

byla

pro

návštěvníky

otevřená

prodejna

rostlin

v nově

rekonstruovaném areálu skleníků, kde je nabízen sortiment hrnkových kultur, dřevin
nebo např. dekorací ze sušených květin.
Společně s arboretem patří k nejatraktivnějším přidruženým částem muzea Areál
čs. opevnění Hlučín-Darkovičky. K největší a nejnavštěvovanější akci této expozice
patří ukázka obrany opevnění podle historické a současné vojenské doktríny. Tato
akce letos připadla na 24. a 25. května s návštěvností 15 tisíc diváků. Prohlídky
pevností byly přizpůsobeny zájmu návštěvníků, byla prodloužena otevírací doba
a zvýšen počet průvodců. V tomto roce se o něco posunulo dlouhodobé jednání
muzea o získání přilehlého pozemku převodem z Pozemkového fondu, čímž by se
výrazně zvýšil prostor pro aktivity muzea.
Díky grantovému projektu z ministerstva kultury se podařilo počítačově zpracovat
unikátní knihovní fond Silesiak, který je uložen ve slezském muzeu a k roku 2002 čítal
32 051 svazků. V období trvání grantu v letech 1999–2002 bylo zpracováno

186

23 059 dokumentů.

Dalším

projektem

je průběžné

zpracovávání a vydávání

Bibliografie dějin Slezska.
Propagační pracoviště letos dostalo nově za úkol spravovat webové stránky muzea,
což se projevilo i na nárůstu návštěvnosti. Zároveň se také podílelo na vytváření
propagačního televizního filmu o Slezském zemském muzeu v rámci cyklu pořadů
Vizitky českých muzeí.645
Sbírkový fond numizmatického oddělení, který se buduje od roku 1945, spravuje pod
vedením historika Ericha Šefčíka téměř 12 tisíc kusů mincí, medailí, řádů
a vyznamenání, ale i papírových platidel a písemných pozůstalostí numizmatiků
a výtvarníků – medailistů. Pracoviště se zaměřuje na ražby mincí a medailí
pocházejících zvláště z Knížectví opavského, krnovského a těšínského, ale např. také
na medaile a ocenění, které získaly opavské firmy na různých výstavách. Unikátní je
kupříkladu vzácná série zlatých a stříbrných medailí textilní firmy Regenhart –
Raymann z Jeseníku, kterou firma získala na světové výstavě v Amsterdamu.646
Muzeum letos hospodařilo s kladným výsledkem ve výši 138 640 Kč, částka poté byla
použita na snížení ztráty z minulých let, která v celkovém objemu činí 3 072 tis. Kč.
Celkově letos muzeum hospodařilo s více než 32 mil Kč.
Z důvodu nedostatku financí nebyl rozpočtovaný limit průměrného přepočteného počtu
zaměstnanců naplněn o dva zaměstnance, oddělení se věnovalo méně náročným
aktivitám, jako byly práce ve sbírkových fondech apod.647
30. ledna bylo uděleno vysoké státní vyznamenání Polské republiky, a to důstojnický
kříž Řádu zásluhy Polské republiky, vědeckému pracovníkovi Slezského zemského
muzea doc. PhDr. Mečislavu Borákovi, CSc. Prezident Polské republiky Alexandr
Kwaśniewski tak na půdě Generálního konzulátu Polské republiky v Ostravě ocenil
výsledky jeho vědecké činnosti v oboru historie polsko-českých vztahů. Docent Borák
je autorem 12 monografií a více než sta vědeckých studií, které se týkají především
dějin druhé světové války, okupace a odboje na Ostravsku a Těšínsku a také např.
problematiky tzv. Katyňského zločinu.648
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Knihovna Petra Bezruče
Rada města schválila 30. dubna přejmenování Okresní knihovny Petra Bezruče na
Knihovnu Petra Bezruče v Opavě.649
Knihovnu v letošním roce čekala poslední, čtvrtá etapa celkové rekonstrukce budovy.
Rekonstrukce se týkala výměna mramorové dlažby a oprava historických regálů na
knihy v centrální knihovně. V důsledku těchto zásahů byla knihovna po šest týdnů
uzavřena a do konce září bylo nadále omezeno půjčování knih.
V letošním roce bylo v knihovně evidováno 15 250 četby chtivých návštěvníků, kteří
navštívili tento stánek písmen, slov a papíru neuvěřitelných 180 910krát a při tom
uskutečnili 690 000 výpůjček, to znamená, že průměrně knihovnu navštívil každý
čtenář skoro dvanáctkrát a přitom si vypůjčil zhruba čtyři knihy, časopisy, videokazety
nebo dvd. K nejčtivější skupině patří skupina mladých lidí mezi 20 a 29 lety (25 %), ale
pouze o tři procenta je za nimi skupina dětí do 15 let. Speciální multimediální studovnu
navštívilo 9 874 uživatelů. V knihovně sloužilo návštěvníkům 28 počítačů, z nichž
většina slouží jako on-line katalogy, dvacet z těchto počítačů poskytovalo přístup na
internet.
Na své čtenáře knihovna letos skutečně nezapomínala a nešetřila na nich, celkem
nakoupila knih, časopisů a dalších dokumentů za 1 810 000 Kč. Samozřejmě, že
nejvíce se nakoupilo knih (1 222 000 Kč), také čtenáři libující si v časopisech
(292 000 Kč) či fanoušci filmů (141 000 Kč) nepřišli zkrátka. Byly pořízeny také
zvukové nosiče a dokumenty pro nevidomé za celkem 155 000 Kč. Nakupovalo se
také ze státních peněz na výměnné soubory v hodnotě 405 000 Kč. Do knihovny tak
přibylo celkem 12 565 dokumentů. Knihovna dostala od svého zřizovatele v tomto roce
11 673 000 Kč. Z vlastní činnosti získala 1 288 000 Kč a z jiných zdrojů pak
1 546 000 Kč.
Knihovně se podařil v listopadu uvést do praxe poměrně ojedinělý systém v podobě
nového knihovnického software, kterým se napojily městské pobočky na centrální
počítač. Tento systém funguje dle slov paní ředitelky kromě Opavy pouze v brněnské
knihovně Jiřího Mahena.
Knihovna disponovala v tomto roce těmito pobočkami: Pobočka Opava-Kateřinky
s oddělením pro dospělé čtenáře, oddělením pro děti a mládež a hudebním oddělením,
Pobočka Opava – Olomoucká ulice a Pobočka Opava-Kylešovice.
Hlavní budova knihovny na Nádražním okruhu zajišťovala provoz oddělení pro
dospělé, oddělení pro děti a mládež, studovny, multimediální studovny a Internetu pro
649
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nevidomé, videopůjčovny, zvukové knihovny a Bezručovy čítárny v minoritském
klášteře.
V tomto roce knihovna poskytla v rámci státní dotace regionální služby pro
53 základních knihoven v okrese Opava.
Veřejnost si však nechodila do knihovny pouze pro výpůjčky, ale byla během roku
zvána na několik velmi zajímavých akcí, což byla kupříkladu úspěšná výstava
výtvarných děl Karola Krčmára, autora knihy Kouzelný svět Kirigami, nebo beseda se
spisovateli Martinou Drijverovou, Boženou Klímovou, Ladislavem Muškou a Karlem
Švestkou. Právě s Boženou Klímovou spolupracovala knihovna na vytvoření webových
stránek australského spisovatele Allana Marshalla, který by letos oslavil 100. výročí od
svého narození. Webová stránka je součástí webových stránek knihovny. Celkem
uspořádala knihovna 433 akcí pro mateřské, základní, střední školy a pro veřejnost.
Součástí těchto akcí byly třeba besedy na různá témata, např.: Čeští ilustrátoři, U nás
v dobráčkově, Literatura pro dívky, Pohádky.
Knihovna navázala spolupráci s klubem StOpa, kdy uspořádala pro jeho členy
přednášku na téma Historie českého veřejného knihovnictví v Opavě a exkurzi do
hlavní knihovny.
Mimo základní knihovnické služby pro nevidomé a zrakově postižené uživatele, kteří si
půjčují zejména zvukové knihy či knihy a časopisy v Braillově písmu, navštěvují
pracovníci zvukové knihovny pravidelně Domov sv. Cyrila a Metoděje v OpavěVlaštovičkách se zvukovými knihami.
Prostřednictvím dotací z ministerstva kultury byl realizován projekt „Nebuďte na ulici,
přijďte do knihovny“ zaměřený na volný čas dětí. Uskutečnily se např. akce Malování
na skle, Jaro je tady – výroba velikonočních ozdob, Tajemný svět skřítků a strašidýlek
– výzdoba dětského oddělení nebo Ukázka tvorby vánočních vazeb a adventních
svícnů a ozdob.
Díky dobré spolupráci dobrovolných knihovnic a vedení knihovny s obecními úřady
městských částí Opavy, pravidelnému zásobování těchto knihoven novou literaturou,
obohacením jejich knihovního fondu o knihy zakoupené ze státní dotace, určené právě
na rozvoj výměnných souborů pro tento typ knihoven, se zvýšil zájem veřejnosti
o knihovny. Týkalo se to menších knihoven v Komárově, Milostovicích, Suchých
Lazcích, Malých Hošticích a Vávrovicích.650
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Matice opavská
Již 125 let trvání letos oslavila významná společenská organizace v Opavě Matice
slezská, založená jako Matice opavská. V březnu (7.) uspořádala výroční schůzi
v Městském domu kultury Petra Bezruče v Opavě. Dle slov Ing. Vlastimila Kočvary
patřily k nejvýznamnějším akcím mimo jiné 14. Slezské vlastivědné sympozium
v Jeseníku a plenér opavských výtvarníků v Šilheřovicích. Jako již tradiční nazval pan
Kočvara Matiční středy a vypíchl činnost Jazzového klubu při Matici slezské, jehož
akce jsou hojně navštěvovány. Zmínil také bohatou ediční činnost či vlastivědné
zájezdy zejména do Česka a Polska. Opavský odbor Matice slezské měl v době
výroční schůze 340 členů individuálních a 5 kolektivních. V čele výboru byl znovu
zvolen PhDr. Jaroslav Burda a řady členů rozšířili tři noví členové.
Pří této příležitosti proběhlo 9. listopadu v Českém Těšíně zasedání vrcholného
matičního orgánu – Shromáždění zástupců oblastí, které zvolilo na další dva roky nové
ústřední orgány. Předsedou Ústředního výboru byl opět zvolen PhDr. Artur Sommer.651

StOpa
Na poli společenského života také již dvanáctým rokem působí vlastivědná vzdělávací
organizace StOpa, založená panem Josefem Rožnovským. V roce 2002 se po stopách
historie města Opavy vydala StOpa celkem 21krát, a to na svých besedách
a přednáškách, které pořádala na tradičním místě setkávání s veřejností, v Klubu
důchodců na Masarykově třídě. Zájemcům společnost umožnila také exkurzi do
prostor Státní slezské nemocnice, Zemského archivu a knihovny Petra Bezruče a dva
výjezdy na raduňský zámek a hrabyňský Památník II. světové války. Zajímavostí také
je, že prvním přednášejícím v novém roce bude nový primátor města Opavy
Ing. Zbyněk Stanjura, který bude hovořit o budoucnosti města Opavy.652
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Kulturní granty
Kulturní granty, které byly schváleny zastupitelstvem města Opavy 18. června 2002, se
rozdělovaly v rámci čtyř okruhů, celkem se přidělilo 938 tis. Kč.
V rámci prvního okruhu se rozdělovaly peníze na akce a projekty podporující děti
a mládež v kultuře. Přidělilo se celkem 203 tis. Kč. Nejvyšší příspěvek získal Dům dětí
a mládeže na zájmovou činnost pro děti a mládež, která zahrnovala karnevaly,
soutěže, přehlídky, festivaly a koncerty. Jednalo se o částku 37 tis. Kč. Částku
25 tis. Kč získalo občanské sdružení TAM, pořádající již osmý ročník série
regionálních pěveckých soutěží v kategorii do 15 let pod názvem Talent 2002. O tři
tisíce méně získalo Mendelovo gymnázium na celorepublikové soutěžní setkání
hudební mládeže Opava Cantat 2002. Stejnou částku 20 tis. Kč získala PhDr. Zdenka
Pfefferová pro Studio Petra Bezruče a Klub přátel tělesně postižených dětí Opava na
volnočasové aktivity.
V tomto grantovém okruhu byla např. podpořena také Asociace studentů a přátel SU
(Oslava dne studentstva), Taneční škola Vítr Mirka Spáčila či ZŠ Ilji Hurníka.
Grantový okruh č. 2 podporoval chybějící umělecké žánry v nabídce místní kultury.
V této kategorii město Opava přidělilo nejvíce peněz, celkem 435 tis. Kč. Nejvíce
odčerpal Bludný kámen, celkem 80 tis. Kč, na alternativní kulturu a koncerty soudobé
vážné hudby. Svými žádostmi přesvědčila také Matice slezská, která získala celkem
55 tis. Kč na činnost Jazzového klubu a akci World Jazz in Opava. Dům dětí
a mládeže získal 50 tis. Kč na národopisné regionální akce Opavského Slezska,
Asociace studentů a přátel SU zase na projekt Pohyb – zvuk – prostor. Finanční
podporu získala také např. Slezská univerzita na Multikulturní Opavu či Okresní úřad
na realizaci výstav v gotické síni minoritského kláštera. Podpořila se také činnost
soukromých subjektů jako např. agentura Martin Žižlavský, pořádající kulturní akce
v JAM clubu či Western club L. Adamec.
Třetí okruh podpořil akce, které budou reprezentovat město Opavu. Zde bylo přiděleno
celkem 90 tis. Kč, které si mezi sebou rozdělilo SRPŠ při ZŠ Ilji Hurníka na zahraniční
zájezd Domina, Pěvecký sbor slezských učitelek a Pěvecký sbor Křížkovský Opava na
účast na festivalu Vlachovo Březí 2002.
Poslední čtvrtý okruh podpořil ediční činnost ve městě Opava. 140 tis. Kč získal Petr
Hanousek na vydání publikace „Kultura v Opavě po roce 1989“, 40 tisíci Kč město
podpořilo Pěvecký sbor Křížkovský Opava, který si chtěl pořídit nahrávku profilového
CD k 115. výročí založení sboru. 20 tis. Kč získal Dům dětí a mládeže na tisk
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propagačních materiálů o národopisných souborech Opavy a 10 tis. Kč Sdružení
zdravotně postižených na pamětní listy k výročí 50 let založení organizace.653
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SPORT
Sportovec roku 2001
Nejúspěšnějším sportovcem okresu za minulý rok se stala lyžařka na trávě Zuzana
Gardavská, loňská mistryně světa ve slalomu. Z prken Slezského divadla, kde se akce
uskutečnila v pátek 18. ledna, sdělila úspěšná sportovkyně auditoriu své další plány –
odmaturovat a poté se dostat na „stavařinu“ do Brna.
Na druhém místě skončil David Klapetek, loňský vítěz, který byl hlasováním
osmatřiceti sportovních odborníků zařazen do ankety již popáté. V závěsu za ním
skončil kapitán basketbalového týmu Pavel Beneš.
V kolektivech dominovali basketbalisté, kteří tak předběhli kuželkáře Hagemannu
a stolní tenisty z Mokrých Lazců.
Mezi postiženými sportovci zvítězil závodník v bench pressu Petr Kiegisch.
Mezi další nominované v první desítce patřil např. také Jan Baránek – fotbal, Tomáš
Demek – stolní tenis, Marek Jelínek – kulturistika, Radka Lhotská – lední hokej, Petra
Slováková – kanoistika, či Milan Vaněk – kuželky. Mezi kolektivy se do závěrečné
pětice probojovaly také hokejistky a kulturisté.
Hlavní pořadatel celé akce OS ČSTV v Opavě zařadil do programu také slavnostní
ples.654

Atletika
Od roku 2002 je na Tyršově stadionu v Opavě položena nová umělá hmota zn.
Durotan, propustný Conipur SP na osmi drahách oválu o délce 400 m, nepropustný
Conipur SW na zdvojeném sektoru dálky a trojskoku, zdvojeném sektoru skoku o tyči,
zdvojeném sektoru pro skok vysoký a hod oštěpem a dokonce zdvojeném pro hod
kladivem s novou klecí na vedlejší vrhačské ploše. Stadion má teď parametry i pro
mezinárodní závody.
Dokončovací práce na jednotlivých sektorech, výstavbě skladu a elektrické časomíře
probíhaly jako 2. etapa v průběhu celého roku 2002. Elektrorozvody na ploše stadionu
umožňují elektrické měření kamerovým systémem švýcarské firmy Omega a taky se
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vyřešilo ozvučení plochy a výsledkový servis na závodech, což byl dříve velký
problém.
Hmota na běžecké dráze a skokanských sektorech zn. Durotan je navržena firmou
ZUPO ve dvou modifikacích. Propustný materiál Conipur SP zajistí možnost běžecké
přípravy i za nepříznivého počasí bez jediné kaluže na dráze. Nepropustný Conipur
SW je na zdvojeném sektoru dálky a trojskoku, sektoru skoku o tyči, dvou sektorech
pro skok vysoký a hod oštěpem. Velká cena v oštěpu se může konečně házet z obou
stran dle větru. Starý výškařský sektor zůstal stávající s opravou povrchové vrstvy a na
opačné straně hřiště vznikl další větší výškařský sektor s pojízdným doskočištěm
zakrytým pojízdnou stříškou.655
„I když počtem závodních drah stadion splňoval kritéria také pro mezinárodní závody,
škvárový povrch sportovce zrovna příliš neláká. Loni na podzim jsme se proto rozhodli,
že budeme do povrchu investovat,“ komentoval změnu trenér opavských skokanů do
výšky Jiří Lesák.656
Slavnostně byl Tyršův stadion otevřen 15. června.657
Ziskem tří medailí ukončili svou halovou sezónu svěřenci opavského chodce,
olympionika a reprezentanta Jiřího Malysy. Na mistrovství republiky v dorosteneckých
závodech v Praze získali chodci Martina Rucká a Petr Ozaniak stříbrné medaile. Velmi
úspěšný byl mezi žáky David Herber ze Sokola Opava, který si o týden dříve vybojoval
také stříbro na přeborech žactva v Jablonci.658
Na březnové Valašské laťce, nejvýznamnější sportovní akci výškařů v republice, která
se koná ve Valašském Meziříčí, se zástupci Sokola Opava Václav Ciminga a Pavel
Roman umístili na pátém místě za výkon 180 cm.659
Poslední červnový víkend na Mistrovství ČR v atletice žactva v Třinci zabodovali i žáci
opavského Sokola. Václav Modrovič získal zlatou medaili ve skoku vysokém a bronz
ve skoku do dálky. Jan Kudlička si vyskočil o tyči pro bronz a Dalibor Balner si došel
po třech kilometrech chůze pro stříbro. Mezi dívkami se nejlépe umístila Zuzana
Málková svým stříbrem na 800 metrech. Její čas 2:19,37 byl navíc čtvrtým nejlepším
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výkonem v historii opavských půlkařek. Třetí místo obsadila ve skoku o tyči Ivana
Vaculová.660
V závěru června proběhlo v Plzni Mistrovství republiky juniorů, juniorek, dorostu
a dorostenek v atletice. Junior Jakub Bohm vybojoval ve skoku o tyči bronz. Štafeta
dorostenců v běhu na 4 x 100 m ve složení Žilka, Kubala, Procházka a P. Roman
skončila zlatá. Ondřej Kubala získal bronz v běhu na 200 m stejně jako Lucie Gorolová
v trojskoku.661
Na Mistrovství ČR mužů a žen na dráze a ve vícebojích 19.–21. července v Ostravě se
nejlépe umístil Michal Balner (TJ Sokol Opava) na 5. místě ve skoku o tyči výkonem
5 metrů, šestá skončila Zuzana Hrůzová v té samé disciplíně. Michaela Rinková si na
400 metrech doběhla pro deváté místo.662
Se stejným výkonem obsadil Michal Balner na Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let
v Praze (31. 8. – 1. 9.) 2. místo a Zuzana Hrůzová ve skoku o tyči 3. místo výkonem
3,40 m.663
Celkové čtvrté místo v atletické lize si vybojovaly ženy Sokola Opava stříbrným
umístěním ve Zlíně. Přispěla k tomu Málková vítězstvím v běhu na 800 m, Rinková na
400 metrech, Slavíková na patnáctistovce a Kaprálková ve skoku o tyči.664
Vítězstvím v Uherském Hradišti postoupili muži Sokola Opava do první atletické ligy.
Po dvou letech tápání ve třetí lize se tak opět vrátili do druhé nejvyšší soutěže. Přispěl
k tomu Balner vítězstvím ve skoku o tyči, druhým místem na 100 m překážek a v běhu
na 400 m překážek. Hudeczek vyhrál trojskok a Kuhnel, Cupák, Kubala a Roman
štafetu na 4 x 100 m. Bohm získal stříbro ve skoku o tyči, Roman v běhu na 100 m
a 200 m. Bronz získal Cupák v běhu na 100 m a v běhu na 200 m.665
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Mezi nejúspěšnější opavské atlety v letošní sezoně rozhodně patřil sprinter na
stovkové a dvoustovkové trati Jan Roman, kterého si do svého tréninkového centra
vybrala Dukla Praha. Absolvent SPŠ stavební se tak po dobu výkonu vojenské služby
začal připravovat pod vedením trenéra Dalibora Kupky. V letošním roce mu unikl titul
mistra České republiky pouze o jednu tisícinu sekundy. V současnosti je držitelem
absolutních okresních rekordů v běhu na 60 a 100 m v mládežnické i dospělé
kategorii.666
Co se týká družstev, Sokol Opava prožíval úspěšné období. Tým mužů vedený
Josefem Heimem a Jiřím Lesákem postoupil z druhé do první ligy. Vynikali především
Michal Banner (170 pomocných bodů), Jan Roman (78 bodů) a Jakub Bohm
(67,5 bodů). Ženy obsadily v první lize druhé místo s nejúspěšnějšími sportovkyněmi
Michaelou Rinkovu, Zuzanou Grómanovou a Kateřinou Šustalovou pod trenérským
vedením Anny Konečné a Blanky Tiché.
Juniorský celek obsadil ve finále mistrovství ČR osmé místo. Největší oporou týmu byl
Pavel Vavříček (80 pomocných bodů) a Jan Roman (71,25 bodů). Dorostenci skončili
na sedmém místě.
Dorostenkyně obsadily na mistrovství ČR čtvrté místo.
Největšího úspěchu dosáhli starší žáci, kteří pod vedením Jaromíra Korbela dosáhli
mistrovského titulu. Starší žákyně, které vedl Jan Škrabal, byly stříbrné a mladší
zvítězily na mistrovství Moravy a Slezska.667

Badminton
V sezoně 2001/2002 hrálo družstvo "A" TJ Slavie Minerva Opava již bez výborné Evy
Sládečkové, která přestoupila do prvoligové Kopřivnice. I tato skutečnost měla vliv na
konečné umístění opavských badmintonistů v 2. celostátní lize. V předposledním
čtvrtém kole sezony už opavští, obhajující loňské 2. místo, hráli o 4.–7. místo. Místem,
kde se o tom rozhodovalo, byla Orlová.
6. dubna nastoupili hráči "A" družstva v sestavě R. Tomšík, T. Veverka, P. Suchánek,
P. Kopčil, M. Selingr a R. Hamplová. Opavští sice nakonec prohráli s Orlovou 2:6
a s Dobruškou B 3:5, porazili však Ivančice 4:3, čímž si prakticky zajistili účast
v druholigové soutěži pro příští sezónu.
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Nesestupovou pozici si Opava uhájila i v pátém kole ligy v Dobrušce 4. května.
Prohrála sice se všemi třemi soupeři (s Orlovou 2:5, s Dobruškou B 2:6 a s Ivančicemi
dokonce 1:7), ale sestupovaly nakonec poslední Ivančice. TJ Slavie Minerva Opava
ukončila sezonu 2001/2002 na 6. místě tabulky.
Poslední letošní kolo sezony 2002/2003 proběhlo v hale ZŠ Otická. Badmintonisté
vstupovali do nového roku stále z pozice šestého místa.668

Basketbal
Opavští basketbalisté v prvním letošním utkání nezaváhali a výhrou 81:92 porazili
Trigu Eprin Brno na jejich domácí palubovce.669 Dalším vítězstvím nad maďarským
Atomerömü Paks (103:84) a ruským Chimki Moskva (117:94) si Opava zajistila
9. a 16. ledna postup do osmifinále Koračova poháru. Je paradoxem, že po vítězství
nad kvalitním maďarským týmem evropských parametrů prohráli opavští s průměrným
ligovým celkem USK Praha, i když těsným výsledkem 85:82 v 15. kole základní
části.670
Vítězství ocenil také jeden z nejlepších opavských basketbalistů David Klapetek, který
si zahrál i v reprezentačním dresu na ME ve Francii v roce 1999. Zatím ho dle jeho
slov hraní s mladšími kluky baví, ale tělo si už žádá své, proto si také dodělával
trenérskou kvalifikaci na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Olomouci. Letos si také
naplánoval svatbu a narodilo se mu první dítě.671 Svatba se nakonec odbyla v úplné
tajnosti 28. července v Háji ve Slezsku.672
Dobrá hra opavských basketbalistů, která je přivedla až do finále Koračova poháru, je
podle trenéra Františka Róna v tom, že hráči přistoupili na dlouhodobě ordinovaný
systém hry a trenéři naopak něco ze svých požadavků slevili. Opavský basketbalový
tým je postavený na střelcích a tak prostě musí své soupeře přestřílet. Trenérovou
taktikou je ubránit soupeře pod osmdesát bodů, v tom případě je vysoké procento
výhry jisté. Dle jeho slov je také výhodou, že tým tvoří hráči se zkušenostmi
z pohárových soutěží jako je třeba Petr Czudek. Dokazovaly to i předběžné statistiky
z Koračova poháru, kde byl Czudek veden jako nejlepší nahrávač a Dejan
Vukosavljevič jako nejlepší střelec za tři body.673
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V dalším zápase v lize se Opavě postavil lídr tabulky Mlékárny Kunín. Domácí
nastoupili v základní pětce bez nemocného Czudka a Vukaziče. V prvních dvou
částech hry se však Opava výrazně prosazovala, ale po oddechovém čase jičínských
se hra prudce změnila. Kunín Opavu převálcoval 98:87. Komentář trenéra Františka
Róna byl opravdu rozzlobený: nepodařilo se prosadit přes pivoty, aby se tak zabránilo
dávat Kunínu jednoduché koše. Hráči prohráli na celé čáře doskakování a střelba byla
tragická.674
Klonem zápasu proti Kunínu nazval trenér Rón prohru v zápase s Maccabi Ironi Ramat
Gan (86:64) 30. ledna v Izraeli. Teprve druhá porážka v Koračově poháru však
znamenala pro Opavu vyhrát v odvetě o dvacet tři bodů. V Izraeli měl tým dle slov
trenéra problém se střeleckou potencí. Navíc na zápas mělo vliv také onemocnění
dvou klíčových hráčů – rozehrávače Petra Czudka a křídelníka Božidara Vukaziče.
Bylo těžké nastartovat tým na hru s pozměněnou sestavou. Opavané se dokázali
prosazovat proti mnohem agresivnějšímu soupeři hlavně v první desetiminutovce.
Hráči chytili nový dech až po přestávce, kdy se přiblížili k domácím pouze na pět bodů.
Příznivý rozdíl však poztráceli hráči v poslední části hry. Dařilo se jen Marku
Stuchlému (12 šestek z 12 pokusů) a Sokolovskému (tři trojky ze tří pokusů).675
Odvetné utkání znamenalo konec opavských basketbalistů v osmifinále Koračova
poháru. Slezanům se totiž nepodařilo smazat dvacetidvou bodovou ztrátu z prvního
zápasu. „Postup se ztratil v Tel Avivu, prohráli jsme tam o moc bodů. Takhle
zkušenému týmu, který je prověřený jak poháry, tak ligou, která je kvalitnější než naše,
se smývá dvaadvacet bodů těžko,“ komentoval výsledek v novinách trenér František
Rón.676 V první části utkání trenér předpokládal, že se soupeř soustředí na opavské
stěžejní hráče, a proto je nechal zpočátku na lavičce a zapojil je až v průběhu hry,
hlavně Dejana Vukosavljeviče. Dalším tahem byl začátek hry s Davidem Klapetkem,
který měl ubránit druhého pivota Elismu. Po poločase chtěl trenér přitvrdit na obraně,
ale křečovitost v postupném útoku a špatné rozestavění hráčů, kteří se pak nemohli
včas vracet, znamenal, že Opava vyhrála nad Maccabi pouze o jedenáct bodů (80:69).
Trenér byl také rozpačitý z práce rozhodčích Drabikovského z Ukrajiny a Sinasa
z Chorvatska, kteří domácím prokazatelně pískali čisté zákroky. Nejvíce se v zápase
prosazoval Stuchlý (20 bodů), dále pak Vukosavljevič (16 bodů) a Beneš (11 bodů).
Sucharda nastřílel 7 bodů, Sokolovský a Trnka sedm a Klapetek a Adžič pět. Utkání
vidělo 1 100 diváků.
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Trenér Rón bral tuto událost jako dobrou zkušenost, která posune jeho svěřence
v příštím roce o krok či dva kupředu. Opava tedy v letošním Koračově poháru osm
zápasu vyhrála, pouze dva prohrála. A výkon Slezanů je zapsán v novodobé historii
českého basketbalu jako největší klubový úspěch českých mužských celků.
Dva dny po neúspěchu v poháru ukončilo vedení klubu smlouvu s křídelníkem
Božidarem Vukazičem, hráčem, který přišel do Opavy v minulém roce v létě
a prosazoval se především hrou jeden na jednoho a razantními průniky na koš.
Předseda představenstva BK Karel Mamula rozhodnutí komentoval takto: „Jeho
individuální schopnosti jsou výborné, ale pro mužstvo neodváděl, co jsme čekali.“
Trenér František Rón to komentoval těmito slovy: „Pro nás Vukazič byl velkou oporou
v pohárových zápasech, ale bylo na něm vidět, že mu trochu chybí kondice a do
obranné činnosti se taky nezapojoval, jak se zapojovat měl….Byl dost užitečný
v evropských pohárech, kdy jsme dávali koše, s jeho obranou to bylo ale vždycky
špatné.“677 Tato událost přišla v době, kdy mužstvo stálo před hlavní částí ligy – playoff. Krátce po ochodu Vukaziče trenér neuvažoval o přetahování dalšího hráče.
Už bez Vukaziče se sestavě Beneš, Vukosavljevič, Sokolovský, Sucharda a Trnka
vrátila střelecky jistá ruka a hráči navázali na své předešlé skvělé výkony. BK Opava
zvítězila doma nad BVV Brno 104:82 a trenér Rón nešetřil chválou: „…Zdálo se mi,
jako by na hráčích byla trochu deka po vyřazení z Korače. Jsem rád, že jsme se chytli
proti tak silnému soupeři, jako je Brno. Myslím, že jsme se na zápas dobře
připravili.“678 Jako nejlepšího hráče utkání vyhodnotil Vukosavljeviče.
Poté se podařilo Opavanům hladce vyhrát venku nad BK Pardubice 126:78 a následně
košem do závěrečné sirény potěšit diváky v opavské hale vítězstvím 72:71 nad
Spartou Praha.679
Výhrou 91:66 nad letos nejslabším hráčem v lize Sokol Vyšehrad si tým BK Opava
potvrdil druhé místo v ligové tabulce. Dobrý výkon předvedli opavští také
v předposledním kole základní ligové části Mattoni NBL, kdy zvítězili nad BK SČP Ústí
nad Labem 100:83.680 Poslední zápas a zároveň nejsilnější soupeř v lize čekal
Opavany 26. února v hale na Mařádkově ulici. První vítězství 88:76 v basketbalové
nadstavbě vybojovali Opavané nad USK Praha, ale pořádně se potrápili. „Vypadalo to,
že si hráči dnes zkusí všechno naopak. Střelci nestříleli a chtěli rozehrávat, hráči, kteří
měli akce dokončovat, tak stříleli,“ komentoval hru trenér František Rón.681
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V posledním kole základní části nejvyšší basketbalové soutěže zvítězili opavští
v souboji o druhou příčku nad BK GA Nymburk 111:85. „Rozhodlo se v prvním
poločase, kdy naše obrana vypadala, jak měla. Předržení hráči pak sice vypadali dost
unaveně, ale já jsem si říkal, že pokud budeme mít dostatečný náskok, tak bychom ho
střídáním ztratit neměli,“ komentoval průběh zápasu trenér Rón.682
V březnu se opavským basketbalistům již popáté ve své historii nepodařilo dosáhnout
na Český basketbalový pohár prohrou s Mlékárnou Kunín (85:83) ve zlínské hale.683
Do play-off Mattoni NBL vstupovala Opava s jistými nadějemi. A vývoj událostí její
očekávání potvrdil. V květnu se Opava dostala po vítězství 3:1 nad GA Nymburk do
finále, ve kterém ji čekala Mlékárna Kunín.684
26. května získal BK Opava v opavské basketbalové hale na Mařádkově ulici potřetí
v novodobé historii nejcennější sportovní kov, a to vítězstvím nad Mlékárnou Kunín 4:2
na zápasy. Naposledy však titul patřil Opavě před čtyřmi lety.
Jak to komentoval tisk: „Zcela obsazené lavice, všechna schodiště, a dokonce i místa
k stání pod oběma koši. Ženy zatínající obě pěsti před obličejem, muži s neúnavnými
hlasivkami. Navíc dusné a vlhké mikroklima, které z basketbalové palubovky udělalo
nebezpečnou plochu, na které hráči často podklouzávali. Za takových podmínek
kráčeli ke zlatu na blond odbarvení opavští hráči. Nenechali se srazit do kolen
minulými neúspěchy, kdy už dvakrát vedli ve finálových sériích 3:1 na zápasy, a přesto
nakonec prohráli.“685
A trenér František Rón: „Tohle bylo moje deváté finálové play-off a když počítám
i Slovensko, tak v pěti z nich jsem dosáhl, že jsem byl úplně na vrcholu. Tahle série
byla taky vynikající. Musím poděkovat hráčům, že se sebe setřepali loňské finále
a poučili se z něj. Jsem šťastný stejně jako hráči.“686
Na konci sezony 2001/2002 zažil český basketbalový svět velké překvapení. Trenér
BK Opava František Rón, který dovedl své svěřence až k ligovému titulu, odešel
z Opavy do BK NH Ostrava. Byl to nečekaný a překvapivý krok. Z mistrovského týmu
přišel k partě ambiciózních mladíků.687
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Listopadový zápas BK Opava s UNIKS Kazaň na jejich domácí půdě skončil 99:62
a definitivně tak ukončil naděje na postup opavského klubu do dalších bojů ze severní
konference basketbalového Poháru Mistrů. „Zápas byl hodně poznamenaný našim
problematickým cestováním. V pondělí večer nebylo kvůli mlze z Moskvy do Kazaně
vypraveno letadlo. Odlet se neustále o hodinu odkládal a nakonec jsme v hale čekali
bezmála dvanáct hodin. Do dějiště utkání jsme dorazili v pět hodin ráno a místo
dopoledního tréninku šli hráči spát,“688 tak popsal situaci manažer BK Dušan Štěnička.
V listopadu se také rozhodlo o odchodu Chorvatů Basariče a Ramače, novou posilou
týmu se mělo stát chorvatské křídlo Mário Gasparovič, hrající naposledy za chorvatský
celek Kralovce. Mário si vyzkoušel ligu také v Německu a Izraeli. Zahrál si také finále
Chorvatského poháru.689
Sezónu 2002/2003 zahajoval BK Opava již s novým trenérem Slobodanem Nikoličem
v této sestavě: Petr Czudek (rozehrávač), Ladislav Sokolovský (křídlo), Věroslav
Sucharda (křídlo/pivot), Marek Stuchlý (křídlo), David Klapetek (křídlo/pivot), Tomáš
Hrubý (pivot), Pavel Beneš (rozehrávač), Pavel Staněk (křídlo), David Zdeněk
(rozehrávač/křídlo), Branko Rajevac ze Srbska a Černé Hory (pivot), Radim Kramný
(pivot), Jan Kukol (rozehrávač).690
První zápas ukázal, že o drama v této sezóně nebude nouze. Šestá Opava se utkala
se sedmým BK ECM Nymburk, který představil nového hráče Ashante Johnsona.
„…opravdu skvělý hráč“, komentoval jeho výkon opavský trenér Slobodan Nikolič.
Opavané ale nakonec vyhráli díky trojbodovému koši Marka Stuchlého v poslední
vteřině 93:96.691
Ve čtvrtém kole základní části v utkání s USK Praha dal trenér Nikolič příležitost
poprvé i mladému pivotu Radimu Kramnému.692
V prosincovém zápase s BC BVV ŽS Brno se poprvé v opavském dresu představilo
chorvatské křídlo Mario Gasparovič. Měsíc bude v klubu na zkoušce. Ze tří trojkových
pokusů se trefil jednou, dal pět bodů. Dvakrát v útoku doskočil míč. "Bez reprezentantů
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byla příprava komplikovanější, ale Mario je dobrý střelec, tvrdý hráč, uvidíme," řekl
Nikolič.693
Pak mimo jedno škobrtnutí s Mlékárnou Kunín ve třetím kole (83:80) to byla vítězná
jízda BK Opava. V posledním utkání v tomto roce s BC Slavia Kroměříž těsně před
Vánoci už Opava lehce vyklusávala s jistotou prvního místa v tabulce základní části.694
V únoru

zastupitelé

schválili

personální

zastupování

města

v obchodních

společnostech v oblasti sportu. Ing. Marek Veselý se stal členem dozorčí rady
Basketbalového klubu Opava, a.s., Mgr. Jan Píšala členem představenstva téhož
klubu. Ing. Zbyněk Stanjura společně s Ing. Karlem Rybou mohli plnit funkci člena
představenstva SFC, a.s. Zastupitel Jan Mrázek zároveň rezignoval na členství
v dozorčí radě SFC, a.s.
V posledním březnovém týdnu se dorostenci BK Opava pod vedením trenérů Pavla
Hejkrlíka a Jaromíra Kvarčáka stali vítězi mezinárodního turnaje Vídeň 2002. „Kluci
poznali, co přináší vrcholový basketbal. Z Vídně za šest dnů viděli jen haly, metro,
menzu, ubytovnu a Mariahilferstrasse, kde bydleli. Je to vynikající parta, absolutně
dodržovali veškeré pokyny a věděli, co chtějí,“ řekli trenéři.695

Bench press
Na květnovém Mistrovství Moravy a Slezska obhájila Lucie Glogarová z Bavaria
Fitness titul z loňského roku v kategorii do 56 kg. Zároveň si také odnesla pohár za
nejlepší výkon 80 kg. Její kolega a také svěřenec Jiřího Týna Tomáš Rovananik se
umístil v kategorii do 82,5 kg na druhém místě.696

Cyklistika
Prohlédnout si široké okolí ze sedla horského kola, ale taky se pěkně zapotit, to je
motem Silesia Bike marathonu, který letos proběhl již podruhé, a to také pod záštitou
města Opavy. Všichni zájemci se sjeli na Horním náměstí 18. května. Proběhly dva
693

http://www.bkopava.cz/sezona.php?sezona=2002%2F2003&kolo=9
http://www.bkopava.cz/sezona.php?sezona=2002%2F2003&kolo=12
695
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 15, str. 14. ISSN 12122041.
696
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 22, str. 26. ISSN 12122041.
694

202

starty, jeden na trasu dlouhou 95 km a druhý na trať o třicet kilometrů kratší. Centrem
závodu se stal areál U chovatelů v Kylešovicích. Trať vedla např. kolem zámku Raduň,
Hradec nad Moravicí nebo krásným údolím Moravice.697 Terén tedy nebyl vždy ideální,
ale překonávání překážek přece ke sportu patří. Nejlépe z opavských se umístil Tomáš
Najser, a to na prvním místě na trase 95 km v kategorii muži 18–39 let.698
Mezi nejúspěšnější cyklisty opavského oddílu TJ Sundance patřil letos vedle Jana
Kocura také Břetislav Rohel. V letošní sezoně startoval v devatenácti závodech
a z většiny z nich si přivezl medaile. Stal se také celkovým vítězem v kategorii
mladších žáků celého seriálu závodů Moravskoslezského poháru mládeže pro rok
2002. Třetí skončil na mistrovství Moravskoslezského kraje na silnici. „Od příštího roku
bude startovat ve vyšší kategorii, kde s ním počítáme pro starty v Českém poháru jak
na silnici, tak na horských kolech. Za letošní výsledky byl vybrán do centra sportovní
mládeže ve Frýdlantě. Závodit bude ale nadále za náš oddíl,“699 řekl o něm v tisku
trenér Jaroslav Konečný.
Jan Kocur startoval v této sezóně v kategorii kadetů. Byla to jeho první celá sezona
v kariéře. Mezi jeho úspěchy rozhodně patří první místo v seriálu závodu Czech Cup
a celkové druhé místo v seriálu závodů Beskydského poháru a šesté místo
z mistrovství Slovenska. Také on byl zařazen do centra sportovní mládeže ve
Frýdlantě.700
S mládeží, která má zájem o cyklistiku, se zástupci TJ Sundance scházejí v klubovně
v prostorách stadionu SFC Opava každou neděli.701

Bojové sporty
Člen opavského oddílu bojových umění Bellicus gym Petr Polack se stal úřadujícím
mistrem světa ve váze do 70 kg ve stylu Muay Thai federace WKN. Turnaj proběhl
v dubnu v italském Rimini.
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Další členka opavského Bellicus gym Pavla Stankeová skončila jako první na
mezinárodním turnaji Czech Open v kick boxu.
Na konci března se její oddílový kolega Jaroslav Stašek stal vítězem v nejtěžší
kategorii turnaje v Riece porážkou mistra světa systémem K.O.702
Dalším úspěšným členem oddílu Bellicus gym Opava je Petr Čajnák, který získal hned
dva primáty, a to mistra České republiky a mistra Bosny a Hercegoviny ve váze do
75 kg.
Karatisté z Kuma dojo úspěšně reprezentovali na osmém ročníku Gymnasion Cupu
v Krnově, kde Jakub Matušík v kumite mladších žáků získal zlato, stejně jako Veronika
Pančíková v kata straších žákyň. Stříbro si odnesli Martin Lojška v kumite mužů,
Martin Fus v kata starších žáků, Martina Sedláková v kata dívek, Roman Válek
v kumite mladších žáků a Veronika Binarová v kata žen. Opavští byli zastoupeni i na
bronzové pozici – Jitka Bublová v kata mladších žákyň a Martin Fus kumite starších
žáků.703
Na prosincovém devátém mistrovství republiky v karate v Krnově reprezentovali Opavu
karatisté z oddílu KaCO a Kuma Dojo Opava, oba patřící pod hlavičku Slezanu.
Opavští startovali ve všech věkových kategoriích, a jaké medaile tedy přivezli?
V kategorii Kata, dívky 7–10 let, zlatou medaili získala Alžběta Šimerová a stříbrnou
Tereza Sedláčková (obě z KaCO Opava), na bronz dosáhla Tereza Hadamčíková
z Kuma Dojo, v kategorii Kata chlapců 7 až 10 let se na druhé pozici umístil Ondřej
Honka z KaCO Opava. Mezi dívkami v kategorii Kata 11 až 13 let uspěla Petra
Honková druhým místem (KaCO), mezi chlapci v kategorii Kata 14 až 15 let uspěli
Jakub Matušík druhým místem (Kuma Dojo) a Michal Duda třetím místem (KaCO).
David Hřivňacký (Kuma Dojo) obsadil třetí místo v kategorii mužů Kata nad 16 let.
V kategorii Kumite dívky 12 až 14 let obsadila Tereza Gromanová z KaCO Opava
2. místo. V Kumite chlapci 7 až 10 let exceloval prvním místem David Kelner (KaCO)
a potěšil třetím místem Nikolaos Vachopoulus (KaCO). V Kumite chlapci 14 až 15 let
zvítězil Michal Duda z KaCO Opava a třetí příčku obsadil Martin Fus z Kuma Dojo
Opava.704
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V červnu proběhlo profesionální mistrovství Evropy ve free fightu, kde i Opava,
respektive klub Bellicus gym, měl své zastoupení. Nominovali se Petr Kellner
v kategorii do 90 kg a Jaroslav Stašek v kategorii nad 100 kg. Svěřenci trenéra
Petráska ani jednou neprohráli.705

Cyklistika
Nejlépe se v letošní Velké ceně Sundance Opava – Memoriál Vladimíra Janáčka
v silniční cyklistice, která se započítává do Moravskoslezského poháru, umístil
v žákovské kategorii Břetislav Rohel na třetím místě. V mužské kategorii se jako třetí
umístil opavský odchovanec Lukáš Heinrich v tomto roce již reprezentující Bohumín.706

Florbal
V současné době zastupují v Opavě tento sport dva oddíly SK p.e.m.a Opava a RSC
Slezský Stomyl. Společně trénují a také se věnují dětem a mládeži, ale z finančních
důvodů a kvůli špatným tréninkovým podmínkám se soutěží účastní pouze dva týmy
mužů. I přesto však mají nemalé úspěchy, hrají třetí celostátní řízenou ligu s cílem
vybojovat postup do druhé ligy a první regionální soutěž.707

Fotbal
Od Nového roku začala pracovat v rámci okresního fotbalového svazu nová komise
rozhodčích, do jejíhož čela byl zvolen Petr Kašný, prvoligový rozhodčí, asistent
zařazený již třetí rok na mezinárodní listinu FIFA. Komisi dále tvoří P. Čecháček,
A. Drastík, R. Ludvík, delegát OFS a bývalý ligový asistent Michal Holý a F. Kretek,
nynější předseda revizní komise krajského fotbalového svazu.708
Slezský FC Opava vstupoval do druhé poloviny sezony 2001/2002 s nadějemi.
„….v závěru podzimu byla možnost záchrany v nejvyšší soutěži ještě v oblasti jakési
705
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reality. Reálnost měla potvrdit především dvě první jarní kola“, takto se k situaci vyjádřil
Jiří Berousek.709
9. ledna sehráli fotbalisté SFC své první přípravné utkání před jarní částí Gambrinus
ligy. Zápas s třetiligovým Třincem zakončili remízou 1:1. Následoval sobotní zápas
s MSA Dolní Benešov, kde již nedali svému soupeři šanci a skórovali 4:0. 710
Po sérii přípravných utkání čekalo opavské fotbalisty herní soustředění ve slovenských
Piešťanech, které završili zápasem na umělé trávě v Žilině proti FC Artmédia
Petržalka. Opavané odešli poraženi 2:1. Sestavu tvořili Vašek – Mikula, Gill, Kutty,
Hrazim – Diepold (12. Černý), Rozsypal, Šlachta (63. Raida) – Zbyněk Pospěch,
Hampel, Suchánek (65. Hoštálek).711
Poté se Opavě nepodařilo bodovat ani proti celku druhé ligy Trnavě. Ta se hned po
sedmi minutách zápasu ujala vedení, které už Opava nepřekonala ani jedním gólem.
Sekretář klubu Jiří Berousek toto utkání považoval za vrchol přípravy, kdy na hráčích
bylo znát velké tréninkové zatížení a i přes příležitosti Opavy a dobrý výkon Opava
nevyhrála. V zápase s Trnavou si již zahrála i nová posila z Valašského Meziříčí Viktor
Vaculín. Svou pouť po slovenských stadionech v rámci přípravných utkání zakončili
opavští fotbalisté utkáním s MŠK Žilina. Zápas skončil nerozhodně 3:3.712
Trenér Opavy Miroslav Mentel považoval letošní přípravku za krátkou, ale kvalitní,
nicméně oproti letní přípravce měli nyní hráči kvalitnější protihráče.713 Trenérský tým
(Miroslav Mentel a Karel Orel) si na Slovensku ověřoval hned několik hráčů – Matýska,
Tótha, Černocha, Gilla a Vaculína. Do prvoligového kádru se prosadil pouze David Gill.
Ostatním v jejich zařazení zabránily jejich výkonnostní problémy nebo domluva
s mateřským klubem.
Trenéři tak svůj tým postavili hlavně na těchto jménech: Baránek, Guľa, Schmucker,
Harazim, Diepold a na jaře nadějní Černý a Kutty.
O dalším osudu týmu měly podle slov trenéra rozhodnout první tři jarní kola. Fanoušci
stále čekali na svou odměnu, hráče přicházeli pravidelně povzbuzovat a z ochozů
burácel již známý popěvek Žlutá a modrá jsou barvy naše, do ligy září z Opavy…
V neděli 3. února sehráli opavští svůj poslední přípravný zápas před startem první
Gambrinus ligy. Zápas se Sigmou Olomouc se příliš nezdařil, Opava inkasovala tři góly
a zmohla se pouze jednou na gólovou odpověď Rozsypala. V zápase pro zranění
709
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odstoupil Kutty. Jediným pozitivem byl návrat Jana Baránka, který se vrátil po zranění
a nastoupil v tomto zápase do druhého poločasu.
Jarní část 1. Gambrinus ligy zahajoval Slezský FC Opava se změnami na soupisce
hráčů. Nově přestoupil z Petrovic do Opavy David Gill, z domácího dorostu přestoupil
mezi muže Zbyněk Pospěch a Zdeněk Raida a na hostování do 30. června přišel
z MSA Dolní Benešov Radek Jašek. V hostování pokračoval Michal Šlachta z Baníku
Ostrava.
Skončilo hostování Zdeňka Bečky (Plzeň) a Aleše Broulíka (Baník Ostrava). Na
soupisce se neobjevila jména Jaroslav Kolínek, Tomáš Vychodil a Radek Onderka, tito
hráči měli individuální přípravu.
Na hostování u jiných týmů byli uvolněni Michal Kosmál (Kunovice), Dušan Půda,
Tomáš Kretek (oba do Spolany Neratovice) a Michal Schreier (MSA Dolní Benešov).714
Odchod záložníka Jaroslava Černého, jehož osud v týmu na začátku roku nebyl jasný,
protože se o něj zajímal liberecký fotbalový tým, se na začátku roku nepotvrdil,
a Černý zůstával nadále součástí týmu.
Los první Gambrinus ligy nebyl k Opavě až tak zlý. S prvními dvěma soupeři se dle
odhadů sportovních komentátorů daly uhrát body. Jako třetí v pořadí čekala Sparta.
První boj o prvoligové přežití svedla Opava na půdě Synotu Staré Město. V týmu
chyběl Daniel Kutty, který si již čtrnáct dní léčil nemocnou achillovku, na jeho místo
nastoupil Michal Šlachta. Celý zápas byl v tisku okomentován jako průměrný.
O výsledku utkání 1:0 rozhodl neproměněný pokutový kop a následně ve 29. minutě
domácí hráč Polách, který po odvráceném rohovém kopu proměnil centr spoluhráče
Krupnika. Poté se domácí stáhli do obrany. Opavští útočníci se však do konce zápasu
nedokázali prosadit, navíc Baránek zahrál rukou, za což dostal červenou kartu.715
Trenér Miroslav Mentel na adresu svých svěřenců po tomto zápase řekl: „…My zatím
neumíme to, co třeba hokejoví profesionálové v NHL. Tam zbývá do konce zápasu
třeba pár vteřin a oni, i když se nedaří, to nezabalí a hrají jako o život do úplného
konce a jediným jejich cílem je vstřelit a třeba zvrátit celý zápas. To mi u našeho
mužstva chybí, ale to není problém jen posledního utkání se Synotem. Na zlomení
určitého stereotypu v myšlení našich hráčů pracujeme už dlouho a je to asi to nejtěžší,
co je třeba změnit. Každý hráč musí jít do utkání s jednoznačnou touhou zvítězit
a každou minutu utkání musí s tímto vědomím na hřišti nechávat všechny své
schopnosti a síly. Jedině vítězství je cíl, pro který mužstvo k zápasu nastupuje. Jinak je
to bez efektu. Podle mého názoru je to v prvé řadě záležitost psychiky každého hráče
a tím i celého mužstva. Myslím si, že hráči jsou po fyzické stránce po tvrdé zimní
714
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MUDr. Olegem Zhurem. Dokladem je minimální počet zranění. Ve fyzické kondici to
určitě není. Co se týče herního projevu, i když zapracováváme do sestavy mladé
hráče, jsem přesvědčený, že všichni, které v současném kádru máme k dispozici, jsou
na prvoligové úrovni a mají na to, aby na hřišti plnili představy trenérů. Jediné, co
postrádám, je větší touha vítězit….“.716 Stejný názor sdílí i ředitel a.s. Slezský FC
Opava Oldřich Jakubek.717
13. února došlo na valné hromadě akciové společnosti Slezský FC Opava k volbě
představenstva a dozorčí rady. Předsedou představenstva byl nově ustanoven
Ing. Miloslav Pouba, Ing. Václav Klučka místopředsedou, dalšími členy byli zvoleni
Ing. Zbyněk Stanjura, Josef Hájek a Karel Ryba. Členy dozorčí rady se stal Ing. Pavel
Král, Ladislav Cebula a Miroslav Kavan.718 Pouba sponzoroval opavský fotbal již
v minulém roce, a to např. zápas s CU Bohemians Praha.
17. února čekaly Opavu Blšany. Tento zápas byl považován za velmi důležitý na cestě
za záchranou, přestože ale Opavští nastoupili do hry odhodlaně, zápas skončil jejich
prohrou 0:2. „Ta naděje se snížila na minimum, jiskřička však stále ještě plápolá,“ řekl
novinářům trenér Mentel.719
V tomto zápase si svou premiéru odbyl brankář Petr Vašek a padla červená karta hráči
Černému.720
Třetím soupeřem v prvoligové soutěži byla Opavě Sparta. Překvapení se ale nekonalo
a AC Sparta Praha svoji roli favorita splnila, vyhrála nad Opavou 4:1. Za Opavu
skóroval Jan Baránek. Žluté karty, které rozjasnily trávník na Letné, padly hráčům
Opavy – Zbyňku Pospěchovi a Mikulovi. Objevila se i výstražná červená, ale ta padla
na hlavu jednoho ze soupeřů za hru rukou. „Výška porážky je pro hráče příliš krutá. Nic
naplat, takové chyby v defenzivě dělat nemůžeme,“ komentoval v tisku hru asistent
trenéra Miroslav Mentel.721
V neděli 3. března hostila Opava FC Slovan Liberec, který v poslední době vítězil i na
půdě evropského poháru, ale na opavském trávníku se musel řádně zapotit. Vítězství
však nakonec přece jen putovalo do Liberce. Gól za Opavu dával Šlachta. „Z hráčů
vše spadlo (utkání s Blšany). Již nejsou pod takovým psychickým tlakem jako před
716
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startem jara. Je to hodně nezkušený kolektiv. Navíc takové prohry jako dnes gólem
v poslední minutě hodně srážejí hráče do kolen“,722 řekl v tisku trenér Mentel. Utkání
přihlíželo 4 123 diváků, kteří při odchodu opavských hráčů po zápase z hřiště ocenili
jejich výkon aplausem. 723
9. března to v opavských městských sadech pořádně vřelo. Naděje na první jarní výhru
pro Opavu nad SK Hradec Králové, toho času v nepříliš dobré formě, skončila bez
gólu. A navíc fanoušci hostujícího týmu své emoce nezvládli. Už po příjezdu tří
autobusů bylo znát, že někteří z účastníků se již řádně posilnili alkoholem. Policie se
však na tento zápas připravovala. Za účasti 57 členů zásahové pořádkové služby,
městské policie a bezpečnostní agentury byl dav hostů nasměrován do připravené
klece. Nevybouřené emoce se projevily hlavně na konci zápasu při odchodu fanoušků
policejním kordonem k autobusům. Někteří z procházejících začali napadat policisty,
ale ti situaci zvládli. Fanoušky uklidnili a naložili do autobusů.724
Fotbalový útočník Radek Onderka jarní část již odehrál v barvách Jakubčovic nad
Odrou, mužstvu první B třídy.725
Zástupci města Opavy se 8. dubna setkali v Opavě s předsedou Českomoravského
fotbalového svazu (ČSMF) JUDr. Janem Obstem. Tématem jednání byly požadavky
ČSMF v souvislosti s „Projektem UEFA 2003“, který řeší vybavení stadionů. Opava dle
těchto požadavků měla např. vybudovat zcela nové osvětlení stadionu. Od tohoto
jednání očekával primátor města J. Mrázek získání podpory fotbalového svazu v rámci
dotační politiky vlády.726 Vedení města se totiž nelíbilo, jakým způsobem ČSMF
přistupuje k povinné rekonstrukci fotbalových stadionů pro nejvyšší fotbalové soutěže.
Podle nich jsou diskriminovány stadiony, které nepatří klubům, ale městům.727
Zápas se Sigmou Olomouc na domácím hřišti Opavy doprovázelo naprosto
katastrofické počasí. Černé mraky nad Opavou přinesly sněhovou bouři, takže se po
přestávce muselo znovu „lajnovat“ hřiště a na řadu přišel zimní červený balón. Přes
tuto nepřízeň fandilo na tribunách 2 270 platících diváků. Zápas skončil remízou 1:1. 728
„Stále se zlepšujeme a pomalu odstraňujeme své chyby. Na konci sezony by už to
mělo být pořádně znát…Pro mě tato remíza znamená vítězství,“ komentoval situaci
722
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trenér Mentel a pokračoval: „Je to náš problém, hráči čekají, s čím na ně vyrukuje
soupeř, a pak se stává, že rychle prohráváme.“729
Zápas s FK Drnovice 7. dubna přinesl Opavě tři body po vítězství 3:1, bylo to však
způsobeno oslabením soupeře, kterému odešla část kádru do Příbrami a s mužstvem
se rozloučil i trenér Karel Jarůšek.730
Katastrofou však skončilo utkání v Jablonci, kde jeli opavští obhájit vítězství nad
Drnovicemi, ale to se nekonalo. Utkání skončilo 5:0 a jablonecký stadion se bavil.731
21. dubna hostila Opava na domácí půdě pražskou Slavii. Opava sice prohrála 1:2, ale
trenér Mentel byl potěšen, že hráči bojovali až do konce i přesto, že věděli, že Mentel
odchází.732
Následující neděli však fanoušci opavského fotbalu zažili šok. Opava vyhrála na
Bazalech 1:2 nad Baníkem Ostrava a získala tolik potřebné tři body. I přes vlastní gól
opavského Gilla hrála Opava celou dobu přesilovku.733
Poslední prvoligový zápas na domácí půdě sehrála Opava s FK Teplice a je nutno říct,
že se jí nepovedl. Výsledek 0:2 byl velkým zklamáním.734 Následné loučení s první
ligou na brněnském trávníku však přece jen bylo důstojné – Stavo Artikel Brno – SFC
Opava 1:2.
Trenérovi Miroslavu Mentelovi pomáhali s vedením mužstva asistent trenéra Jiří
Berousek a vedoucí mužstva Karel Orel. Tým měl zajištěnu také lékařskou péči
MUDr. Vernera Borunského a MUDr. Hynka Satkeho. Namožené svaly měl na starosti
masér Radek Havala.735
Chiropraktik MUDr. Oleg Zhur pochází z ukrajinského Lvova, velkou část života ale
prožil v Oděse, kde vystudoval lékařskou univerzitu. Do Opavy přišel natrvalo v roce
1997, ale už předtím se pravidelně účastnil soutěže Grand Prix Pepa, kde také vítězil.

729

Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 13, str. 20. ISSN 12122041.
730
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 15, str. 20. ISSN 12122041.
731
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 16, str. 20. ISSN 12122041.
732
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 17, str. 20. ISSN 12122041.
733
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 18, str. 20. ISSN 12122041.
734
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 19, str. 24. ISSN 12122041.
735
http://sfcopava.com/galerie/bulletiny/bulletiny-2001-2002/?album=26&gallery=279

210

Nejvíce si ale cení nominace na „Mr Olympia“, kde se účastní 15 až 20 nejlepších
kulturistů světa.736
Fotbalovou sezonu 2001/2002 skončila SFC Opava na posledním místě tabulky
I. fotbalové ligy s pěti výhrami, třemi remízami a dvaceti dvěma prohrami.737 Novou
sezónu tedy začínala v druhé lize.
Opavští fotbalisté vstoupili do tréninkového procesu již pod dohledem nového trenéra
Karla Jarůška738, který opustil drnovický klub na svoji žádost po hromadném výprodeji
jihomoravského klubu. „V Opavě je o fotbal zájem, jak ze strany města, tak i diváků. Je
tu dobré fotbalové prostředí. Věřím, že se po roce do ligy Opava vrátí. Všichni pro to
musíme udělat maximum a také já chci k tomu přispět,“ řekl Jarůšek v tisku.739
Miroslav Mentel začal v dalším kvalifikačním období působit jako druhý asistent
a zároveň trenér brankářů reprezentace. Jako hlavní příčinu sestupu opavského
fotbalového klubu viděl v nedostatku silných financí v Opavě.740
V přípravném období na sezónu 2002/2003 Opava opět posilovala sestavu hráčů.
Posilou opavského týmu se stal Pavel Devátý z Blšan, který si svou premiéru odbyl na
zápase s Prostějovem,741 a tři muži s exotickými jmény: Alejandro Damián Mena, Alex
Jose Dos Santos, Jefton Ferreira De Sena. Všichni tři pocházejí z Jižní Ameriky, kde
navštěvovali brazilskou fotbalovou akademii Panamo Soccer technical center.742
Novou sezónu zahájil útočník Ladislav Suchánek již v první slovenské lize.743
V polovině srpna se trenéru Karlu Jarůškovi podařilo ulovit opravdu velkou rybu. Již
dlouhou dobu hledal někoho na post útočníka, v hledáčku byl např. Hahn z Kravař či
Stratil ze Sparty. Nakonec se však situace vyvinula zcela nečekaně a do Opavy zamířil
útočník Slavie Petr Švancara.
Naopak opavský klub poslal na hostování Kretka do Dolního Benešova, Palúcha do
Mokrých Lazců a Raidu do Jakubčovic nad Odrou.
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Vít Blažej se dostal do fotbalové reprezentace.744 Adrian Guľa přestoupil do mužstva
Jihlavy.745
V nové sezoně tedy tvořili mužstvo SFC Opava tito hráči: brankáři – Vilém Axmann,
Jiří Bobok, Petr Vašek, obránci – Pavel Devátý, David Gill, Zdenek Holý, Jiří Krohmer,
Daniel Kutty, záložníci – Jan Baránek, Lukáš Černín, Alex Jose Dos Santos, Michal
Hampel, Pavel Harazim, Radek Jašek, Lukáš Jiříkovský, Tomáš Kretek, František
Metelka, Martin Mikula, Filip Mrhálek, Peter Murinčák, Milan Paluch, Jiří Pospěch,
Zdeněk Raida, Aleš Rozsypal, Miroslav Sečen, Jefthon Ferreira Sena, Michal Schreier,
útočníci – Zbyněk Pospěch, Dušan Půda, Petr Švancara, Ondřej Švejdík, Roman
Veselý.746
Opavští fanoušci jsou svou podporou domácího družstva známí v celé lize. V těchto
časech sice zájem o opavský fotbal upadl, zdravé jádro však zůstává. Jednou
z nejvýraznějších tváří, která k němu patří, je určitě Pavel Jatzek, známý pod
přezdívkou Džeky – Jackie. Fotbalu chodí fandit už sedmnáct let. Dnes invalidní
důchodce tvrdí, že 90 procent fanoušků Opavy pochází z Hlučínska, Krnova a okolí
Opavy.
Opavský fanklub má také svou hymnu, kterou složila dívka Marta. Poslední znění je
toto:
Slezský to je naše hvězda
v čele s Karlem Jarůškem,
bojovníci tělem duší
kupředu hnáni publikem.
Žlutá a modrá jsou naše barvy,
do ligy září z Opavy,
kdo nás poznal ten se bojí,
my jsme borci z Moravy.
Fandové jsme nejvěrnější,
vždycky máme plný dům,
husí kůže naskakuje
všem opavským soupeřům.
Žlutá a modrá jsou naše barvy,
do ligy září z Opavy,
kdo nás poznal ten se bojí,
744
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my jsme borci z Moravy.747
Prvním soupeřem v 2. lize se Opavě stala Sigma Olomouc B. Vítězství 2:1 si trenér
Jarůšek pochvaloval: „První zápas je vždycky těžký, výhra byla zasloužená, nyní ji
musíme potvrdit.“748
I ve druhém zápase opět s Olomoucí, ale s HFK Olomouc byla Opava úspěšná.
V zápase, který skončil 1:2, si poprvé zahrála nová posila týmu – reprezentant David
Mikula.749
Letošní velké povodně způsobily také ligovou přestávku, tu Opava vyplnila zápasem
se Sigmou Olomouc750, který skončil remízou 0:0.
V srpnu začala hrát v základní sestavě další nová posila opavského fotbalu Pavel
Devátý, který přišel z Blšan. „O Devátého jsme měli zájem již dříve. Vše souviselo
s možným posílením blšanského klubu hráči z Příbrami Čížkem a Němcem,“751 řekl
Jarůšek.
Poté na Opavu čekal Prostějov, zatím bez bodu, ale v dobré kondici. Ani zde se
fanoušci nedočkali gólu. 752
7. září odehrála Opava zápas s mistrem slovenské ligy Žilinou. Výtěžek ze vstupného
byl věnovaný na povodněmi postižené kluby. Zároveň však to byla premiéra provozu
umělého osvětlení.753 Čtyři příhradové stožáry mají horní obsluhovací plošiny. Celá
konstrukce se tyčí do výše 38 metrů. Osvětlení funguje ve čtyřech provozních
režimech: 1 100 luxů – mistrovská utkání, 1 200 – mezinárodní utkání, 500 a 800 luxů
pro tréninky a přípravná setkání. Součástí tohoto slavnostního večera byla také
hudební a pódiová show a končilo se ohňostrojem.754
Radost z nově osvětleného stadionu pominula, ke slovu přišla realita v podobě silného
soupeře FC Viktoria Plzeň. Opava neměla letos optimální los, přesto v této chvíli stála
na druhé příčce druholigové tabulky, což nebylo vůbec špatné. Opavský kotel tedy
vyčkával. 21. září splnila SFC Opava očekávání a získala za výhru tři body.755
Liga pokračovala pro Opavu zápasem s Xaverovem a opět si odnesla tříbodový zisk.756
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Další prověrkou opavského mužstva byly Pardubice, kterým se v poslední době dařilo
na hřištích soupeřů. Opavané navíc nastupovali do zápasu oslabeni vlivem zranění
a disciplinárních trestů. Zápas skončil smírně 2:2.757
Následoval zápas se Spartou, ale sníh s deštěm rozhodl o jeho přesunutí.758
Poslední podzimní zápas odehráli opavští fotbalisté na Letné s AC Sparta B v rámci
dohrávky posledního podzimního kola. SFC Opava prohrál 1:0 a skončil tak na čtvrtém
místě celkové tabulky.759 Tímto utkáním skončil fotbalový podzim a začala příprava na
jarní sezonu.
„Kdybychom uhráli jednatřicet bodů, tak můžeme být spokojeni. Máme jich
sedmadvacet, takže jsem zklamán,“ komentoval konec sezóny trenér Karel Jarůšek. 760
„Jsme na nepostupovým místě, takže jsem nespokojený. Nezvládli jsme závěr. I když
jsme třeba proti Spartě hráli ve značně oslabené sestavě. Chyběli nám hráči na hru
dopředu. Na to se ale rozhodně vymlouvat nechci,“761 řekl jinde. Co ale Karla Jarůška
rozhodně potěšilo, to byla fanouškovská základna Opavy: „Kdybychom hráli tak, jak
naší fandové fandí, tak bychom nešlapali na paty sparťanskému béčku, ale prvnímu
týmu Pražanů. Naši fanoušci jsou takovou nástěnkou, jak by fandové měli vypadat.
Jsou opravdu perfektní.“762
Fotbalisté po posledním zápase pokračovali tréninkem a týdnem volna.763 Poté je
čekalo zimní soustředění v hotelu Belaria a v Blšanech.764
Na konci tohoto roku bylo jasné, že v opavském mužstvu již zůstane bývalý gólman
Sparty Bobok.765
Poslední listopadovou sobotu se sešla v sále Lidového domu v Opavě valná hromada
Okresního fotbalového svazu. Jejím hlavním úkolem bylo zvolit nový výkonný výbor.
Za účasti 65 delegátů byl zvolen novým předsedou pro další čtyřleté období Jiří Jašek,
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místopředsedou Jiří Vlček. Dalšími členy výkonného výboru se stali Oldřich Jakubek,
František Jelen, Petr Kašný, Rudolf Proske a Jiří Dzida.
Přípravou na novou sezónu prochází každoročně i fotbalový trávník. Nejdříve se
hodnotí jeho poškození, poté následuje zaválování, prosíťování, zapískování a zimní
hnojení. Branky se vytáhnou a uloží se na tribunu, ochozy se vyčistí a opraví se
lavičky. O údržbu se na opavském stadionu starají Jan Piskoř, pan Palinčák a pan
Beinhauer.766
Jak hodnotil první část soutěže kapitán SFC Opava Jan Baránek? Mrzí ho neuhraný
plný počet bodů s Chomutovem, Kounicemi a Prostějovem. Mužstvo by vstupovalo do
jarní části s bodovým náskokem. Nelíbila se mu určitá nedisciplinovanost hráčů, např.
červená karta pro Zbyňka Pospěcha, který pak na hřišti chyběl. V zimní přípravce chce
zapracovat se svým mužstvem na obranné fázi a fanouškům vzkazoval, ať jsou
trpěliví.767
Na pozici trenéra došlo k velké změně. Novou tváří na trenérské lavici Opavy se stal
bývalý skvělý fotbalista a reprezentant Karel Jarůšek. Po odchodu z Drnovic dostal
několik nabídek mimo jiné od Slovanu Bratislava a Polonie Varšava, nakonec se ale
rozhodl pro Opavu. Spolu s ním přišel i asistent Jiří Hron. Cíl nového trenéra je jasný,
postup do ligy.768
Opavskou fotbalovou líheň neboli středisko sportovního centra mládeže, z kterého
pocházejí např. Zbyněk Pospěch, Lumír Sedláček či David Mikula, vede již dva a půl
roku Jaroslav Pindor. Velmi si pochvaluje spolupráci se školami, kde jeho svěřenci
studují, velkou slabinu naopak vidí v nedostatku travnatých ploch na tréninky i utkání,
trápí ho také výsledky ligového dorostu, jehož cílem neměl být boj o záchranu, ale
střed tabulky. Největší radost mu dělají nejmenší fotbalisté, kteří opouštějí přípravku
a jdou do mini kopané. Za nadějné považuje trenér Pindor Mičku, Dohnátka, Ficka,
Korčiana nebo Černohorského.769
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Mezi prvoligové rozhodčí se letos zařadil Opavák Andrea Drastík, jehož cílem je se
vypracovat z pomezního na hlavního rozhodčího. Fyzičku si tento nový sudí udržuje
pravidelným běháním, hrou tenisu a squashe.770
Mladší žáci TJ Slavia Minerva pod vedením trenéra Romana Minkse a Miroslava Burdy
vyhráli letos župní soutěž.771

Gymnastika
Malé gymnastky HC Slezanu Opava bodovaly v květnu na bruntálském Kalokagathia
Cupu. Šestiletá Kristýna Kašpárková získala stříbro, Valerie Kantorová bronz. Poté
následoval krajský přebor ročníku 1993, odkud si odnesla soutěžící ve věkové
kategorii 5 až 9 let Nasťa Zhur bronzovou medaili.772
Barbora Špaková ze Slezanu Opava skončila druhý květnový víkend stříbrná na
Mistrovství republiky v moderní gymnastice v hale Sokola Bedřichovo se sestavou
s obručí v kategorii kadetek A pro třináctiletá a čtrnáctiletá děvčata.773 Její trenérkou je
Taťana Zhur.
Na pohárovou soutěž do Zubří v druhé půli měsíce května se sjely gymnastky z celé
České republiky a také ze Slovenska. Opavské gymnastky z HC Slezan Opava si
odnesly hned několik cenných kovů. V nejmladší kategorii se jako druhá umístila
Alžběta Kleinová, mezi kadetkami kategorie D (ročník 1994) se dařilo Aleně
Klapetkové, která skončila na bronzové pozici. Juniorskou kategorii poprvé
zastupovala Barbora Špaková a se třetím místem důstojně obstála.774
Členky opavského Sokola, cvičící při Základní škole Šrámkova, si přivezly sedmé
místo z mistrovství světa v estetické gymnastice družstev.775
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Handicapovaní
Další medaile přivezli tělesně postižení sportovci ze soutěže Mistrovství Slovenska
a Poháru Slovakia v tlaku s činkou, celkem to bylo devět medailí. Jednalo se
o svěřence opavského Fitness Bavaria.776
2. a 3. března se v Opavě utkalo celkem 52 sportovců z jedenácti oddílů České
republiky v otevřeném turnaji „O putovní pohár“ zdravotně postižených sportovců ve
stolním tenise. Mezi ženami kralovala Michaela Zapletalová z Baníku Havířov, mezi
muži Jaroslav Cieslar z Frýdku Místku. Ve čtyřhře si nejlépe vedli Rozsíval se
Šlechtou.777
TJ ZRAPOS vznikla sice v roce 1992, ale první turnaj v kuželkách zrakově postižených
pořádala již v roce 1989, jako oddíl kuželek ZP TJ Meta Opava. V roce 1991 se také
stala pořadatelem Mistrovství tehdejšího ČSFR. Poté se přihlásila do konkurzu
o pořádání Mistrovství Evropy v kuželkách zrakově postižených v roce 2001, který
vyhrála.
Sezóna 2001/2002 byla pro jednotu také velmi úspěšná, postoupila do I. ligy.
27. dubna se opavští hráči zúčastnili Mistrovství ČR v soutěži jednotlivců, které se
konalo v Rokycanech. Paní Škropeková se v kategorii žen umístila na 7. místě z osmi,
pan Mrkvička v kategorii B2 muži na 6. místě z deseti a J. Nelešovský na 5. místě,
poté se ale rozhodl přestoupit k TJ Michálkovice.778

Hokej
Hokejová devítka skončila na začátku ledna druhá na hokejovém turnaji Viking Cup ve
Švédsku. Svěřenci trenérů Plánovského a Hartoše prohráli ve finále s IFK Goteborg.
I přesto, že Opavané hráli na užším kluzišti a poslední zápas byl plný osobních
soubojů, hráči si podle trenérů odvezli obrovské zkušenosti.779
Nový rok zahajoval HC Slezan pod taktovkou trenéra Jiřího Režnara na domácím poli.
Do utkání s HC Prostějov 5. ledna780 nastupovalo opavské mužstvo oslabené
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o nemocného Dalibora Sochorka, a tak po nadějném začátku, kdy využili první
přesilovku, už jen inkasovali góly a tři body zůstaly na Hané.781
Poté se ale situace změnila. Pomineme-li selhání při střetnutí s Libercem, kdy Opava
na domácí půdě inkasovala pět gólů a zápas prohrála, podařilo se jí dotáhnout do
vítězného konce zápasy s Chomutovem, Třebíčem, a Šumperkem.782
V utkání s Chomutovem hrála Opava v sestavě E. Hrazdíra (brankář) – Galvas,
Vosátko, Vnenk, Šťastný, Vilášek, Prokop – Kříž, Sochorek, Šebesta – Kašík, Harazim
(Hulva), Rozum – Mikšan, Najdek, K. Suchánek.783
Utkáním s Rosicemi se karta obrátila a Opava už do začátku play-off zvítězila jen
jednou, a to v Chomutově.784
Zajímavé bylo utkání s HC Bílí tygři Liberec. Opavští jeli do Liberce v poněkud
oslabené formaci kvůli zraněným hráčům a juniorům, kteří měli v neděli důležitý zápas.
Začátek zápasu pro ně také nebyl výhrou, než se rozkoukali, inkasovali hned dva góly.
Poté se však hra obrátila a diváci se rozhodně nenudili: dalších jedenáct branek,
divoká přestřelka, tři góly v oslabení a drama až do samotného konce utkání.
V prodloužení, které Opavané zahajovali bez brankáře, ale v početní převaze 5:3
nedokázali proměnit „tutovku“, nakonec remízu 6:6 rozřešil domácí Patrik Rozsíval do
opuštěné opavské branky. Po tomto zápase zaujímala Opava sedmé místo
v tabulce.785
Únorové olympiády v Salt Lake City se účastnil i hokejista Bogdan Savenko, který hrál
za Slezan Opava v jeho poslední extraligové sezoně. V současné době obléká dres
Spartaku Moskva.786
Před prvním utkáním play-off se 15. února Opavanům podařilo zlomit dva roky trvající
prokletí proher s třetiligovým týmem v předkole Tipsport Hockey Cupu. V tento den
vyhráli nad HC Uničov 5:2. Góly dávali za opavský tým dvakrát Sochorek, po jednom
pak Šebesta, Suchánek a Harazim. Tímto vítězstvím tak Slezan Opava postoupil do
srpnového kola a dále se mohl soustředit na ligovou soutěž.787
První utkání play-off se odehrálo v neděli 17. února na půdě SK Horácká Slavia Třebíč.
Výborné třinecké publikum opavské hráče trochu vyvedlo z míry, a tak aniž by se
781
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nadáli, otevřel soupeř skóre. Opavané se však brzy vzpamatovali, takže to dokonce
vypadalo, že se v tomto zápase dostanou do vedení, ale nakonec přece jen hosty
opustilo sportovní štístko, zvláště když Slezan střelil gól, ale sudí jej neuznal pro
postavení opavského hráče v brankovišti. Poté naši inkasovali gól, který se s největší
pravděpodobností odrazil od brusle, rozhodčí však gól uznal. Opavané pak evidentně
ztratili chuť do hry a zápas prohráli 3:1. Za Opavu dával gól Brančík po nahrávce
Galvase.788
Třebíč byl také nakonec týmem, který v pátém utkání play-off Opavu vyřadil z ligové
soutěže vítězstvím 4:3. Hokejisté však v sobotu 23. února předvedli výborný hokej, jak
glosoval místní tisk. Hráče pochválil za skvělý zápas také trenér Jiří Režnar, i když byl
z výsledku velmi zklamaný. Upozornil také na to, že se na mužstvo lepí smůla
v podobě zraněných hráčů. Na utkání chyběl Kamil Glabazňa, v průběhu odstoupil pro
otřes mozku David Kříž i Daniel Vilášek pro zásah pukem do obličeje. Autoři branek
byli Suchánek a Šebesta. Ten také kritizoval některá zbytečná vylučování hráčů.
Rozhodující byl podle něj moment za stavu 3:3, kdy… „rozhodčí nás poslal
nepochopitelně zase na trestnou lavici. Dostali jsme gól a pak už jsme nedokázali
odpovědět“, řekl. Trenér byl zklamán také účastí fanoušků na domácích zápasech.
„Vždyť 386 platících diváků je hrůza. Nevím, co jsme fanouškům udělali“, řekl do
tisku.789
Tímto zápasem skončila hokejová sezóna. Jak ji v tisku hodnotili oba trenéři Jiří
Režnar a Pavel Hulva? Své cíle splnili. Chválili mladíčky družstva – Štastného, Vnenka
i brankáře Hrazdíra. Svou hrou v play-off trenéry přesvědčil již ostřílený hráč Ríša
Brančík. Pochvala neminula ani Vosátka a Harazima. Sezóna podle nich rozhodně
nevyšla Najdkovi a žehrali také na neúčast skvělého střelce Kamila Glabazni, který byl
nemocný. Velký problém v ukončené sezoně měli s brankáři, kdy po loňském odchodu
brankářské jedničky Martina Vojtka nevyšlo angažmá některých vytipovaných hráčů
(Altrichtr, Šlupina, Nešták, Jež atd.). Nakonec v Opavě zůstal Emil Hrazdíra ze Zlína,
gólman s malými zkušenostmi, který však po nejistém začátku trenéry zaujal a ti s ním
počítají i v příštím roce. Hodně družstvu vypomohl po svém odchodu svou občasnou
účastí také Martin Vojtek. Statistiky potvrdily Pavla Šebestu jako nejlepšího střelce,
Jana Kašíka jako nejlepšího nahrávače. Nejvíce ale znervózňovala trenéry velmi malá
účast fanoušků na zápasech.790
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V červenci se uskutečnila valná hromada HC Slezan Opava. Pětice Schreier, Kukol,
Novák, Dostál a Sosna byla nahrazena nově zvolenými členy, kterými se stali
Vehovský, Plánka, Machovský, Frýdl, Střílka, Dratva a Suchánek. Předsedou byl
zvolen Karel Vehovský.791
Po ukončení sezóny hned několik hráčů změnilo dres. Bohuslav Ptáček začal trénovat
v extraligových Karlových Varech, Aleš Křetínský zase ve Znojmu. Masný, Žurek
a Laurenčík si o soutěž pohoršili, Pavel Bacho zamířil po krátkém hostování v polské
Osvětimi do zámořské nižší soutěže s dresem Anchorage Aces.792 Novou sezónu
zahájil opavský útočník Petr Rozum již v dresu úřadujícího mistra Polska Unie
Osvětim.793
Touto sezónou se také rozloučil trenér Jiří Režnar. Novou sezonu již zahájí na lavičce
Dukly Jihlava. „Čtyři dny před podepsáním nové smlouvy v Opavě mě Jihlava
kontaktovala přes pana Padělka, vzal jsem si týden na rozmyšlenou a pak jsem
podepsal. V letech 1979–1981 jsem v Jihlavě vojákoval. V týmu působil i současný
vedoucí Ota Klapka, poznal jsem zde i Petra Vlka,“794 řekl v tisku již bývalý trenér
opavských hokejistů.
V přípravce se mužům již věnoval Pavel Hulva a Josef Doboš.795
Trenér Hulva však na své pozici moc dlouho nevydržel, po dvou týdnech nastoupil
v druholigovém celku Přerova.796 Opava měla získat ve stanovené době šest bodů, to
se sice povedlo, ale pokračovala další série porážek, což už Pavel Hulva neustál.797
Novou sezónu odstartovali opavští hokejisté zápasem v Brně proti místní Hvězdě
14. září.798
Na podzim 2002 nastoupil jako hlavní kouč Slezanu Opava v 1. lize Kamil Konečný,
ale u týmu, který vytáhl během měsíce z předposledního místa až na osmou příčku,
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vydržel jen několik týdnů. Jeho kolega Alois Hadamczik totiž přijal nabídku pražské
Sparty a Konečného si vybral za svého asistenta.799
Po posledním utkání základní části v tomto roce s HC Vagnerplast Kladno skončil HC
Slezan Opava na osmém místě tabulky 1. hokejové ligy. Poté mužstvo čekaly zápasy
nadstavbové části. V této chvíli vedl opavské hokejisty Josef Doboš.800
Novou posilou v nastávající sezóně se stal útočník Marek Harazim, který i od úvodních
utkání přípravy vybojoval místo v základní sestavě opavských hokejistů. Trenéři o něm
hovořili jako o srdcaři a bojovníkovi.801
Ani ne půl roku poté, co valná hromada jmenovala do funkce předsedy hokejového
klubu Karla Vehovského, došlo na tomto postu ke změně. Předsednictví se ujal
čtyřicetiletý výrobní ředitel Horského pramenu Mario Bubeníček. Proč došlo k této
změně? „Vázla komunikace mezi ním a zbývajícími členy výboru,“ 802 řekl v tisku nový
předseda. Za cíl si kladl záchranu juniorů a dorostu v nejvyšší soutěži a postup mužů
do play-off.
Hokejovým dorostencům se podařilo v letošní sezóně pod vedením trenérů Kukola
a Dobruše zachránit účast v extralize. Přes počáteční neúspěchy, kdy Opava
vstupovala do soutěže jako nováček, se mladým Opavanům podařilo zvládnout
desetizápasovou šňůru bez porážky. Oporou týmu byl podle Kukola brankář Pospíšil,
Sonjarič, Wiess, J. Černý, Husko, Rychlý a Pospěch. Také další členové týmu
pocházeli z domácí líhně: L. Černý, Barteska, Bitomský, M. Davídek, Mar. Davídek,
J. Fiala, P. Fiala, M. Heider, T. Heider, Kříž, M. Moc, R. Moc, Pelc, Štindl, Tůma,
Vehovský, Urbanský, a brankář Hendrych, Supa. V hodnocení jednotlivců patřil
k nejlepším útočník Lukáš Černý.803
Největší pýchou opavského hokeje byla však osmá třída. Sezóna 2001/2002 se jim
velmi vydařila, po suverénním vítězství v základní skupině se dostali do finále, kde je
čekali zástupci republikových hokejových bašt jako např. Jihlava, Brno či Vítkovice.
Malé hokejové nadšence trénuje Jaroslav Plánovský a Jaromír Sosna. Mezi hráči
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nejsou jen Opaváci, ale také kluci z Krnova, Bruntálu či Budišovic. Družstvo tvoří
Volácký, Konečný, Suchý, Kubánek, Polok, Uryga, Dratva, Trefil, Maléř, Mikulinec,
Novák, Čermák, Růžička, Havlíček, Srubek, Tichý, Grofek, Wolf, Kovalovský,
Raveane, Pavlas, Kocián, Merta, Ešík a Kraus.
Na přelomu března a dubna se výběr opavských hokejových pátých a šestých tříd
zúčastnil mezinárodního hokejového turnaje ve francouzském Angletu. V konkurenci
devíti týmů z Francie, Španělska a Švýcarska obsadili svěřenci Karla Frýdla první
místo a získali tak putovní pohár.804
Hokejistky si vybojovaly do tohoto roku účast v play off. První utkání je čekalo ve
Vsetíně. Ten vyšel jednoznačně domácí Opavě. 19. ledna Opavanky vedly už od osmé
minuty a tak to zůstalo až do závěrečné sirény. Ve finále čekala opavské svěřenkyně
Plzeň, Beroun a Litvínov.805
V prvním utkání finálové skupiny o titul mistra republiky v ženském hokeji se
Opavankám postavil plzeňský tým, který překvapivě vyřadil nadějné Pardubice. Náš
tým nastoupil ve složení Lhotská – Vaňharová, Grunerová, Petláková – Feiková
(31. Botorová), Szelongová, Tašková – Sládečková, Holešová, Jandíková – Holušová,
Pěluchová a Planková. Hráčky dle slov komentátora působily ve hře kompaktnějším
dojmem a stále častěji ohrožovaly domácí brankářku. Ta se však vybičovala během
útoků k výbornému výkonu, její spoluhráčky pak jedenáct minut před koncem zaútočily
a Opava inkasovala dva góly krátce za sebou. Opavě se podařilo prolomit obranu jen
jednou, a to před závěrem utkání.806
V druhém utkání finálové skupiny o mistra v ledním hokeji žen hostily hráčky Slezanu
na svém ledě Beroun a karta se obrátila. Opava vybojovala své prémiové body v první
třetině. V dalších dvou třetinách opavská brankářka Radka Lhotská svůj tým podržela
a tak zápas Slezanky vyhrály 2:1.807
Další skvělý zápas odehrály 9. února opavské divy v Litvínově, baště ženského hokeje
u nás. HC Chemopetrol Litvínov rozstřílely 6:1, a to přijely pouze se třemi
obránkyněmi. Brankovou síť soupeřek rozvlnila třikrát Holušová, dvakrát Jandíková
a jednou Grunerová.808
16. února si Opavanky na cestě za obhajobou mistrovského titulu poradily doma s HC
Keramika Plzeň s krásným rozdílem 4:1. Přestože domácí jasně ukázaly v první
804
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třetině, kdo má tentokrát na ledě převahu, u branky se neprosadila ani jedna, naopak
šanci využila soupeřka a také ji proměnila. Ve druhé třetině však Opavanky začaly své
šance proměňovat. Autorkami gólů byly Tašková, Plánková, Holešová, Grunerová.809
V neděli 23. února se podařilo ženskému týmu zvítězit v Berouně ve finále ženské
hokejové ligy výsledkem 3:2. Vítězný gól dala Eva Holešová. 810 S deseti body tak vedly
před Litvínovem a vítězství už opavským bojovnicím nikdo nemohl vzít, přesto však byl
poslední ligový zápas plný bojovnosti a nasazení. Realizační tým (Plánka, Hajdu,
Kokoř a Palinčák) sledoval zápas ve svátečním oděvu vyšperkovaném cylindry.
Opavanky daly jasně najevo, že si titul zaslouží, a zápas vyhrály. Opavské publikum
odměnily několika kolečky za svátečně vyzdobenou rolbou.
Trenér Stanislav Plánka vyhodnotil v tisku tuto sezónu jako nejlepší. Jeho svěřenkyně
neztratily v této sezóně ani jeden bod. Ocenil bojovnost svého týmu především
v Litvínově, kde sice jeho svěřenkyně vyhrály, ale své vítězství si musely tvrdě
zasloužit. Odvážnější a agresivnější hře pomohl dle jeho slov také příchod bývalých
hokejistů Kokoře a Palinčáka, nových pomocníků trenéra. Vždy je těžké obhajovat
dosažené úspěchy, Opavankám se to však podařilo i přes silnější konkurenci.811
V srpnu se opavské hokejistky zúčastnily mezinárodního hokejového turnaje Challenge
cup 2002 a skončily třetí. Turnaj probíhal na třech stadionech v Kralupech, Letňanech
a v Praze.
V posledním zápase sezóny 2002/2003 v tomto roce potvrdily opavské hokejistky svou
extratřídu vítězstvím nad SK Karviná 18:1. Poté je čekala herní přestávka. Boje
o postup do elitní čtyřky v zápase o mistra ČR začínají až 5. ledna 2003.812
V předvánočním čase se na opavském zimním stadionu uskutečnil mezinárodní turnaj
v ženském hokeji Slezský pohár. Opavská děvčata postoupila až do finále, kde
prohrála s Jihlavou.813
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Hokejbal
24. února se napínavě vyvíjelo finále hokejbalové superligy. Nakonec zvítězil SHC
Opava v zápase s Falconem Ostrava 4:2. Avšak o napínavé okamžiky nebyla nouze,
vždyť o konečném výsledku se rozhodovalo v posledních minutách třetí třetiny, kdy
stále vedli ostravští, ale Přikryla zpracováním nahrávky od Přibyla vyrovnal skóre
zápasu, které hned na to zvýšil Vehovský. Opava hrála v sestavě Vyvial – Pfeiler,
Homola, Přikryl, Přibyla, Matěják, A. Pavelek, Římský, Vehovský, Jasník, Fichna,
Pavela.814
O hokejbal jako nový sport je stále větší zájem, což dokládá i to, že Opava má hned
dva zástupce ve vyšších soutěžích. Není to jen SHC Opava, ale také Sanitrans Opava.
Klub původně nesl název Jaselská, ale po uzavření partnerství s firmou Sanitrans
změnil i svůj název. Druhou polovinu vyšší soutěže zahájil tento nováček II. ligy pod
vedením kapitána Michala Víchy na čtvrté pozici s novou posilou, bývalým hokejistou
Jaromírem Hanelem.815 Vývoj soutěže znamenal pro Sanitrans v letošní sezóně boj
o finále. Přes velkou snahu v posledních semifinálových zápasech s Prostějovem Dugs
se jim to však nepodařilo a skončili třetí.816
18.–19. května proběhl v Kateřinkách hokejbalový turnaj Zlatovar Cup 2002. První
místo obsadil HC 001, druhé Sanitrans.817
25. a 26. května se sešlo patnáct hokejbalových týmů na turnaji Rum Cup 2002, který
se poprvé konal na Zimním stadionu v Opavě. Pro zlato si vcelku bez problému došlo
mužstvo Sanitrans po finálové výhře nad prvoligovým SHC 4:1. Na třetí příčce se
umístilo Chicago.818
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Chůze
Dorostenci z SK Horský pramen úspěšně reprezentovali svůj klub na mistrovství
republiky v Praze. Svěřenci olympionika a reprezentanta Jiřího Malysy Martina Rucká
a Petr Ozaniak přivezli krásné stříbro. Petr uspěl na pětikilometrové trase, Martina
došla druhá na třech kilometrech.
Další svěřenec Malysy vybojoval také stříbro, a to na přeborech žactva v Jablonci.
Halová sezóna pro chodce byla tedy velmi úspěšná.
Malysova svěřenkyně Hana Herberová z SK Horský pramen se umístila na Poháru
mistrů evropských zemí v portugalském Rio Maior na krásném čtvrtém místě. Její
oddílová kolegyně Žídková skončila desátá a zlepšila si svůj osobní rekord na 53:40.
Kožíková skončila sedmnáctá. Matysa startoval v Portugalsku na závodě Evropské
atletické asociace a přivezl si třetí místo. 819
Jiří Matysa získal na mítinku evropské atletické asociace v německém Hildesheimu
zlato na pětikilometrové trase.820

Jezdectví
V samém závěru měsíce června proběhl už čtrnáctý ročník Velké ceny Opavy ve
skokových soutěžích na závodišti Jezdeckého klubu v Opavě-Kateřinkách. Přijeli
soutěžit jezdci z třiatřiceti oddílů. Ve dvoufázovém skákání 120/130 cm zvítězil Lamich
s koněm Land Sano (Opava-Kateřinky). Další zastoupení Opaváků na medailových
pozicích bylo v kategorii Skok ST, kde získal bronz Fialka ze Supreme Opava. Vítězem
Velké ceny byl jezdec Jiří Hruška z Opavy-Kateřinek na koni Lorieta.821
Na Ceně Radegastu zvítězili jezdci Kateřinek v obou soutěžích. Pavel Humplík
s Mandy Oil Team zvítězil v kategorii obtížnosti do 130 cm. V hlavní soutěži do 140 cm
zvítězil Jiří Hruška z Kateřinek na koni Lery Auto Sitta.822
Kateřinští jezdci získali cenné body také na Českém skokovém poháru v Brně a Plzni.
V prvním jmenovaném městě skončil Pavel Humplík třetí na koni Grom v soutěži do
120 cm a s koněm Mandy druhý v kategorii do 120 cm a první ve volbě překážek se
819
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žolíkem do 130 cm. V hlavní soutěži Ceně zámku Belcredi Karel Lamich zvítězil na
koni Credit. V Plzni skončil Jiří Hruška s Loretou třetí.823
Od pátku 4. října začalo v jezdeckém areálu Opava-Kateřinky finále prvního Českého
skokového poháru v historii českého jezdectví, které trvalo až do neděle, kdy byl
naplánován Memorial Ericha Režnara. Přihlášeno bylo 40 jezdců se 73 koňmi z celé
České republiky.824 Z důvodu špatného počasí se nakonec nedělní soutěže zrušily.
V sobotu bylo odstartováno pět soutěží. Na prvních třech místech však Opava
zastoupena nebyla. V Českém skokovém poháru opavský Jiří Hruška zaujal
bronzovou pozici.825

Judo
16. a 17. února se do Opavy sjelo téměř 150 vyznavačů olympijského sportu – juda.
Konal se totiž již jedenáctý ročník Slezského poháru mladých judistů, což je v podstatě
akce ojedinělá, protože memoriál Ivo Lisky se již nekoná. Kromě borců z České
republiky se přijeli podívat také mladí sportovci z Polska. Tajemník Slezanu Opava
Miroslav Mařádek byl spokojen, protože podle jeho názoru financování těchto malých
sportů je špatné, zvláště u mládeže, navíc akcí ubývá, čímž dochází i k zastavení růstu
mladých sportovců. Tým pořadatelů vedl Rastislav Lib. Z opavských judistů se
medailově umístili Oldřich Minarčík (34 kg, 3. místo) ze Slezanu Opava, Jan Lindovský
(60 kg, 2. místo) a Robin Hluštík (2. místo), oba z SKJ Opava. V kategorii starších
žáků se Josef Kurka (42 kg) ze Slezanu Opava umístil na druhém místě a Robin
Hluštík (55 kg) ze SKJ Opava na třetím místě.826

Krasobruslení
Trochu stranou si žije opavské krasobruslení. Tento sport v Opavě dlouhá léta
stagnoval, v současné době se však pod vedením trenérek Kubové a Pupsové, která
do Opavy přijela až z Litvínova, připravuje několik talentovaných příslibů. Na českou
823
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mládežnickou špičku útočí Adéla Quittková zaujímající 21. místo v republikovém
měřítku v konkurenci dalších 195 závodnic. Další nadějí pro opavské krasobruslení je
také např. Klára Zamykalová či Lukáš Kuba. Nejvíce opavské trenérky trápí nedostatek
tréninkových hodin. V případě, kdy se jim nepodaří najít dostatečný časový prostor na
ledové ploše v Opavě, kde je časový harmonogram na celý rok hustě obsazen, musí
jezdit trénovat i do Ostravy.827
Adéle Quittkové a Lukáši Kubovi se podařilo zaujmout na únorové republikové soutěži
v Kopřivnici. Adéla ve své kategorii skončila na dvacátém místě, zvládla ale skočit
dokonce dvojitého tulupa, což se jí na závodech ještě nepodařilo. Lukáš skončil
dokonce jako osmý.828
Ve dnech 7. a 8. prosince uspořádal HC Slezan Opava na zimním stadionu v Opavě
Opavský Axel-Paulsen 2002 – 21. ročník krasobruslařského závodu, který je zařazen
mezi soutěž Českého poháru v kategorii juniorek a žaček.829

Kulturistika
Kulturisté SK Pepa Opava letos zaznamenali úspěchy jak na Mistrovství severní
Moravy v Orlové, tak na Mistrovství České republiky.
V Orlové obsadil v kategorii do 65 kg Jiří Novák třetí místo, druhé místo v kategorii do
70 kg získal Patrik Balarin a jeho kolega, zatím nováček v těchto soutěžích, Martin
Zicha, skončil na čtvrté pozici.
Na květnovém Mistrovství Moravy a Slezska v Kuřimi byla již konkurence větší, a tak
na medailové umístění dosáhl pouze Vladimír Pelucha v kategorii do 80 kg druhým
místem. Větší radost však přinesla Darina Káňová, která dosáhla titulu absolutní
mistryně.
Byla to také Káňová, která si jako jediná odnesla z Mistrovství České republiky v Mostě
medaili. Skončila na krásném druhém místě.830
V srpnu si všichni svěřenci Jiřího Týna z Bavaria Fitness přivezli z republikového
mistrovství medaile. Czonka, Kontor, Szalaczi a Kubánek získali zlatou, Vašek získal
stříbro a Chovanec, Kriegisch a Prchal bronz.831
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2. listopadu soutěžili o nejlépe vypracované tělo muži i ženy z celé republiky i ze
zahraničí na Grand Prix Pepa Opava, velké události v kulturistice. Češi, Slováci,
Rakušané, Švédové, Chorvaté a také jeden Bulhar zápolili ve čtyřech váhových
kategoriích – do 75, 80, 90 kg a nad 90 kg. První místo si v těchto kategoriích
vybojovali Slovák Igor Kočiš, Hynek Neužil (FC J. Neužil Prachatice), Miroslav Cipra
(Patenidis Fitness Praha) a Luboš Černý (FC Studio L. Poděbrady), který byl zároveň
zvolen absolutním vítězem. Opavské barvy Bavaria Fitness tu zastupoval Lukáš
Veselý v kategorii do 75 kg a umístil se jako šestý.
Ženy se utkaly pouze v jediné kategorii. Vítězkou se stala Zdena Razýmová z Profi
Fitness Eva Plzeň, Opava zde neměla zastoupení.832
Český národní tým kulturistů se připravoval na mistrovství světa v prostorách
opavského fitcentra Pepa. V portugalském městě Espinho měli nakonec úspěch
i opavští kulturisté. Darina Káňová, startující ve váhové kategorii nad 57 kg a věkové
kategorii nad pětatřicet let, se umístila na skvělém čtvrtém místě. Lukáš Veselý, mistr
republiky v juniorech, sice dosáhl stejného bodového ohodnocení jako šestý a sedmý
závodník, ale skončil jako osmý.833
V letošním roce oslavil již třicáté výročí trvání oddíl kulturistiky v Opavě. U jeho vzniku
stál sportovec a trenér Jiří Týn. „Tehdejší činovníci tělovýchovy považovali kulturistiku
za něco podivného. Byl to pro ně jakýsi mužský striptýz, dovezený k nám ze Západu.
Nakonec nás přece jen vzala pod křídla TJ Slavia Minerva,“ řekl v tisku. K zakládajícím
členům oddílu patřili Jindřich Harazim, Jiří Hofer, Petr Lelovský, Alfréd Latoň, Ladislav
Němec, František Datle, Jaroslav Tománek, Jiří Týn, Alfréd Urbanský a Zdeněk
Varyš.834

Nohejbal
V listopadu proběhla v Opavě závěrečná příprava největší hvězdy nohejbalového
národního týmu Petra Bubniaka, hájícího v extralize barvy týmu Modřic. Úřadujícího
mistra světa v singlu trénoval v tělocvičně Edvarda Beneše opavský nohejbalový trenér
Rudolf Širocký, připravující v té době národní tým na nadcházející mistrovství světa.
832
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„Pan Širocký nohejbalu rozumí a to je důležité. Jinak příprava pod ním je opravdu
tvrdá, musím ale říci, že hodně pestrá. Dobrým tahem bylo i to, že jedna skupina
trénuje v Praze a my tady v Opavě. Je to vyhovující i z hlediska dojíždění,“

835

řekl

sportovec v tisku.
Opavský trenér Širocký poté slavil na světovém šampionátu v Maďarsku medailové
žně. Kromě dvou zlatých získali jeho svěřenci také stříbro ve trojkách.836

Orientační běh
Závodníci oddílu SKI Opava se 19. a 20. ledna zúčastnili Mistrovství republiky
v lyžařském orientačním běhu. Závodilo se na krátké trati a ve štafetách ve SKI areálu
Západočeské univerzity v Karlových Varech a okolí Perníku. Z opavských lyžařů se
nejlépe umístil Hubáček v kategorii H 21, a to na 16. místě. V kategorii H 50 veteránů
se na krásném třetím místě umístil Jaroslav Hubáček starší, kterému utekla stříbrná
pozice jen o tři vteřiny.837

Plavání
Mladí plavci se předvedli svými výbornými výkony na Velké ceně Opavy – poháru
přátelství v Opavě. V mezinárodní konkurenci dvou polských, dvanácti slovenských
a čtrnácti moravských klubů se Janu Peterkovi z Opavy podařilo získat jednu zlatou
(volná stovka) a dvě stříbrné medaile (volná padesátka a 100 m znak). Další opavskou
nositelkou zlaté medaile byla Kristýna Jedličková na 100 m znak. Bronz si vybojovala
Mirka Onderková na polohové stovce. Adélka Jedličková, která patřila v tomto závodu
mezi ty, kteří měli k medailovému ocenění velmi blízko, byla mimo jiné nejlépe
bodovanou plavkyní na závodech nejmladšího žactva „Brněnský tučnáček 2002“.838
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Plážový volejbal
Republiková špička v plážovém volejbale se sjela do Opavy na první kolo Českého
poháru – Kooperativa Cupu 18. a 19. května. Návštěvníci, kteří se dostavili v opravdu
hojném počtu, mohli sledovat také opavskou dvojici Šťastný – Elbl, která nakonec
skončila na třináctém místě.839
O víkendu 13. a 14. července proběhl v areálu Beach centra na Kolofíkově nábřeží
v Opavě-Kateřinkách turnaj Českého poháru v plážovém volejbale žen – Mistrovství
republiky 2002. Pořadatelem se stal SK Happy sport.840 V sobotu proběhly kvalifikační
zápasy, v neděli se hrály čtvrtfinálové, semifinálové a finálové zápasy. Vše snímala
Česká televize na programu ČT2.841 Do Opavy se sjela celá republiková špička včetně
bronzových reprezentantek z mistrovství světa Evy Celbové a Soni Novákové, které
také nakonec získaly mistrovský titul. Opavanky Michaela Holystová a Romana
Elblová se probojovaly až do semifinále, kde je čekala dvojice Tereza Tobiášová
a Marica Těknědžjanová. Ta už Opavanky nepustila dál. Opavanky pak bojovaly o třetí
místo, ale zápas nedokončily jako vítězky. Výborně se bavili i diváci, kteří se v pěkném
počasí dobře bavili a vytvořili pro hráčky skvělou atmosféru. O přestávkách si mohli
diváci zasoutěžit např. v přehazování sítě či jejím překopnutí.842

Sporttour
V polovině ledna odstartoval do svého již pátého ročníku sportovní seriál amatérských
sportovců Sporttour. Dvacet dva mužů a desítka žen začali letošní jedenáctiměsíční
pohárovou sérii složenou z třicítky nejrůznějších sportovních disciplín turnajem ve
stolním tenise. Mezi muži zvítězil nad Romanem Víchou Jaroslav Schwan, který si
tímto výkonem zopakoval loňský úspěšný vstup do pohárové série, mezi ženami
staronová tvář Vanda Leciánová, která se do soutěže vrátila po třech vynechaných
ročnících. První disciplínu vynechala jak loňská vítězka úvodního turnaje Hana
Gelnarová, tak i loňská celková vítězka Jarmila Studeníková.843
V obřím slalomu na Karlově, tedy první zimní disciplínou poháru, suverénně zvítězil
Marek Grabovský, na stříbrnou příčku dosáhl Roman Vícha, čímž si po předešlém
839

Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 21, str. 26. ISSN 12122041.
840
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 28, str. 19. ISSN 12122041.
841
Hláska. Opava: Magistrát města Opavy, 2002, červenec – srpen, str. 12.
842
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 27, str. 19. ISSN 12122041.
843
Opavský a Hlučínský Region. Opava: Region, spol. s r. o., 2002, roč. 11, č. 5, str. 20. ISSN 1212-2041.

230

druhém místě vybudoval dobrou pozici k obhájení celkového prvenství. Mezi ženami
zvítězila Hana Gelnarová, druhou pozici si vybojovala Věra Ryplová. Závod proběhl na
svahu Jantaru Opava na Karlově.844
Třetí díl Sporttour 2002 provázelo mokro a mlha. I přes tyto špatné podmínky se
účastníkům podařilo na lyžařském běžeckém závodě v Nové Vsi odvést kvalitní
výkony. Strhující byl především boj favoritů vloni druhého Ondřeje Němce
a bronzového Jana Šrajera, který vyhrál na osmikilometrové trati téměř o minutu.
Druhý skončil Luděk Pavelek a třetí ostřílený veterán Ivan Grabovský, který porazil
favorita Němce. Vedoucí seriálu Roman Vícha vybojoval 5. místo. V kategorii žen na
šestikilometrové trati zvítězila podle očekávání Iveta Hájková, kterou následovala
Michaela Pavelková, třetí skončila Lucie Hoppová. Mezi ženami byly poměrně velké
časové rozestupy. Vandu Leciánovou vyneslo i čtvrté místo do čela celkové
klasifikace.845
Kliky a sedy-lehy byly náplní čtvrté a páté části soutěže za účasti 32 účastníků. Borci
se sešli v tělocvičně Základní školy Mařádkova. Díky tomu, že v mužské kategorii
vynechal obě kola lídr skupiny Roman Vícha, si čtvrtým místem v klicích a vítězstvím
v sedu-lehu zajistil Jan Šrajer vítězství v celkové kvalifikaci. Na její druhou příčku se
umístil další vyznavač silově rychlostních disciplín Vladimír Klapetek. Mezi ženami bylo
první místo obsazeno hned dvěma zástupkyněmi něžného pohlaví – Věrou Ryplovou
a Lucií Hoppovou, čímž nahradily ve výsledkových listinách trojnásobnou vítězku
z minulých let Jitku Jatelovou. V této chvíli již účastníci Sporttouru vytvořili kolektivy,
v nichž bojovali v doprovodné soutěži – Dost Dobrý Tým, AHOJ, MHM ROPA a Traktor
Šverin.846
Soutěž pokračovala v březnu disciplínou rychlobruslení. Na zimním stadionu v Opavě
se utkalo 33 příznivců tohoto sportu. Mezi muži nejlépe zabodoval Roman Vícha
časem 15,41 s, za ním Luděk Šimeček a Miroslav Kyjovský. Mezi ženami překvapila
Ludmila Krpcová. V celkové výsledkové listině se nic nezměnilo, první místo zaujímali
Šrajer a Ryplová.847
V poslední soutěži první čtvrtiny seriálu v badmintonu zvítězil Jan Šrajer a Lucie
Hoppová.848
Po květnové třinácté a čtrnácté soutěži, tedy po squashi a orientačním běhu v lese
u Budišovic byl stále v čele soutěže Šrajer, za ním Schwan a na třetí pozici sestoupil
844
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Vícha. Mezi ženami byla situace také vyrovnaná. První pozici zastávala Ryplová,
druhou Hoppová a třetí Leciánová.849
Seriál Sporttour 2002 pokračoval dalšími soutěžemi. Na řadu přišla atletika. Na
stadionu ZŠ Englišova se soutěžilo v běhu na 100 m a ve skoku do dálky. Mezi muži
se jednoznačně dařilo Marku Grabovskému, který zvítězil v obou disciplínách výsledky
11,78 s a 5,87 m. Celkově se pořadí mužů změnilo, do vedení se po několika týdnech
vlády Šrajera dostal Roman Vícha ziskem 223 bodů, Šrajer tak sestoupil na druhou
pozici a na záda mu dýchal Marek Grabovský. Mezi ženami dominovala Ludmila
Krpcová, kterou její atletické úspěchy vynesly na celkovou čtvrtou pozici. Žebříček
vedla stále Věra Ryplová 238 body, druhá byla Lucie Hoppová a třetí Vanda
Leciánová.850
V červnu se např. soutěžilo ve vrhu koulí či běhu na 400 m, kdy si Vícha stále držel
celkové prvenství, mezi ženami se ale do vedení dostala Lucie Hoppová. Následovala
střelba ze vzduchové pistole a hra ringo851
O poslední předprázdninovou sadu bodů se bojovalo v silniční cyklistice, která se stala
kořistí Rause a Hoppové.852
V srpnovém kanoistickém klání poprvé v tomto seriálu zvítězil mezi muži Vladimír
Klapetek. Mezi ženami obsadila první místo Ludmila Krpcová.853
Po dálkovém běhu následovaly další soutěže, nakonec se o prvenství na pátém
ročníku Sporttouru utkali ve finále Roman Vícha a Marek Grabovský. Úspěšnější byl
nakonec Vícha. Třetí příčku uhájil Jan Šrajer. Mezi ženami vyhrála s převahou Lucie
Hoppová před Ludmilou Krpcovou a Věrou Ryplovou na třetí pozici.
Na konci roku se již rozhodlo, že 6. ročník Sporttouru se rozšíří o kategorii určenou pro
méně odvážné nebo méně smělé zájemce. Kategorie bude obsahovat tři až sedm
individuálních soutěží.854
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Šachy
Šachisté opavského TJ Slezan získali v tomto roce po pětiletém úsilí mistrovský titul
porážkou loňského mistra Holdii DP Praha. Opavu reprezentoval Pavel Blatný, Rafael
Antoniiwsky, Zbyněk Hráček, Tomáš Polák, Tomáš Orala, Radek Kalod, Igor Štohla
a Marek Matlak.855

Šerm
Ve dnech 9. a 10. března proběhla soutěž kadetů a kadetek ve fleretu, seniorů
a seniorek ve fleretu a juniorská a seniorská šavle. Závodu se zúčastnili také
zahraniční hosté.
Ve fleretu se nejlépe z Opavy umístil kadet Milan Klemš a to na bronzové příčce.
V šavli se utkalo 29 závodníků v kategorii seniorů, zvítězil Michal Trubačík ze Starého
Města, Martin Čapský, ředitel turnaje, obsadil skvělou 5. příčku.
Kategorie juniorů a seniorek byly, jak bylo tehdy obvyklé, spojené, dohromady
starovalo dvacet závodníků a závodnic, zvítězil Vojtěch Štulíř ze Starého Města,
nejlepší z žen byla Michaela Stonová z VA Brno. Lenka Slováčková, jediná opavská
zástupkyně, skončila na 20. místě.
Senioři šermovali také jako družstva, družstvo Opava "A" ve složení Roček, Hoschna,
Matyášek získalo bronzovou medaili.856
Na třetím místě se umístila v závodu Opavský listopad, jenž patří do seriálu mistrovství
republiky, Lenka Slováčková ze Slezanu Opava, a to v kategorii šavle.857

Tanec
V květnu se dětem z Holos Centra podařilo v kategorii formace Macumba na
mistrovství Moravy v ostravském kině Vítek první místo. „Učíme tančit od šesti do
patnácti let a specializujeme se na latinsko-americké tance a sportovní tanec,“ řekl
vedoucí souboru Milan Hrabánek.858
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Škola nabízí moderní pohyb, latinskoamerické a standardní sportovní tance a jazzové
tance. Hodiny se vyučují v prostorách tělocvičny na Střední zdravotnické škole
v Opavě.859
Na konci května získal v České Lípě soubor z Holos Centra plesovou formací a mixem
latinskoamerických tanců titul Mistra České republiky plesových formací pro rok
2002.860 Formace tančila ve složení: Tereza Pecháčková, Karin Tolochová, Matěj
Novák, Michl Berza, Barbara Nardeli, Marek Kocián, Zdeněk Dubový, Markéta
Kociánová,

Simona

Baranková,

Daniel

Hampel,

Roman

Schneider

a

Jana

Pukovcová.861
Stepař Miroslav Spáčil se svým ostravským svěřencem Robertem Urbanem vybojoval
dvou a půl minutovým vystoupením v hlavní kategorii na Mistrovství České republiky
v Dolním Benešově zlatou medaili skladbou freedom-dance.862

Turistika
30. 3. uspořádal odbor vysokohorské turistiky TJ Opava a odbor Klubu českých turistů
již 42. ročník dálkového pochodu „Bezručova Moravice“. Prezentace proběhla ve
sportovním areálu koupaliště v Hradci nad Moravicí. Byly vytyčeny trasy na 52 km,
25 a 35 km, 4 a 11 km a cyklotrasa na 35 až 60 km.

Vodní sporty
Opavský Kanoe klub získal poprvé ve své čtyřicetileté historii úlohu pořadatele
Českého poháru v Opavě, respektive v Žimrovicích a v Hradci nad Moravicí. Celkově
však klub pořádal tuto akci již podruhé, a to loni, ale v Hanušovicích. Závody proběhly
o velikonočním týdnu. Nejlepší kanoisté ČR soutěžili ve dvou disciplínách – závod
klasického dlouhého sjezdu se jel 30. března z Žimrovic do Branky, závod ve sprintu
proběhl následujícího dne v úseku řeky v Hradci nad Moravicí.863
Nejen ligovými sporty se město Opava prosazuje v sportovním světě, také mladí
kanoisté úspěšně sbírají body. Důkazem toho byly stříbrné medaile v kategorii
859
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družstev kajaků na mistrovství světa juniorů ve sjezdu na divokých vodách, které se
konalo ve dnech 17. – 20. 7. 2002 na říčce Trawentin nedaleko města Bala ve Walesu
ve Velké Británii. Poctou je, že do družstva ČR se nominovali jen kajakáři z opavského
Kánoe klubu – Adam Fuchsík, Jan Horák a Michal Krysta. Výborné bylo také 4. místo
mladé kajakářky Petry Slovákové v individuální kategorii kajakářek.864
Kajakářka Petra Slováková s Hoškovou a Šmejkalovou přivezla z Mistrovství světa
juniorů nedaleko Nového Sonče v Polsku stříbrnou medaili v soutěži tříčlenných
hlídek.865
Opava hraje také III. ligu ve vodním pólu. První letošní utkání se opavskému klubu
vodního póla ve Strakonicích moc nevydařilo. Ve složení Pavel Holeš, Michal
Hadamčík, Jiří Arleth, Lumír Peterek, Tomáš Hadamčík, Zbyslav Fronček, Kamil
Lamich, Milan Švajgr, Rostislav Šimon, Václav Jedlička a Ivo Stošenovský již na své
mladší soupeře neměli.866

Volejbal
Volejbalistky Slavie Minerva Opava si v sezoně 2001/2002 vybojovaly postup do první
ligy, ale z důvodu úzkého hráčského kádru přepustily svou pozici Univerzitě Brno. „Měli
jsme úzký hráčský kádr, soutěž se odehrála vlastně s devíti holkami. A s tím se první
liga nedá hrát,“ řekl trenér Antonín Kutěj.867 Tým pod ostrým zrakem trenéra vede
kapitánka Jana Čermáková. Dalšími členkami týmu jsou Moslerová, Pokorná,
Holystová, Beinhauerová, Kupčíková, Zillichová, Režnarová, Motyčková, Lexová
a Valachová.
Po dvou posledních zápasech na domácí palubovce skončili opavští volejbalisté
Ostroje Opava na neuvěřitelném 1. místě tabulky I. volejbalové ligy. V této sezóně
tvořil tým Goga, Paták, Kvapil, Pravdík, Jurtík, Valaštek – Libero, Palinek, Tesarczyk,
Hanák, Provazník a Jiřele, trenér Lubomír Vašina.868
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Po polovině nové sezony jim patřilo první místo v tabulce I. volejbalové ligy se
čtyřbodovým náskokem.869
Junioři TJ Sokol Kateřinky se na začátku května kvalifikovali na klání v Pelhřimově do
první ligy. Tým ve složení David Kroupa, Zdeněk Hladký, Michal Bokiš, Jan Šina, Jan
Blokeš, Ondřej Štěpán, Marek Ondra, Michal Solný, Petr Miller, Tomáš Krajíček,
Tomáš Solný, Jakub Přibyl a Martin Ďurdík vede Zdeněk Hladký.870

Okresní sdružení Českého svazu tělesné výchovy v Opavě
V letošním roce zaštiťovalo okresní sdružení 230 tělovýchovných jednot a sportovních
klubů ve 40 sportech a s 22 tisíci členy.
Letos se ke sdružení přidalo osm sportovních klubů.
Pod OS ČSTV patří dvanáct svazů, které řídí své okresní mistrovské soutěže.
Tajemníkem je Ladislav Kreisel sídlící v prostorách Zimního stadionu v Opavě.
Letos se sdružení podařilo pomoci jednačtyřiceti jednotám a sportovním klubům při
řešení převodu majetku ze státu na tělovýchovné jednoty a sportovní kluby v rámci
bývalého trvalého užívání majetku. Dobudoval se informační systém, běžnou se stala
služba zasílání výsledků e-mailem z okresních sportovních soutěží. V přípravách je
nová internetová stránka sdružení.
Po zrušení okresních úřadů zůstanou v ČSTV okresní organizace, protože okres je ten
nejlepší

územní

celek

pro

pořádání

základních

soutěží

zhruba

v deseti

nejrozšířenějších sportech.
Valná hromada podpořila částkou 50 tis. Kč mladé talentované sportovce.
Hlavní problémy v opavském sportu vidí tajemník ve stálém nedostatku trenérů,
rozhodčích i funkcionářů.871
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Ostatní
To, že se město Opava představuje ligovými sporty, nepřináší pouze jeho větší
prezentaci a medializaci, ale také spoustu starostí, především finančních. Není
náhodou, že mezi velké investiční akce města patřilo v tomto roce také osvětlení
fotbalového stadionu. Na základě požadavků a norem FIFA a UEFA totiž rozhodl
Českomoravský fotbalový svaz Praha, že všechny fotbalové stadiony pro I. a II. ligu
musí splňovat požadavky „Projektu ligové stadióny do roku 2003“. Projekt přesně
stanovuje prostorové, bezpečnostní a kulturní parametry stadionu. Všechny tyto
požadavky musí být splněny do zahájení soutěžních ročníků 2003–2004. Nesplnění
požadavků znamená neobdržení licence pro utkání v I. a v II. lize.
Jak si s tímto problémem poradila Opava? Fotbalový stadion byl tedy osvětlen umělým
osvětlením, které tvoří čtyři příhradové stožáry umístěné v rozích stadionu. Výška
celkové konstrukce osvětlení je 38 m. Fungují čtyři osvětlovací režimy: pro ligová
a mezinárodní utkání, pro tréninky a pro přípravná utkání. Liší se v intenzitě
osvětlení.872
Dále se k 15. 10. 2002 dokončila konečná podoba projektu přestavby stadionu, která
počítá s kapacitou 10 068 míst pro sedící diváky. V projektu se počítá s novou vstupní
nezastřešenou tribunou ze směru od parku, s prostory pro obchody, občerstvení a WC.
Poté by mělo dojít k přestavbě krátké tribuny (strana od řeky), která by kapacitou pro
2 704 diváků měla kopírovat vstupní tribunu, a následně se bude přestavovat hlavní
tribuna, kde je počítáno i s dostavbou tribuny v prostoru dnešní „klece pro hosty“.
V zázemí hlavní tribuny se počítá se zvýšením kapacity šaten pro mládež a s dalšími
prostorami pro zabezpečení chodu klubu. V závěrečné etapě by se měla přestavět
tribuna na protilehlé straně hlavní tribuny, kde by se měl změnit přístup na tribunu,
který by měl být směrem ze zahradnictví. Kapacita této tribuny bude 2 120 diváků. 873
Finance jsou vkládány do všech oblastí sportu, o čemž svědčí také investice do
obnovy Tyršova stadionu v Opavě. A kde byly peníze využity. Byly obnoveny dráhy
a sektory s umělým povrchem, aby tak odpovídaly evropské úrovni a pravidlům
atletických soutěží. Nově zrekonstruované plochy byly 15. 9. slavnostně předány za
účasti primátora města TJ Sokol Opava.
Rada města pověřila na svém zasedání 1. října tajemníka magistrátu, aby ve
spolupráci s majetkoprávním odborem zrealizoval prodej a v souladu s předkupním
právem tak mohl nabídnout ostatním akcionářům odkoupení akciového podílu města
v Basketbalovém klubu Opava.
872
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Dne 4. července v Městských sadech poklepal prezident BK Opava Jaroslav Dostál na
základní kámen připravované nové sportovní víceúčelové haly za přítomnosti
osobností ze sportovního, politického i podnikatelského prostředí. Hala pro 3 500 lidí
se má postavit do konce května příštího roku. „Výstavba haly po dlouhá desetiletí byla
jen snem mnoha občanů a sportovních fanoušků. Věřím, že bude sloužit nejen pro
špičkový sport, ale i pro mládežnické oddíly,“874 řekl Dostál. „Provoz haly bude
náročný. A proto opravdu chceme, aby byla co nejvytíženější. Například myslíme
váženě slova o tom, že by se rok po dostavění haly mohl v Opavě objevit třeba Fed
Cup a později i Davis Cup,“ řekl předseda představenstva BK Karel Mamula.875
Zářijové zastupitelstvo schválilo návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě stavby
„Městské víceúčelové haly“ mezi městem Opavou a BK Opava, a.s. Velké dohady
mezi zástupci města a basketbalového klubu nakonec skončily kompromisem, že hala
bude po dostavbě městem odkoupena za maximální cenu 220 milionů korun. Pokud
budou konečné náklady vyšší, bude je hradit klub. Z kupní částky budou však ještě
odečteny všechny státní dotace a dary, které klub pro výstavbu haly získá. Spor mezi
zastupiteli, který předcházel schválení smlouvy, byl hlavně o výši částky, kterou město
vynaloží na halu.876
Na počátku prosince obdržel Basketbalový klub Opava rozhodnutí Ministerstva pro
místní rozvoj ČR o přidělení další dotace na výstavbu víceúčelové sportovní haly ve
výši 24 mil. Kč. Poté se klub obrátil na zastupitele města a žádal o odsouhlasení
uvolnění stejně vysoké částky z rozpočtu města, což vyplývalo ze závazku, které
město přislíbilo.
18. prosince zastupitelé tuto záležitost projednávali a také schválili, čímž vytvořili
podmínky pro splnění jedné ze základních podmínek státu, že v roce 2002 bude
prostavěno minimálně 90 mil. korun.
Objekt haly se bude skládat ze sportovní haly a hotelu. Součástí stavby je také
výstavba inženýrských sítí, parkovišť, komunikací a rovněž také terénní a sadové
úpravy.
V tomto roce byla ukončena výstavba hokejbalového hřiště v Kylešovicích.877
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Sportovní granty
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy schválilo a podpořilo na svém jednání
26. března celkem 205 žádostí o sportovní grant na rok 2002.
Granty byly rozděleny do pěti okruhů.
První okruh byl zaměřen na podporu pravidelné činnosti a práce ve sportu. Zde byl
také schválen největší balík peněz, celkem 1 150 tis. korun. Nejvíce získal TJ Slezan
(183 tis. korun) na pravidelnou sportovní činnost mládeže. Ani ostatní velké
tělovýchovné jednoty nepřišly zkrátka. TJ Opava a TJ Slavia Minerva dostaly na
pravidelnou činnost sportovních oddílů 68 tisíc korun, TJ Sokol Opava 78 tis. korun.
Fotbalovou mládež SFC Opava město podpořilo 73 tisíci korunami, celoroční aktivity
HC Slezan 80 tisíci korunami atd. Příspěvek ale také získalo romské fotbalové
družstvo SK FC ROMA Opava či Arrows Opava na celoroční práci s mládeží na
sportovišti Hliník.
Druhý okruh zahrnoval žádosti o finanční příspěvek na letní soustředění, prázdninové
sportovní činnosti, přípravné tábory, kempy atd. V této kategorii město rozdělilo
179 tisíc korun, a to na 49 akcí. Nejvyšší částku získal TJ Sokol Opava na akci Léto
s gymnastikou a SK Sport pro všechny na Letní dětský tábor 2002. S nejvíce žádostmi
uspěl v tomto okruhu TJ Slezan Opava žádající o grant na letní tábory či soustředění
pro šachisty, šermíře, volejbalisty, plavce atd.
Do třetího okruhu spadaly žádosti školních sportovních klubů či například neziskových
organizací. Mezi dvanáct takovýchto subjektů se rozdělilo celkem 152 tisíc korun.
Výškou finančního grantu vynikala podpora pravidelné mimoškolní aktivity Domu dětí
a mládeže Opava (33 tisíc korun) a Sdružení sportovních tříd ZŠ Englišova (41 tisíc
korun).
Žádosti o grant sportovních oddílů a sdružení na konkrétní akce se vyhodnocovaly
v okruhu číslo čtyři. Zastupitelé svým rozhodnutím podpořili 57 sportovních akcí
částkou 186 tisíc korun. Mezi jinými například akci Silesia Bike Marathon, Běh Terryho
Foxe, Slezský cyklomaraton, Opava cup 2002 Sportovního clubu Pema, Opavskou
beachvolejbalovou ligu, 7. ročník Běhu o Nejrychlejšího Opaváka atd.
Poslední pátý okruh byl zaměřen na podporu klubů a sdružení pro zdravotně postižené
občany.
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Křesťanské církve po celém světě zahájily nový rok modlitbami spojenými s finanční
sbírkou. Ekumenické modlitební večery proběhly na začátku ledna také v Opavě. Bylo
jich hned několik a zapojily se do nich Křesťanské sbory, Pravoslavná církevní obec,
Církev římskokatolická, Církev československá husitská, Českobratrská církev
evangelická, Církev bratrská, Církev adventistů sedmého dne a Cesarea. Finanční
dary takto získané a shromažďované v Ekumenickém fondu ADRA byly použity na
pomoc obětem živelného či válečného neštěstí, a to nejen na území naší republiky.878

Českobratrská církev evangelická v Opavě
Každým rokem farář Jan Lukáš začíná svou výroční zprávu za uplynulý rok
konstatováním, že hlavní náplní činnosti Farního sboru Českobratrské církve
evangelické v Opavě byla opět činnost kazatelská, neboť hlásání Kristova evangelia je
prvořadým posláním kterékoliv křesťanské církve. Centrem dění tak byly nedělní
bohoslužby, jedenkrát za měsíc se Svatou večeří Páně. Při Farním sboru také aktivně
pracoval sbor pěvecký a kroužek křesťanské služby, který po celý rok navštěvoval
staré a nemocné lidi.
Po několikaleté snaze obnovit konání bohoslužeb v obci Deštné se to podařilo
a bohoslužby probíhaly v budově Zvláštní a pomocné školy.
Sbor se také snaží o osvětu mezi dětmi přijatelnou formou, jakou je např. konání
křesťansky zaměřených táborů pro děti od 10 do 15 let i pro celé rodiny. V roce 2002
se Farnímu sboru podařilo uspořádat jeden tábor pro děti a jeden tábor pro rodinu.
Začátkem listopadu na pozvání sdružení Areka přijel do Opavy profesor Erazim Kohák,
který pro zájemce připravil přednášku.
Tak jako mnoho křesťanských i nekřesťanských organizací či jednotlivců přináší svou
pomoc těm nejpotřebnějším, tak také evangelický sbor v Opavě se rozhodl pomoci
a adoptoval ukrajinského chlapce v rámci projektu „Adopce na dálku“ a také se zapojil
do celocírkevní sbírky na pomoc postiženým záplavami.
Díky příspěvku města Opavy ve výši 200 000 Kč mohl Farní sbor provést obnovu
fasády sborového domu.
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Sbor Církve bratrské
Tento rok oslavila Církev bratrská 75 let své působnosti na Opavsku. Letos byli do
sboru přijati dva členové, čímž se jejich celkový počet rozšířil na 112. Byly uzavřeny
celkem čtyři sňatky a narodily se dvě děti.
Pravidelná shromáždění sboru probíhala v neděli v 9.00 hodin a ve čtvrtek
v 18.30 hodin.
Sbor navštívil zahraniční misionář a učitel Křesťanské akademie mladých bratr Dav
Patty. V listopadu přijel předseda Rady Církve bratrské Mgr. Pavel Černý a v prosinci
bývalý kazatel a správce sboru Mgr. David Javornický.
V březnu se sbor podílel na misijní akci „Promítání filmu Ježíš“.
Od roku 1997 funguje při Sboru Církve bratrské občanské sdružení ELIM, které
zakoupilo v minulém roce zchátralou kotelnu na ulici Antonína Sovy a letos se pustilo
do přístavby a rekonstrukce objektu, dne 8. října byl objekt slavnostně otevřen. Sbor
církve bratrské půjčil na začátku celé akce Elimu 133 tis. Kč a dále pak přispíval z darů
členů.
Sbor

církve

poskytoval

duchovní

služby

ve

věznicích

v Opavě,

psychiatrické léčebně a v Azylovém domě Armády spásy Samaritán.

nemocnici,

879

Římskokatolická farnost Panny Marie
Město díky souhlasu zastupitelstva věnovalo v letošním roce 50 tis. Kč na pokračování
rekonstrukce kostela sv. Kateřiny v Kateřinkách. Na rekonstrukci kaple sv. Anežky na
Rybím trhu se církvi podařilo získat od města rovných 100 tis. Kč.
Mgr. Martin David skončil působnost v Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie jako
farní vikář a stal se farářem ve Stěbořicích. Dále však vykonával funkci kaplana pro
mládež děkanátu Opava.880 Kaplanem se v tomto roce stal otec Petr Okapal.881 Dne
22. června byl v Konkatedrále Panny Marie vysvěcen na jáhna otec Marcel Krajzl.882
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Minorité
Řeholníci a řeholnice z řádů a kongregací, které působí na území ostravsko-opavské
diecéze, přijeli 2. února do kláštera minoritů v Opavě prožít společné setkání. Program
začal v 10.00 hodin mší v opavském kostele sv. Ducha. Hlavním celebrantem byl
ostravsko-opavský

biskup

František

Václav

Lobkowicz,

duchovní

promluvu

k přítomným řeholníkům pronesl P. Antonín Šváček OFM Cap. Během dopoledne
absolvovali účastníci dvě přednášky a po obědě se sešli ke společným rozhovorům.
O zázemí se starali jako v předchozích letech bratři minorité.883
22. října proběhl večer věnovaný misiím na Zakarpatské Ukrajině a adopci na dálku
s misionářem Peterem Krenickým, který v 17 hodin celebroval mši v kostele sv. Ducha,
poté se účastnil otevření výstavy Pavla Zuchnického „Jak se žije na Ukrajině“
v předsálí minoritského kláštera a v 19 hodin besedoval o misiích a setkal se
s adoptivními rodiči v sále minoritského kláštera.884
Průčelí na kostele sv. Ducha společně s nikou a sochou sv. Jana Nepomuckého se
dočkalo opravy, kterou provedl restaurátor Mgr. L. Werkmann.885

Ostatní
Město Opava ukončilo k poslednímu srpnovému dni smlouvu s Baptistickou církví
o pronájmu Švédské kaple.886 Po restaurování vnitřních fresek se kaple stala středem
zájmu návštěvníků, kteří ji začali intenzivněji navštěvovat i během víkendových setkání
baptistů. Zároveň nájemné, které členové církve platili, již nestačilo na pokrytí
energií.887
Pastor baptistické církve David Ostenson se prostřednictvím médií bránil a stěžoval si
na špatnou komunikaci s magistrátními úředníky.888 Pastor studoval na univerzitě ve
Spojených státech a do Opavy přijel vykonávat své poslání. Veškerá činnost církve je
hrazena z příspěvků amerických věřících.
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ADRA je mezinárodní křesťanská organizace založená v roce 1956 v USA. V České
republice byla její pobočka založená před 10 lety. Svou činnost založila na pomoci
obětem válek a přírodních katastrof, a to bez ohledu na jejich rasu, náboženské
vyznání nebo politickou příslušnost. Konkrétně v Opavě se loni uskutečnily např. sbírky
na fonograf do rehabilitačního centra v Hrabyni. Letos byly v dubnu umístěny kasičky
na magistrátu s úmyslem získat prostředky na provoz pojízdné zubní ambulance
v zemích bývalé Jugoslávie. ADRA také společně s Církví adventistů sedmého dne
uspořádala výtvarnou soutěž pro děti pod názvem „Na jedné planetě spolu se
zvířátky“. Výstava těchto dětských kreseb pak byla spojena s koncertem písničkáře
a kytaristy Pavla Kantora 20. dubna v Klubu Ostroj.
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VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Události
26. ledna odpoledne se měla konat v centru města nepovolená demonstrace příznivců
Československé anarchistické federace, kterou ministerstvo vnitra eviduje jako
levicově extremistickou organizaci. Anarchisté nakonec přijeli v síle sto zástupců, ale
nedorazil svolavatel akce, proto se demonstrace nekonala. Nicméně anarchisté se
vydali na pochod, v šátcích přes obličej se státními vlajkami a transparenty,
doprovázeni zhruba stejnou skupinkou zástupců krajní pravice, sdružených ve straně
Republikánská mládež. Prošli Pekařskou ulicí, Horním náměstím a Ostrožnou ulicí
k budově Komerční banky. Na křižovatce Hrnčířské ul. a Horního nám. se obě skupiny
střetly, ale díky policejnímu kordonu, tvořenému také příslušníky speciální zásahové
jednotky, nedošlo k žádnému násilí. Anarchisté se pak přesunuli na prostranství před
divadlem, kde jejich mluvčí Martin Kleinedler pronesl krátký projev. Poté byli
demonstrující upozorněni, že se jedná o nepovolenou demonstraci, a rozešli se.
Dle slov policistky Soni Bradáčové je Opava na třetím místě v počtu extremistických
trestných činů v kraji. V žebříčku ji předcházejí už jen Ostrava a Karviná. Podle
krajského policejního ředitele Jiřího Pčšolka se jedná o nebezpečný jev, tyto skupiny
pracují totiž velmi konspirativně a začínají pronikat mezi vysokoškolskou mládež. Také
se v žádném případě nejedná o jednodušší či primitivní lidi, ale jsou to často velmi
chytří lidé, kteří čekají na svou příležitost.889
Leden nebyl extrémní jen na ulicích. Na opavském východním nádraží došlo k opravdu
hroznému napadení. Do vagonu s cestujícími vtrhli dva mladíci a brutálně napadli
dřevěnými tyčemi tři mladé cestující.890
V únoru se také seběhly zajímavé události. Například se stalo, že v Opavě skončil
výlet čtrnáctiletého kluka z Chomutovska a jeho dvou kamarádů a kamarádky napříč
naší republikou v autě, které odcizil svému otci. Policie je chytila poté, co tato skupinka
zcizila v opavském Kauflandu elektroniku za téměř 7 tis. korun.891
Policii se podařilo zadržet desetičlenný gang malých výrostků, kteří mimo jiné stojí za
krádežemi a vandalismem na hřbitově v Opavě-Kateřinkách či obstaráváním
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a kouřením marihuany. Většině z nich ještě nebylo šestnáct let, jednomu bylo dokonce
teprve třináct.892
Na částku 135 tisíc se vyšplhaly škody v předposledním únorovém týdnu družstvu
Stavba v Opavě-Kateřinkách, které způsobil lapka. Odnesl si hlavně nástroje – úhlovou
brusku a kladiva, neváhal zabavit ani peněžní hotovost ve výši 15 tis. Kč.893
V posledním únorovém týdnu se stali úředníci magistrátu svědky zcela kuriózního
případu. Na poslední chvíli zabránili tzv. černé stavbě. To se podle všeho opavský
podnikatel Kamil Kolek rozhodl bez posvěcení úřadu vybudovat další kanceláře ve
vedlejším městském bytě, respektive kanceláře firmy Breda, s.r.o., kde je však Kamil
Kolek jediným majitelem. Poslední nájemník byt opustil, protože se odstěhoval do
domova důchodců. Klíče však nesvěřil správci, ale právě panu Kolkovi. A tak se velmi
záhy začaly šířit domem zvuky značící stavební úpravy. Až po návštěvě úředníků se
zjistilo, že v bytě zeje velká díra spojující Kolkovy kanceláře s bytem a že se již
provedly některé stavební práce.
Rada města pověřila 5. března správce bytového fondu ukončením nájmu s posledním
nájemníkem bytu, začalo se jednat o náhradě škody a bylo podáno na Policii ČR
trestní oznámení na neznámého pachatele. Zároveň stavební odbor magistrátu zahájil
správní řízení.

894

Kolek se v tisku od celého případu distancoval a uvedl, že není

nájemcem žádných nebytových prostor v majetku města Opavy.895
V těchto dnech se opavské policii také podařilo zadržet dva Poláky, kteří nakupovali
nekrytými platebními kartami. Jejich odhalení pomohl pracovník supermarketu
Hypernova, který na ně zavolal policii. Celkově se stačili obohatit o cirka půl milionu
korun.896
Za první dva měsíce v tomto roce vyjeli opavští hasiči k téměř dvojnásobnému počtu
případů než v loňském roce. V pondělí 4. března přivolali občané pomoc hned ke
dvěma případům, jejichž hlavními aktéry byly děti hrající si s ohněm ve volné přírodě.
Suchá tráva začala hořet v Kateřinkách a v Komárově.897
Opavská policie začala spolupracovat s ostravskou expoziturou Útvaru pro odhalování
organizovaného zločinu na případu muže z Ostravy, který měl společně se svým
mladším bratrem v průběhu roku 1996 vyvézt do Německa minimálně tři ženy, jež se
892
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místo slíbené práce v domácnosti v Hamburku živily prostitucí. Mladší muž byl stále na
svobodě.898
Na začátku března odhalila opavská policie šest případů nedovolené výroby a držení
omamných a psychotropních látek. Na začátku března však šokoval případ
odhaleného 27letého muže, který zásoboval pervitinem už od roku 1998 tehdy
patnáctiletou dívku. V té době policie také šetřila případ z Vítkova, kde 22letý mladík
prodával pervitin třem devatenáctiletým, kteří si jednu dávku kupovali za tisíc korun
čtyřikrát až pětkrát týdně.899
Policie zveřejnila v první polovině března statistiku dopravních nehod, ze které vyplývá,
že dopravní policie vyjela od začátku roku celkem k 378 haváriím (v minulém roce jich
bylo 342), při kterých byli usmrceni dva lidé, devět těžce zraněno (loni 7) a 69 lehce
(loni 61). Pod vlivem alkoholu jelo 82 řidičů (loni 48).900
Soud uznal manželku bývalého přednosty Okresního úřadu Šroma Evu Chovancovou
vinnou z trestného činu porušování pravidel hospodářského styku a odsoudil ji
k desetiměsíčnímu trestu odnětí svobody s odkladem na 28 měsíců. Celá kauza se
medializovala pod názvem Magna Res, tak se totiž jmenovala společnost, kterou
E. Chovancová založila. Společnost se zabývá komplexními sociálními službami,
domácí a ošetřovatelskou službou.901
Na konci března se z opavské věznice pokusili uniknout dva vězni. Jeden z nich se
o to pokusil při zdravotnickém ošetření na ortopedii na Popské ulici, byl však ihned
zadržen. Při vyšetřování případu se přišlo na to, že má komplice.902
Policie obvinila dalšího devatenáctiletého mladíka z šíření drog, které dodával stejně
starým a mladším chlapcům. Mladík pěstoval marihuanu na půdě domu na ulici Hany
Kvapilové. 903
V květnu byli obyvatelé ulice U Náhonu a blízkého okolí vystaveni nebezpečí ohrožení
na zdraví ve chvíli, kdy v pátek 3. května odpoledne začal hořet náklad projíždějícího
898
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kamionu firmy Marius Pedersen, který převážel molitany nasycené olejem a v tomto
úseku zastavil. Byli však okamžitě přivoláni hasiči, uzavřen příjezd z Krnovské,
Jaselské a Rybářské ulice a požár byl uhašen.904
22. května vyjeli hasiči k požáru na Karlovecké ulici, kde si osmadvacetiletý muž
podpálil svůj byt a poté chtěl spáchat sebevraždu. Požár se naštěstí podařilo uhasit,
dvoupokojový byt však celý vyhořel.905
27. května vjela čtrnáctiletá dívka na kole na přechod pro chodce v křižovatce
Zámecký okruh a Jánská ulice ve chvíli, kdy tudy projížděl na zelenou kamion. Dívka
utrpěla těžká zranění a byla hospitalizována v opavské nemocnici.906
18. června se pokusil osmatřicetiletý muž napadnout magistrátní úřednici a poté
zaútočil na městského strážníka. Při jednání na přestupkové komisi se muži nelíbila
uložená dvousetkorunová pokuta a upozornění strážníka, že psi volně pobíhají před
magistrátem.907
Téhož dne napadl a surově zmlátil neznámý pachatel majitelku second handu
a zastavárny na Horním náměstí. Lupič byl vyrušen prodavačkou z vedlejší prodejny,
která slyšela volání o pomoc.908
26. června zemřela na křižovatce u Domu Petra Bezruče jednapadesátiletá matka
osmiletého syna, se kterým skončila pod koly projíždějícího nákladního auta. Chlapec
byl těžce zraněn. Na křižovatce byla ten den v důsledku dopravní nehody doprava
řízena policistou, semafory však byly funkční. Chodci, čekající na přechodu, si
neuvědomili, že místo semaforu měli respektovat policistu a vstoupili do vozovky ve
chvíli, kdy tudy začali v jejich směru projíždět auta.909
Závěr školního roku znamenal další tragédii v Opavě. Studentka opavské střední
zdravotnické školy v průběhu vyučování skočila z druhého patra budovy školy ve
Dvořákových sadech a po převozu do nemocnice zemřela.910
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2. července vyhořela hala v areálu bývalých mlékáren na Krnovské ulici zaplněná
několika tunami sběrného papíru. Požár údajně vznikl při svářečských pracích uvnitř
areálu. Hasiči bojovali s ohněm více než tři hodiny.911
V červenci objasnili opavští policisté sérii vykradených bytů. Obviněn byl dvaatřicetiletý
muž z Žatce z vykradení tří bytů na Mařádkově a Krnovské ulici.912
30. července sedmadvacetiletý pacient Psychiatrické léčebny v Opavě uškrtil svého
osmačtyřicetiletého spolubydlícího tkaničkou od bot. Rodina zemřelého si nepřála
zveřejňovat jakékoliv informace o případu v médiích.913
V srpnu byla objasněna série krádeží v opavských supermarketech. Policie chytila
čtyřiačtyřicetiletého muže, který udělal chybu v tom, že všechny jeho loupeže měly
stejný scénář. Loupil vždy okolo tří hodin ráno a vloupání provedl použitím kamenů či
dlažební kostky, kterými rozbil výlohu.914
Na začátku září trojice Arménů fyzicky napadla majitele opavské pizzerie Margareta.
Důvody napadení policie neuvedla. Násilníci byli patrně příbuzní napadeného.915
17. září spadly v zahrádkářské kolonii za firmou Ostroj dráty vysokého napětí a zapálily
drátěný plot a keře. Naštěstí nebyl nikdo zraněn.916
Na konci září přepadli dva ozbrojení lupiči hernu Bludička v Opavě-Kateřinkách
a odnesli si lup v hodnotě 150 tisíc Kč.917
Stalo se také, že 29. září bylo nahlášeno přepadení herny na Krnovské ulici, kdy si měl
lupič odnést 7 tis. Kč. Policisté ale nakonec zjistili, že se jedná o fiktivní krádež. 918
Z opavské psychiatrické léčebny utekl v říjnu dvacetiletý pacient. Po osmi dnech byl
nalezen mrtvý v areálu Školního statku v Opavě.919
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Na začátku listopadu byl lapen „fantom opavských restaurací“, jak jej v tisku nazvali. 920
Pětatřicetiletý muž z Opavy, který vykrádal od poloviny srpna restaurace v Opavě, byl
zadržen v restauraci Na Rybníčku o půl čtvrté ráno při pravidelné kontrole objektů.
9. listopadu proběhla série vykrádání vozidel na parkovišti u Státní slezské nemocnice
na Olomoucké ulici. Policejní hlídka den nato zajistila podezřelé auto zaparkované
u psychiatrické léčebny, kde byly nalezeny věci z vykradených aut. Lupičem byl
sedmadvacetiletý muž z Opavy.921
V listopadu přinesl regionální tisk zprávu, že byl opavský podnikatel Radim Masný
obviněn z fyzického napadení mladé ženy v opavském Dancing Clubu.922 Nakonec byl
obviněn ze čtyř trestných činů – z ublížení na zdraví, poškozování cizí věci, porušování
domovní svobody a z výtržnictví. Zkrácenou formou trestního řízení bez hlavního líčení
byl Masnému uložen peněžní trest ve výši 30 tis. Kč.923
Na začátku prosince byl obviněn dvaadvacetiletý mladík z Opavy z téměř dvou desítek
vloupání do

chatek a

z krádeže

sedmi jízdních

kol.

„Z rekreačních

chat

v zahrádkářských koloniích na území města Opavy si bral tranzistorová rádia,
elektrické ruční nářadí, vařiče, rybářské pruty, potraviny či alkohol,“924 popisoval situaci
mluvčí opavské policie René Černohorský. Škoda činila více jak 100 tis. Kč.
Před Vánoci se v Opavě po dlouhé době objevila falešná bankovka. Falzifikátem
pětitisícovky se podařilo zaplatit zákazníkovi v trafice na ulici Na Rybníčku v Opavě.925
V tomto roce se událo 1 110 dopravních nehod, z toho bylo 67 nehod s účastí cyklistů.
Ti nejčastěji havarovali z důvodu špatného způsobu jízdy. Žádný cyklista nezemřel,
nejvíce bylo lehkých zranění.926
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Prevence kriminality
První březnový den vybrali členové Výboru prevence kriminality na svém zasedání
34 ze 48 projektů zabývajících se prevencí sociálně-patologických jevů. Hlavní
pozornost byla věnována podle slov jeho předsedkyně Ireny Hoblíkové grantovým
projektům zaměřeným na aktivity dětí a mládeže a na jejich osvětovou činnost. Návrh
výboru schválilo zastupitelstvo 26. března s podporou dvou milionů korun. Nejvyšší
částkou byla podpořena činnost občanského sdružení Arrows, které je provozovatelem
Sportoviště Hliník Opava, částku 391 tis. Kč získalo na zajištění podmínek pro provoz
plážového volejbalu, volejbalu, softbalu a sociálních zařízení. Druhou nejvyšší částku
249 tis. Kč získalo Krizové a poradenské centrum Pod Slunečníkem na svůj provoz.
241 500 Kč získala Eurotopia na provoz kontaktního místa a práce v terénu. 240 tisíci
korunami byla podpořena také celoroční činnost Elimu, další rozrůstající se organizace
zaměřené na děti a mládež. Firmě Jiřího Janého bylo přiklepnuto 121 500 Kč na
provoz dopravního hřiště. Dům dětí a mládeže dostal na činnost svých klubů
81 000 Kč, Stanice mladých turistů a přírodovědců na organizaci letních táborů
53 500 Kč. Podpořena byla také např. Neškola opavské Charity, činnost školního klubu
Gymnázia na Krnovské, činnost organizace Junák atd.927

Městská policie
Městská policie letos oslavila deset let od svého založení. Oslavy proběhly ve dnech
11. a 12. dubna. První slavnostní den došlo k neformálnímu setkání zástupců
národních asociací Městských a obecních policií kandidátských zemí pro vstup do EU.
Českou stranu zastupoval předseda sdružení ředitelů městských policií statutárních
měst a Městské policie hl. m. Prahy Zdeněk Fremr, ředitel MP České Budějovice, za
Slováky se účastnil např. předseda Združenia náčelníkov obecných a mestských policií
Slovenska Ing. Lubomír Marjovič, za Ratiboř to byl Mgr. lic. Krystian Strzondala
a samozřejmě zástupce opavské městské policie Ing. Jiří Golka. Na závěr účastníci
přijali společné Vyhlášení zástupců obecních policií České, Slovenské a Polské
republiky o nutnosti vzájemné spolupráce a společném postupu v oblasti legislativních
úprav a pravomocí obecních policií před vstupem do EU.
Den na to se opavští strážníci sešli na slavnostním zasedání Městské policie Opava
v Moravské kapli U Přemka. Jako hosté se dostavili primátor města Jan Mrázek, jeho
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náměstek Václav Klučka, tajemník opavského magistrátu Tomáš Elis, radní města,
zástupci partnerských měst Ratiboře, Ružomberoku a Liptovského Mikuláše nebo také
zástupci Policie ČR. Součástí oslav bylo také odměňování. Devatenáct strážníků bylo
oceněno za příkladnou práci, dalších třicet za zásluhy o vznik a rozvoj MP v Opavě.
Následující dva dny probíhal na služebně Městské policie Den otevřených dveří. 928
Na poslední květnový den připravila Městská policie v areálu střelnice sv. Anna
naučně-zábavný program, zaměřený na prevenci kriminality mládeže. Akce se účastnili
žáci 8.B ZŠ U Hřiště v Kylešovicích. Naučnou část tvořila přednáška a beseda na téma
„Zákon o přestupcích, přestupkové právo“, v zábavné části si děti mohly zastřílet na
terč či prohlédnout služební vozidlo, výzbroj a vybavení Městské policie.929
20. června se to v Městských sadech hemžilo žáky devíti opavských škol, které
prokazovaly své znalosti ve zdravovědě, v dopravních předpisech či v topografii
v rámci Závodu o putovní pohár ředitele Městské policie. Absolutním vítězem se stala
ZŠ Englišova, neboť žáci tamní šesté, sedmé i osmé třídy vybojovali zlaté medaile.930
9. října Sportovní klub při Městské policii uspořádal opět ve spolupráci se stanicí
tzv. Primátorky 2002 – O putovní pohár ředitele Městské policie neboli závod
v pádlování na speciálních závodních pramicích na Stříbrném jezeře v Opavě.
V každém týmu musely být dvě dívky. Nakonec zvítězilo družstvo studentů
Integrované střední školy, na druhém místě skončila Masarykova střední zemědělská
škola a na třetím studenti Střední zdravotnické školy. Odpoledne soutěžily složky
integrovaného systému – policisté, hasiči, záchranáři atd. Účastnili se také policisté
z Ratiboře. Vítězem závodu se stalo družstvo Okresního soudu Opava.931
Na 29. listopadu Sportovní klub ve spolupráci se Stanicí mladých turistů
a přírodovědců připravil pro žáky 8. a 9. tříd základních škol střeleckou soutěž nesoucí
příznačný název „Super trefa“. Soutěžilo se ve střelbě ze vzduchovky na 10 m vleže na
vzduchovkové střelnici v budově Stanice mladých turistů a přírodovědců na Husově
ulici. V kategorii chlapců zvítězil Marek Hepper ze ZŠ Komenského, v kategorii dívek
pak Milada Vondráčková ze ZŠ Otická.932
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Policie ČR
Počátkem nového roku začal Policii ČR v Opavě šéfovat nový člověk, stal se jím
Zdeněk Mohyla, který do konce loňského roku řídil policii v Jeseníku, kde se mu
podařilo vybudovat dobře fungující policejní sbor. Do své funkce nastoupil v půli února,
protože čerpal dovolenou a také onemocněl.
Opavskou policii při jejím převzetí chválil a předem informoval veřejnost, že žádné
velké změny nechystá. Chtěl se soustředit hlavně na zlepšení materiálního
zabezpečení jednotlivých útvarů, a to hlavně těch míst, kde se policisté stýkají
s veřejností. Také se mu nelíbila roztříštěnost jednotlivých útvarů a hodlal se
poohlédnout po nových prostorách.933
Na začátku roku také došlo ke spojení kriminální služby s úřadem vyšetřování. Stále
však obě složky sídlí v různých budovách.934
17. května byl však opavský okresní ředitel Zdeněk Mohyla zproštěn výkonu služby
z důvodu obvinění ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele.
Celá věc se týkala ještě doby, kdy působil ve funkci policejního ředitele v Jeseníku.
„Skutku se měl obviněný dopustit tím, že v přesně nezjištěné době od počátku roku
1999 do 27. ledna 1999 na nezjištěném místě v okrese Jeseník došlo na jím užívaném
služebním vozidle Policie ČR k poškození levé zadní sdružené svítilny. Z šetření
vyplynulo, že k poškození nedošlo tak, jak uvedl. Následně měl dát pokyny několika
podřízeným, aby nehoda byla prošetřena jako nezaviněná řidičem vozidla,“935
komentovala

v tisku

případ

mluvčí

krajského

policejního

ředitelství

Dagmar

Bednarčíková. Ředitel Mohyla obvinění odmítal a považoval ho za vykonstruované.
„Stojí za tím člověk, který na mě stále útočí,“

936

řekl médiím. Jméno však neuvedl. Celá

kauza se táhla až do 17. listopadu, kdy byl Zdeněk Mohyla uveden zpět do své funkce
ředitelem PČR, správy Severomoravského kraje. Podle státního zástupce nedošlo
k trestnému činu, ale jen k přestupku. Ředitel trval na své nevině.937
Šedesát čtyři příslušníků opavské státní policie se účastnilo na zajišťování bezpečného
průběhu summitu NATO v Praze. Město Opava to dle slov ředitele Mohyly
nepocítilo.938
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Věznice
Opavská věznice zajišťuje výkon vazby pro tři okresy. V této době počet vězňů klesá,
důvodem jsou přísnější podmínky pro udílení výkonu vazby. Ředitel Petr Prasek se
tedy rozhodl zaměřit se na specializované výkony trestů, hlavně na rozšíření
toxikomanské a psychiatrické léčby uvězněných. Dále se zasadil o rozšíření
specializace na odsouzené ženy, tedy obnovení moravské ženské věznice.
V opavské věznici si odpykávalo svůj trest k 31. prosinci 326 odsouzených, z toho
204 mužů. Ve věznici se zvýšenou ostrahou bylo 11 žen, s ostrahou 44 žen a dva
muži, s dozorem 54 žen a 135 mužů a s dohledem 13 žen a 42 mužů. V Opavě bylo
vězněno v tomto roce také 25 mladistvých mužů.939 Mezi odsouzenými bylo také šest
cizinců.940
Celkem 4 493krát vyjela eskorta s vězni mimo zdi opavské věznice. Důvody byly
různé, např. návštěva zdravotnického zařízení, převoz do jiné věznice nebo
k soudům.941
Ubytovací kapacity věznice byly v letošním roce využity z téměř 79 procent.942
O vězně se staralo 191 příslušníků a 121 občanských zaměstnanců.943 Konkrétně se
jednalo o 120 strážných, 61 dozorců, 41 výchovných a vzdělávacích poradců,
46 pracujících v administrativě, jeden lékař, pět zdravotníků či tři specialisté.944
Co se týká zaměstnávání vězňů v opavské věznici, děje se toto dvěma způsoby.
Jednak ve vlastní režii věznice a na náklady vězeňské správy, kdy odsouzení
vykonávají práce např. v údržbě budov, v kuchyni či jídelně, jednak ve spolupráci
s podnikatelskými subjekty. V tomto případě se dotyční zaměstnávají uvnitř objektu,
což je prioritou, nebo pracují mimo areál věznice na pracovištích vybraných firem
formou brigád. Vedení věznice se záměrem snížení nezaměstnanosti odsouzených
nechalo vybudovat v areálu věznice novou výrobní halu o rozloze 168 m2 s prostory
pro sklad a dílnu. K pronájmu se poskytují i výrobní plochy o rozměrech 97 a 131 m2.
Za výhodu považuje vedení věznice to, že se haly nacházejí uprostřed střeženého
objektu a počet zaměstnaných se může měnit ze dne na den dle požadavků firmy.
Odměna vězňům od podnikatelského subjektu činí měsíčně cca 4 500 Kč.
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Středisko služební kynologie v opavské věznici je od roku 2002 zaměřeno pouze na
práci se služebními psy kategorie SPD, čili speciální pes drogový. Tito psi jsou cvičeni
k odhalování výroby, držení a šíření omamných a psychotropních látek v objektech
věznice. Jejich úkolem je vyhledávat zakázané látky v celách a ostatních prostorách
věznice, kontrolovat došlou poštu, balíky, které přinesou návštěvy, vjíždějící vozidla,
nebo oděvní součástky odsouzených při návratech z pracoviště.945
Okresní soud v Opavě
24. ledna vynesl Okresní soud v Opavě první rozsudek po tzv. zkráceném trestním
řízení. Tento pojem vešel v platnost počátkem tohoto roku. „Pro nás to znamená
zjednodušení celého procesu, které u některých trestných činů povede k rychlému
potrestání pachatele, řekl zástupce opavského policejního ředitele Jan Kůžel.
Předseda Okresního soudu v Opavě Jiří Urban tuto formu řízení uvítal a zdůraznil, že
se aplikuje u méně závažných činů, kdy je podmínkou například sazba do tří let. Do
začátku února řešila policie tímto způsobem 37 případů.

945

Psí specialisté porovnávali své schopnosti. http://www.vscr.cz/veznice-opava-83/informacni-servis1604/aktuality-470/psi-specialiste-porovnavali-sve-schopnosti
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POČASÍ
Leden
V úterý 2. ledna se silničáři na Opavsku velmi zapotili, díky velmi silnému větru se totiž
silnice proměnily ve skluzavku. Vyjíždělo celkem třicet různých mechanismů na
750 kilometrů opavských silnic. Od středečního rána do čtvrtečního odpoledne musela
být dokonce kvůli silnému větru vyhlášena sněhová kalamita. O život šlo hlavně
bezdomovcům. Azylový dům Samaritán byl přeplněn, lidé bez domova spali na
přistýlkách, na chodbách i u stolu v jídelně.
V neděli ráno 7. ledna bylo naměřeno v Opavě -13 °C, odpoledne už se hladina rtuti
ustálila na plus jednom stupni.946
Teplotní výkyvy na začátku roku způsobily mimo jiné také poškození vozovek, silničáři
tak museli vyjet a opravovat díry v silnicích. Nejdříve byla na začátku ledna opravena
dopravně velmi vytížena Těšínská ulice, poté začaly postupné opravy na ulici
Hlučínská.947
Třetí lednový týden postihla opavský okres prudká obleva. Většina vodních toků na
území okresu byla pokryta silnou vrstvou ledových ker, které po oteplení začaly tát,
čímž se zvýšily vodní hladiny. Kry se začaly hromadit u učiliště na Kolofíkově nábřeží.
Ve spolupráci s Povodím Odry se podařilo Hasičskému záchrannému sboru v Opavě
situaci vyřešit.948
Podle měření klimatologické stanice v Opavě-Oticích v lednu napadlo 7,5 mm srážek.
Dvacet dnů byla Opava pokryta sněhem. 2. ledna napadla nejvyšší vrstva nové
pokrývky, a to 2 cm. Průměrná teplota v lednu byla spočítána na -0,1 ˚C. Nejvýše se
rtuť teploměru vyšplhala 21. ledna na 14,5 ˚C a klesla 4. ledna na -19,3 ˚C.949

Únor
V měsíci únoru napadlo 11,4 mm srážek. Průměrná teplota stoupla na 4,6 ˚C, na své
maximum 14,2 ˚C se dostala 27. února. Nejnižší teplota -7,4 ˚C byla naměřena
16. února.950
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Krátkodobé oteplení na začátku února přivedlo některé keře a stromy v Arboretu Nový
Dvůr do květu, rozkvetl např. vilín japonský pocházející z východní části Asie. Jaro
totiž v těchto cizokrajných oblastech přichází o něco dříve, poté však už nedochází
k poklesům teplot. Proto rostlinám v arboretu hrozí při návratu mínusových teplot
umrznutí. Domácí stromy a keře se ke květu nedaly zlákat.951
27. února se přes Opavsko přehnala první letošní bouřka, která silným vichrem a místy
i vlivem krupobití způsobila nemalé škody na majetku občanů.952

Březen
V březnu napadalo 15,1 mm srážek. Průměrná teplota šla velmi mírně nahoru na 5 ˚C.
Nejchladněji bylo 11. března, kdy teplota klesla až na -4,3 ˚C a 22. března se ještě
Opava schovala pod sněhovou peřinu. Poslední březnový den však už naměřila
klimatologická stanice v Oticích neuvěřitelných 19,7 ˚C.953

Duben
Duben byl už bohatší na srážky, spadlo jich 34,5 mm. Teploty byly v průběhu měsíce
proměnlivé, 7. dubna klesla rtuť teploměru až na -7,7 ˚C, 29. dubna se zase vyhoupla
až na 20,9 ˚C. V průměru se však teploty držely na 8 °C.954

Květen
Květen přinesl jednu jarní bouřku a množství srážek bylo pouze o 0,5 mm vyšší než
v dubnu. 1. května naměřila klimatologická stanice v Opavě-Oticích nejnižší teplotu
v měsíci 2,2 ˚C. Za tři dny však květnové teploty dosáhly svého vrcholu v podobě
29,4 ˚C. Průměrné teploty se pohybovaly kolem 16 ˚C.955

Červen
Červen byl nejvíce deštivým měsícem v roce, napadlo celkem 120 mm srážek.
Zároveň byla naměřena nejvyšší teplota, 19. června se rtuť vyšplhala k 32,4 ˚C.
951
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Červen ale nepatřil k nejteplejším měsícům, což dokládá průměrná teplota 17,4 ˚C
překonaná v červenci. Nejnižší teplota, pouhých 5,1 ˚C, byla naměřena 30. června.956

Červenec
Deštivé počasí pokračovalo i v červenci, kdy napršelo 92,2 mm srážek, a tři dny byly
bouřkové. Teplotní průměr 19,2 ˚C byl nejvyšší v tomto roce. Nejníže na 7,4 ˚C rtuť
teploměru sestoupila 6. července, nejvýše dosáhla na 32,1 ˚C 10. července.957

Srpen
V srpnu počet srážek klesl, přesto však napršelo ještě 77,6 mm. Teplotní průměr
dosáhl na 18,6 ˚C. Nejvyšší teplota byla naměřena 1. srpna 29,7 ˚C, nejnižší 20. srpna
9,9 ˚C.958

Září
V tento první podzimní měsíc klesaly jednotky všech naměřených údajů. Za září
napršelo už jen 47,1 mm srážek, průměrné teploty se pohybovaly jen kolem 11,8 ˚C.
Nejvyšší teplota dosahovala 4. září sice ještě 27,6 ˚C, nejnižší klesla 29. září již o půl
stupně pod nulu.959

Říjen
Říjen už byl s průměrnou teplotou 7,6 ˚C chladnější. Ještě druhý říjnový den byla
naměřena teplota 18,7 ˚C, 21. října ale došlo k jejímu poklesu až na -2,9 ˚C. Za měsíc
napršelo celkově 33 mm srážek.960
27. října se prohnala opavským okresem vichřice. Zasáhla nejen Opavu, kde např.
uvolnila střechu jednoho domu na Dolním náměstí, ale i vzdálenější Jánské Koupele,
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které díky popadaným stromům odřízla od světa. Hasiči byli v pohotovosti několik
dnů.961

Listopad
Letos začal sv. Martin nadělovat o něco dříve. První sněhová nadílka přišla už
3. listopadu. Průměrně se teploty pohybovaly nad nulou, tedy kolem 6,3 ˚C.
7. listopadu byla naměřena nejnižší teplota -3,8 ˚C, 15. listopadu nejvyšší 19,5 ˚C.962

Prosinec
Druhý prosincový týden sužovaly Opavsko kruté mrazy. „Naštěstí se nestalo, že by
někdo umrzl, ale vyjížděli jsme k několika omrzlinám. Několik pacientů jsme museli
s omrzlými končetinami převézt na ošetření do nemocnice,“ řekl v tisku primář
Zdravotnické záchranné služby v Opavě Milan Ticháček.963
Průměrná teplota v prosinci se tedy pohybovala v minusových hodnotách, a to na 4,1 ˚C. Začátkem prosince dosáhla hladina rtuti na teploměru nejvyšší teploty 7,6 ˚C.
Nejnižší teplota byla naměřena na první svátek vánoční. Mrazivé teploty dosáhly
hodnoty -22,9 ˚C.
Patnáct prosincových dnů se Opava schovávala pod sněhovou pokrývkou, mraky
nasypaly v té době maximálně 8 cm nového sněhu.964
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PRAMENY
Výroční zprávy jednotlivých organizací a podniků
Regionální tisk (Opavský a hlučínský Deník a Region)
Zpravodaj Hláska
Internetové zpravodajské servery
Údaje o počasí z klimatologické stanice v Opavě-Oticích.
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Zápis do Kroniky města Opavy za rok 2002 schválila Rada města Opavy dne
22. 10. 2012.

