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UDÁLOSTI VE SVĚTĚ A DOMA
Významné události ve světě
Začátek roku 2007 byl ve znamení rozšíření Evropské unie, která přijala další členy.
Noví členové Bulharsko a Rumunsko byli přijati, i přestože jejich cesta k životnímu
standardu Západu je nebývale dlouhá. EU tak má o dva chudé příbuzné navíc a na
několik let je nás v klubu 27. Předsednictví Evropské unie převzalo Německo a pod
vedením Angely Merkelové se netajilo velkými plány.
V únoru byla zveřejněná zpráva Mezinárodního panelu pro změny klimatu a oznámila
tak světu, že oteplování planety je s více než 90% pravděpodobností způsobeno
lidskou činností. Zpráva uvádí, že průměrná teplota na zemi do konce 21. století se
zvýší o 1,1–6,4 °C a kvůli tomu hladina světových oceánů stoupne o 28–43 cm. Český
prezident ohledně oteplování varuje před přeceňováním problému. Z Ruska přichází
první konkrétní reakce na umístění radaru v Česku a na umístění protiletadlových střel
v Polsku.
10. března se terorista a vůdce Al-Kaidy Usáma bin Ládin dožil věku 50 let. Přestože
USA vypsaly odměnu 50 mil. dolarů na jeho dopadení, je terorista stále na svobodě.
Při příležitosti oslav 50. výročí podepsání Římských smluv se 25. března konal
berlínský summit EU. Členské státy v něm přijaly deklaraci, ve které zdůrazňují
význam unie a nutnost její reformy.
Měsíc duben byl ve znamení prezidentských voleb ve Francii. První kolo skončilo
19. dubna postupem favorita Nicolase Sarkozyho a Kandidátky socialistů Segolene
Royalové. V první polovině měsíce na americkém Virginském polytechnickém institutu
a státní univerzitě došlo k ozbrojenému útoku, při kterém zahynulo 32 osob a dalších
29 bylo zraněno. Poslední dubnový den venezuelský prezident Hugo Chávez oznámil,
že jeho země vystupuje z Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Chávez
tyto organizace obvinil, že jsou zodpovědné za chudobu Latinské Ameriky.
6. května byl Nicola Sarkozy zvolen prezidentem Francie.
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Na počátku června se v německém Roztocku konala schůzka představitelů G8.
Zpočátku poměrně poklidné protesty odpůrců globalizace přešly 3. června v krvavou
bitvu s policií, kde bylo přibližně 1 000 zraněných. Na summitu se řešil postoj
jednotlivých zemí k omezení emisí skleníkových plynů vedoucích ke globální změně
klimatu. V Palestině byl vyhlášen výjimečný stav a rozpuštěna vláda jako reakce na
pokračující násilnosti hnutí Hamás. Ten v současné době plně ovládá oblast Gazy, kde
například zničil studio rozhlasové stanice Hlas Palestiny blízké Fatahu. 27. června na
pozici premiéra Velké Británie rezignoval Tony Blair a novým premiérem královna
Alžběta II. jmenovala dosavadního strážce pokladu Gordona Browna.
Přibližně 100 milionů lidí z celého světa rozhodovalo v hlasování o výběru nových
sedmi divů světa. Jejich oficiální vyhlášení se uskutečnilo v portugalském Lisabonu.
Vybranými divy jsou: Velká čínská zeď, jordánské skalní město Petra, socha Krista
Spasitele v Brazílii, posvátná pevnost Inků Machu Picchu v Peru, mexické chrámové
město Mayů Cichén Itzá, římské Koloseum a indické mauzoleum Tádž Mahal.
Počátkem srpna Rada bezpečnosti OSN schválila vyslání 26 000 vojáků a policistů do
súdánského Dárfuru, kde během posledních 4 let přišlo při etnických konfliktech o život
přes 200 000 obyvatel. Polská krize vyvrcholila 13. srpna. Polský premiér Jaroslaw
Kaczynski rozpustil vládní koalici. Na posty ministrů ze stran Sebeobrana a Liga
polských rodin jmenoval zástupce ze své strany.
1. října ruský prezident Vladimír Putin oznámil své rozhodnutí stát v čele strany
Jednotné Rusko v příštích parlamentních volbách. Nobelovu cenu za mír získal
12. října Al Gore za Mezivládní panel pro změny klimatu, za úsilí o zmírnění
negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí. Internetový prodej vstupenek
na letní olympijské hry v Pekingu způsobil koncem měsíce kolaps celého počítačového
systému. Za hodinu se zde přihlásilo 8 milionů lidí, což znamená přibližně
200 000 kontaktů za minutu. Poslední říjnový den byly ve španělském hlavním městě
Madridu vyneseny rozsudky nad pachateli teroristického útoku z roku 2004. Z 28 jich
bylo 7 propuštěno, ostatní byli odsouzení k vysokým trestům odnětí svobody.
Pákistánský prezident Parvíz Mušaraf vyhlásil 3. listopadu v zemi výjimečný stav jako
reakci na vzrůstající počet atentátů a ozbrojený odpor muslimských fundamentalistů
v oblastech sousedících s Afghánistánem.
V prosinci uvedly americké tajné služby zprávu, že Irán přestal již v roce 2003
s vývojem atomové bomby a k jeho obnovení by mohlo dojít až v roce 2010. Tato
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zpráva byla poměrně velkou ránou pro prezidenta USA George W. Bushe. Strana
Jednotné Rusko zvítězila v čele s Vladimírem Putinem v ruských parlamentních
volbách se ziskem 64 % hlasů. Vatikán zveřejnil v pořadí druhou encykliku papeže
Benedikta XVI., Spe Salvi (Spasení v naději).1

Významné události v České republice
Vznikla druhá vláda Mirka Topolánka, kterou jmenoval 9. ledna prezident Václav Klaus
na základě koaliční dohody ODS (9 rezortů), KDU-ČSL (5 rezortů) a Strany zelených
(4 rezorty). Po čtyřměsíční menšinové vládě ODS tak vznikla velmi křehká koalice.
V Česku řádil orkán Kyrill a způsobil škodu za miliardu korun. Tragickou událostí byla
sebevražda skladatele Karla Svobody nazývaného „Český Mozart“. Na počátku února
byla spuštěna největší solární elektrárna nejen v republice, ale v celé východní Evropě
v Bušanovicích na Prachaticku. Další kolo sporu okolo katedrály sv. Víta skončilo
16. ledna. Soudy už v tomto sporu ani nemohou nic udělat a proto je třeba, aby se obě
strany společně dohodly.
V březnu začala veřejná debata okolo amerického radaru. Podle průzkumu je 70 %
českých občanů proti jeho vybudování. Z Ruska přicházejí první ostré reakce.
14. března schválil americký senát zrušení vízové povinnosti pro státy, které podporují
boj spojených států proti terorismu. Podmínkou je zavedení cestovních pasů
s biometrickými údaji. 21. března se Miloš Zeman rozhodl vystoupit z ČSSD. Praha
v této době potvrdila, že se bude ucházet o pořádání letních olympijských her v roce
2016.
Druhý dubnový den vláda Mirka Topolánka na svém mimořádném zasedání přijala
návrh daňové a sociální reformy, která má zastavit zadlužování státu. Navrhla
jednotnou daň z příjmu ve výši 15 %.
V polovině května pokořila nejvyšší horu světa Mount Everest (8 848 m n. m.) první
Češka Klára Poláčková.

1

Události roku 2007, http://mimochodem.info.cz/
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4. června přijel na jednodenní návštěvu do Prahy americký prezident George W. Bush.
Společně jej hostili prezident Václav Klaus a premiér Mirek Topolánek. Podle zprávy
Liberálního institutu nastal v polovině června Den daňové svobody – do 11. června
jsme pracovali na státní výdaje, zbytek roku na sebe.
V červenci mladoboleslavská Škoda zveřejnila první obrázek nové Fabie Combi –
prodloužení malé škodovky. Automobilka Hyundai si připsala od státu dotaci 900 mil.
korun na výstavbu továrny v Nošovicích. Na konci července Evropská komise
schvaluje Národní strategický referenční rámec ČR pro čerpání eurodotací na léta
2007–2013. Jiří Šedivý, bývalý ministr obrany, se stal náměstkem generálního
tajemníka NATO pro obranu, politiku a plánování.
V srpnu oznámila Česká národní banka, že 30. 8. 2008 končí platnost 50haléřových
mincí. George Bush podepsal zákon, který umožňuje českým občanům cestovat do
USA bez víz. Rostoucí růst HDP pociťují i obyčejní lidé. Míra nezaměstnanosti je
nejnižší za posledních 9 let. Celkově se jedná o 274 000 lidí, což je 5,3 % populace.
Na protest proti chystané reformě zdravotnictví uzavřeli lékaři 19. září své ordinace.
Novou velvyslankyní v Evropské unii se stala bývalá ministryně zemědělství Milena
Vicerová. Post převzala po odvolaném velvyslanci Kohoutovi.
V říjnu začal v Praze jedenáctý ročník mezinárodní konference o změnách v současné
společnosti Fórum 2000. V polovině měsíce začal proces s Ludmilou Brožovou –
Polednovou, komunistickou prokurátorkou, která byla jednou z žalobkyň v politickém
monstrprocesu s Miladou Horákovou. Dostala nakonec 8 let za justiční vraždu.
7. listopadu odstoupil vicepremiér Jiří Čunek po emotivním vysílání České televize
o podivném pobírání sociálních dávek. Pro prezidentskou volbu navrhli Zelení, ČSSD
a dva poslanecké kluby na nominaci Jana Švejnara.
V prosinci policie šetřila krádež 564 milionů korun z pražské pobočky bezpečnostní
firmy G4S. Jednalo se o největší krádež hotovosti v české historii.
Zvyšování cen potravin vyhnalo inflaci na 8 %.2

2
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Významné události ve městě
Zasněžené ulice a prostranství města přinesl první letošní měsíc. A tak mezi první
práce a starosti představitelů města i obyvatel patřilo odklízení sněhu a ledu ze
zamrzlých chodníků. Ale ani velká zima nemůže ohrozit chod města, které druhým
lednovým dnem začalo opět naplno pulsovat…
Již na počátku ledna navštívil Opavu nový ratibořský prezident Miroslaw Lenk, aby
společně s vedením opavské radnice projednali prvotní vize a nápady, jak z další
spolupráce měst vytěžit co nejvíce. Vedení opavské radnice a ratibořský prezident
chtějí využít dobrých vztahů i v rámci nejrůznějších evropských dotací, které jsou
oboustranně výhodné. Na prvním setkání hovořili politici například o systému sběru
komunálního odpadu, systému poplatků či třídění odpadu. Poláci ocenili dobré
výsledky Opavy. Nový ratibořský prezident Miroslaw Lenk má 45 let a prezidentem
Ratiboře se stal po loňských listopadových volbách v Polsku.
V polovině ledna navštívil Opavu ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Přijel
do Opavy na pozvání opavské radnice. Se zástupci vedení města probral nově
připravovaný projekt na vytvoření rekreačního zázemí na Stříbrném jezeře.3
Je velmi potěšitelné, že turisté objevují Opavu. A ještě potěšitelnější je, že právě
Opava se stala nejatraktivnějším místem Moravskoslezského kraje a je jedním
z patnácti nejatraktivnějších míst v České republice. Rozhodlo o tom téměř dva tisíce
respondentů odborného časopisu Travel in the Czech republic (Cestování v České
republice). Anketu vyhrála Praha před Kutnou Horou a Karlovými Vary. Opava skončila
z 214 českých měst a obcí na patnáctém místě. Slavnostní vyhlášení výsledků
proběhlo v polovině února v Průmyslovém paláci na veletrhu cestovního ruchu Holiday
World 2007.
10. března se Opava připojila k celosvětové akci Vlajka pro Tibet. Bylo již 48. výročí
povstání Tibeťanů proti čínské okupaci ve Lhase a tak i v letošním roce v tento den
vlála tibetská vlajka na opavské radnici.

3

Hláska č. 2, 2/2007.
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U příležitosti 157. výročí narození prvního českého prezidenta T. G. Masaryka se
7. března konalo vzpomínkové setkání Opavanů na Masarykově třídě (u budovy
Slezské univerzity). U této příležitosti se konaly také tři doprovodné výstavy. Výstavu
historických fotografií „Masaryk ve Slezsku“ tudíž i v Opavě bylo možno navštívit v aule
Slezské univerzity. Historické fotografie poskytl ze svého archivu Tomáš Elis, tajemník
opavského magistrátu.4
V březnu navštívil Opavu významný host – kanadský velvyslanec Michael Calcott.
„Jsem v republice pár měsíců a teprve ji poznávám. Jste druhým regionem, do kterého
jsem se vydal. A už v Ostravě lidé hovořili o krásné Opavě“, řekl na úvod své návštěvy.
V Praze viděl vynikající výstavu Slezsko – Perla v České koruně. „To mi dalo
představu, jak je zdejší oblast historicky významná,“ řekl velvyslanec. Město také
během své návštěvy upozornil na nové studijní možnosti, které Kanada Česku nabízí
a zároveň nabídl možnost kulturní spolupráce.5
Vzpomínkové setkání u příležitosti 62. výročí osvobození našeho města v rámci
II. světové války se uskutečnilo 22. dubna v 10 hodin na Městském hřbitově u Pomníku
rudoarmějců a v 11.10 na Náměstí Osvoboditelů u Památníku rudoarmějce.
Doprovodnou akcí v tento den bylo otevření pevnosti v Milostovicích.
Na

náměstí

Osvoboditelů

byl

odhalen

nový

památník,

který

je

věnován

1. československé samostatné tankové brigádě v SSSR a 1. československé smíšené
letecké divizi v SSSR. Tímto památníkem si Opava připomíná československý podíl na
těžkých osvobozovacích bojích. Slavnostního odhalení se zúčastnili váleční veteráni
a vyslovili poděkování městu za to, že vybudovalo tento památník, který bude stále
připomínat československou účast na místě, kde probíhaly jedny z nejtěžších
osvobozovacích bojů.
V letošním roce se konal v Opavě již čtvrtý ročník Opavského veletrhu ve víceúčelové
hale v Městských sadech ve dnech 18. až 20. května. Veletrh s podtitulem Stavbaauto-bydlení-zábava byl velmi úspěšný nejen, co se týká vystavovatelů, ale také
návštěvníků. Po celou dobu konání byl připraven bohatý kulturní a společenský
program, jako například módní přehlídky, hudební vystoupení nebo kaskadérská
vystoupení. Mimo to měl každý z účastníků možnost vyhrát některou z téměř tisíce cen
věnovaných vystavovateli.6
4

Hláska č. 3, 3/2007.
Hláska č. 4, 4/2007.
6
Hláska č. 5, 5/2007.
5
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Opava se v letošním roce dočkala otevření zrekonstruované plovárny v Městských
sadech. Na návštěvníky čekala nejen zrekonstruovaná hlavní budova, ale také
hudební altánek.
Další významnou akcí byla příprava jednoho z nejdůležitějších městských dokumentů,
který ovlivní tvář města na mnoho příštích let. Občané města měli možnost si
prohlédnout návrh nového územního plánu od 4. června do 4. července, v uvedené
době mohli podávat své připomínky. Územní plán se týká celého území města Opavy,
tedy i všech městských částí.
Vzpomínkovou akci k výročí úmrtí generála Heliodora Píky uspořádalo město ve
spolupráci s Konfederací politických vězňů 21. června u pamětní desky Heliodora Píky
umístěné na budově Hlásky.
Městská část Podvihov si v letošním roce připomněla 630 let od svého vzniku. U této
příležitosti zastupitelstvo městské části pořádalo v sobotu 16. června obecní slavnosti.
Slavnostní průvod vyšel z Komárovských Chaloupek do Podvihova ke kapli, kde se ve
13 hodin uskutečnila slavnostní mše a pak následovalo zábavné odpoledne u sýpky,
které pokračovalo až do pozdních nočních hodin.7
Na počátku června navštívily Opavu tři neteře slavné opavské rodačky a světoznámé
ochránkyně zvířat Joy Adamsonové. Na radnici se setkaly s představiteli města.
S velkou lítostí se Opavané rozloučili s kinem Elektra, kinem neobvyklým a osobitým.
Ještě před třiceti lety byla v Opavě čtyři kina: Mír, Elektra, Odboj a Beseda. První
skončila Beseda následována Odbojem a nyní i Elektra. A jak se nejlépe rozloučit
s kinem? Přece filmovým představením, které bylo naplánováno na čtvrtek 28. června.
A tak skončila jedna velká opavská filmová éra.
V letních měsících také skončily opravy náměstí Osvoboditelů. Lidé si již zvykli
posedávat na lavičkách, travnaté koberce zvou také k posezení či k poležení. A kolem
kašny jsou maminky s kočárky a kašna krásně chladí v horkých dnech.8
V sobotu 8. září se v Opavě v rámci Dnů evropského dědictví 2007 otevřely
památkové objekty pro návštěvníky zdarma. Opavané tak mohli navštívit Zemský
archiv, Knihovnu Petra Bezruče, Konkatedrálu Nanebevzetí Panny Marie, kostel
7
8

Hláska č. 5, 5/2007, Hláska č. 6, 6/2007.
Hláska č. 6, 6/2007.
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sv. Vojtěcha a budovu České spořitelny. Součástí byla i výstavka v Zemském archivu
a knihovně.9
Na Ptačí vrch se vrátili obří bronzoví ptáci. Plastiky sochaře Kurta Gebauera opět
zdobí návrší naproti minoritskému klášteru. Ptáky poškodili vandalové, kteří zničili
převodový mechanismus hlav. Plastiky proto musely být odvezeny na odbornou
opravu. Před dalším vandalstvím chrání celé prostranství nová kamera městské
policie.
Město také představilo plán na úpravu Stříbrného jezera. Hlavním cílem řešení území
je připravit podmínky pro celoroční krátkodobou rekreaci, zvýšit rozsah volnočasových
aktivit, pohodlně propojit toto území s městem pro pěší a cyklisty, stanovit principy
a způsoby pro další krajinářské kvality území, upravit přístupy k vodě, pláže,
odpovídající hygienická zařízení, občanskou vybavenost a sportoviště.
V průběhu června se stal kostel sv. Václava svědkem první svatby. Restaurovaný
kostel sv. Václava přitahuje pozornost nejen pořadatelů koncertů a jiných kulturních
akcí, ale i párů, které hledají atraktivní místo pro svatební obřad. Radnice chce
zájemcům o sňatek vyjít co nejvíce vstříc, a tak připravuje různé drobné úpravy, které
by svatebnímu obřadu prospěly.10
Mezi nejvýznamnější aktivity ve městě patří bezesporu festival Bezručova Opava, který
v letošním roce oslavil již padesáté výročí. A byly to opravdu velké oslavy. Letošní
ročník měl název Evropská duha nad bílým městem, což výstižně charakterizovalo
žánrovou pestrost a různorodost festivalu, který nabídl kulturní pořady vztahující se
k různým částem Evropy (podrobně v kapitole kultura).
U příležitosti festivalu Bezručova Opava vydalo město dvě nové knihy, které jsou
věnovány třem opavským rodákům, kteří se citelně zapsali jak do městské, tak i širší
historie. První kniha má název Architekt poezie a básník secese a je věnována
architektu Josephu Mária Olbrichovi a básníku Petru Bezručovi. Druhá kniha je
věnována Rudolfu Gudrichovi.11

9

Hláska č. 7, 7/2007.
Hláska č. 7, 7-8/2007.
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Hláska č. 8, 9/2007, Hláska č. 9, 10/2007.
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V první třetině září potrápila Opavu velká voda. Řeka Opava na mnohých místech
vystoupila z koryta a rozlévala se do širokého okolí. Většina Opavy zůstala
povodňových škod ušetřena, hůře na tom byly městské části. Voda nadělala největší
škody v oblasti Držkovic, Vávrovic, Palhance a Komárova.12
Návštěva ministra zemědělství Petra Gandaloviče
Ministr Petr Gandalovič při své návštěvě Opavy konstatoval, že Opava bude mít
otevřenou cestu k potřebným financím na výstavbu protipovodňových opatření.
Radnice během minulých let dojednala všechny potřebné výkupy pozemků, aby se
s výstavbou ochranných prvků mohlo začít. Zástupci města a ministr se během
návštěvy věnovali ještě přípravám na převod budovy ministerstva zemědělství na
město. Budova v centru by měla uvolnit místo novým architektonickým úpravám.13
Japonské kulturní dny
V měsíci říjnu se v Opavě uskutečnily Japonské kulturní dny. Akce je významnou
součástí oslav 50. výročí obnovení diplomatických styků mezi Japonskem a Českou
republikou. Na jejím pořádání se podílela Japonská ambasáda v ČR a Česko-japonská
společnost. Obě tyto instituce převzaly nad festivalem záštitu. Poprvé byla v České
republice uvedena významná japonská opera Yuzuru. Své poděkování a úctu
primátorovi města Opavy a představitelům města vyjádřil japonský velvyslanec Hideaki
Kumazawa, který se s chotí zúčastnil slavnostního představení opery ve Slezském
divadle. V rámci oslav město vyznamenalo dvě osobnosti, které se významně
zasloužily o přípravu akce a navázání kontaktů mezi Opavou a Tsukubou – pana Tokio
Keneth Ohska a paní Masako Nakajima. Oba obdrželi Ocenění za rozvoj zahraničních
vztahů statutárního města Opavy.14
Sbírku obrazů opavských purkmistrů zdobí nový obraz
Unikátní kolekci obrazů opavských purkmistrů, která pokrývá období od konce
18. století, rozšířil nový obraz. Malířka Blanka Valchářová do ní přidala portrét prvního
opavského primátora po pádu komunismu Jiřího Staňka. Kromě tohoto portrétu přidala
malířka do kolekce ještě jeden obraz. Jsou na něm jména všech předsedů národního
výboru od konce 40. let do začátku devadesátých let minulého století.15
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Hláska č. 10, 11/2007.
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Významnou událostí pro město bylo otevření nové smuteční síně na městském
hřbitově, kde od října začaly probíhat smuteční obřady. S podobou nové smuteční
síně se mohli občané seznámit o víkendu během Dušiček, kdy byla volně přístupná.
Stavba je stupňovitě členěna ve dvou výškových úrovních a její půdorys má tvar kříže,
součástí je kůr. Do síně se vchází přes čekárnu a vejde se zde až 120 hostů. Město
považuje výstavbu nové smuteční síně za jednu z nejdůležitějších investic.16
Několik tisíc lidí se vydalo 17. listopadu do večerního lampiónového průvodu
městem. Pohádkový průvod zaplnil celou Masarykovou třídu od jednoho konce
ke druhému. Průvod připravila radnice, Slezská univerzita a Středisko volného času
jako doprovodnou akci k oslavám výročí 17. listopadu.17
Významným počinem radnice bylo omezení výherních automatů v opavských hernách
a hospodách, které již nebudou přístupny v nočních hodinách. Zastupitelé rozhodli, že
denní provoz automatů musí být ukončen nejpozději v deset hodin večer. Město
přikročilo k tomuto opatření po častých stížnostech lidí žijících v okolí heren. Lidem
vadil noční hluk a nepořádek v okolí.18
Oslavy svátku České republiky
U příležitosti oslav svátku, které se konaly v prostorách Slezského vojvodského úřadu
v Katovicích, převzali zástupci Euroregionu Silesia ocenění Ministerstva zahraničních
věcí ČR za dlouhodobý a aktivní přínos k rozvoji česko-polské spolupráce. Zástupci
české i polské části euroregionu převzali z rukou Generálního konzula ČR Josefa
Byrtuse

stříbrné

Medaile

Jana

Masaryka.

Českými

medailemi

Ministerstva

zahraničních věcí ČR za významný osobní přínos k rozvoji česko-polské spolupráce
pak byli oceněni zakladatelé euroregionu Jan Mrázek a Andrej Markowiak, současný
předseda české části euroregionu Zbyněk Stanjura, tajemnice Jana Novotná
Galuszková a zástupci polské strany, burkmistr Gminy Kietrz Josef Matela a ředitelka
Základní školy č. 1 v Ratiboři Beata Stepieň.19
Plán rozvoje města Opavy
Jeden z nejvýznamnějších dokumentů, který může podobně jako územní plán na
dlouhou dobu ovlivňovat vývoj a proměnu města po dobu delší než deset let, je
připraven k závěrečnému projednávání v zastupitelstvu. Komplexní plán navrhuje,
16

Hláska č. 10, 11/2007.
tamtéž.
18
tamtéž.
19
Hláska č. 11, 12/2007.
17

14

jakým způsobem se vypořádat s nedostatky a handikepy Opavy a jak rozvíjet přednosti
a silné stránky města a jeho obyvatel. Co je to strategický plán? Zjednodušeně řečeno,
je to plán, který důkladně a v mnoha ohledech velice přesně popisuje současný stav
města z hlediska městské ekonomiky, bydlení, životního prostředí, kulturního
sportovního vyžití apod. Na základě tohoto popisu pak navrhuje a odhaduje budoucí
podobu Opavy. Smyslem plánu je přijít na to, jakým způsobem se k navržené podobě
město co nejlépe dopracuje, nebo se k ní alespoň co nejvíce přiblížit.
V polovině listopadu proběhlo na půdě Slezské univerzity veřejné projednávání
Strategického plánu ekonomického a územního rozvoje statutárního města Opavy na
období 2007–2020.

Prioritní oblast

ekonomiky řeší problematiku nedostatku

kvalifikovaných pracovních sil na trhu práce, podporu začínajícím, malým a středním
podnikům, rozvoj cestovního ruchu a okrajově i zemědělství. Oblast infrastruktury se
zaměřuje na řešení vnitřní i vnější dopravy. Dále je kladen důraz na technickou
infrastrukturu (kanalizace ve městě i v městských částech, rozvoj ploch pro podnikání
a bydlení a protipovodňové opatření).
Prioritní oblast Lidé řeší problematiku vzdělávání a zaměstnanosti, životních
podmínek, znevýhodněných obyvatel a zvyšování kvality života obyvatel v oblastech
sportu, kultury a volnočasových aktivit. Jako konkrétní projekty lze v této oblasti najít
např. důraz na zkvalitnění vybavení opavských základních škol nebo zvýšení kapacity
azylového bydlení. Mezi velké investiční projekty jsou zařazeny výstavba nového
bazénu v Městských sadech a přestavba bývalé Komerční banky na Ostrožné ulici na
Obecní dům nebo rekonstrukce a přestavba Kulturního domu Na Rybníčku.
Kapitola Životní prostředí je zaměřena na oblasti čistoty ovzduší, hluku, odpadů
a zlepšování stavu přírody a krajiny. V rámci této oblasti bude mimo jiné podporována
výstavba protihlukových bariér, zajištěna výstavba závodu na zpracování bioodpadu
nebo bude započato s ekologickým vzděláváním.
Správa města a městských částí obsahuje návrhy na zjednodušení, zpřístupnění
a zkvalitnění služeb veřejnosti. Dalším stěžejním tématem je vytvoření fungující vnitřní
i vnější komunikační strategie. Plán se připravoval téměř jeden rok. A jak by mělo
město vypadat v roce 2020 (podle strategického plánu)? Opava chce být otevřeným,
aktivním a hrdým slezským městem, kde každý může strávit život podle vlastních
představ. Městem s rozmanitou nabídkou bydlení, vzdělávání a pracovních příležitostí
s možností realizace, kvalitními službami a atraktivními možnostmi trávení volného
času obyvatel. Sportovní a kulturní zázemí splňující nejvyšší nároky, udržovaná zeleň,
čistota města a jeho bezpečnost a dostupnost – to vše bude základem
plnohodnotného života obyvatel města Opavy a spokojenosti jejích návštěvníků.

15

Opava se tak stane nejpříjemnějším a nejpřitažlivějším městem pro život nejen
v Moravskoslezském kraji.20
Během listopadu byl uzavřen prodej bývalé nemocnice na Popské ulici. O chátrající
budově, která by se mohla změnit na bytový dům, jednali zastupitelé na svém
listopadovém zasedání.21

20
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Hláska č. 10, 11/2007, Hláska č. 11, 12/2007, Usnesení 7. zasedání zastupitelstva SMO.
Hláska č. 11, 12/2007.
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OBYVATELSTVO
V roce 2007 žilo v Opavě 59 364 obyvatel. Nově narozených chlapců bylo 328 a dívek
320, zemřelo 312 mužů a 287 žen. Obyvatelé Opavy žijí jednak v panelových domech
(převážně na sídlištích), bytových domech v centru města a rodinných domcích
v částech města. Míra nezaměstnanosti v Opavě dosáhla 10,07 %, v celém okrese
Opava pak 11,66 % a v Moravskoslezském kraji 12,6 %. Průměrná měsíční mzda byla
19 145 Kč. Mimo většinové české obyvatelstvo žijí ve městě i menšiny jako jsou
Poláci, Němci, Vietnamci a Romové.
Opavanka oslavila 103 let
Paní Marie Kohoutová z Milostovic oslavila na konci února 2007 krásných 103 let.
Narodila se 29. února 1904 v Milostovicích a nyní žije v domově důchodců na
Rybářské ulici. I přes svůj vysoký věk patřila donedávna k velmi aktivním a činorodým
obyvatelům domova.22

22

Český statistický úřad – databáze demografických údajů za ČR.
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ZAMĚSTNÁNÍ A VÝROBA
Obyvatelé Opavy a okolí mají možnost pracovat jak ve výrobních podnicích, tak i ve
službách a malých ekonomických subjektech.
Na území města pracuje celkem 13 294 ekonomických subjektů, z toho státní
organizace (82), akciové společnosti (100), obchodní společnosti (1 164), družstevní
společnosti (21), podniky fyzických osob (9 868), samostatně hospodařící rolníci (289),
svobodná povolání (771), ostatní právní formy (999).
Vývoj malých firem a zaměstnanosti v okrese Opava:
Počet OSVČ – 13 163, malých organizací fyzických osob do 25 zaměstnanců – 3 331,
počet zaměstnanců v malých firmách – 16 545.
Společnosti v zahraničním a mezinárodním vlastnictví působící na území města:
Název
IVAX PHARMACEUTICALS, s. r. o.,
(Nizozemí)

Počet
zaměstnanců
805

Činnost
výroba léčiv
výroba vlnitého papíru

MODEL OBALY, a. s., (Švýcarsko)

710

a lepenky a balicích materiálů
z papíru

WITZENMANN OPAVA, s.r.o., (Německo)

288

výroba ventilů a armatur
výroba dílů a příslušenství

KSR INDUSTRIAL, s.r.o., (USA)

199

dvoustupňových motorových
vozidel

AKZO MOBEL COATINGS CZ (Nizozemí)
OSTROJ-HANSEN+REINDERS, s. r. o.,
(Německo)
PRESTAR, s. r. o., (Německo)
H+H výroba a obchod, s. r. o., (Německo)
RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.
r. o., (Německo)
VELVET INTERNATIONAL (Nizozemí)

182
182
125
86

výroba nátěrových hmot, laků
a podobných vrstev
výroba, instalace a opravy
elektrických strojů a přístrojů
výroba strojů a zařízení pro
všeobecné účely
výroba zboží z plastů
velkoobchod se zbytkovým

35

materiálem, odpadem a
šrotem

27

ostatní velkoobchod

18

výroba cukrovinkářských,
OPAVIA-LU, a. s., (Francie)

510

cukrárenských a pekařských
výrobků

NOWACO Opava, s. r. o., (Lucembursko)

369

výroba nápojů a potravin

Trh práce byl v tomto roce poměrně vyrovnaný. Neprobíhalo žádné větší propouštění
ani žádné větší nové aktivity ve zřizování pracovních míst. V říjnu 2007 bylo celkem
1 400 volných míst, což byl největší pokles za posledních 10 let. Největší problémy
byly při umísťování obtížně umístitelných uchazečů. Jednalo se především o skupiny
mladých po ukončení přípravy na zaměstnání, dále o uchazeče do 25 let, skupinu
uchazečů od 50 a více let a o uchazeče se zdravotním postižením. V roce 2007 bylo
z celkového

počtu

obyvatel

okresu

Opava

66 800

zaměstnaných,

7 000 nezaměstnaných, celkový počet obyvatel v produktivním věku byl 73 800.
Údaje o vývoji zaměstnanosti pravidelně monitoruje 470 firem, které mají pracoviště
v okrese Opava a více jak 15 zaměstnanců. Převládají firmy s 25–49 zaměstnanci.
Struktura monitorovaných zaměstnavatelů dle velikosti ke konci roku 2007:

Velikost podniku Počet zaměstnavatelů

Počet zaměstnanců

1–5

62

171

6–9

47

367

10 – 19

129

1 846

20 – 24

47

1 044

25 – 49

186

6 420

50 – 99

104

7 184

100 – 199

44

6 167

200 – 249

9

1 920

250 – 449

17

6 026

500 – 999

9

6 360

1000 – 1499

2

2 540

665

40 045

celkem

Největší poptávka z řad zaměstnavatelů byla po prodavačích a pokladních
v obchodech

a

zařízeních

společného

stravování,

po

zednících,

omítkářích,

kominících, nástrojářích, kovoobraběčích, kovomodelářích, zámečnících, kuchařích,
řidičích nákladních aut a tahačů, číšnících, servírkách, pomocných sílách ve skladech,
pracovnících v oblasti účetnictví a manipulačních dělnících.

19

Pracovní úřad organizuje další vzdělávání uchazečů a to pomocí rekvalifikačních
kurzů, o které je velký zájem. Největší zájem byl o svářečské kurzy, obráběče kovů,
pečovatelské služby a pracovníky v sociálních službách, sportovní maséry, správu
počítačových sítí, o kurz práce s osobním počítačem či propagačního pracovníka
s tvorbou stránek.23

23

Výroční zpráva o trhu práce v okrese Opava, Úřad práce Opava.
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POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Samospráva
Opavské zastupitelstvo zvolené ve volbách roku 2006 začalo na počátku roku pracovat
v tomto složení: Benna Daniel, Běrský Kamil, Brady Pavla, Burda Jaroslav, Bureš
Karel, Cvek Milan, Dohnal Ota, Drábek Ivan, Dvořák Alois, Ficek Miroslava, Fišer
Lubomír, Gregor Josef, Hanuš Jan, Horák David, Horák Jaroslav, Chamráth Rudolf,
Jaroš Dušan, Kalus Jaromír, Klučka Václav, Knapík Jiří, Kováč Jan, Krajíček Miroslav,
Krejčí Michal, Mališ Pavel, Malota Oldřich, Messe Alexandr, Mlčoch Jiří, Mrázek Jan,
Opálka Miroslav, Pěčonka Libor, Píšala Jan, Rambousek Jan, Slavata David, Sobotka
Jindřich, Stanjura Zbyněk, Staňo Marián, Šindelářová Irena, Škarohlíd Petr, Turek
Vojtěch, Vágner Pavel, Veselý Marek, Vlček Václav, Žídek Daniel.
Z jednání zastupitelstva
Do nového roku 2007 vstoupili opavští zastupitelé, kteří byli zvoleni v říjnu minulého
roku s velkými plány, plní ideálů, sil a nápadů, jak přispět k rozvoji města. Mnohé plány
je možno uskutečnit pouze s přispěním občanů a městských částí. Jak se jim to bude
dařit, to budeme sledovat v celém tomto čtyřletém volebním období. Nejdůležitějším
úkolem nového zastupitelstva bylo schválení rozpočtu na rok 2007. Ten zastupitelé
schválili již v prosinci roku 2006. V letošním roce město hospodařilo se zhruba
1,2 miliardami korun. Oproti loňskému roku se na investiční akce počítá s částkou
80 milionů korun, což je mnohem méně než v loňském roce, kdy částka činila
300 milionů korun. V loňském roce město spustilo několik velkých investičních akcí,
takže si na jejich podporu vzalo úvěr. Začala se stavět smuteční síň, pracovalo se na
rekonstrukci vlakového nádraží a autobusového nástupiště na Janské ulici. V letošním
roce se radnice chtěla soustředit především na přípravu investičních projektů. Je třeba
se velmi dobře připravit, aby město mělo možnost získat peníze z Evropských fondů.
Evropské peníze mohou výrazně ovlivnit tvář města, protože například návrh
rekonstrukce Kulturního domu Na Rybníčku na taneční, koncertní a plesový sál je
spočítán na více než dvě stě milionů korun. Takovou investici by si město bez dotací
nemohlo dovolit. Radnice kvůli co nejefektivnější přípravě na shánění dotací zčásti
mění svoji strukturu. Vzniká nový odbor kancelář primátora, jehož součástí budou
i specialisté na získávání dotací.24

24

Hláska č. 1, 1/2007, str. 4.
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Dotace organizacím
Mezi nejvíce dotované organizace patřilo Slezské divadlo, kterému zastupitelé určili
příspěvek téměř 66 milionů korun, a Dopravní podnik města Opavy s 55 miliony korun.
Městská knihovna Petra Bezruče hospodařila se 14 miliony, Penzion pro důchodce
dostal zhruba 2 miliony. Technické služby měly k dispozici 123 milionů. Největší výdaje
v rámci magistrátu byly jako obvykle na sociální dávky a podpory. Město na nich mělo
možnost vyplatit 372 milionů korun.
Právě sociální úsek nejvíce zatížil městskou pokladnu, protože nový zákon
o sociálních dávkách města navíc nutí výrazně zvyšovat pracovní síly, aniž by tito lidé
byli plně zaplacení státem, který změny přikázal. Na opavské školy připadlo více než
35 milionů korun, na mateřské školy téměř 14 milionů korun a na školní stravování
přes 11 milionů korun. Město také podpořilo ty, které čekal základní školní lyžařský
výcvik, tedy žáky sedmých tříd. Město na výcvik uvolnilo 1,3 milionu korun. Opavská
charita dostala z městského rozpočtu 2,8 milionu korun. Mezi sportovní oddíly, jejichž
mládežnické základny město podporuje přímo, se nově dostaly i Slezan s podporou
822 tisíc korun a TJ Opava s podporou 422 tisíc korun. Další sportovní oddíly se
mohou ucházet o sportovní granty.25
Poplatek za odpady
Od nového roku se v Opavě platí za odpady už jen dvě stě korun. Zastupitelé podpořili
návrh městské rady, aby se poplatek za odpady snížil a obyvatelé už neplatili ročně
čtyři stovky. Opava tak následuje progresivní města, jakou jsou třeba Teplice, které se
snaží minimalizovat některé městské poplatky. Dospělí i děti platí stejnou částku.
„Rada je přesvědčena, že oblast odpadu a čistoty města je oblast, ve které se město
má rozhodně angažovat. Tímto rozhodnutím ušetříme občanům celkově 9 milionů
korun,“ konstatoval primátor Zbyněk Stanjura. Náklady na svoz odpadků byly
v loňském roce přes 25 milionů korun, náklady na zajišťování tříděného odpadu téměř
8 milionů korun a náklady na provoz sběrných míst byly zhruba 5,5 milionů korun.26
Opava získala dotaci na rekonstrukci Hlásky
Na konci minulého roku získala Opava dotaci na projekt přestavby Hlásky
a rekonstrukci věže. Cílem tohoto projektu je obnova této kulturní památky, která je
významnou dominantou v rámci opavské městské památkové zóny. Celkové investiční
náklady na rekonstrukci dosáhly výše 19 milionů korun, výše přiznané dotace činila
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15 milionů korun. Na rekonstrukci věže a jejího ochozu se finančně podílel také
Moravskoslezský kraj, a to částkou 500 tisíc korun.27
Zastupitelé schválili grantové okruhy
Zájemci o městskou finanční dotaci na kulturní, sportovní nebo sociální projekty se
mohli přihlásit do 19. ledna do grantové soutěže. Pro sportovní oblast město vyhlásilo
čtyři okruhy: podpora pravidelné sportovní činnosti zaměřené na děti a mládež,
podpora jednorázových sportovních akcí, reprezentace a propagace města v rámci
ČR, reprezentace města a propagace města nad rámec ČR. Také v oblasti kultury byly
vyhlášeny čtyři okruhy: soustavná činnost mládeže, podpora kulturních akcí,
reprezentace města a propagace města v rámci ČR, reprezentace města a propagace
nad rámec ČR. V sociální oblasti vypsalo město dva okruhy: podpora sociálních služeb
v oblasti péče o rodinu a děti a podpora sociálních služeb pro seniory a zdravotně
postižené děti a dospělé.
Více než 4 miliony korun rozdělili zastupitelé na únorovém zasedání o městské granty.
O peníze se podělili sportovci, sportovní oddíly, pořadatelé kulturních akcí a kulturní
nadšenci a sociální organizace. V oblasti podpory pravidelné sportovní činnosti
zaměřené pro děti a mládež bylo přiděleno 1 245 000 Kč. Granty obdržely tyto
organizace: Sportovní klub p.e.m.a. Opava – sportovní činnost S.K. p.e.m.a. Opava
2007 (125 000 Kč); Sdružení sportovních tříd při ZŠ Englišova – celoroční činnost
sportovního sdružení při ZŠ Englišova (100 000 Kč); FK Slavia Opava – podpora
pravidelné sportovní činnosti zaměřené na děti a mládež (250 000 Kč); Středisko
volného času Opava – činnost a vybavení zájmových sportovních kroužků a oddílů
SVČ, pravidelné sportovní aktivity pro děti a mládež (100 000 Kč); HC Slezan Opava –
družstvo ženského hokeje – podpora pravidelné činnosti a vybavení ženského ledního
hokeje (50 000 Kč); Sportovně střelecký klub Ostroj Opava – podpora pravidelné
sportovní činnosti zaměřené na děti a mládež (50 000 Kč); Sportovní klub Jantar
Opava – Tenisový oddíl Witzenmann – juniorský tenis TO Witzenmann Opava
(80 000 Kč); Tenisový klub Minerva Opava – pravidelná celoroční sportovní činnost
předáků, žáků a dorostu v TK Minerva Opava (40 000 Kč); Sportovní klub Valdi Opava
– organizované volnočasové aktivity dětí a mládeže (50 000 Kč); TJ Sokol Kateřinky –
podpora

pravidelné

sportovní činnosti

(100 000 Kč);

Katmaj

Opava,

Martina

Wasserbauerová – podpora pravidelné sportovní činnosti (50 000 Kč); SK Komárov –
rozvoj mládežnické kopané v SK Komárov (70 000 Kč); Jezdecký klub Opava –
Kateřinky – juniorské skokové družstvo (100 000 Kč); Kaneoklub Opava – podpora ke
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zdokonalování

a

rozšiřování

pravidelné

sportovní

činnosti

žákovských

a dorosteneckých družstev (100 000 Kč).
Na podporu jednorázových sportovních akcí bylo přiděleno 488 000 Kč. Klub
plaveckých sportů Opava – VC Opavy v plavání a memoriál Mgr. Vl. Ryplové
(20 000 Kč); TJ Sokol Kateřinky – Memoriál Antonína Švarce (10 000 Kč); Bike Sport
Club – Silesia bike marathon (85 000 Kč); Horolezecký oddíl Atlas Opava – Atlas
Adventure 2007 (18 500 Kč); SK Kylešovice – XXII. ročník „Kylešovská žába“
a VII. ročník „Kylešovská žabka“ (11 000 Kč); OS Tandem, Sdružení rodičů a přátel
školy při ZŠ pro zdravotně postižené a žáky s vadami řeči v Opavě – Dejte nám šanci,
společně to dokážeme (85 000 Kč); SFC Opava – 100. výročí opavského fotbalu se
zaměřením na hlavní část programu cílené k divákům, fanouškům, sponzorům,
propagaci fotbalu (85 000 Kč); Sportovně střelecký klub Ostroj Opava – podpora
jednorázových sportovních akcí (10 000 Kč); SK Happy Sport Opava – Sony Ericsson
Cup 2007 (20 000 Kč); Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě – Slezská
bruslička/Slezská brusle (60 000 Kč); TJ Sokol Opava – 57. ročník Velké ceny města
Opavy (30 000 Kč); TJ Sokol Kateřinky – 8. ročník Memoriál MUDr. Zdeňka Hrdličky
(10 000 Kč); Klub plaveckých sportů Opava – turnaj žáků ve vodním pólu „O Slezský
pohár“ (15 000 Kč); TJ Sokol Opava-Kateřinky, oddíl zdravotně postižených –
XIII. ročník otevřeného turnaje jednotlivců ve stolním tenise zdravotně postižených
sportovců o putovní pohár (28 500 Kč).
Na projekty Prezentace města a propagace v rámci ČR bylo přiděleno 180 000 Kč.
TJ Sokol Opava-Kateřinky, oddíl zdravotně postižených – účast na turnajích, ČP Open,
MČR jednotlivců, MČR družstev a soustředěních v roce 2007 pro členy TJ Sokol
Opava-Kateřinky, oddíl stolního tenisu zdravotně postižených (50 000 Kč); Jezdecký
klub Opava-Kateřinky – reprezentace města Opavy na nejvyšší úrovni (50 000 Kč);
Kanoe klub Opava – 1. a 2. národní kontrolní závod ve vodním slalomu na umělé
slalomové dráze v Městských sadech ve dnech 12.–13. 5. 2007 (20 000 Kč); ZKO
Opava č. 192 – reprezentace a propagace města v rámci ČR 60 000 Kč.
Granty na prezentaci města a propagaci města nad rámec ČR – bylo přiděleno
80 000 Kč. Tělovýchovná jednota zrakově postižených sportovců TJ Zrapos Opava –
„Velikonoční turnaj“ – XIV. ročník mezinárodního turnaje zrakově postižených
sportovců v kuželkách (30 000 Kč); David Čech Opava – Dálkoplavecké závody 2007
ČP a SP (50 000 Kč).
V oblasti kultury na prezentaci města a propagaci města nad rámec ČR bylo přiděleno
800 000 Kč. Středisko volného času Opava – pravidelné zájmové aktivity pro děti
a mládež ve městě Opava (142 700 Kč); Bludný kámen, o. s., – Soudobá hudba 2007
(100 000 Kč); Klub přátel OSS Luscinia – Zpěvem proti patologickým jevům chování
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mládeže – podpora činnosti opavského středoškolského sboru Luscinia (120 000 Kč);
Opavský filmový klub – podpora činnosti Opavského filmového klubu v roce 2007
(42 000 Kč); Umělecká agentura Karel Kostera – soustavná pedagogická a koncertní
činnost dětských sborů a festival „Opavská dětská píseň“ (60 000 Kč); Matice slezská,
odbor Opava – Jazzová Opava 2007 (59 000 Kč); ZUŠ V. Kálika – podpora
smyčcových orchestrů, dechového orchestru, mažoretkových skupin, souboru
zobcových fléten, dětského pěveckého sboru Ostružinka ZUŠ V. Kálika (150 000 Kč);
Kulturní agentura Gabriela Onderková, Happiness 07 (50 000 Kč). Na podporu
kulturních akcí bylo určeno 629 000 Kč. Eva Šafaříková – podpora provozu kina
Elektra Opava a Filmového klubu (50 000 Kč); Umělecká agentura Karel Kostera –
8. ročník Mezinárodního festivalu duchovní hudby Opava 2007 (80 000 Kč); Klub
vojenské historie Opava – veřejná divadelní ukázka obrany opevnění z roku 1938
v Opavě-Milostovicích (40 000 Kč); Sdružení Hlavnice A. C. Nora – Celostátní literární
soutěž Hlavnice A. C. Nora 2007 (30 000 Kč); Středisko volného času Opava –
národopisné akce Opavského Slezska, Folklórní festival Chodníčky k domovu
(99 000 Kč); Pěvecký sbor Křížkovský – 120. výročí vzniku nejstaršího pěveckého
sboru regionu (60 000 Kč); Cestovní kancelář Turistika a Hory, s. r. o. – Mezinárodní
festival outdoorových filmů V. ročník (40 000 Kč); Akordeonový orchestr Rytmus ZUŠ
V. Kálika Opava – podpora kulturní akce akordeonového orchestru Rytmus
(35 000 Kč); Werichovci o. s. pana Jana pro srandu a kulturně společenský život
mladých věkem či duchem (15 000 Kč); Lukáš Závada – Etnojazz 2007 (40 000 Kč).
Celkem 110 000 Kč bylo uvolněno na Reprezentaci města a propagaci města nad
rámec ČR. Natura Opava – Czech Republic – Plenér opavských výtvarníků a dětí
v Řecku 50 000 Kč; Církevní konzervatoř Opava – Pásmo koncertů ve Francii
10 000 Kč; Středisko voleného času Opava – reprezentace pěveckého sboru Domino
na soutěžích Cantonigros (Španělsko) 50 000 Kč.
Na podporu sociálních služeb v oblasti péče o rodinu a děti bylo schváleno
100 000 Kč. Fond ohrožených dětí – posilování sociálních asistencí v rodinách s dětmi
ohroženými v jejich vývoji v regionu Opava 100 000 Kč.
Podpora sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené děti a dospělé –
300 000 Kč. Centrum pro zdravotně postižené MSK, detašované pracoviště Opava –
služby osobní asistence pro těžce zdravotně postižené (150 000 Kč); Fokus Opava
o.s. – terénní péče pro duševně nemocné osoby (73 000 Kč); Slezský klub stomiků
o.s. Opava – zajištění slezského klubu stomiků (20 000 Kč); Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR, okresní výbor – služby pro zdravotně postižené
(20 000 Kč); ZO ONKO – ISIS při SPCCH Opava – Harmonie uzdravuje duši a vrací
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plnohodnotný život (20 000 Kč); Slezská Diakonie – poradna rané péče při středisku
Slezské diakonie Benjamin (17 000 Kč).28
Na dubnovém zasedání schválili zastupitelé darovací smlouvu, podle které Opava
získá od armády značnou část budov v bývalém vojenském komplexu. Radnice
dostane majetek v hodnotě okolo 68 milionů korun. Menší díl z desetihektarového
areálu si armáda ponechá. Město bude moci se získanou části areálu nakládat podle
vlastního uvážení. Zatím nemá město hotový žádný konkrétní plán, co s areálem
provést. Mohou zde vzniknout nové byty, podnikatelská zóna, kanceláře či školy.
Město musí nejdříve majetek zkonsolidovat.29

Opavský magistrát
Na úřadě jsou nové odbory
Několik významných změn prodělal na přelomu roku opavský magistrát. Od prvního
ledna 2007 už na úřadě třeba nenajdete odbor prezentace a zahraničních vztahů nebo
jednotný odbor investic a majetku. Odbor prezentace nahradil nově vytvořený odbor
kanceláře primátora. Jeho součástí je také velmi důležitá skupina lidí, která má za úkol
shánět dotace z nejrůznějších fondů. Jedná se o strategickou jednotku nazvanou
oddělení rozvoje města, která pracuje napříč celým úřadem. Zároveň tito lidé
koordinují významné městské projekty. Oddělení se také stará o propagaci
investičních možností ve městě a připravuje jednání s investory, kteří měli zájem
podnikat v Opavě, či povede databázi investorů. Součástí kanceláře primátora je od
ledna i Městské informační centrum. To připravuje řadu nových akcí a služeb,
například vedení databáze kulturních a společenských akcí ve městě a napomáhá tak
pořadatelům akcí, aby na stejný čas zbytečně nepřipravovali dvě stejné či velmi
podobné a zajímavé akce. Dřívější odbor investic a majetku města se od nového roku
rozdělil na dva samostatné odbory. Jeden odbor se bude věnovat nadále majetkovým
a majetkově správním věcem. Druhý se bude věnovat přípravám a provádění
městských investic.30
Peníze na hoštickou kanalizaci
Ještě koncem roku 2006 získalo město dotaci na realizaci projektu „Opava – Malé
Hoštice, splašková kanalizace ul. Družstevní, Na Pastrníku, Svobody a Luční“. Cílem
tohoto projektu bylo vybudování splaškové kanalizace v městské části Malé Hoštice.
28
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Celkové investiční náklady na vybudování kanalizace dosáhly výše 23 milionů korun,
výše dotace ze státního rozpočtu činila 8,048 milionu. Na tuto investiční akci přispěl
také Moravskoslezský kraj ve výši 1,609 milionu korun.
Průvodcovský den
Městské informační centrum a Asociace průvodců připravila další prohlídky Opavy
s výkladem, které budou zakončeny výstupem na ochoz Hlásky. Akce, která byla
součástí oslav Mezinárodního dne průvodců, se konala 21. února v letošním roce již
pošesté. V Opavě byly pro zájemce připraveny tři prohlídky trvající přibližně 60 minut.31
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OBCHOD – SLUŽBY – PENĚŽNICTVÍ
V centru města ubývá obchodů
Je politováníhodné, že centrum města se vyklidňuje. Obchody, které v minulosti lákaly
k nákupu nejen obyvatele Opavy, ale také hodně přespolních návštěvníků, z centra
Opavy mizí. A nejen obchody, ale i kvalitní restaurace a nemluvím již o jídelnách.
V centru města byly v minulosti kvalitní jídelny, kde se vařilo lidové jídlo. Vyhlášena
byla jídelna naproti divadla (dnes je zde Raiffeisenbank), kde v prvním poschodí byla
jedna z nejvyhledávanějších cukráren nejen v Opavě (dnes levný prodej oděvů).
Centrum Slezanka mělo výbornou slezskou kuchyni, kde se během dne vystřídalo více
jak 600 strávníků. V prvním poschodí byly salónky pro pořádání oslav, svateb
i menších konferencí. Bohužel, i známý historický hotel Orient vzal za své a jeho
prostory dnes slouží Komerční bance a Československé obchodní bance. Naproti je
přemístěna Česká pojišťovna, která rozšířila své služby a v blízké budoucnosti počítá
s opuštěním budovy na Ostrožné ulici. Prázdnotou zeje první budova na Ostrožné ulici.
Na Ostrožné ulici jsou menší cukrárny, které od jara do podzimu nabízejí také
venkovní posezení. Nově byl otevřen Dům zdraví na Ostrožné ulici, kde se nachází
lékařské ordinace, lékárna a také malá kavárnička. Ve vedlejším domě je
motohospoda, která také v létě nabízí venkovní prodej. Na Masarykově třídě najdeme
prodejnu papírnictví Optysu, která je velmi dobře zásobená sortimentem papírnického
zboží. Je velmi dobré, že v této prodejně najdeme také potřeby pro výtvarníky ať již
profesionály, či amatéry. V Sobkově paláci sídlí firma Opavská lesní, a. s. V těsné
blízkosti (v uličce) vybudovala kvalitní prodejnu s mysliveckými potřebami a také
s prodejem zvěřiny. Hlavní pošta v Opavě nabízí široké služby, mimo základní služby
pošty, jako jsou listovní zásilky, balíkové zásilky, peněžní zásilky aj., nabízí také služby
poštovní spořitelny, prodej časopisů a novin, prodej pohlednic, kalendářů i prodejnu
filatelie. Na Masarykově třídě se nachází také Finanční úřad Opava. Je velmi dobře, že
se zde do dnešních dnů zachovala také prodejna sportovních potřeb.
Po dokončené rekonstrukci Dolního náměstí se lidé mohou procházet po pěkné pěší
zóně a navštívit řadu menších obchodů. Minout nemůžeme Galerii U Jakoba.
V suterénu byla vybudována pěkná kavárnička. Galerie pořádá výstavy současných
umělců, z nichž v letošním roce vzpomeneme výstavu otce a syna Kočárových. Na
Dolním náměstí bylo vždy několik hospod. Dnes tu najdeme historickou hospodu
U Bílého koníčka, která si dosud zachovala svou tvář, a proto je jednou
z nejnavštěvovanějších hospod v Opavě. Jediná velká a kvalitní jídelna je také na
Dolním náměstí. Obědy zde stojí od 40 do 80 Kč, podle výběru, který je opravdu veliký.
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Od klasických jídel jako je vepřo, knedlo, zelo, přes svíčkovou, či různé druhy
sekaných mas až po jídla cizích kuchyní. Však v poledne zde není skoro k hnutí. Tato
jídelna nabízí i cateringové služby, a tak je možno si objednat rodinné oslavy, svatby
v přírodě apod. Hladové okno nabízí i občerstvení dlouho do večerních hodin.
Na ulici Mezi trhy najdeme stálici mezi prodejnami knihkupectví. V knihkupectví Ferram
najdeme vynikající knihy snad všech vydavatelů v naší republice a najdeme zde i knihy
zahraniční provenience. Na Horním náměstí najdeme také obchodní dům Boží koutek,
kde opět mají největší plochu pronajatou drobní obchodníci. Vedle Božího koutku je
prodejna suvenýrů a pak prodejna Baťa, kde se prodávají vysoce kvalitní boty
a výrobky z kůže, jako jsou kabelky či rukavice.
Nejsmutnější podívaná je na obchodní dům Breda. Tento největší a nejmodernější
obchodní dům své doby (postaven na počátku 20. let minulého století) slouží dnes jako
tržnice. Kromě prodejny potravin zde najdeme jen málo malých obchůdků v pasáži
s dámským a pánským oblečením našich výrobců. Cenové rozdíly mezi vietnamskými
a našimi výrobky jsou velmi velké. Například dětské boty v kamenném obchodě stojí
cca od 400 Kč a výše, u Vietnamců je nakoupí spotřebitel cca od 100 Kč. Rozdíl je
však v kvalitě, i když mnohdy i drahé výrobky kvalitu nemají. Řada malých obchodů se
nachází ještě na ulici Krnovské a Olomoucké.
Do rozvoje obchodu ve městě zasáhly markety a supermarkety. Největší supermarket
je Globus. Dalším ze supermarketů je Kaufland, kde je velké množství levných
potravin. Například rohlíky zde stojí 1 Kč, někdy jsou v nabídce i za 0.50 Kč. Kaufland
je velmi dobře zásoben ovocem a zeleninou. Celý areál kolem Kauflandu je zastaven
dalšími velkými markety se spotřebním zbožím, také je zde velká prodejna OBI, kde
nabízejí sortiment od zahradních potřeb přes květiny až po veškeré věci ke stavbě
a do domácnosti. Další obchodní domy se zde staví – Dráčik s dětskými hračkami, KIK
s oblečením, Deichmann s obuví a koženou galanterií, McDonald´s – rychlé
občerstvení. Velký obchodní areál je také Silesia na Těšínské ulici, kde se nachází
hypermarket TESCO a další obchody s oblečením, obuv, knihkupectví, kavárny
a rychlé občerstvení, noviny a časopisy, je tady zřízená také pošta a rychločistírna. Na
konci Opavy naproti nemocnice je Hypernova, při výjezdu na Krnov najdeme Tempo,
což je družstevní obchodní řetězec. V Kateřinkách je ještě Big Billa, Julius Meinl
a Hruška. Společnost Lidl má v Opavě market na Těšínské a ve výstavbě bude obchod
na Olomoucké ulici. Na místě bývalého lihovaru je dnes obchod Gavenda se
železářským zbožím, restaurací a Penny market. Opava je tedy, co se týká
obchodních řetězců, velmi dobře zásobená. Tím však dochází k tomu, že centrum
města bývá, zejména v odpoledních a večerních hodinách a o sobotách, poměrně
vyprázdněno. Vše se přesouvá na okraje města, kde se nacházejí právě tyto velké
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obchodní markety, které mají dlouhou otevírací dobu vesměs od 8 hodin do 20 hodin,
Globus a Kaufland dokonce do 21.00 hodin a Tesco má nonstop provoz.

Služby
Co se týká služeb, je na tom Opava dobře. Najdeme zde několik sklenářství, stolařství,
stavební firmy, reklamní podniky, kadeřnictví a holičství, pedikúry, cestovní kanceláře,
květinářství, sauny, solária apod. Na Horním náměstí se nachází podnik Fotografia,
kde jsou moderní stroje, kterými si můžeme z digitálních fotoaparátů okamžitě udělat
snímky, což je velký pokrok v tomto oboru. Na území města je také řada zastaváren,
kde je možno prodat či koupit cokoliv. Nelze vyčerpat všechny služby, které na území
města jsou, je však možno konstatovat, že v Opavě si každý může najít, co potřebuje.

Finančnictví
Ani se nechce věřit, že v 60tisícové Opavě je tak velké množství bankovních ústavů.
Mají výhodná místa v centru města. V historické budově na náměstí Míru je Česká
spořitelna, peněžní ústav s dlouholetou tradicí. Poskytuje všechny možné bankovní
služby včetně interbankingu. Po poměrně velké rekonstrukci je budova banky opět jako
nová. Česká spořitelna má řadu poboček v malých městech i obcích. K výběru peněz
slouží poměrně velká síť bankomatů. Poskytuje služby pro občany, malé i velké
podnikatele, poskytuje úvěry, půjčky, hypotéční úvěry, stavební spoření a řadu dalších
produktů.
Dalším finančním ústavem je Komerční banka, která navazuje rovněž na dlouholetou
tradici v peněžnictví. Přestěhovala se z původního bankovního domu v Sadech
Svobody (na konci Ostrožné ulice) na nové místo, které získala přebudováním
bývalého hotelu Orient na rohu Hrnčířské a Ostrožné ulice. Poskytuje finanční produkty
a služby pro občany, pro malé i velké podniky, vede běžné účty, spořicí účty, investiční
i podílové fondy, poskytuje úvěry, půjčky i hypotéky.
Československá obchodní banka má v Opavě hned dvě sídla. Hlavní je na Ostrožné
ulici a druhé na ulici Hrnčířské. Jedná se o univerzální banku, jednu z největších
v Česku. Poskytuje poměrně široké služby od vedení účtu, poskytování úvěrů,
hypoték, obstarává investiční i podílové fondy. U banky pracuje i ČSOB Pojišťovna.
GE Money Bank sídlí na Masarykově třídě vedle hlavní pošty. Poskytuje bankovní
služby a vedení účtu, kreditní karty, osobní půjčky, financuje prodeje, půjčky na nákup
a leasing automobilů, hypotéční úvěry i pojištění, internetové bankovnictví.
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Reiffaisen Bank najdeme na Horním náměstí v prostorách bývalé jídelny a cukrárny.
Poskytuje veškeré finanční služby, vedení účtů, termínované vklady, stavební spoření,
spotřebitelské úvěry.
Uni Credit bank sídlí za obchodním domem Breda. Původně se jmenovala
Živnostenská banka. Poskytuje veškeré finanční služby, běžné účty, investiční
i podílové fondy, stavební spoření, důchodové spoření.
Mimo tyto banky a pojišťovny najdeme v Opavě ještě pobočky Českomoravské
stavební spořitelny, Poštovní spořitelny, Wüstenrot, dále pojišťovny Hasičskou
vzájemnou pojišťovnu, Kooperativu, Generalli. Je zde také řada firem, které poskytují
úvěry soukromě, mimo bankovní úvěr.
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DOPRAVA
Cesta z Jaktaře do Kateřinek
Nová cesta, která by měla trochu ulehčit přetížené dopravě směřující z Jaktaře do
Kateřinek a naopak, byla po roce a půl stavebních prací otevřena. Silnice nabízí
alternativu k cestě středem města a vede ke Stříbrnému jezeru a dále po Rolnické
ulici. Takzvaná prodloužená Rolnická začíná kousek od jaktařského rondelu a najíždí
se na ni z cesty vedoucí na Palhanec. Stavbu řídilo Ředitelství silnic a dálnic a byla
financována ze Státního dopravního fondu infrastruktury. Stála 161 milionů a poprvé
se na ni začalo pracovat v červnu 2005.
Podél nové cesty vede chodník a její součástí je mimo jiné tříkolový předpjatý
monolitický most v délce 100 metrů. Silnici lemuje veřejné osvětlení. V prostoru
tenisových kurtů v Městských sadech byla vybudována protihluková bariéra.
Význam stavby spočívá především v přestavbě křižovatky silnic I/11 a I/57 v Jaktaři na
okružní křižovatku, která zabezpečuje plynulost silničního provozu. Dalším přínosem
stavby je odklonění tranzitní dopravy ze směru od Hlučína na Bruntál a Krnov mimo
centrum města Opavy.
Z Opavy do Ostravy za půl hodiny
Loňské změny na železnici jsou největší a nejdůležitější změnou v cestování
hromadnou dopravou v opavském regionu. Už v listopadu se vlakové spoje mezi
krajským centrem a Opavou výrazně zrychlily. Teď ještě přibyl komfort v podobě
soupravy City Elefant. Vlak byl nazván jménem našeho města – Opava. Skupina
složená z různých zástupců samosprávy, státní správy a novinářů si nový vlak
po zkušební jízdě nemohla vynachválit.
Souprava City Elefant je nízkopodlažní patrová jednotka, která by měla postupně
nahrazovat na tratích starší vlaky. Je klimatizovaná, nástup do vlaku je snadný,
cestování pohodlné. Ve vozech mají cestující dostatek místa.
Elektrifikací došlo ke zrychlení dopravy a zvýšení kultury cestování, a to jednak
nasazením nových patrových elektrických jednotek řady 471, jednak odstraněním
přestupů u většiny osobních vlaků ve stanici Ostrava Svinov ve směru Havířov, Český
Těšín a zpět. Rovněž bylo na vybraných tratích Ostravska, včetně tratě na Opavu,
zavedeno co nejvhodnější uspořádání osobních vlaků, a to v časovém rozestupu okolo
hodiny. Ve špičkách je interval zkrácen na 30 minut. Rychlá doprava mezi Ostravou
a Opavou je navíc posílena dvěma novými spěšnými vlaky.
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Integrovaný systém
Již tři roky je součástí integrovaného systému opavská městská doprava a lidé mohou
cestovat v městských hromadných dopravách Opavy a Ostravy, mezi těmito městy ve
vlacích a na linkách TQM na jeden jízdní doklad. S příchodem nového roku došlo
v Integrovaném dopravním systému ODIS k dalším změnám. Mění se nejen ceny, ale
i systém, podle kterého se vypočítává jízdné pro dlouhodobé časové jízdenky. Jedním
z důvodů pro změnu modelu ceníku pro cestující byla snaha o nastavení přijatelného
a srozumitelného výpočtu ceny jízdného, proto byl nabídnut cestujícím přehledný tarif
s jednoduchým ceníkem. Ruší se proto dosavadní způsob založený na výpočtu tzv.
cenových řádků a zavádí se nový model, který umožní cestujícímu snadno si cenu
potřebných tarifních zón vypočítat. Nový model rozděluje území do tarifních oblastí,
které jsou vzájemně propojené tak, aby cestujícímu postačovala nadále jediná
jízdenka. Jsou stanoveny dva druhy tarifních oblastí. Tarifní oblast region – zahrnuje
všechny zóny s výjimkou zón zahrnujících území města s vlastním systémem MHD.
Ceny budou jednotné. Cena jedné regionální zóny u nejběžnějšího typu jízdného
(30denní plné jízdné) je 180 korun. Cestující si tak spočítá celkovou cenu jízdného
násobkem jednotné ceny počtem projíždějících zón. Tarifní oblast Město (Ostrava,
Opava) zahrnuje území měst s vlastním systémem městské dopravy. Ceny v tarifních
oblastech Město jsou stanoveny jinak. Města si mohou určit cenu za svou tarifní oblast
zcela samostatně. U tarifní zóny (30), což je oblast města Opavy, dojde k 2% zvýšení
cen jízdného u dlouhodobých časových jízdenek. Například 30denní plné jízdné je
stanoveno na 300 korun.32
Opavské křižovatky
V současné době má Opava dva kruhové objezdy. Jeden v Jaktaři a jeden při výjezdu
z města na Ostravu. Do čtyř let by měly další dva rondely nahradit dnešní obyčejné
křižovatky. V současné době se rozjíždí přestavba frekventované křižovatky Hlavní –
Bílovecká v Kylešovicích, která se změní na dvě menší. Město tady chtělo kruhový
objezd, ale narazilo na překážky. Podoba a typ křižovatky hrají velkou roli pro dopravní
bezpečnost a plynulost provozu. Každý z typů křižovatek přináší nějaké výhody a nese
určitá rizika.
Kylešovická křižovatka je temně proslulá kolizemi, vážnými i lehkými dopravními
nehodami. Po přestavbě by měla být pro auta i chodce o něco bezpečnější. Namísto
jedné křižovatky, která měla čtyři ramena, by měly vzniknout dvě křižovatky ve tvaru
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písmene T. Křižovatky budou od sebe vzdálené několik desítek metrů. Počet
komplikovaných vjezdů a výjezdů z křižovatky by se tak měl o něco snížit.
Město hledá možnosti pro cyklisty
Nové změny v zákonech umožňují při dostatečné šířce chodníku paralelní provoz
chodců a cyklistů. Radnice tak už delší dobu pracuje na možnosti, kdy je možné
táhnout cyklistické pruhy i v blízkosti některých velmi frekventovaných silnic (např.
červený pruh na chodníku na Těšínské ulici). O jednodušším průjezdu cyklistů
přemýšlí i v případě kylešovické rekonstrukce.
Rondely pro jižní spojku a S1
Nově plánované rondely by mohly být postaveny do čtyř let. Jeden z nich by byl
počátkem cesty, která by měla obkroužit Kylešovice směrem na výpadovku na Hradec
nad Moravicí, druhý by byl na konci této spojky. Tato Jižní spojka by jednak ulevila
Kylešovicím a jednak středu města. Navíc by přímo pomohla odlehčit přestavovanou
křižovatku Bílovecká – Hlavní.
Další změna čeká už fungující rondel na ostravské výpadovce. V současné době se
intenzivně připravuje výstavba spojky S1, která by měla ulici Těšínskou propojit
s Ratibořskou. Tato spojka pak bude ústit do tohoto kruhového objezdu.33
Cesta okolo nádraží
Cesta autem okolo opavského východního nádraží bude pro většinu řidičů otevřena až
příští rok. Stavební práce na silnici a na výstavbě nového přestupního místa na
nádraží se totiž výrazně prodlužují. Původně měla být silnice otevřená do konce
podzimu. Rychlost stavby ale ovlivnila souběžná rekonstrukce vlakového nádraží
a technické problémy při samotné výstavbě. Po Janské tak jezdily pouze trolejbusy
a autobusy městské dopravy a meziměstské dopravy. Projíždět mohli řidiči bydlící
v přilehlých domech, auta zásobování obchodů a firem, které jsou na uzavřeném
úseku silnice, či svatební obřady konané v Domě Petra Bezruče. Objížďka je nadále
vedena přes Kylešovský kopec a ulice Boženy Němcové, Rooseveltovu, Hradeckou
a Nádražní okruh.34
Kraj pomohl cyklostezce
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje poskytlo městu dotaci ze svého rozpočtu na
realizaci projektu statutárního města Opavy: Projektová dokumentace cyklistické
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stezky Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava. Cílem projektu je zpracování
příslušného stupně projektové dokumentace pro územní rozhodnutí stavebního
povolení. Celkové náklady této akce budou činit 790 tisíc korun, přidělená dotace je
553 tisíc.35
Opava pod náporem aut
Více něž 135 tisíckrát denně projede přes Opavu auto. Ve více než 20 tisících
případech jde o těžké auto – ve více než 2,5 tisících případech je to kamion. Většina
z těchto jízd začíná či končí v Opavě, výrazná menšina aut Opavou jen projíždí.
Nejvíce trpí dopravou centrum města. To je několik důležitých údajů z loňského
dopravního průzkumu, který pro město vypracovala společnost Mott McDonald´s.
Většina dopravní zátěže se koncentruje ve městě samotném, v jeho středu, například
přes křižovatku Ratibořská – Nákladní – Zámecký okruh projíždí denně téměř 35 tisíc
aut. Podíváme-li se na nárůst počtu jízd na jednotlivých vjezdech do Opavy, tak se od
roku 1999 mnohonásobně zvýšil. Na vjezdu od Komárova se zdvojnásobil počet
kamionů a počet průjezdů stoupl o více než tři tisíce. Stejně tak tomu je i u vjezdu od
Malých Hoštic, kde stoupl počet aut o téměř 2,5 tisíce. Největší nárůst těžké dopravy je
na příjezdu od Krnova – z původních 190 průjezdů na současných 800.36
Výstavba obchvatů
Po letech dohadování a marných přesvědčování má opavská doprava hmatatelnou
naději, že se jí uleví. Obchvaty, které by v Opavě měl vybudovat stát a kraj, už stojí na
čelních pozicích dopravních staveb a vypadá to, že na ně bude dostatek peněz
z evropských dotací. Obchvaty města a další související stavby patří k nejdražším
stavbám na Opavsku vůbec. Nová silnice z Mokrých Lazců na hranice okresu
s Ostravou by v současných cenách stála 2 miliardy korun, spojka mezi Globusem
a Kauflandem by přišla na 700 milionů korun, východní část severního obchvatu pak
na 800 milionů korun. Všechny tyto stavby jsou plně v rukou státu. Asi nejlépe je na
tom zatím výstavba spojky S1 mezi Globusem a Kauflandem. V současné době jsou
stavební povolení na všechny objekty. Ředitelství silnic a dálnic v Ostravě dostalo
souhlas generálního ředitele k výběru dodavatele stavby. Pro tuto stavbu bylo
vyčleněno 149 milionů korun. Také první část severního obchvatu Stříbrné jezero –
Kaufland má platné územní rozhodnutí a Opava se snaží získat povolení, aby mohly
být zahájeny práce na dokumentaci stavebního povolení. Pro dokumentaci je pro příští
rok vyčleněno 9 milionů korun. Město také jedná o výstavbě nových kruhových
35
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objezdů. Zatím se jedná o křižovatky: Ratibořská – Vrchní, Rybářská – Mostní,
Krnovská – Vančurova a Olomoucká – Vančurova.37
V říjnu se otevřela křižovatka a podchod
Na rekonstruované křižovatce Hlavní – Bílovecká se otevřela křižovatka i podchod.
Jednalo se o jednu z nejnepřehlednějších a nejnebezpečnějších křižovatek ve městě.
Rekonstrukcí se změnila na dvě křižovatky ve tvaru T. Od konce září mohou cestující
na nádraží Opava východ využívat nově otevřeného podchodu pod kolejemi, kterým se
dostanou z nádraží na ulici Kylešovskou. Město nechalo u výstupu na druhé straně od
nádraží upravit i přístupové cesty.38
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ZDRAVOTNICTVÍ
Slezská nemocnice
Ředitelem byl v roce 2007 Ing. Tomáš Stejskal. Od roku 2003 je zřizovatelem Slezské
nemocnice Moravskoslezský kraj.
Nemocnice disponuje 650 lůžky a její provoz zabezpečuje 1 200 zaměstnanců. Má
25 odborných oddělení – primariátů, provozuje ambulantní lůžka nebo laboratoře
a pokrývá tak celé spektrum odborné zdravotní péče na regionální úrovni.
Slezská nemocnice má tato oddělení: Anesteziologicko-resustitační oddělení (ARO)
s ambulancí pro léčbu chronické bolesti, centrální operační sály, dětské oddělení,
gynekologicko-porodnické oddělení, hematologicko transfuzní oddělení, oddělení
chirurgie, infekční oddělení, interní oddělení, centrální laboratoře, úsek lékařské
mikrobiologie centrálních laboratoří, kožní oddělení, oddělení ušní, krční a nosní,
oddělení nukleární medicíny, ortopedie, patologie, radiologické oddělení, rehabilitační,
stomatologicko-chirurgické a oddělení tuberkulózy a respiračních nemocí, oddělení
urologie a onkologie. U nemocnice je také nemocniční lékárna, která má pohotovostní
služby, a to denně od 16 do 22 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 8 do
22 hodin.39
Již v roce 2006 se začalo s přestavbou pavilonu C pro transfuzní oddělení.

Opavská psychiatrie
V září se v Opavě konal mezinárodní psychiatrický kongres, který léčebna věnovala
komplexní terapii psychóz v praxi. Na opavskou konferenci přijela řada významných
hostů: psychiatři z francouzské partnerské léčebny, nestorka české psychiatrie –
čtyřiadevadesátiletá Helena Rašková, bývalá předsedkyně Akademie věd Helena
Illnerová či třeba bývalý ředitel bohnické psychiatrie Zdeněk Bašný. Úvod konference
byl zaměřen na historii opavské léčebny. Hovořilo se o jejích počátcích, o padesátých
a šedesátých letech, které znamenaly pro psychiatrii zásadní obrat v boji s duševní
chorobou, či o prvním mezinárodním kongresu v Česku, který se konal v roce 1959,
a kdy se sjeli do Jeseníku psychiatři z Východu i Západu.
Opavská psychiatrie letos slaví 150 let od narození druhého ředitele léčebny Ernsta
Boecka, 45 let od vzniku kontinuálního rozvoje léčby, 35 let působení samostatného
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primariátu, deset let od založení spolupráce opavské léčebny s francouzskou léčebnou
CH Montfavet – Avignon a 5 let od znovuobnovení poutního místa na sv. Anně. Mimo
to si připomíná i 185 let od narození zakladatele genetiky Johanna Gregora Mendela.
Město odměnilo dárce krve
Opavská radnice ve spolupráci s Českým červeným křížem opět odměnila pravidelné
dárce krve. Kromě stříbrných a zlatých dárců tentokrát přivítala i několik dárců, kteří
mají za sebou již 80 odběrů, a jednoho dárce, který má za sebou už 210 odběrů.40
Osobnost zdravotnictví – Alice Strojná
Od druhé poloviny sedmdesátých let minulého století pomáhala na svět opavským
dětem. Na světě je více než padesát let a zažila éru šesti porodnických primářů.
S koncem staré porodnice u Vančurovy ulice a s přechodem do nového pavilonu
v areálu Slezské nemocnice se jí změnila práce: převzala pomyslné žezlo po známé
a dlouholeté vrchní sestře Lianě Chmelové.
Alice Strojná je vrchní sestrou opavského porodnicko-gynekologického oddělení a je
jedním z lidí, kteří se zasloužili o to, že porodnice patří k poměrně vyhledávaným
a odborníci ji hodnotí velmi příznivě. V posledním vydání publikace Průvodce českými
porodnicemi dostala opavská porodnice 4,5 hvězdiček z pěti možných. Novorozenecké
oddělení navíc už dříve získalo certifikát Baby-Friendly Hospital (nemocnice přátelská
k dětem).
„V nové budově je opravdu jiná práce. Pacientky tady mají komfort, jsou nejvýše dvě
na pokoji a se svými dětmi jsou celý den. Po celé odpoledne mohou přijímat návštěvy,“
řekla vrchní sestra Strojná. Ty tam jsou doby, kdy pod okny staré porodnice hulákali
příbuzní na rodičky, protože návštěvy nebyly povolovány. I v devadesátých letech
návštěva staré budovy nebyla úplně příjemná. Alice Strojná má přesto ke staré budově
ještě pořád blízký vztah, i když technické zázemí bylo velmi omezující. Stávalo se i to,
že těsně vedle sebe rodily tři matky a oddělovala je pouze plenta. Dnes je to jinak –
matky mají větší soukromí, mohou být s manželem či partnerem a mohou využívat
různých alternativních a doplňkových metod. Na staré budově bylo kdysi 120 lůžek, na
konci staré éry jich bylo 65 a dnes jich je 45. Více se plánuje. Díky dlouholeté praxi
vnímá, jak se mění počty narozených dětí, jaké důvody v tom hrají roli či jak se mění
věk matek.41
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SOCIÁLNÍ PÉČE
Opečovávané osoby nejvíce ze všeho potřebují informace a podporu, a to bez ohledu
na fázi nemoci či řešení složité sociální situace svého blízkého. Blízcí potřebují být
informováni o sociálních službách a dalších službách péče. Potřebují vědět, jaká
zařízení existují v blízkosti jejich bydliště, jaké konkrétní služby nabízejí, jak jsou
financovány atd. Obě strany by měly být informovány o možnostech a nárocích na
příspěvky či sociální dávky.
Organizace, které poskytují sociální a související služby ve městě:
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – klub Světluška,
Opava-Kateřinky, E. Beneše 6. Je určen pro rodiny s dětmi 0–26 let. Sociální a právní
poradenství pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi, klubová činnost pro děti
i rodiče (keramická dílna, canisterapie – rehabilitace s pejsky, pobytové aktivity pro
celé rodiny).
Charita Opava – Mraveneček, denní stacionář pro děti a mládež s kombinovanými
vadami, Opava, Neumannova 3.
Klub přátel tělesně postižených dětí (pobytové akce, volnočasové aktivity), Opava,
E. Krásnohorské 8.
Slezská diakonie, Středisko Benjamin – poradna rané péče (poradkyně dojíždí do
domácnosti rodiny, věk dítěte s postižením je 0–7 let), Krnov, Zámecké nám. 13.
Speciální pedagogické centrum SRDCE (poradenství pro děti s mentálním
a tělesným postižením), Opava, Slezského odboje 5.
Středisko rané péče SPRP Ostrava (podpora rodinám s dětmi se zrakovým
a kombinovaným zrakovým postižením od narození do 7 let), Ostrava, Nádražní 80.
Sírius, příspěvková organizace (pobytová služba pro děti a mládež s mentálním
postižením ve věku od 3–26 let), Opava Mánesova 7.
Magistrát města Opava – oddělení péče o staré a těžce zdravotně postižené občany
(příspěvek na péči, jednorázový příspěvek na kompenzační pomůcky), Opava,
Bezručovo náměstí.
Děti a mládež žijící mimo rodinu – Dětský domov, Opava, Rybí trh (pobytové
zařízení pro děti a mládež ve věku 3–18 let). Dětský domov zajišťuje péči o děti, které
mají závažné poruchy chování a je u nich soudně nařízená ústavní výchova. Je jim
umožněna náhradní výchovná péče v zájmu zdravého vývoje, řádné výchovy
a vzdělávání. Děti žijí v šesti rodinných skupinách vybavených v rámci současných
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trendů kuchyňkou, čtyřmi až pěti ložnicemi, obývacím pokojem, sociálním zařízením
a pokojem pro tety, takže připomíná běžné fungování v rodinném prostředí.
Fond ohrožených dětí – Klokánek – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
Dolní Benešov, Osada Míru 313 (zařízení pro pobyt týraných, zanedbaných
a opuštěných dětí ve věku od narození do 18 let). Druhým pilířem Klokánku je způsob
péče o děti. Klokánek Dolní Benešov tvoří pět plnohodnotných bytů. V každém z nich
se o čtyři až pět dětí starají dvě tety, které se střídají v týdenních intervalech. Takový
přístup kopírující běžný rodinný režim pomáhá dětem vyrovnat se s traumaty, která jim
způsobili ti nejbližší. K týmu patří dva sociální pracovníci, dětský lékař, etoped,
psycholog a logoped.
Dětské centrum Čtyřlístek, Opava, Nákladní 29 – děti od narození do 7 let, pro děti
ze zdravotních či sociálních důvodů, rehabilitační stacionář pro děti od 1 roku do školní
docházky, odborná rehabilitační ambulance od narození do 3 let – Vojtova metoda,
Bobath koncept, nezletilé matky před či po porodu, pomoc sociálně slabým rodinám,
maminky na zácvik v péči o dítě, utajené porody, pomoc při náhradní rodinné péči,
odborná psychologická vyšetření, terapeutická pomoc. Centrum disponuje 25 lůžky pro
děti od narození do 7 let, pokoji pro matky s dětmi, pro žadatele o náhradní rodinnou
péči, lůžky pro okamžitou pomoc pro chlapce od 0 do 12 let, dívky od 0 do 18 let,
6 lůžky pro matky s dětmi. Stacionář pro děti od 1–7 let.
ELIM Opava – křesťanská organizace pro evangelizaci a diakonii, Opava,
Rolnická 21a. Pro děti a mládež od 7 do 20 let, rodiče s dětmi na mateřské
a rodičovské dovolené, osoby v krizi. Zajišťuje volnočasové aktivity pro matky s dětmi
na mateřské dovolené a s dětmi předškolního věku, otevřený klub pro děti ve věku od
7 do 13 let, dva nízkoprahové kluby pro mládež ve věku 14–20 let, bezplatná
anonymní sociálně-právní a psychologická poradna, která poskytuje služby lidem
v tíživé životní situaci, akutní krizové ubytování pro ženy a matky s dětmi v krizové
životní situaci.
EUROTOPIA OPAVA, o. p. s., Klub Modrá kočka, Hradecká 16, Opava – děti ve věku
5–15 let, které zažívají nepříznivé sociální situace (nefunkční rodina – problémy
v rodině, nedostatek financí v rodině apod.) nebo jsou jimi ohroženy. Organizace
provozuje nízkoprahový klub, organizuje zážitkové programy pro školy, výlety,
zážitkové pobyty a další volnočasové programy.
Fond ohrožených dětí, Opava, Zacpalova 27 – cílovou skupinou jsou děti a rodiny,
případně osoby pečující o děti ohrožené v jejich vývoji. Služba je zaměřena na
ochranu dětí ohrožených týráním, zanedbáváním, zneužíváním, domácím násilím či
jinou krizovou situací v rodině, a to na sociální práci převážně v terénu v přirozeném

40

prostředí dětí a jejich rodin. Asistenční mediační a terapeutické centrum FOD nabízí
služby (asistence, mediace, terapie) pro rodiny ocitající se v rozvratu.
ANIMA VIVA, o. s., – Opava, Liptovská 21, hlavními uživateli jsou osoby
s dlouhodobým psychickým onemocněním. Nabízí pracovní rehabilitace a v návaznosti
přípravu k práci v tréninkové kavárně, sociální poradenství pro oblast návazné péče po
propuštění z psychiatrické léčebny (především problematika bydlení, zaměstnání,
vzdělávání, sociálně-právní poradenství, pomoc v jednání s úřady, doprovody,
zprostředkování a kontakty na služby dalších organizací v kraji). Dále nabízí
vzdělávání – počítačové kurzy, výuka jazyků, výtvarné kurzy, volnočasové aktivity –
kreativní dílna, sportovní aktivity (plavání, cvičení na míčích, plážový volejbal,
sportovní dny), společenské, kulturní, poznávací akce a výlety.
AREKA ZO ČSPO, Opava, Sněmovní 2 – služby jsou určeny dětem a mládeži,
rodinám s dětmi od půl do 7 let. Pravidelná klubová činnost dle věku dětí. Víkendové
celodenní akce, víkendové pobyty – výrobkové, poznávací, sportovní, zábavné. Letní
tábory, tematické víkendové a prázdninové pobyty pro celou rodinu, odborné semináře
pro děti, mládež, rodiče – vztahové, etika, etiketa, komunikační techniky a dovednosti,
prezentace, simulační hry, vzdělávací cíle dle potřeb cílových skupin.
Azylový dům pro muže – Samaritán, Armáda správy v ČR, Opava, Nákladní 24.
Uživatelé jsou muži starší 18 let, kteří se ocitli bez přístřeší a jsou fyzicky soběstační.
Poskytované sociální služby: noclehárna, nízkoprahové denní centrum, azylový dům
a byty na půl cesty. V rámci těchto služeb je nabízeno ubytování, pomoc při zajištění
a poskytnutí stravy, hygienické zázemí, sociální poradenství, místo k dennímu pobytu
ve stanoveném čase. Cena poskytované služby se odvíjí od typu poskytnuté sociální
služby. Pobyt v nízkoprahovém denním centru je zdarma. Noclehárna je poskytována
za úhradu 35 Kč/noc a platba za pobyt v azylovém domě se odvíjí od výše příjmů.
Dům pro matky s dětmi, Armáda spásy v ČR, Opava, Rybářská 86. Služba je
poskytována matkám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v krizové situaci, jsou
fyzicky soběstačné a mají zájem svou situaci řešit. Základní službou v domě pro matky
s dětmi je ubytování, pomoc při zajištění stravy, základní hygienické zázemí,
aktivizační činnosti. Jsou poskytovány praktické rady při vedení domácnosti,
hospodaření apod.
Centrum pro rodinu a sociální péči, o. s., Opava, Masarykova 39. Služba je určena
především funkčním rodinám, ať už úplným či neúplným, které se starají o dítě mladší
30 let s těžkým zdravotním postižením. Aktivity centra jsou orientovány dvěma
základními směry – služby preventivního, vzdělávacího a motivačního charakteru
zaměřené na podporu funkční rodiny (přednášková činnost, příprava na vstup do
manželství, poradenství v oblasti plánování rodičovství, programy na posílení vztahů
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mezi partnery či mezi rodiči a dětmi, interaktivní vzdělávací projekty, motivační kurzy
pro matky na mateřské dovolené aj. Osobní asistence v rodinách pečujících o děti
s těžkým zdravotním postižením a doprovodné služby.
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje – detašované
pracoviště Opava, Opava 6, Liptovská 21. Centrum poskytuje služby všem osobám se
zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci a kteří
vzniklou situaci nedokáží vyřešit bez potřebné podpory a pomoci. Posláním centra je
přispívat ke zkvalitňování života občanů se zdravotním postižením a pomáhat jim při
integraci do společnosti. Centrum poskytuje dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách: základní a odborné sociální poradenství (např. v oblasti sociálních dávek
a příspěvků, zaměstnání, bezbariérovosti, kompenzačních pomůcek), bezplatné
poradenství (občanské, rodinné a pracovní právo), osobní asistenci, sociálně akviziční
služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory (zdokonalování motoriky,
základy práce na počítači), prodej publikaci se sociálně právní tematikou, zdarma
informační čtvrtletník Zpravodaj, bezplatný přístup k internetu, informace o činnosti
navazujících organizací.
Diagnostický ústav pro mládež – středisko výchovné péče a školní jídelna – pro děti
od 3 do 18 let. Cílem činnosti je komplexní pomoc při řešení školních, rodinných
a psychických problémů dětí, mládeže a jejich rodin. Středisko nabízí okamžitou
pomoc při zachycení prvních signálů výchovných problémů (např. nerespektování
autority ve škole, doma, záškoláctví, krádeže, experimentování s drogou, šikana),
cílenou práci s vážnějšími výchovnými poruchami u dětí a mládeže, rozvíjení
spolupráce s rodinou přispívající k podpoře či obnově jejich funkce, ochraně práv
dítěte, metodické vedení při preventivně-výchovných programech pro žáky ZŠ,
odborné konzultace pro pedagogy a výchovné poradce.
Domov Bílá Opava – domov pro seniory – senioři a senioři zdravotně postižení
od 65 let, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace a nemohou se sami nebo
s pomoci blízkých o sebe postarat.
Domov se zvláštním režimem, Opava, Rybářská 27. Službu poskytuje občanům ve
věku od 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění, stařecké demence, Alzheimrovy demence a ostatních typů demencí,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a nevyžaduje léčbu ve
zdravotnickém zařízení. Pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
(zejména z důvodu věku, zdravotního postižení) a osobám se stařeckou Alzheimrovou
demencí a ostatními demencemi, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Organizace zajišťuje poskytnutí celoročního ubytování, stravu, praní
a žehlení prádla, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
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osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti,
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
zdravotní a ošetřovatelskou péči.
Seniorcentrum Opava, Rolnická 24, Opava – zabezpečuje pro seniory města Opavy
pečovatelskou

službu

v domácnostech

seniorů,

zdravotní

péči

ve spolupráci

s agenturou MEDEA, rozvoz obědů do domácností, stravování v jídelně penzionu
s možností odběru do vlastních jídlonosičů, ubytování ve dvou penzionech na Rolnické
ulici v Opavě včetně zajištění pečovatelské služby.
Domov pro seniory – Domov sv. Zdislavy – Opava, Rooseveltova 41. Služba je
určena seniorům, kteří se z důvodu vysokého věku nebo zdravotních obtíží nemohou
sami o sebe postarat a potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby. Jejich příbuzní jim
nechtějí nebo nemohou tuto péči poskytnout. Domov není určen pro osoby
s psychiatrickým onemocněním. Kapacita domova je 21 lůžek. Pobytové zařízení,
které vytváří domov rodinného typu, kde klienti mohou zbytek života prožít důstojně,
bezpečně

a

plnohodnotně.

Je

poskytována

péče

zdravotní,

ošetřovatelská,

pečovatelská 24 hodin denně a v domově se starají nejen o zdraví tělesné, ale
i duchovní.
FOKUS Opava, Opava, Hradecká 16 – podpora a pomoc duševně nemocným lidem
a jejich rodinám a podpora vytváření péče komunitního typu. Poskytuje sociální
poradenství – nabízí pomoc při řešení problémových situací, zprostředkování kontaktů
na další potřebné instituce, poradenství a asistence při hledání vhodného zaměstnání
a bydlení, podpora samostatného bydlení – poskytuje sociální nácvik zaměřený na
rozvoj psychosociálních dovedností potřebných k samostatnému životu. Služby
následné péče – služba poskytuje podporu klienta během jeho kontaktu s vnějším
světem. Sociálně terapeutické dílny pomáhají zdokonalovat pracovní návyky
a dovednosti prostřednictvím sociálně-pracovní terapie. Sociální rehabilitace se
zaměřuje na dlouhodobé, pravidelné a systematické znovuobnovování pracovních
návyků a dovedností.
Charita Opava – Denní stacionář pro seniory, Opava, Masarykova 39 – zařízení
funguje v pracovní dny v době od 7.00 do 15.00 hodin a jeho kapacita je maximálně
15 osob na 1 den. Služba je určena soběstačným i nesoběstačným seniorům (někdy
i mladším lidem) z Opavy a okolí a lidem postiženým Alzheimerovou demencí. Cílem
služby je provázet uživatele životem ve stáří a pomoci jim uspokojovat jejich potřeby,
udržet, popř. zlepšit fyzické i psychické schopnosti uživatelů, zamezit sociálnímu
vyloučení uživatelů ze společnosti, spolupracovat s rodinnými pečovateli, poskytnout
rodinným pečovatelům čas na odpočinek od náročné péče o své blízké, popřípadě čas
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na vykonávání zaměstnání. Po příjezdu (je zajištěn svoz vozidlem organizace), či
příchodu klientů následuje dopolední a odpolední aktivizace seniorů – individuální
rozhovory a skupinový aktivizační program. V průběhu dne je zajištěna strava, pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, vzdělávací činnosti a další. V rámci
skupinového aktivizačního programu jsou zařazovány například aktivity jako trénování
paměti, společenské akce, společenské hry, návštěvy divadla, sport a pohybové
aktivity, muzikoterapie, canisterapie, pracovní činnosti, duchovní aktivity nebo
informační aktivity.
Charita Opava – Dům sv. Cyrila a Metoděje – pro zrakově postižené
ve Vlaštovičkách. Služba je poskytována dospělým osobám s těžkým zrakovým
postižením z celé ČR. Dům sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené poskytuje
službu chráněného bydlení a službu sociální rehabilitace. Chráněné bydlení je
pobytová služba, ve které Charita nabízí poskytnutí nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování (v samostatných bytových jednotkách), pomoc při zajištění chodu
domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Sociální rehabilitace je
ambulantní a terénní sužba, v rámci které je nabízená výuka prostorové orientace
a samostatného pohybu, vlastnoručního podpisu, sebeobsluhy, práce na PC, čtení

apsaní Braillova písma.
Charita Opava – charitní ošetřovatelská služba – Kylešovská 10, Opava. Služba je
určena lidem s akutním nebo chronickým onemocněním, jejichž zdravotní stav je
stabilizován. Nabízí služby agentury domácí péče, která je definována jako zvláštní
ambulantní péče poskytována jedincům s akutním nebo chronickým onemocněním. Je
poskytována v jejich vlastním sociálním prostředí. Zahrnuje odborné služby, které
poskytují kvalifikované registrované zdravotní sestry ve spolupráci s lékařem. Dále
zapůjčuje zdravotnické pomůcky jako polohovací postele s příslušenstvím, invalidní
vozíky, toaletní křesla, chodítka atd.
Charita Opava – charitní pečovatelská služba – Opava, Kylešovská 10. Posláním
charitní pečovatelské služby je umožnit starým, zdravotně postiženým, osamělým
lidem laskavou a odbornou péčí, co nejdelší pobyt ve vlastním sociálním prostředí.
Zajišťuje pomoc při úkonech osobní hygieny, nákupy, nutné pochůzky, pomoc
a podporu při podávání jídla a pití, běžné práce v domácnosti, dovoz nebo donášku
obědů, další služby dle individuálních potřeb uživatelů, bezplatné sociální poradenství.
Charita Opava – chráněná technická dílna – Zámecká 68, Velké Hoštice. Cílem je
poskytnout zaměstnání obtížně zaměstnatelným občanům s možností následného
uplatnění na komerčním trhu práce. Podporovat je v začlenění do společnosti a tím
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naplňovat jejich základní životní potřeby. Pomocí řádného zaměstnání docílit
odbourání pasivních návyků spojených s nezaměstnaností, postupně zvyšovat
pracovní schopnost a zručnost a pomáhat při řešení souvisejících sociálních problémů
uživatelů.
Charita Opava – chráněná dílna Vlaštovičky – Opava-Vlaštovičky, M. Dolanské 19.
Chráněná dílna umožňuje získat zaměstnání osobám se zdravotním znevýhodněním,
zejména osobám se zrakovým postižením a duševním onemocněním. Mohou se
zdokonalovat v těchto činnostech: keramická dílna (keramické výrobky vyráběné
jednoduchými technikami, fantazijní plastiky, výrobky vhodné jako dárky, zakázková
výroba), tkalcovská dílna (tkané výrobky na ručním stavu – koberečky, tašky, batohy,
ponča a dekorativní polštáře z materiálu bavlna, vlna, len, vesty z tkaných materiálů),
kompletační dílna (lepení, skládání, balení a další drobné kompletační práce výhodné
pro firmy a organizace, které vyrábějí různorodý sortiment v menších sériích
a potřebují nahradit nákladnou strojovou výrobu ruční prací).
Charita Opava – chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné –
Opava, Kylešovská 10. Služba zajišťuje lidem s chronickým duševním onemocněním
chráněné bydlení a služby následné péče (sociální poradenství, ubytování, pomoc při
zajištění stravy, pomoc při chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, socioterapii, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání potřeb na základě Smlouvy
o poskytování služby chráněného bydlení a individuálních rehabilitačních plánů.
Charita Opava – chráněné dílny sv. Josefa – Opava-Jaktař, Přemyslovců 26. Cílem
chráněné dílny je poskytnout zaměstnání občanům se zdravotním znevýhodněním
a dále lidem se ztíženou nebo minimální možností uplatnění na běžném trhu práce. Ke
každodenní práci v šicí, keramické, kompletační a výtvarné dílně dostávají průběžný
výcvik a instruktáž, včetně trpělivé psychické podpory, pracovní a sociální asistence.
Po zapracování jsou klienti nezbytnou součástí běžného provozu dílen. Svoji prací
obohatí nejen sami sebe, ale celospolečensky se zařadí na úroveň standardně
zaměstnaných občanů.
Charita Opava – linka důvěry – Opava-Jaktař, Přemyslovců 26. Linka důvěry
poskytuje telefonickou krizovou pomoc lidem nacházejícím se v akutní krizové situaci.
Pomoc je zpravidla krátkodobá pomoc, která má volajícímu člověku poskytnout
zastavení, oddech, nalezení nové struktury pro novou situaci. Jejím cílem je
poskytnout pocit bezpečí, podporu, eventuelně krátkodobé vedení tak, aby klient pocítil
úlevu a naději na návrat na předkrizovou úroveň. Vedle toho nabízí kontakty na
odborníky a návazná pomáhající zařízení zdravotní a psychosociální sítě v regionu,
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poskytuje poradenství v oblasti psychosociální. Podstatná je nabídka volat anonymně,
nepoznán.
Charita Opava „Pokojný přístav“ – mobilní hospicová jednotka – Opava,
Kylešovská 10. Služba je poskytována v domácnostech klientů, kteří zpravidla mají
před sebou týdny, či měsíce života. Během této doby trpí nepříjemnými příznaky, které
přináší jejich onemocnění. Péči o klienty zajišťují samostatně pracující zdravotní sestry
podle jejich potřeb a na základě konzultací s praktickým lékařem, onkologem či
lékařem z ambulance bolesti. Zajišťují léčbu bolesti a mírnění projevů nemoci, zaškolí
členy rodiny v ošetřování nemocného, poskytují podporu rodině, která na sebe
převzala péči o nemocného v domácím prostředí.
Charita Opava – Neškola – Opava-Jaktař, Přemyslovců 26. Mateřské centrum
Neškola je volnočasové zařízení určené rodičům na mateřské dovolené a jejich dětem.
Posláním mateřského centra je kvalitně realizovat účinnou pomoc rodičům na
mateřské dovolené a jejich dětem při zapojování se do dění ve společnosti v průběhu
mateřské dovolené. Své služby nabízí v pracovní dny vždy dopoledne od 8 do
12 hodin a jednou týdně i odpoledne.
Charita Opava – občanská poradna – Opava, Kylešovská 10. Občané, kteří se
dostali do obtížné životní situace a nedokáží ji řešit vlastními silami, neznají svá práva
a povinnosti, neznají platnou legislativu a neumí se v ní orientovat. Ztráta zaměstnání,
komplikované mezilidské vztahy, legislativní spleť, předluženost či násilí bývají často
příčinou složité životní situace, do které se může dostat prakticky kdokoliv. Ne každý
však dokáže tyto stavy řešit vlastními silami. Na tomto místě nastupuje pomoc
občanské poradny, která je nezávislým místem pro poskytování bezplatné, důvěrné
a nestranné pomoci. Poradenství je poskytováno v 18 oblastech: sociální dávky,
sociální

pomoc,

důchodové

a

zdravotní

pojištění,

pracovně

právní

vztahy

a zaměstnanost, bydlení, rodinné a partnerské vztahy, majetkoprávní vztahy a náhrada
škody, finanční a rozpočtová problematika, zdravotnictví, školství a vzdělávání,
ochrana spotřebitele, základy práva ČR, občanské soudní řízení, veřejná správa,
trestní právo, ústavní právo, právní systém EU a ekologie.
Charita Opava – stacionář Mraveneček – Opava, Neumannova 3. Pro děti, dorost
a mladé dospělé s těžkou a hlubokou mentální retardací, časným infantilním či
atypickým autismem, kombinovanými vadami, ve věku od 3 do 26 let z Opavska.
Stacionář Mraveneček se svou činností snaží skrze individuální péči o těžce či hluboce
mentálně postiženou osobu i s další přidruženou vadou naplnit jeho životní potenciál
a zároveň poskytnout rodinám prostor pro oddych a načerpání sil. Poskytována je
denní ambulantní služba. Uživatelé jsou do stacionáře sváženi a odpoledne rozváženi
domů. Během pobytu je poskytována intenzivní individuální péče. Při výchově
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a vzdělávání pracovníci vycházejí ze stávajícího stavu uživatele, z jeho dosavadních
schopností a dovedností. Výchova a vzdělávání se zaměřuje především na rozvoj
senzomotorických schopností, rozvoj řeči, celkovou koncentraci a koordinaci pohybů.
Činnosti se přizpůsobují pohybovému handicapu či jiné přidružené vadě.
Charita Opava – středisko vzájemné pomoci – Opava, Kylešovská 10. Středisko
vzájemné pomoci poskytuje sociální služby osobám, které jsou v hmotné, sociální
nebo psychické krizi nebo které nedovedou nebo nemohou svou situaci řešit vlastními
silami. Klientelu tvoří širší okruh dospělých osob, a to lidé bez přístřeší, rodiny nebo
samoživitelé s dětmi, oběti domácího násilí, osoby sociálně vyloučené, osoby žijící
rizikovým způsobem života etnické menšiny, osamělé osoby nebo osoby, které jsou
výše uvedeným ohroženy a pomoc vyhledávají. Cílem poskytovaných služeb je vrátit
uživatele na předkrizovou úroveň, v ideálním případě do běžného života, a nabídnout
mu alternativu k jeho obvyklým způsobům řešení. Děje se tak formou poradenství,
krizové intervence a sociálně terapeutických činností. Dále je možno poskytnout
materiální výpomoc (obuv, ošacení, předměty denní potřeby, úvěrové jízdné).
Středisko spolupracuje s PMS na zprostředkování výkonu obecně prospěšných prací
v Charitě Opava. Středisko pořádá i sbírky šatstva.
KAFIRA, o. s., – Opava, Olomoucká 24. Služby jsou určeny lidem se zrakovým
postižením od 15 let. Podporuje nezávislý a samostatný život ve společnosti,
v přirozených podmínkách. Záměrem poskytovaných služeb je zvyšování šancí nalézt
vhodné pracovní uplatnění. Služby jsou poskytovány ambulantně (ve středisku)
a v terénu (domácnost uživatele, pracoviště uživatele, úřady a další zařízení pro
uplatňování práv).
Klub přátel tělesně postižených dětí Opava – Opava, E. Krásnohorské 8. Pravidelné
pořádání letního integračního tábora v tuzemsku, letního ozdravného a integračního
pobytu u moře, činnost Klubu mladých, nabízející mladým lidem s postižením program
přizpůsobený jejich zájmům a potřebám, tvořivá dílna podporující realizaci mladých lidí
s postižením (výroba keramiky, malba na sklo a další), relaxační víkendové pobyty pro
maminky, činnost integrovaného pěveckého sboru Kulhavá noha.
Kluby důchodců – na území města Opavy pracují tři kluby důchodců, jejichž členy
jsou senioři a zdravotně postižení občané. Organizují společenská, kulturní a zájmová
setkávání. Do klubu může přijít kdokoliv ze seniorů, otevírací doba je v pracovních
dnech od 14 do 18 hodin. Kluby se nacházejí na těchto adresách: Masarykova
třída 25, Na Pastvisku 14a a Horní náměstí 49.
Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ – Opava, Hradecká 16. Cílovou
skupinou Krizového centra jsou lidé v psychosociální krizi, lidé s poruchou efektivity,
s psychosomatickými či neurotickými problémy, s potížemi v oblasti komunikace
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a mezilidských vztahů, problémy se závislostí (drogy, alkohol, gambling), kteří jsou
motivováni ke změně – abstinenci – a jejich sociální okolí – příbuzní nebo přátelé.
Klienti kontaktního centra jsou problémoví uživatelé drog. Krizové centrum poskytuje
tyto služby: individuální poradenství a psychoterapie, popř. rodinné poradenství,
krizová intervence, telefonická krizová intervence, nácvik relaxačních technik, sociálněprávní poradenství, konzultace s právníkem a konzultace s psychiatrem. V kontaktních
místnostech

je

klientům

nabízen

výměnný

servis,

distribuce

zdravotnického

a dezinfekčního materiálu, potravinový, vitamínový a hygienický servis, odběry krve na
zjištění infekčních onemocnění, těhotenské testy.
MARIANUM, příspěvková organizace – Opava, Rooseveltova 47. Domov pro osoby
se zdravotním postižením. Pobytové služby – ubytování, stravování, výuka, výchova,
terapie prací a jiné nezbytné zdravotní služby. Posláním Mariana je pomoci osobám
s mentálním nebo vícenásobným postižením žít normálním, běžným životem.
MEDEA – domácí péče Opava, s. r.o., – Opava, Sušilova. Zajištění komplexní péče
klientům, kteří jsou z důvodu změn svého zdravotního či duševního stavu plně, nebo
částečně závislí na odborné a kvalifikované zdravotní péči, či sociální pomoci, která je
poskytována v jejich vlastním sociálním prostředí. Zdravotní péče ordinovaná lékařem
je plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Sociální péče je poskytována za přímou
úhradu.
Občanské sdružení INTEGRA Opava – bylo založeno na základě společné myšlenky
několika jedinců – zlepšit situaci mladých lidí odcházejících z dětských domovů
a zdravotně postižených odcházejících z Psychiatrické léčebny Opava nebo jiných
zařízení zdravotní péče. Do cílové skupiny Integra zahrnuje také sociálně vyloučené
občany, matky s dětmi i osoby trpící domácím násilím. Občanské sdružení bylo
zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR 2. září 2002. Jeho sídlo je na adrese
Gudrichova 26, Opava. Statutárním orgánem je pětičlenný výbor sdružení, který v roce
2007 pracoval ve složení: Mgr. Ludmila Cibulková, Miroslava Štefková, Eva Peterková,
Věra Víchová, Jana Gatnarová. Statutárním zástupcem sdružení byla předsedkyně
Mgr. Ludmila Cibulková. Hlavním cílem sdružení je integrace osob cílové skupiny do
společnosti. V roce 2007 získalo sdružení registraci Moravskoslezského kraje
pro pobytovou službu „chráněné bydlení“ pro zařízení „Dům na půl cesty – chráněné
bydlení“ na adrese Vojanova 332/27, Opava Předměstí.
Cílová skupina, pro kterou byly služby prováděny: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let
ohrožené společensky nežádoucími jevy, oběti domácího násilí, osoby bez přístřeší,
osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s chronickým zdravotním
postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby
s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým

48

postižením, osoby v krizi, rodiny s dětmi, senioři. Věková struktura cílové skupiny – děti
předškolního věku do 6 let, mladší děti 7–10 let, starší děti 11–15 let, dorost 16–18 let,
mladí dospělí 19–26 let, dospělí 27–64 let.
Součástí pobytových služeb jsou služby související, a to poradenství pracovní,
rodinné, sociální, finanční, služby právníka a sociální rehabilitace. V letošním roce se
sdružení podařilo zajistit instruktory pro pomoc s přípravou stravy, pomoc při zajištění
chodu domácnosti, úpravy a úklid, výchovné, vzdělávací programy a aktivizační
služby, podpora a pomoc při vyřizování běžných záležitosti a při hospodaření s penězi.
Další kapitolou jsou socioterapeutické činnosti, které vedou k udržení či obnově
osobních a sociálních schopností klientů podporujících sociální začleňování. Pomoc při
uplatňování práv a oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitosti.
Rok 2007 byl z hlediska pracovních výsledků rokem velmi úspěšným. Podařilo se
získat větší prostory pro provoz poradny a centra sociálních služeb na Provaznické
ulici 2. Díky prostorovým možnostem občanské sdružení zahájilo provoz „klubu
Provázek“, který slouží ubytovaným klientům a duševně nemocným z Psychiatrické
léčebny Opava, a to jak dospělým, tak dětem z dětského oddělení k setkávání při
přednáškách, koncertech, besedách, filmových představeních a instruktážích. V roce
2007 bylo v chráněném bydlení ubytováno celkem 39 osob, z toho bylo pět dětí ve
věku 1–6 let, dva ve věku 7–8 let, šestnáct dospělých 19–36 let, čtrnáct 37–60 let
a nakonec dva nad 60 let. Z Opavy bylo 21 osob, z Frýdku-Místku jedna osoba,
z Ostravy jedenáct osob, z Nového Jičína jedna osoba, Karviné dvě osoby a tři osoby
ze Slovenské republiky. Celková kapacita zařízení je 7 056 lůžkodnů tj. počet lůžek X
počet dnů. Celkem v roce 2007 bylo obsazeno 6 821 lůžkodnů. Organizace pronajímá
byty od soukromých vlastníků, byty vybavuje nábytkem, ledničkou, automatickou
pračkou a sporákem.
Pro klienty jsou organizovány i sportovní a poznávací akce v přírodě. Jsou to vycházky
do okolí, vyjížďky na kolech, návštěvy botanické zahrady, návštěvy sportovních areálů.
Každoročně se koná také setkání klientů se členy občanského sdružení, kde se
probírají záležitosti týkající se služeb, dalšího rozvoje a na závěr je vždy kulturní
program. Významným se v tomto roce jevilo i zařazení sdružení do Komunitního plánu
města Opavy i Moravskoslezského kraje.
Občanské sdružení HOLOS – Opava, Čapkova 13. Služby jsou určeny lidem
s psychickými, psychosomatickými a psychiatrickými potížemi, lidem zajímajícím se
o práci na sobě a hlubší sebepoznání, hledajícím duchovní orientaci, smysluplnější
přístup k životu a dialog s lidmi podobného zaměření, lidem účastnícím se programů
pro závislé, lidem hledajícím prevenci návykových stavů, lidem vyrůstajícím
v neharmonických rodinách, lidem pracujícím s druhými lidmi jako poradci, terapeuti
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nebo třeba zdravotníci, lidem prožívajícím krizové změny v životě (rozvod, úmrtí
bližního, ztrátu zaměstnání apod.), lidem toužícím posílit svou uměleckou tvořivost.
Hlavním cílem sdružení je rozvíjet a prosazovat holistický přístup k životu při využití
nejmodernějších vědeckých poznatků. HOLOS – léčebné centrum nabízí léčbu
psychospirituální
muzikoterapii,

krize,

bachovu

cílenou
květovou

psychoterapii,
terapii,

rodinnou

aromaterapii,

terapii,

arteterapii,

homeopatii,

fyzioterii,

eurotechnologii, akrovou léčbu, holotropní terapii, systematickou psychoterapii,
přednáškovou a výzkumnou činnost. HOLOS – taneční vzdělávací centrum Opava,
Dvořákovy sady 2 nabízí taneční terapii, semináře, systematické psychoterapie,
holotropní dýchání a bioenergetiku, výuku závodního a sportovního tance. HOLOS –
centrum zdraví, Opava-Vlaštovičky – resocializační komunitní centrum, ergoterapie,
arteterpie. HOLOS – základna větrný mlýn Hlavnice – psychoterapeutické semináře
pro rodiče, děti a jednotlivce, transpersonální psychologie, taneční terapie, ergoterapie,
rozvoj osobnosti, resocializační pobyty, etnografické a kulturní pořady.
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., – okresní výbor Opava,
Liptovská 21, Opava 6. Členové svazu jsou občané trvale postižení závažnými
civilizačními chorobami – srdečními a cévními, chorobami dýchacího ústrojí, diabetem,
onkologickými onemocněními, vertebrogenním onemocněním apod. Organizuje
rekondiční pobyty pro dospělé, víkendová setkání a výlety pro diabetické děti, kurzy
životosprávy pro kardiaky, onkologické pacienty a diabetiky, rehabilitační cvičení jógy
pro kardiaky a onkologické pacienty, rehabilitační plavání pro onkologické pacienty,
přednáškovou činnost, semináře, zájmovou činnost.
Svaz tělesně postižených v ČR, o. s., – okresní organizace Opava, Liptovská 21,
Opava 6. Svaz zajišťuje zejména služby a péči o tělesně postižené občany, děti
a mládež v oblasti sociální rehabilitace a aktivního využívání volného času (rekondiční
pobyty, rehabilitační cvičení a plavání, masáže, společenské a sportovní akce).
Den sociálních služeb – v rámci komunitního plánování pořádalo město, odbor
sociálních služeb, „Den sociálních služeb“ v kulturním zařízení Na Rybníčku. Po celý
den se zde představovaly organizace, které pomáhají dětem a rodinám, zdravotně
handicapovaným, seniorům, lidem v těžké životní situaci a podobně. Akce byla určena
pro všechny, kteří se chtějí zorientovat v nabídce sociálních služeb v Opavě.
Dávky sociální péče vyplácené v roce 2007 v Opavě:
Dávky pro těžce zdravotně postižené občany:
příspěvek na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla – 76,
příspěvek na provoz motorového vozidla – 1 909,
příspěvek na úpravu bytu – 42,
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příspěvek na individuální dopravu – 179,
jednorázový příspěvek na opatření zvl. pomůcek – 168,
úhrada užívání bezbariérového bytu – 128,
příspěvek na zvýšené životní náklady s používáním ortopedických pomůcek
kompenzačních pomůcek – 3 192,
úplně nebo prakticky nevidovým – 8,
příspěvek na péči – 2 985,
příspěvek při péči o osobu blízkou – 2.
Dávky v hmotné nouzi:
příspěvek na živobytí – 9 412,
doplatek na bydlení – 3 190,
mimořádná okamžitá pomoc – 239.42
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Katalog sociálních služeb na území města Opavy, Výroční zpráva občanského sdružení Integraf Opava,
informace odboru sociálních věcí statutárního města Opavy.
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ŠKOLSTVÍ A MLÁDEŽ
Slezská univerzita v Opavě
Slezská univerzita v Opavě se stala během své existence integrální součástí systému
veřejných vysokých škol. Má dvě fakulty – Filozoficko-přírodovědeckou fakultu
v Opavě (dále jen FPF) a Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné (dále jen OPF) –
, jeden vysokoškolský ústav – Matematický ústav v Opavě (dále jen MÚ) –
a Vzdělávací centrum v Krnově (dále jen VC), jehož účelem je přenášení vzdělávacích
aktivit

do

regionu

s jednou

z nejvyšších

nezaměstnaností

zejména

formou

rekvalifikačních kurzů pro nezaměstnané se středoškolskou a vysokoškolskou
kvalifikací. Specifickou součástí univerzity s úkolem zvýraznit celkové kulturní prostředí
školy i rozšířit možnosti seberealizace jejích studentů i pracovníků je komorní pěvecký
sbor SU (dále je KPS).
Činnost Slezské univerzity má celostátní a mezinárodní rozměr v oblasti vědy
a výzkumu

zejména

v matematických,

fyzikálních,

informatických,

historických

a některých dalších oborech, jakož i v nabídce studia některých oborů, např. tvůrčí
fotografie.
Univerzita rovněž v souladu se záměrem deklarovaným v době svého zřízení naplňuje
poslání v regionu s cílem výrazným způsobem přispět ke zvýšení vzdělanosti v oblasti
severní Moravy a Slezska. Region náleží k oblastem s vysokou nezaměstnaností
a postupným

dlouhotrvajícím

poklesem

počtu

ekonomicky aktivních

obyvatel.

Výraznou roli v podmínkách života má jeho z velké části příhraniční poloha
s významnými historickými vazbami na polské Slezsko a Slovensko. Univerzitní města
Opava i Karviná leží v bezprostřední blízkosti státní hranice s Polskou republikou. Mezi
obyvatelstvem regionu jsou poměrně výrazně zastoupeni příslušníci jiných národností.
Na území bývalých okresů Karviná a Frýdek-Místek žije početná polská menšina,
z dalších národností se jedná především o příslušníky menšiny slovenské a německé,
v poslední době roste počet obyvatel vietnamské národnosti.
Slezská univerzita přispívá k sociální konsolidaci regionu, podílí se na vytváření
intelektuálního potenciálu pro rozvoj kulturního, vědeckého a společenského života.
Připravuje odborníky pro management podniků, státní správu, školství, bankovní sféru
apod., kteří mimo jiné vytvářejí profesionální předpoklady pro provádění úspěšné
ekonomické a sociální transformace společnosti.
Svou dosavadní činností si univerzita získala zájem, dobré postavení a autoritu v očích
veřejnosti.

Má

velmi

dobré

vztahy

s orgány

státní

správy,

samosprávy
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a s podnikatelskou veřejností. Prohloubily se kulturní aktivity studentů směrem
k veřejnosti. Stálou součástí společenského života regionu je vysoká publicita o práci
a problematice univerzity.
Přístup

ke

vzdělání,

prostupnost,

celoživotní

vzdělávání

–

univerzita

uskutečňovala v roce 2007 studijní programy na svých fakultách a rovněž ve studijních
programech, na kterých se podílel Matematický ústav v Opavě. Akreditované studijní
programy: přírodní vědy a nauky (15), technické vědy a nauky (0), zemědělskolesnické a veterinární vědy a nauky (0), zdravotnické, lékařské a farmaceutické vědy
a nauky (1), společenské vědy, nauky a služby (21), ekonomie (17), právo, právní
a veřejnoprávní činnost (0), pedagogika, učitelství a sociální péče (3), obory z oblasti
psychologie (0), vědy a nauky o kultuře a umění (4). Celkem 61 studijních programů,
z toho 27 bakalářských programů, 12 magisterských, 14 navazujících magisterských
a 8 doktorských.
V počtech studijních programů jsou zahrnuty dle skupin studijních programů
následující uskutečňované studijní programy:


Bakalářské v prezenční formě – matematika, fyzika, aplikovaná fyzika,

informatika, ošetřovatelství, humanitní studia, gastronomie, hotelnictví a turismus (na
FPF a na OPF spolu s VOŠ a HŠ Opava), mezinárodní teritoriální studia, sociální
politika a sociální práce, historické vědy, informační studia a knihovnictví, filologie,
hospodářská politika a správa. Ekonomika a management, systémové inženýrství
a informatika, specializace v pedagogice, dramatická umění.


Bakalářské v kombinované formě – informatika, sociální politika a sociální

práce, informační studia a knihovnictví, filologie, hospodářská politika a správa,
ekonomika a management, systémové inženýrství a informatika, specializace
v pedagogice, filmové, televizní a fotografické umění a nová média.


Magisterské v prezenční formě – matematika, fyzika, informatika, historické

vědy, filologie, hospodářská politika a správa, ekonomika a management, systémové
inženýrství a informatika, učitelství pro střední školy.


Magisterské v kombinované formě – hospodářská politika a správa,

ekonomika a management, systémové inženýrství a informatika.


Magisterské navazující v prezenční formě – matematika, fyzika, informatika,

sociální politika a správa, historické vědy, informační studia a knihovnictví, filologie,
hospodářská politika a správa, ekonomika a management, systémové inženýrství
a informatika.
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Magisterské

navazující

v kombinované

formě

–

informační

studia

a knihovnictví, filologie, ekonomika a management, filmové, televizní a fotografické
umění a nová média.


Doktorské – matematika, fyzika, informatika, ekonomika a management,

historické vědy, filologie, filmové, televizní a fotografické umění a nová média.
V akreditovaných studijních programech bylo k 31. říjnu 2007 zapsáno celkem
6 470 studentů.
Univerzita uskutečňovala také kurzy celoživotního vzdělávání, a to na univerzitě,
fakultách i ve Vzdělávacím centru v Krnově. Celkem se uskutečnilo 140 kurzů se
zaměřením na přírodní vědy a nauky, technické vědy a nauky, zemědělství, lesnictví
a veterinární vědy a nauky, zdravotní, lékařské a farmaceutické vědy a nauky,
společenské vědy, nauky a služby, ekonomii, právo, právní a veřejnoprávní činnost,
pedagogiku, učitelství a sociální péči, obory z oblasti psychologie, vědy a nauky
o kultuře a umění. Těchto kurzů se zúčastnilo celkem 1 654 posluchačů.
Důležitým úkolem SU je vytváření intelektuálního potenciálu pro rozvoj ekonomického,
vědeckého, kulturního a společenského života v regionu. Slezská univerzita rovněž
připravuje odborníky pro management podniků, státní správu, školství, bankovní sféru
apod. Takoví odborníci mimo jiné vytvářejí personální předpoklady úspěšného
ekonomického a sociálního rozvoje společnosti. Univerzita neustále rozvíjí své vztahy
s institucemi a orgány státní správy, samosprávy, ale také s podniky a podnikatelskou
veřejností. Je členem Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, akcionářem
Vědecko-technologického parku Ostrava, úzce spolupracuje s Vysokou školou
báňskou – Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzitou v Ostravě
především v oblasti řešení projektů podporujících rozvoj regionu. Dále spolupracuje
s Hospodářskou komorou ČR.
Filozoficko-přírodovědecká fakulta spolupracuje především v oblasti rozvoje města
Opavy účastí na přípravě Strategického rozvojového plánu města a celé řadě
kulturních, sportovních a společenských akcích, které prohlubují spolupráci se širokou
veřejností. Studenti fakulty se v rámci odborných prací podílejí na činnosti celé řady
školských, zdravotnických, veřejnoprávních institucí, jako je např. Věznice Opava,
Fond ohrožených dětí, Dětské centrum Čtyřlístek v Opavě, Dětský domov pro děti do
3 let apod. Fakulta organizačně zajišťuje účast na Světovém dni boje proti AIDS – akci
Červená stužka, osvětových a sbírkových kampaních.
Obchodně podnikatelská fakulta dlouhodobě spolupracuje s organizacemi v regionu,
např. se statutárním městem Karviná, s Občanským sdružením TRIANON Český
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Těšín, Rehabilitačním sanatoriem Lázní Drkot Karviná. Fakulta podporuje občanské
sdružení Vzdělávání-zdraví-prosperita, spolupracuje s Asociací malých a středních
podniků a živnostníků v ČR. Snahou fakulty bylo také úzce spolupracovat
s podnikovou a odběratelskou sférou při tvorbě nových studijních oborů a zapojením
odborníků z praxe do výuky. Fakulta i nadále spolupracovala s Hospodářskou komorou
okresu Karviná.
Matematický ústav spolupracuje s organizacemi regionu na několika úrovních,
přičemž do této spolupráce jsou vždy zahrnutí studenti. Jedná se např. o spolupráci
s magistrátem města Opavy, městským úřadem Krnov, Agrární komorou Opava,
Okresní hospodářskou komorou Opava. V rámci praxí se studenti podílejí na řešení
řady reálných problémů využitelných v praxi (ochrana osob v budově Slezského
divadla v Opavě, využití pyramidové analýzy pro řízení podniku, analýza faktorů
ovlivňujících hodnocení kvality služeb České spořitelny, a. s., stávajícími klienty; výběr
a použití kalkulačních metod v zemědělství apod.).
V oblasti materiálního, technického a informačního zajištění se v roce 2007 počítalo
především s rekonstrukcí a modernizací stávajících budov a učeben a v dodávce
a modernizaci jejich vybavení. V Opavě to byly stavební úpravy a vybavení objektu na
Olbrichově ulici 25. Jednalo se o celkovou rekonstrukci objektu (půdní vestavba,
vybudování výtahu, rekonstrukce střešní konstrukce a krytiny, sanace sklepních
prostor a nové hydroizolace, výměna vnitřních rozvodů, vybudování nové kotelny, nové
přípojky plynu a vody, úprava zpevněných ploch a oplocení ve dvorní části, dále pak
kompletní vybavení interiéru nábytkem a zařízení ICT). Další investiční akcí byla
rekonstrukce sociálního zařízení včetně dodávky zařizovacích předmětů a dále
vybudování venkovní mobilní rampy pro osoby tělesně postižené. Rekonstrukce
sprchových boxů na Komárovské 25 zahrnovala výměnu sprchových boxů v šesti
bytových jednotkách včetně nezbytných stavebních úprav. Dále vybudování nového
oplocení v areálu Hradecká 7, sadové úpravy dvora na Olbrichově 25 a postavení
přístřešku na kola Na Rybníčku 1 v Opavě.
Mimořádně nadaní studenti, kteří významným způsobem reprezentují univerzitu nebo
se umísťují v různých soutěžích celostátního významu, jsou za svoje aktivity
odměňování mimořádnými stipendii. Další formou je možnost využití mimořádného
potenciálu jejich zapojením do vědecké práce fakult a ústavu, které je realizováno
individuálně na základě znalosti konkrétního studenta na příslušném pracovišti.
Mimořádných vědeckých výsledků v roce 2007 dosahovala studentka 1. ročníku
doktorandského studia teoretické fyziky a astrofyziky RNDr. Eva Šrámková, která
získala cenu rektora Slezské univerzity v Opavě.
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Prof. RNDr. Miroslavu Englišovi, DrSc., byla udělena Cena Učené společnosti České
republiky pro rok 2007 v kategorii vědeckých pracovníků za mezinárodně uznávaný
přínos k rozvoji teorie operátorů, teorie funkcí několika komplexních proměnných
a teorie kvantování na nesymetrických oblastech a varietách.
Doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., získala Cenu rektora Slezské univerzity za
významné vědecké výsledky dosažené v roce 2007.43
Slezská univerzita má nového rektora
Slezskou univerzitu opět řídí historik. Nový rektor prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.,
převzal nejvyšší univerzitní post po historikovi Zdeňku Jiráskovi. Na začátku března jej
do funkce jmenoval prezident Václav Klaus, následně se univerzitní obec sešla na jeho
inauguraci.
Rudolf Žáček je čtvrtým rektorem Slezské univerzity. Po dvou přírodovědcích – fyzikovi
Martinu Černohorském a matematikovi Demeteru Krupkovi – řídí univerzitu humanitní
vědci.
Profesor Žáček začínal vědeckou kariéru ve frýdecko-místeckém vlastivědném muzeu.
V Opavě začal pracovat v roce 1989, a to jako vědecký pracovník Slezského ústavu.
V roce 1991 se stal šéfem ústavu a začal přednášet na Slezské univerzitě. V roce
2001 se stal prorektorem univerzity pro studijní a sociální záležitosti. Na
přírodovědecko-filozofické fakultě Slezské univerzity přednášel dějiny středověku
a raného novověku. Nový rektor je členem několika vědeckých grémií. V současné
době spolupracuje s opavskou radnicí jako člen užšího vedení připravujícího
strategický plán rozvoje města.44

Opavské mateřské školy
Každoročně v měsíci dubnu se konají zápisy do osmnácti mateřských škol ve městě.
Přednostně jsou přijímány dětí v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky. O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka příslušné mateřské školy podle školského
zákona.
MŠ Opava, 17. listopadu – nabízí nadstandardní péči dětem zdravotně oslabeným,
dětem, které trpí opakovanými záněty horních a dolních cest dýchacích a dětem, které
mají sklon k astmatickým záchvatům. Tyto děti mají zajištěny inhalace a pravidelné
saunování v nové sauně. Učí se správnému dýchání pomocí hry na flétnu, bublání
a foukání do foukadel, cvičí soubor ozdravných cvičení.
43
44

Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity za rok 2007.
Hláska č. 4, 4/2007, str. 6.
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MŠ Opava, Edvarda Beneše – škola se nachází v klidném prostředí sídliště a je
obklopena velkou zahradou. Nabízí dětem pestrý výběr zájmových kroužků – pracovní,
výtvarný, hru na flétnu, gymnastiku, angličtinu, bruslení, plavání a novinkou je
keramický kroužek.
MŠ Opava, Havlíčkova – škola podporuje zdravý tělesný vývoj prostřednictvím cvičení
na míčích, dětského aerobiku, sportovních her pro chlapce v tělocvičně ZŠ, sportovní
gymnastiky a plavání. Nabízí i logopedickou péči pod odborným vedením, děti se
mohou seznámit i se základy anglického jazyka a pěvecké schopnosti mohou rozvíjet
ve sboru Rolnička.
MŠ Opava, Jateční – mateřská škola je umístěna ve starší zástavbě nedaleko
zastávky MHD. Hravou formou zajišťuje prevenci vadné výslovnosti, dětem od 5 let
individuální logopedické asistentky. Nabízí aktivní výuku angličtiny, hru na zobcovou
flétnu, rytmiku, jógu, výtvarné činnosti a tvořivou dramatiku.
MŠ Sluníčko Opava, Krnovská – škola je obklopena velkou zahradou vybavenou
dřevěnými vláčky, průlezkami, domečky, skluzavkami, houpačkami, dvěma kolotoči
a třemi pískovišti. Nabízí zájmové činnosti jako hru na zobcovou flétnu, výtvarnou
výchovu, keramický kroužek, individuální logopedii a placený plavecký výcvik.
MŠ Opava, Milostovice – jedná se o odloučené pracoviště MŠ Opava, Havlíčkova. Je
umístěna v samostatné budově, obklopena prostornou školní zahradou. Koncepce
školy navazuje na „Zdravý životní styl“, ve spolupráci s rodinou a základní školou.
Škola dětem nabízí plavání, bruslení, hasičský kroužek, výuku anglického jazyka
v anglické školičce a pěvecký sbor Skřítci.
MŠ křesťanská Opava, Mnišská – škola se zaměřuje na křesťanskou výchovu.
Dětem nabízí seznamování se s anglickým jazykem, předplaveckou výchovu, hru na
zobcovou flétnu a sportovní gymnastiku. Seznamuje děti s tradicemi a odkazem našich
předků oslavou tradičních svátků světských i církevních.
MŠ Opava, Na Pastvisku – tato škola má velmi dobře vybavenou tělocvičnu, kterou
využívá také k divadelním přestavením a výstavkám. Dětem nabízí mimo jiné sportovní
gymnastiku, výtvarný, hudební a taneční kroužek, hru na zobcovou flétnu a kurzy
plavání. Každoročně pořádá maškarní karneval, oslavy významných dnů a svátků,
výlety, návštěvy divadelních představení a výstav.
MŠ Opava, Neumannova – škola sídlí v Jaktaři ve vile s atypicky řešenými interiéry,
jež vytváří zajímavý členitý prostor pro činnost dětí. Kolem budovy je rozlehlá zahrada
se sportovním využitím. Mateřská škola je zaměřena na výuku angličtiny hrou. Nabízí
výtvarné tvoření, seznamování dětí s počítačem, gymnastiku a plavání.
MŠ Opava, Olomoucká – propojení jeslí a mateřské školy umožňuje rodičům umístit
dítě již od 1,5 roku do 4 let do oddělení jeslí, které je zaměřeno na zdravotní péči,
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pohyb, hudbu, výtvarné činnosti a správné životní návyky dětí. Mateřská škola nabízí
předplaveckou výuku, školu lyžování, bruslení, gymnastiku, kroužek keramiky, zpěv
s kytarou, flétnu, angličtinu, muzikoterapii a zpívání, malování, školu v přírodě,
spolupráci s logopedem, klinickým psychologem a centrem grafomotoriky.
MŠ Opava, Otická – tato mateřská škola je odloučeným pracovištěm MŠ Opava,
Riegrova. Zahrada školy je vybavena novými herními prvky. Dvojtřídní škola nabízí
výtvarný kroužek, sportovní gymnastiku, doprovod dětí do jarního kurzu plavání a dle
zájmu rodičů týdenní pobyt předškoláků v přírodě.
MŠ Opava, Riegrova – program této školy je zaměřen na ekologickou výchovu.
Mateřská škola nabízí kroužek anglického jazyka, výtvarný kroužek, sportovní
gymnastiku, doprovod dětí do jarního kurzu plavání a dle zájmu rodičů týdenní pobyt
předškoláků v přírodě. Zahrada školy je vybavena novými herními prvky.
MŠ Opava, Slavkovská – odloučené pracoviště MŠ Sluníčko Opava, Krnovská.
Jednotřídní škola je umístěna v budově Církevní ZŠ sv. Ludmily. Budova je obklopena
velkou školní zahradou vybavenou průlezkami, domečky, skluzavkami, pískovištěm,
která vyhovuje celodennímu pobytu dětí v každém ročním období.
MŠ Korálek Opava, Šrámkova – škola má samostatnou školní zahradu s atriem pro
nejmladší děti. Ve speciální třídě pro děti s rozsáhlejší vadou řeči je výrazně snížený
počet dětí, se kterými pracuje speciální pedagog. O děti s prostou vadou řeči pečuje
logopedický asistent. Škola se zvýšeně podílí na výtvarných a pracovních činnost a na
rozvoji grafomotoriky.
MŠ Opava, Vaníčkova – škola nabízí např. výtvarné čarování, keramiku, flétničku,
zdravé dýchání, gymnastickou průpravu, lego dacta. Dle zájmu dětí a rodičů zajišťuje
kurzy plavání a pobyt ve škole v přírodě. Pro děti i rodiče pořádá společné odpolední
nebo víkendové akce, pro větší informovanost vydává školní časopis Rosnička.
MŠ Opava-Vlaštovičky – odloučené pracoviště MŠ Opava, Havlíčkova. Jednotřídní
škola leží v centru této městské části. Zahrada je vybavena dřevěnými průlezkami,
altánkem a zahradním domkem. Škola je zaměřena na rozvíjení vztahu k přírodě
a životnímu prostředí. Dále nabízí plavání, sportovní gymnastiku, cvičení na míčích
a kroužek keramiky.
MŠ Opava, Vrchní – škola nabízí hru na zobcovou flétnu, výuku anglického jazyka,
předplaveckou výchovu, školu v přírodě, zimní pobyt na horách s výukou lyžování,
rozvoj pohybových aktivit s prvky jógy, logopedickou péči pod vedením asistenta, kurz
grafomotoriky vedený speciálním pedagogem a pravidelné akce pro rodiče s dětmi.
Děti z MŠ plynule přecházejí do 1. třídy ZŠ Vrchní.
MŠ Srdíčko Opava, Zborovská – cílem školy je rozvíjet dětské schopnosti s hlubším
individuálním přístupem ke každému dítěti. Dětem je umožněna logopedická péče,
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seznamují se s anglickým jazykem, pohybově se rozvíjejí v průpravné gymnastice,
cvičením na overalech, účastní se předplaveckého výcviku, hry na flétnu, pracují
v keramickém a výtvarném kroužku. Se svými výtvory se zúčastňují soutěží a výstav.
Město ocenilo nejlepší žáky
Dvanáctka mladých talentů z opavských základních škol převzala v polovině února
městská ocenění pro nejlepší žáky opavských škol. Mladí matematici, jazykáři,
výtvarníci, sportovci či všestranné naděje napříč různými obory získali od města
několik věcných cen a poukaz na nákup ve sportovním obchodě.
Žáky navrhli ředitelé škol a pedagogické sbory. Podmínkou nominace nebylo skvělé
vysvědčení, ale úspěch, který překračuje školní povinnosti. Žáci tak nominace získali
například za kombinaci úspěchů v matematické olympiádě a volejbalových soutěžích,
jazykové olympiádě a soutěžích ve zpěvu, za výtvarné počiny a další kombinace
sportovních, uměleckých či studijních aktivit. Žákům ceny předali zástupci odboru
školství, náměstek primátora Jaroslav Horák a primátor Zbyněk Stanjura.
Oceněnými žácky byli Karolína Martínková (ZŠ Boženy Němcové), Daniela
Škrobánková (ZŠ Boženy Němcové), Kristýna Jedličková (ZŠ Englišova), Eliška
Vařečková (ZŠ Englišova), Marek Mikeš (ZŠ Vrchní), Michal Franek (ZŠ Šrámkova),
Vojtěch Pacík (ZŠ Otická), Tomáš Plachký (ZŠ Mírová), Kamila Barvíková (ZŠ Ilji
Hurníka), Jan Kupčík (ZŠ Mařádkova), Jonáš Kašpar (ZŠ Kylešovice), Dita Murinová
(ZŠ Edvarda Beneše).
Radnice hodnotila základní školy
Opavská radnice má dlouhodobý plán – vymyslet takový systém hodnocení škol, který
by pomáhal rodičům při výběru vhodné školy pro jejich děti. Radnice by pak díky němu
mohla srovnávat školy mezi sebou či práci jedné školy v delším období. Odbor školství
proto zatím zkouší pracovat s různými typy hodnocení, ze kterých by měl nakonec
vzejít systém, který by relativně věrohodně popsal možnosti a schopnosti jednotlivých
škol, jejich úspěšnost v různých disciplínách.
Radnice v letošním roce sledovala tato kritéria: jak si školy vedly v různých školních
soutěžích, při přijímacích řízeních na střední školy, jak zvládly srovnávací studijní
testy, či jak hospodárně či nehospodárně spravovaly finance. V rámci těchto kritérií se
nejlépe vedlo školám ZŠ Otická, ZŠ Englišova, ZŠ Edvarda Beneše a ZŠ Boženy
Němcové.
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Nejlepší školy podle dílčích kritérií:


úspěšnost přijetí na střední školy: ZŠ Otická, ZŠ Boženy Němcové,

ZŠ Ochranova, ZŠ Englišova, srovnávací studijní testy (Scio a Cermat): ZŠ Otická,
ZŠ Englišova, ZŠ Edvarda Beneše,


účast a úspěch v soutěžích: ZŠ Vrchní, ZŠ Englišova, ZŠ Kylešovice,

ZŠ Otická.45
Církevní konzervatoř
Z úspěšného jarního koncertního turné po jižní Francii se vrátili studenti a pedagogové
opavské církevní konzervatoře (CKO). Na turné je pozvali zástupci francouzského
města La Cote Saint André. Opavská konzervatoř si dala na výběru repertoáru záležet.
První koncert v prostorách starobylého románského chrámu v La Cote Saint André byl
sestaven z děl renesančních a barokních evropských skladatelů. Vyvrcholením večera
se stalo u nás téměř neprovozované sborové dílo českého skladatele Bohuslava
Martinů Hora tří světel, které zaujalo natolik, že si obecenstvo vynutilo potleskem jeho
opakování. Druhý koncert se uskutečnil v koncertní síni zámku v La Cote Saint André
se stejným úspěchem. Primátor Gérard Annaquin předal na turné ředitelce CKO Evě
Bláhové medaili jako díky za bohatý kulturní program, kterým škola po několik dní
obohacovalo

město

a jeho

okolí.

Mladí

umělci

uspořádali

koncert

ještě

v benediktinském klášteře v Triors. Koncertní turné se uskutečnilo díky finanční
podpoře radnice v La Cote Saint André, občanů tohoto města a grantu města Opavy.46
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KULTURA A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT
Ohlédneme-li se za kulturou roku 2007, musíme konstatovat, že i v tomto roce se Bílá
Opava zcela jistě mohla nazývat městem kultury. Zasloužila se o to nejen profesionální
kulturní zařízení – Slezské divadlo, Slezské zemské muzeum, Matice slezská,
Středisko volného času, Loutkové divadlo, Kino Mír, Galerie u Jakoba, Výtvarné
centrum Optys, Café Evžen, ale také řada soukromých pořadatelů kulturních
a společenských akcí. O bohatou koncertní činnost se stará agentura Karla Kostery,
která do Opavy přiváží umělce z celého světa. V celé škále hudebních pořadů
nemůžeme pominout Základní uměleckou školu Václava Kálika či Církevní konzervatoř
Opava. Výrazně se také do opavského kulturního života zapsaly pěvecké sbory,
taneční, folklórní, hudební či dramatické soubory, výtvarní umělci, fotografové, básníci
i spisovatelé,

či

jednotlivci,

kteří

také

naše

město

reprezentovali

na

řadě

mezinárodních akcí a festivalů.

Slezské divadlo
Slezské divadlo výborně završilo rok 2006, a to premiérou představení Amadeus, které
bylo známé v České republice díky oscarovému filmu režiséra Miloše Formana.
Nadšené přijetí premiéry a výrazně kladné ohlasy v recenzích dávaly tušit, že v roce
2007 bude toto dílo velkým tahákem Slezského divadla, což se také v průběhu roku
potvrdilo. Kvalitní drama dramatika Petera Schaffera, povedený překlad Martina
Hilského a zdařilá divadelní úprava šéfa opavské činohry Zdeňka Černína. Opavští
zapojili do hry jak činoherní, tak operní soubor a toto spojení inscenaci ještě posílilo.
V představení hrál orchestr Slezského divadla a operní sólisté zpívali několik slavných
árií z Mozartových oper. V roli skladatele Antonia Salieriho se představil Petr Klimeš
nebo Zdeněk Černín, v roli Amadea hostoval Ladislav Špiner.
Na programu ve Slezském divadle byla v roce 2007 tato díla:
Mach a Šebestová, Amadeus, Blbec k večeři, Naši furianti, Čaroděj ze země OZ,
Hello, Dolly!, Popelka, Jezinky Bezinky, Ze života hmyzu a Don Giovani.
Slezské divadlo v Opavě výrazně ovlivňuje kulturní povědomí dětí a mládeže nejen
v Opavě, ale v celém širokém okolí.47

47
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Slezské divadlo vede nový ředitel
Opavské Slezské divadlo má od března 2007 nového ředitele. Městská rada
jmenovala na vedoucí post bývalého ředitele oblastní pobočky České spořitelny, a. s.,
ekonoma Jindřicha Paskera. Rada se rozhodla k výměně na základě auditorské zprávy
o hospodaření Slezského divadla. Jindřich Pasker vystřídal na ředitelském místě
slovenského dirigenta Pavola Tužinského.
Audit zadala radnice v loňském roce a výrok auditora byl negativní. Výhrady se týkaly
nesprávných postupů v účetnictví a nedobré rozpočtové kázně. Město na zprávu proto
okamžitě reagovalo a oslovilo zkušeného ekonoma a manažera, který se rozhodl, že
nabídku přijme. Radnice považuje divadlo za nejvýznamnější kulturní instituci města
a každoročně ji podporuje desítkami milionů korun (v roce 2007 to bylo 66 milionů
korun). Město nemělo žádné výhrady k umělecké činnosti dosavadního ředitele
Tužinského. Auditorská zpráva však ukázala, že divadlo okamžitě potřebuje zásah
ekonomického odborníka. Většina výhrad auditora spadá do období, kdy dosavadní
ředitel ještě nebyl ve funkci. Nicméně rozpočtová nekázeň se projevovala i v průběhu
celého roku, tedy i za působení nového ředitele.
Nový ředitel Jindřich Pasker (50 let) pracoval posledních šest let jako šéf oblastní
pobočky České spořitelny v Opavě. Během jeho působení se spořitelna stala
generálním sponzorem Slezského divadla. Pasker také podporoval například festival
vážné hudby Beethovenův Hradec, či koncerty vážné hudby organizované Karlem
Kosterou. „Slezské divadlo má v současné době dva hlavní problémy – problém
ekonomický a problém personální nestability. Oba jsou důležité a oba chci řešit
souběžně,“ řekl k nástupu do funkce Jindřich Pasker.48
Divadelní sezóna
Opavské Slezské divadlo opět zahájilo sezónu pod širým nebem. Ve středu 5. září se
na Horním náměstí zpívalo, hrálo a tančilo. Na divadelních schodech jsme měli
možnosti vidět řadu sólistů a po sérii jejich vystoupení nás v divadle čekala ještě velká
aukce kostýmů a rekvizit. Slavnostní zahájení bylo v 15 hodin, o hodinu později začala
na jevišti divadelní dražba. Pěvecká vystoupení doprovázel divadelní orchestr. Evžen
Trupar, který moderoval celý pořad, provedl se svými kolegy Ivanou Lebedovou
a Martinem Táborským také divadelní aukci. Diváci také měli možnost nahlédnout do
jejich zákulisí. Byly připraveny dvě prohlídky, a to ve 14 a v 17 hodin. Na 9. září
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připravilo divadlo první premiéru sezóny a také slavnostní předání ceny Opavská
Thálie v oboru činohry a opery.49

Knihovna Petra Bezruče
V roce 2007 se sloučilo pracoviště hudebního oddělení s videopůjčovnou a zvukovou
knihovnou, vzniklo nové pracoviště, tzv. mediatéka. Hudební oddělení bylo
přestěhováno na hlavní budovu z pobočky v Opavě-Kateřinkách. V roce 2007 bylo
zaregistrováno 15 720 čtenářů, celkem knihovna zaregistrovala 177 063 návštěvy
(jedná se pouze o návštěvníky knihovny), během kterých bylo vypůjčeno 559 282 knih,
hudebních a filmových nosičů, internet v knihovně využilo 13 470 uživatelů. Ve
statistice přístupu na webový katalog knihovny jsme v roce 2007 zaznamenali
2 061 294 přístupů.
Pokud se zaměříme na věkové skupiny čtenářů, nejsilněji je zastoupena kategorie
čtenářů do 15 let (23,4 %), dále kategorie 20–29 let (22,7 %) a mládež 16–19 let
(15,4 %).
Knihovna má v současnosti 233 907 svazků dokumentů. Roční přírůstek byl
13 644 svazků dokumentů. Bylo odepsáno 4 731 dokumentů.
Na nákup knihovního fondu byla v roce 2007 vynaložena částka 2 503 980 Kč, z toho
byly zakoupeny:


knihy z regionální dotace (706 273 Kč)



knihovní fond Opava (1 300 797 Kč)



časopisy (295 552 Kč)



hudební nosiče (71 723 Kč)



audiovizuální dokumenty (99 096 Kč)



zvukové knihy (30 540 Kč, z toho 10 000 Kč grant)

Příspěvek na rok 2007 od zřizovatele byl ve výši 14 140 000 Kč. Příjmy z vlastní
činnosti byly 2 038 718 Kč. Z jiných zdrojů knihovna obdržela částku 1 644 000 Kč na
zajištění regionální funkce, 10 000 Kč na nákup dokumentů pro zvukovou knihovnu
a 18 000 Kč na kulturní projekty z projektu Knihovna 21. století a 100 000 Kč z projektu
VISK3 na modernizaci počítačové učebny. Knihovna poskytovala kromě základních
knihovnických služeb další aktivity: referenční služby, kopírovací služby, veřejný
přístup na internet a služby pro nevidomé a zrakově postižené uživatelé.
Knihovna se v roce aktivně zapojila do opavských festivalů Další břehy a Bezručova
Opava.
49
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V roce 2007 začal v knihovně pracovat Klub maminek a Klub seniorů, jejichž členové
se zúčastnili pořadů organizovaných knihovnou.
V rámci česko-polské spolupráce byl uskutečněn tradiční Český a Polský den, kde
proběhla beseda pro veřejnost na téma Opavští Přemyslovci a výstava Ex Libris
Gliwice, v Ratiboři v rámci této akce proběhla exkurze po místních památkách, které
mají vztah k naší společné česko-polské historii. Pro polské kolegyně byla uspořádána
prezentace o českých odborných knihovnických časopisech.
Pobočky KPBO
Hlavní budova sídlí na Nádražním okruhu 27. V této budově se nachází oddělení pro
dospělé, oddělení pro děti a mládež, studovna, multimediální studovna a internet pro
nevidomé s mediatékou. V Opavě-Kateřinkách sídlí oddělení pro dospělé a oddělení
pro děti a mládež. Kromě těchto prostor má knihovna ještě pobočky v Kylešovicích
a na Olomoucké ulici.
Knihovna Petra Bezruče zajišťuje také chod místních knihoven v Komárově,
Milostovicích, Suchých Lazcích, Malých Hošticích a Vávrovicích.
Služby čtenářům
Výkony knihovny v oblasti výpůjček a čtenářů měly od konce 90. let stoupající
tendenci. V roce 2007 pokračoval mírný pokles v ukazatelích, který se poprvé projevil
v roce 2004. Jedná se o celorepublikový jev, kdy se začíná projevovat mírná stagnace
těchto ukazatelů, která je způsobena jednak klesajícím počtem dětí, změnou
půjčovních podmínek pro určité dokumenty
(tlak autorských svazů výkonných umělců v oblasti půjčování hudebních nosičů)
i změnou chování uživatelů, kteří kromě klasických půjčovních služeb využívají
možnosti získávat informace prostřednictvím bází dat, ke kterým má knihovna přístup.
Od roku 2006 byl zaveden také tzv. systém předupomínek, jedná se o zaslání
informace uživateli, že se již blíží doba, kdy by měl požadovaný dokument vrátit. Tuto
službu uživatelé hodnotí jako velice vstřícný krok ze strany knihovny. Té jde zejména
o to, aby se zvýšil obrat knihovního fondu mezi uživateli, protože není v jejích
finančních možnostech pořizovat větší počet duplikátů.
Počet čtenářů ve srovnání s rokem 2006 zaznamenal mírný pokles. Pokles
registrovaných uživatelů vyvolalo sloučení hudebního oddělení se zvukovou knihovnou
a mediatékou. Mírný pokles čtenářů pokračuje i v městských částech Opavy, kde se
knihovny potýkají zejména s klesajícím počtem dětí do 15 let. Provozní doby knihoven
v městských částech Opavy jsou přizpůsobeny úředním hodinám městských úřadů
v částech Opavy, tedy době, kdy občané mohou spojit s návštěvou úřadu i návštěvu
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knihovny, popřípadě se zúčastnit další aktivity, která v objektu probíhá (Klub důchodců,
návštěva pošty, kadeřníka apod.). V roce 2007 pokračoval nábor žáků 1. tříd v rámci
akce Pasování prvňáčků. Tato akce i systematické pořádání Klubu věrných čtenářů na
podporu dětského čtenářství mají vliv na to, že kategorie dětí do 15 let patří zatím ke
stabilizovaným věkovým kategoriím. Věkové složení našich uživatelů (zejména na
hlavní budově) vede také k systémové profilaci knihovních fondů na oddělení pro
dospělé čtenáře. Fond oddělení je doplňován především tituly z oblasti naučné
literatury, protože největší procento uživatelů hlavní půjčovny jsou studenti univerzity
a středních škol. V posledních letech se stále více prohlubuje citelný nedostatek počtu
duplikátů, a tím i prodlužující se doby čekání na vyřízení rezervace. Situace se začíná
projevovat na všech půjčovnách. Změna ve složení uživatelů a růst cen knih vedou
knihovnu k pečlivé akvizici a profilaci knihovního fondu, který odpovídá požadavkům
a čtenářskému profilu středoškolských a vysokoškolských studentů.
Výrazněji se projevuje změna chování uživatelů, kteří si dokumenty nepůjčují fyzicky
domů, ale velmi často využívají možnosti kopírování části dokumentů v knihovně
a služeb internetu. Také mnoho čtenářů využívá možnost prodloužit si výpůjčky přes
webové stránky knihovny.
V roce 2007 knihovna začala do svých fondů začleňovat první soubory knih
z cirkulačních souborů. Jedná se opět o naučnou literaturu. Postupným začleněním
těchto výměnných souborů do pevných fondů knihovny dojde k aktualizaci knihovního
fondu naučné literatury. V roce 2007 knihovna uspořádala celkem 382 akcí pro
mateřské, základní a střední školy a veřejnost. V rámci projektu Knihovna bez bariér
byly realizovány akce pro děti s poruchami zraku, mentálním postižením a dyslektiky.
Přehled nejvýznamnějších akcí
Ve spolupráci s KLUBKEm se knihovna zapojila do projektu Jeden svět – soutěž
o Jaroslavu Foglarovi.
Zástupci dětských čtenářů se zúčastnili slavnosti na Pražském hradě – pasování na
rytíře krásného slova. Z dalších akcí proběhly například: Pomáháme společně aneb
pomáhá, pomáháš, pomáhám (výtvarná soutěž na podporu dětí z azylových domů),
Korespondenční soutěž 2007 (Moje nejmilejší kniha), Rosteme s knihou (Čím mne
ovlivnil můj literární hrdina), Dopište Ivana Klímu, Namaluj plakát pro projekt: Celé
Česko čte dětem, Nakresli žirafu a vyhraj! (soutěž pořádající ZOO Dvůr Králové nad
Labem).
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Ve spolupráci s Magistrátem města Opavy proběhla výstava Jánošík – karpatský
zbojník –, výstava japonské literatury ke Dnům Japonska v Opavě a výstava Divoká
Afrika Joy Adamsonové.
S organizací LORM byla upořádána výstava literárních prací hluchoslepých klientů.
Byla navázána spolupráce s mateřským centrem v Opavě. Knihovna také pořádala
vlastní celoroční projekty. Konkrétně: Malované středy, Hurá, prázdniny, Podzimní
soutěž, Společné malování I., Společné malování II., Čtenářský deník, Barevná
odpoledne – zábavná odpoledne pro všechny děti v rámci Týdne knihoven.
V roce 2007 byly realizovány také dlouhodobé soutěže Staň se detektivem, Co
vypadlo z knížky, Velká prázdninová soutěž, Co s sebou na pustý ostrov, Svět zvířat,
Čtenářská liga, O nejkrásnějšího draka, Vánoční řetěz (soutěž ve spolupráci se
zámkem Raduň), O nejoriginálnější vánoční pohlednici, Rumcajs slaví 40 let.
O prázdninách proběhl blok soutěží pro děti na sídlišti a na závěr prázdnin akce pro
děti z dětského domova – Loučení s létem – zábavné soutěžní a vědomostní
odpoledne.
Výčet akcí pro děti, na kterých se knihovna podílela, uzavírají Dětský den, Pasování
prvňáčků, vánoční besídka, Rej čarodějnic a červnové odpoledne spojené s opékáním
párků v zahradě MŠ Šrámkova.
Během roku probíhaly také besedy s autory knih. Konkrétně v tomto roce přijali
pozvání cestovatel Jiří Mára, Iveta Moravcová (účastnice reality show Trosečník),
ilustrátor Adolf Dudek, Zuzana Beranová (kniha Setkání se smrtí o Joy Adamsonové),
setkání s neteřemi Joy Adamsonové.
Besedy vznikají na konkrétní téma po domluvě s pedagogy škol nebo podle potřeby
knihovny upozornit například na některý opomíjený literární žánr.
Knihovnické lekce napomáhají čtenářům v lepší orientaci v knihovních fondech, učí je
pracovat s elektronickými katalogy a internetem. Knihovnické lekce jsou přizpůsobeny
věkovým kategoriím žáků, případně i jejich handicapu.
V loňském roce proběhly také besedy přímo na školách v městských částech OpavaKomárov, Vávrovice a na ZŠ ve Slavkově.
Celostátní akce
Knihovna se zapojila do tradičního Týdne knihoven, aktivně se zapojila hlavní budova
a pobočka Opava-Kateřinky, kde proběhl pohádkový týden, anketa pro obyvatele
sídliště, blok soutěží a her a společný projekt s Gymnáziem Vítkov –Alexander Dumas
trochu jinak. Pobočka v Kateřinkách připravila pro děti soutěž Hoď si kostkou
a odpověz a zapojila se do projektu Velké říjnové čtení.
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V Knihovně proběhla také již tradiční Noc s Andersenem. Pro děti byl připraven
zajímavý program, soutěže, návštěva opavských hasičů a večerní prohlídka zámku
v Raduni.
Pro čtenáře byly zprostředkovány ankety Magnesia Litera (nejlepší původní česká
beletrie za rok 2007) a Anketa o nejhezčí knihu (SUK Praha).
Pobočka Opava-Kylešovice hostila výstavy: Jiří Novák – Výstava barevných fotografií,
Raduňský zámek a jeho okolí; Josef Kalužík – Krajina – obyčejné věci.
Granty na podporu dětského čtenářství
Nebuďte na ulici, aneb do knihovny za zábavou i poučením. Vzhledem k velikosti
obdržené částky 8 000 Kč od Ministerstva kultury ČR byla dotace použita na nákup
výtvarných potřeb a odměn pro soutěžící v několika pořádaných soutěžích.
Žijeme v jednom městě. Prostředky projektu ve výši 10 000 Kč byly vynaloženy na
výtvarné potřeby a odměny pro soutěžící na akce Společné malování a masky
a kostýmy na akci Rej čarodějnic.
Další služby knihovny
Multimediální studovna a veřejný přístup na internet jsou určeny všem zájemcům
o internet, práci s počítačem nebo práci s výukovými CD. Jedná se o veřejně přístupné
pracoviště, které je otevřeno 40 hodin týdně. Ve středy, kdy je knihovna uzavřena, je
tato

studovna

využívána

k doškolování zaměstnanců knihovny,

dobrovolných

a profesionálních knihovníků okresu Opava nebo slouží k informační výchově studentů
a žáků opavských škol i školských zařízení z nedalekých obcí. Toto pracoviště si také
pronajímají organizace a úřady (např. úřad práce) pro svou školicí činnost. Návštěva
studovny není vázána na registraci v knihovně, je tedy navštěvována i uživateli, kteří
do knihovny běžně nechodí.
V roce 2007 byla studovna vybavena novou technikou a byla rozšířena její kapacita na
16 počítačových míst. Modernizace učebny byla realizována i díky projektu VISK3.
Bylo zakoupeno počítačové vybavení pro internetovou studovnu z prostředků
Ministerstva kultury ČR. Modernizace studovny spočívala ve dvou krocích: stavební
úpravy, novou kabeláž a vybavení studovny nábytkem hradila knihovna ze svých
prostředků. Poté následovalo vybavení studovny technikou, kde byly využity
prostředky grantu. Bylo třeba změnit rozmístění pracovních stanic, zaručit uživatelům
větší soukromí a umožnit vozíčkářům lepší přístup ke stolům s výpočetní technikou.
V roce 2007 využilo internet v knihovně 13 470 uživatelů. V současnosti je veřejnosti
k dispozici 34 PC stanic, z nichž je 29 napojeno na internet.
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Pracovníci multimediální studovny se kromě zajištění provozu studovny starají
o webové stránky knihovny, údržbu sítě, centrálních PC a zajišťování AKIS pro
knihovny okresu Opava. V roce 2007 byla na hlavní budově zpřístupněna wifi síť pro
uživatele s vlastním notebookem zdarma.
Knihovna věnuje velkou pozornost svým webovým stránkám, které jsou průběžně
aktualizovány. Stránky stabilně bodují v první desítce knihoven v soutěži Biblioweb.
Knihovna umožňuje také meziknihovní výpůjční službu.
Kromě studovny na hlavní budově je tato služba realizována také na pobočce
v Opavě-Kateřinkách. Loni studovna zaslala různým knihovnám 529 dokumentů. Svým
uživatelům knihovna zprostředkovala 917 dokumentů z jiných knihoven.
Přístup k dokumentografickým informacím – knihovna je zapojena do dlouhodobých
projektů. V rámci sdružení SKAT zasílá pravidelně své katalogizační záznamy do
Tábora a dává je k dispozici ostatním členům sdružení. Záznamy se také stávají
součástí známého českého souborného katalogu SKAT, do kterého knihovna přispívá
záznamy naučných knih a částí zpracovaných článků z novin a časopisů.
Knihovna má zajištěn přístup k různým elektronickým zdrojům a databázím. Mnohé
jsou volně a jednoduše přístupné. V online katalozích velkých českých odborných
a vědeckých knihoven a v databázi Česká národní bibliografie mohou uživatelé
knihovny zdarma vyhledávat informace ve studovně v hlavní budově.
Česká mediální databáze TamTam a vybrané báze České tiskové kanceláře
(Biografie, Země světa, Česká republika) jsou registrovaným uživatelům rovněž ve
studovně k dispozici. Elektronická mediální databáze TamTam obsahuje plná znění
článků z celostátních i regionálních novin a týdeníků a některých odborných
a populárních časopisů a také přepisy zpravodajských televizních a rozhlasových
pořadů. Báze ČTK obsahují životopisné údaje o českých i světových osobnostech,
aktuální informace o zemích a státech světa, včetně Česka. Knihovna má od září 2007
zajištěn jeden přístup z jednoho počítače, který je ze dvou třetin hrazen grantem.
V roce 2007 bylo v rámci vyhledávání v databázi a získávání plných textů článků jinde
vyhledaných bibliografických záznamů otevřeno 466 článků a zpráv.
Dalším elektronickým plnotextovým informačním zdrojem přístupným uživatelům
knihovny je program Zákony ČR online, dostupný ve studovně a na pobočce Kateřinky.
Čtenářům nabízí úplná aktuální i historická znění zákonů a právních norem vydaných
ve Sbírce zákonů ČR od roku 1945 do současnosti. Knihovna Petra Bezruče
elektronické zdroje informací také vytváří. Jedním z nich je regionální databáze
osobností Opavska, která obsahuje 271 záznamů. V roce 2006 bylo vloženo
56 nových záznamů osobností. Báze zahrnuje osoby, které se na Opavsku narodily,
zemřely, působily zde nebo jsou s Opavskem významně spjaty. Elektronická forma
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databáze umožňuje rychlé vyhledávání osobností podle různých hledisek a jejich
kombinací. Základ databáze je již vytvořen a průběžně se doplňuje o nové záznamy
osobností.
Analytické zpracování dokumentů zahrnuje také oblast vytváření souběžné výběrové
regionální bibliografie Opavska. Denně se zpracovávají záznamy článků z regionálních
novin a časopisů a případně i z dalších seriálů. Bibliografie je výběrová, neobsahuje
všechny články týkající se Opavska, ale zhruba 60 % článků vztahujících se
k Opavsku, které vyšly v Opavském a hlučínském deníku, Regionu – opavském
a hlučínském, Hlásce, Regionu Opavsko, Vlastivědných listech a Slezském sborníku.
V roce 2007 bylo zpracováno 1 120 záznamů článků z těchto zdrojů. Lze je vyhledávat
podle formálních znaků a díky popisu podle klíčových slov a znaků mezinárodního
desetinného třídění, rovněž podle jejich obsahu nebo vzájemných kombinací
selekčních údajů. Celkem bylo v rámci analytického zpracování zkatalogizováno
2 982 článků.
Zvuková knihovna měla v roce 2007 78 individuálních a 2 kolektivní uživatele. Pokles
počtu uživatelů byl způsoben úbytkem žáků v ZŠ pro slabozraké a nevidomé i úmrtími
v řadách dlouhodobých uživatelů. Pracovníci zvukové knihovny se zaměřili na
propagační a informační činnost v ordinacích očních specialistů ve snaze informovat
o nabízených službách. V roce 2007 bylo zapůjčeno 13 055 svazků. Registrovaní
uživatelé navštívili oddělení 417krát. V roce 2007 bylo zakoupeno 333 dokumentů,
z toho 221 MC, 112 CD (z toho bylo 98 CD a 14 MP). Na konci roku začala část fondu
docházet ve formátu MP3. Na základě změny formátu nosiče proběhla dotazníková
anketa ohledně technického vybavení přehrávačů uživatelů a byla naplánována
koncepce půjčování dokumentů v novém formátu na další rok.
Distribuce zvukových knih probíhá v krabicích, které jsou rovněž označeny dvojím
způsobem, pro snadnější obsluhu samotných hendikepovaných uživatelů i jejich
vidoucích rodinných příslušníků. Na požádání jsou uživatelům vytištěny pokyny,
provozní řád zvukové knihovny, informační letáky i seznamy novinek v braillově písmu,
nebo jsou informace zasílány elektronickou poštou.
Práce v projektech knihovny
V knihovně Petra Bezruče pracuje několik odborných skupin, které garantují
obsahovou a věcnou správnost v realizovaných projektech.
V pracovní skupině autorit došlo k personálním změnám z důvodu odchodů pracovnic
na mateřskou dovolenou. Byly přijaty dvě nové pracovnice, které prošly v září
důkladným školením. V říjnu se konalo setkání všech členek skupiny, na kterém se
probíraly zkušenosti a problémy. Také proběhlo školení týkající se změn a novinek
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v této oblasti. V prosinci se jedna z pracovnic skupiny zúčastnila každoročního setkání
supervizorů autorit v Národní knihovně v Praze, odkud přivezla nové podněty.
V roce 2007 pokračovala údržba lokální databáze autoritních záznamů a její
harmonizace s národní databází autorit. Pracovní činnost skupiny se soustředila
na vyhledávání nových autorit a opravy špatných či chybných tvarů uložených
v lokálním slovníku autorit. Čtyři pracovnice rovněž tvořily nové záznamy autorit
a opravovaly a zpřesňovaly již hotové záznamy autorit. Nové záznamy a opravy se
následně zasílaly do Národní knihovny v Praze do Národní databáze autorit. Každý
týden také docházelo k pravidelným aktualizacím lokální databáze, tak, jak je Národní
knihovna v národní databázi zpracovala a zpřístupnila. Členky skupiny také zasílaly
tipy na vytvoření nových autoritních záznamů u osob, jejichž jména byla použita
u několika záznamů a u kterých byl předpoklad možnosti vytvoření nové autority, tak
jak na ně při práci na svěřených písmenech abecedy narážely.
V roce 2007 bylo hledáno 11 747 tvarů jmen a názvů v Národní databázi autorit. Do
lokálního slovníku autorit bylo staženo 4 457 nových záznamů autorit. Knihovna Petra
Bezruče poslala do Národní knihovny, respektive do Národní databáze autorit,
507 nových záznamů autorit a 78 záznamů návrhů na opravu již existujících autorit.
Projekt Knižní obálka
Tento projekt je dalším vylepšením katalogizačních záznamů. Od října je většina
záznamů nových knih doplněna náhledem knižní obálky a anotací, popřípadě odkazem
na externí zdroj (např. webové stránky autora). Neméně důležitou součástí informací
o dokumentu je anotace, která pomáhá uživatelům při rozhodování, zda si chtějí
publikaci přečíst. Knihovna se obrátila na velká elektronická knihkupectví a knižní
distribuce a požádala je, zda by pro potřeby jejich webového katalogu mohli využívat
z jejich stránek náhledy knižních obálek a anotací dokumentů. Oslovené firmy
reagovaly rychle a velmi vstřícně a staly se tak prvními partnery projektu Knižní obálka.
Projekt byl spuštěn ve druhém pololetí roku 2007. Zpracovány byly zhruba tři čtvrtiny
novinek z roku 2007. Jednalo se převážně o ženské a společenské romány a knihy
s válečnou a dobrodružnou tematikou. Problém byl pouze se sci-fi literaturou, o níž se
nedají získat rychlé informace, protože tato produkce nejde přes velká internetová
knihkupectví.
V pracovní skupině Knižní obálka pracovalo 8 knihovníků z jednotlivých oddělení
a poboček. Ti zpracovávali knihy nakoupené v rozmezí měsíců leden až srpen 2007.
Nový nákup z druhé poloviny roku zpracovávaly pracovnice ÚDZF.
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Souborný katalog
V roce 2007 zasílala knihovna pravidelně své záznamy do Souborného katalogu ČR.
Celkem bylo zasláno 29 191 záznamů, přijato bylo 24 262, z toho 2 652 záznamů bylo
nových (jedinečných).
Spolupráce se Svazem protifašistických bojovníků
V roce 2007 byla naskenovaná část archivu Svazu protifašistických bojovníků.
Digitalizované materiály byly zrevidovány, upraveny a v únoru roku 2007 byly umístěny
na web knihovny. V průběhu 2. světové války Operovaly v našem kraji dvě odbojové
skupiny Obrana kraje Opavského a Obrana Slezska. Archiv tvoří autentické přepisy
vzpomínek samotných odbojářů nebo vzpomínek rodinných příslušníků. V první fázi
jsou na webu vystaveny materiály o osobnostech odboje:
http://www.okpb.cz/el_databaze/archiv_svazu_bojovniku/index.htm.
Ediční činnost
Knihovna veškeré své aktivity pravidelně publikuje na webu knihovny, je zapojena do
odborných elektronických konferencí.
V roce 2007 byla vydána tři čísla elektronického časopisu OKKO.
Pobočka Opava-Kateřinky vydala interní materiály k besedám.
Knihovna průběžně publikovala v regionálním tisku, Knihovnickém obzoru, ředitelka
knihovny přednesla příspěvek na konferenci Kniha v 21. století, na semináři Knihovny
Moravskoslezského kraje v SVK Ostrava a vystoupila na semináři k regionálním
funkcím v Pardubicích. Knihovna spolupracuje s odborným časopisem GrandBiblio,
podílí se na anketě nejčtenějších knih v časopise GrandBiblio.
Průběžně byly vydávány seznamy zvukových knih, seznamy novinek, materiály byly
vytištěny v černotisku i v Braillově písmu, materiály ke KVČ.
Na jaře proběhl Český den v Ratiboři za účasti Dr. Richarda Miki, který provedl
knihovníky po památkách spjatých s naší společnou historií. Mgr. Eva Víchová
vystoupila s přednáškou Elektronické knihovnické časopisy v ČR. V polské knihovně
byla také slavnostně zahájena výstava obrazů Aleny Zupkové, Jiřího Bosáka a Petra
Hanouska. Polský den v listopadu byl věnován přednášce Dr. Martina Čapského
o Přemku Opavském, proběhla výměna knižních darů polské a české literatury.
Studenti z ratibořského lycea předvedli hudebně literární pásmo o polském básníku
a zpěvákovi Marku Grechucovi.
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Knihovní fondy
Přírůstek za rok 2007 byl 13 644 knihovních jednotek, z toho bylo 12 731 knih
a 913 ostatních dokumentů. Knihovna má celkem 233 907 knihovních jednotek, z toho
220 686 knih.
Složení knihovních fondů:
Naučná literatura

78 922

Krásná literatura

141 764

Zvukové dokumenty

10 290

Zvukově obrazové dokumenty

1 246

Elektronické dokumenty

1 642

Mapy
Celkem

43
233 907

Tematické složení přírůstku knih:
Naučná literatura pro dospělé

3 100

Krásná literatura pro dospělé

5 309

Naučná literatura pro děti

919

Krásná literatura pro děti

3 403

Celkem

12 731

Složení přírůstku ostatních dokumentů:
Zvukové dokumenty

585

Zvukově obrazové dokumenty

142

Elektronické dokumenty

159

Mapy
Celkem

27
913
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Knihovní fondy dodané za r. 2007 na jednotlivé knihovny – knihy:
Knihovna

Soubory

Svazky 2007

Svazky 2006

Rozdíl

Časopisy

Dospělé od.

42

2 201

2 028

+173

205 574

Dětské od.

33

1 127

1 219

-92

Olomoucká

29

1 167

1 126

+41

24 143,50

Kylešovice

31

1 311

1 249

+62

22 456,50

Kateřinky

37

1 997

1 810

87

67 340,50

Stř. Opava

6

38

59

-21

9 141

Služ. knih.

6

14

19

-5

6 904

Region

14

4 142

4 399

-257

Celkem

198

11 997

11 909

+88

335 559,50

V částce jsou uvedeny i časopisy čítárny, studovny a dětského oddělení. ÚDZF
v r.2007 nakupoval a zpracovával knihy pro Budišov, Háj ve Slezsku, Kozmice, Mokré
Lazce, Chlebičov a Sudice. Pro tyto knihovny bylo nakoupeno a zpracováno
684 svazků ve 23 souborech.
Kulturní zařízení minoritský klášter
Magistrát města Opavy využil prostor minoritského kláštera k pořádání svých aktivit
z výše uvedeného celkového počtu akcí následovně: jednání ZMO (6x), porady,
přednášky, semináře, slavnostní shromáždění, konference (22x), koncerty, vernisáže,
festivaly Bezručova Opava, Další břehy (15x), Slezská univerzita v Opavě na základě
Smlouvy o spolupráci mezi MMO a SU z roku 2005 o bezplatném využití prostor (11x).
V tomto výčtu jsou zahrnuty i akce, na kterých se MMO podílel jako spolupořadatel.
Služby v bufetu jsou zajišťovány v době konání akcí dodavatelsky na základě
požadavku pořadatele.
Provozní doba pro styk s veřejností byla stanovena: Po–Pá 10.00–16.00 hodin, dále
dle potřeby v návaznosti na jednotlivé akce. Provoz byl zajišťován třemi zaměstnanci:
provozní, zřízenec, uklízečka.
Provozní objektu zajišťuje koordinaci provozu, organizaci údržby a oprav, zpracování
podkladů pro fakturaci, sjednává možnosti a podmínky pronájmu, průvodcovskou
činnost, ozvučení Sněmovního sálu, vykonává dozor a pořadatelskou službu, kontrolu
objektu před i po ukončení pořádaných akcí a dbá na dodržování bezpečnostních
předpisů.
Obslužný personál zajišťuje ozvučení Sněmovního sálu, úklid objektu, kontrolu
a zajištění odpovídajících hygienických podmínek na toaletách, otevírání a zavírání
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obou bran zahrady v době konání akcí, údržbu zahrady (sekání trávy, kultivace
záhonů, hrabání listí), otevření a uzavření budovy ve stanovenou dobu, službu
ve vstupním prostoru do budovy u stolu informátora, dozor u výstav v gotické síni, dílčí
výpomoc při instalaci a deinstalaci výstav a přípravy na jednotlivé akce, obsluhu šatny,
aktuální úpravu přístupových cest v areálu a výlep propagačních materiálů umístěných
v interiéru a na Masarykově třídě.
Správa Městského domu kultury Petra Bezruče
Sál slouží k občanským obřadům magistrátu města a kulturní činnosti. Knihovna zde
pořádá větší akce a autorská čtení. Akce pod patronací města Opavy a akce pořádané
Slezskou univerzitou jsou poskytovány zdarma, za ostatní akce jsou účtovány
nezbytné provozní náklady za využití sálu dle platného ceníku.
Sál městského domu byl v knihovně začleněn pod Útvar ředitele KPBO. Objednávky
na pronájem sálu zajišťuje asistentka ředitelky, fakturaci zajišťuje hlavní ekonom,
údržbu a úklid provádí provozně technický úsek knihovny, který organizačně spadá
pod útvar ekonomický a provozně správní.
Přehled akcí v sále MDKPB v roce 2007
Společensko-kulturní akce (celkem 31): ročníkové zkoušky Církevní konzervatoře
v Opavě (4 akce), semináře Okresní hospodářské komory v Opavě (7 akcí),
společenský raut Slezské univerzity v Opavě, setkání knihovníků (důchodci),
informační schůzka (projekt WWW pro ženy), valná hromada Sdružení pro výstavbu
komunikace,

seminář

Nový

zákoník

práce,

Den

učitelů,

besedy

pro školy

s cestovatelem a spisovatelem Jiřím Márou (2 akce), maturitní zkoušky Církevní
konzervatoře v Opavě, slavnostní předávání maturitních vysvědčení Střední technické
školy (3 akce), beseda o Joy Adamsonové pro střední školy, nahrávání CD Pěvecký
sbor Křížkovský, slavnostní předávání vysvědčení ZŠ Vrchní v Opavě, natáčení CD
Pěvecký sbor slezských učitelek Miloslava Skálová, komisionální zkoušky Církevní
konzervatoře

v Opavě,

porada

SKIP,

konference

Mainstreaming

sociálního

začleňování, Ocenění dárců krve.
Kulturní akce (celkem 19): koncerty Církevní konzervatoře v Opavě (2 akce), koncerty
ZUŠ V. Kálika v Opavě (5 akcí), koncert Komorního pěveckého sboru Slezské
univerzity, vernisáž výstavy Altaj, abonentní koncert (varhanní recitál M. Mokhové
z Ruska), vernisáž výstavy Divoká Afrika, koncert Konzervatoře Pardubice, vernisáž
výstavy Jánošík – Karpatský zbojník, křest knihy Rudolfa Gudricha, koncert ,,Evropské
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souznění“, koncert německého varhaníka Matthiase Brauna, koncert duchovní hudby,
Polský den, beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem.50

Koncerty ve městě
Každoročně se setkáváme na počátku roku s koncerty, které pořádá Agentura Karla
Kostery a jsou věnovány nejkrásnějším svátkům roku - Vánočnímu a novoročnímu
času.
6. ledna se v sále minoritského kláštera konal Tříkrálový koncert s názvem Vánoce na
Valašsku v podání ženského sboru Polaka s uměleckým vedoucím Jaroslavem Štikou
a Cimbálovou muzikou Javořina s primášem Drahou Klimkovou. Spoluúčinkovala
Chlapecká velká i malá cimbálová muzika ZUČ V. Kálika v Opavě s vedoucím
Romanem Kubalou.
Rozloučení s vánočním časem se konalo 14. ledna v kostele ve Stěbořicích. Na
programu byly české a moravské koledy a vánoční mše J. J. Ryby „Hej Mistře“
v podání Chlapeckého sboru Stěbořice, Pěveckého sboru ZŠ Stěbořice, Chrámového
sboru Opava, orchestru a sólistů PS Stěbořice. Na varhany doprovázela Helena Malá
a dirigoval Karel Kostera.
13. ledna se konal novoroční koncert nazvaný „Malá černá hudba“ v kině Mír pořádaný
agenturou Mazel.
15. ledna ve Slezském divadle v Opavě se posluchači setkali na koncertu zaměřeném
na písně světových muzikálů s Dechovým orchestrem ZUŠ V. Kálika v Opavě, který
dirigoval Bohuslav Poledna. Spoluúčinkovaly mažoretky AMA pod vedením Evy
Dudové. Jako sólisté se představili: Zdeňka Mervová a Lenka Jakubcová – zpěv
a Marek Steyer – trubka.
V Minoritském klášteře se 17. ledna uskutečnil pomyslný souboj dvou největších
gambistů barokní Evropy M. Maraise a A. Forqueraye. Na violu de gamba se představil
Petr Wagner a na cembalo Václav Luks. Jednalo se o 4. abonentní koncert
statutárního města Opavy a SVU Talent.
7. února R. a I. Ardaševovi uvedli slavné symfonické básně B. Smetany Má vlast
v autorově úpravě pro klavír čtyřručně. Koncert se konal v minoritském klášteře a byl
5. abonentním koncertem.
Komorní filharmonie Ostrava se opavskému publiku představila koncertem z klasické
tvorby v sále minoritského kláštera 13. února. Spoluúčinkovali zahraniční sólisté
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a dirigent – účastníci hudebních mistrovských kurzů při Ostravské univerzitě.
Pořadatelem byla Agentura Karla Kostery.
V koncertním sále Knihovny Petra Bezruče se konal 15. února Benefiční koncert, kde
vystoupili studenti Církevní konzervatoře Opava z oddělení varhanního, klavírního
a pěveckého a oddělení řízení sboru. Tento koncert byl pořádán Církevní konzervatoří
Opava ve spolupráci s ADROU. Výtěžek byl věnován na Fond ohrožených dětí
Klokánek, Dolní Benešov.51
Agentura ART Opava uspořádala 21. února v minoritském klášteře netradiční koncert
„Robert Křesťan a Druhá tráva“. Účinkovali: R. Křesťan (zpěv, kytara, mandolína),
L. Malina (banjo, low vhistle, tarogádo, klarinet, sbory), L. Novotný (dobro), P. Surý
(kontrabas), F. Formánek (kytara, mandolína, sbory).
Koncert písní, árií a dvojzpěvů organizovala Agentura Kostera v minoritském klášteře
6. března. Účinkoval sólista opavské a českobudějovické opery A. Vovk (tenor),
posluchači Státní konzervatoře Bratislava V. Černá (soprán) a M. Stínal (baryton),
klavírní sólo a doprovod E. Borovská a klavírní doprovod K. Holeš. Na programu byly
skladby W. A. Mozarta, G. Donizettiho, P. I. Čajkovského, A. Dvořáka, F. Chopina,
A. Rimského-Korzakova a B. Martinů.52
Šestý abonentní koncert představil 7. března České trio v koncertním vystoupení
nazvaném „S Českým triem za hudbou 19.–21. století“. M. Langer (klavír), D. Vlachová
(housle) a M. Petráš (violoncello) přednesli díla F. Mendelssohna-Bartholdyho,
J. Suka, B. Martinů a Z. Lukáše.
Koncert k 180. výročí úmrtí Ludwiga van Beethovena a k 130. výročí založení Matice
opavské se konal 16. března na zámku v Hradci nad Moravicí. Účinkovala Janáčkova
filharmonie Ostrava s dirigentem P. Vronským. Na programu byly skladby L. van
Beethoven – Coriolanus – předehra a Klavírní koncert č. 5, A. Dvořák – 9. symfonie emoll – Z nového světa. Pořádala Agentura Kostera a Matice slezská. Pro opavské
posluchače byl zajištěn odvoz autobusy.
22. března se uskutečnil varhanní koncert v sále Knihovny Petra Bezruče,
organizovaný Církevní konzervatoří v Opavě. Na koncertu zazněly sklady J. S. Bacha,
D. Dextehude, M. Regere, C. Francka, M. Kabeláče a dalších.
V březnu se také uskutečnil koncert Pěveckého sdružení slezských učitelek pro
obyvatele Domova důchodů na Rybářské ulici a koncert trojice Pavel Lohonka Žalman,
Pavlína Jíšová a Tonda Hlaváč, který pořádala agentura ART v country sálu
v Mikolajicích.
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Dva virtuózové bicích nástrojů Chris Cutler a Vladimír Tarasov byli hlavními
protagonisty malého opavsko-ostravského festivalu Dva dny soudobé hudby.
13. března se uskutečnil koncert V. Tarasova, koncert CH. Cutlera se konal
15. března. Oba koncerty se konaly v Domě umění. Britský muzikant Chris Cutler není
pro

českou

muzikantskou

scénu

vůbec

neznámý.

Spolupracoval

například

s M. Chadimou či P. Fajtem a je velkým příznivcem kapely The Plastic People of the
Universe. Cutler je zakladatelem nezávislého vydavatelství Recommended Records
a řadí se k hlavním osobnostem hudebního hnutí z 80. let Rock in Opposition. Vladimír
Tarasov z Litvy je zkušený hudebník, který v sedmdesátých letech zazářil jako
hudebník free-jazzového Tria Vjačeslava Danělina. V současné době se snaží propojit
hudbu s konceptuálním a výtvarným uměním.
V sobotu 3. března oslavili v sále minoritského kláštera opavští posluchači spolu
s Akordeonovým orchestrem Rytmus a jeho dirigentkou Jarmilou Pruskovou 25 let
založení orchestru.53
10. června se ve Sněmovním sále minoritského kláštera sešli milovníci opery, operety
a muzikálu. Na večeru, kde zazněly nejen nádherné skladby v podání předních sólistů
opavského divadla za klavírního doprovodu Libuše Vondráčkové, ale také povídání
o víně, ženách a lásce či o opavských stavbách a stavitelích v průvodním slovu
Evžena Trupara, si každý návštěvník přišel na své.
Klavírní recitál Lukáše Vondráčka – opavského klavíristy, držitele ceny Petra Bezruče
– se konal v rámci Letní hudební Opavy 2007. 21. června zazněly ve Sněmovním sále
minoritského kláštera skladby J. S. Bacha, F. Liszta, F. Chopina a R. Schumana.

Festivaly
Další břehy
Na východ od ráje... je polovina naší ruské duše. Tak znělo téma již 11. ročníku
festivalu divadla, filmu, hudby a poezie Další břehy, který na druhou polovinu dubna
připravilo město. Festival nabídl 26 pořadů inspirovaných ruskou kulturou a uměním
a jeden zpestřující pořad jihoafrické provenience.
Na festivalu se představily výjimečné divadelní projekty. Slovenské komorní divadlo
Martin

představilo

nejúspěšnější

slovenskou

inscenaci

roku

2006

Ivanov

A. P. Čechova, proslulé experimentální divadlo a účastník mnoha evropských festivalů
Teatr Novoga Fronta předvedlo hru Prvotní příznaky a ztráty jména. Hudební nabídce
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dominoval koncert jihosibiřského souboru Altaj Kai z Altajské republiky s autentickou
ukázkou alikvotní a hrdelní techniky zpěvu.
Filmovému plátnu dominovala mimořádná díla z filmových archivů, která nejsou již
běžně dostupná v současné distribuci – Pokání, Jdi a dívej se, Agónie – Konec
Rasputina, Oblomov či Nedokončená skladba.
Cestopisné pořady prezentovala cesta „Škodovkou do Vladivostoku“ či krásy Altaje.
Program festivalu Další břehy v roce 2007
13. 4.

REVOLUCIJA

v iměni

krasovou

zvězdy

i

dobytije

zimného

Palaca

minoritskogogo klaštera pod pticim vrchom v Opavě
17.00 Ilegální sjezd tajných revolučních gard
18.30 Útok na zimní Minoritský palác
20.00 Ustavující sjezd a estrádní pořad příležitostného gerontologického divadelního
souboru v mauzoleu
19. 4. Agónie – Konec Rasputina (film E. Klimova) Bílé noci (rozhlasová dramatizace
z díla F.M. Dostojevského
20. 4. Oblomovský podvečer s filmy Nikity Michalkova, Altajské prázdniny – cestopisné
povídání a promítání fotografii L. Brože
22. 4. Jen počkej zajíci! projekce ruského animovaného filmu
23. 4. Jdi a dívej se (film E. Klimova), Africký festivalový bonus: Vystoupení hudební
a taneční skupiny z Jihoafrické republiky
24. 4. Altaj Maktal – Chvála Altaje (vernisáž výstavy fotografií L. Brože), Na východ od
ráje (vernisáž výstavy fotografií M. Wagnera), Czaldy – Waldy Quartet: Etno –
Šansony ze Zakarpatské Rusi, Expedice Vladivostok Hamé 2006 aneb Škodovkou
k Japonskému moři (cestopisný pořad s videoprojekcí)
25. 4.Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit… aneb malujeme (nejen) Rusko
(vernisáž výtvarné výstavy prací žáků), Ruská umělecká avantgarda (přednáška
J. Siostrzonka s videoprojekcí), Prvotní příznaky ztráty jména – Teatr novogo fronta
26. 4. Nedokončená skladba (film N. Michalkova), Láhev je prázdná, zůstalo jen
trošinku na dně (Labutí píseň) – hra A. P. Čechova – Divadlo U stolu
27. 4. O zemi, kde zítra již znamená včera aneb cesta do hlubin ruské duše – soutěž
středních škol Láska je láska (dva divadelní žerty A. P. Čechova) – Docela velké
divadlo Litvínov, Ethno music party s Milanem 105 kg Krajčím – hudební průzkum
východu
28. 4. Labutí princezna – Docela velké divadlo Litvínov, Ivanov (hra A. P. Čechova) –
Slovenské komorní divadlo Martin, Pokání (film T. Abuladzeho)
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Happiness 07
Nový festival Happiness 07 představil muzikanta Dana Bártu, fotografa Jindřicha
Štreita, spisovatele Michala Viewegha a další. Nový opavský festival se konal ve
dnech 9. do 16. května. Festival je nástupcem dřívějšího festivalu Rock for Children,
který v Opavě probíhal v předchozích dvou letech. Namísto výrazné a netradiční
oslavy Dne dětí se nyní pořadatelé snaží o inspiraci mladých lidí a povzbuzení jejich
odvahy, hledat svou životní cestu na základě úspěšných uměleckých vzorů. A tak jsme
v tomto týdnu mohli navštívit soutěžní přehlídku studentských filmů KYKLOP 07 ve
spolupráci

s Filmovým

klubem

Opava,

přednášku

známého

muzikologa,

muzikoterapeuta a odborníka na etnohudbu Vlastimila Marka, autora knihy Tajné
dějiny hudby. Město, mé město, vernisáž fotografií a vyhlášení studentské fotografické
soutěže, přednášku předního českého fotografa a dokumentaristy Josefa Štreita,
vernisáž výtvarné skupiny „Krávy“ (Hana Gebauerová, Barbora Fardová, Gabriela
Onderková), přednášku v současné době nejčtenějšího spisovatele M. Viewegha Jak
se píše román, koncert oblíbené hvězdy současné populární hudby Dana Bárty či
povídání s Danem Bártou pod názvem Žiju tak, jak chci.54
VII. Mezinárodní varhanní festival barokní hudby
Od 3. do 31. května se mohli opavští posluchači zaposlouchat do varhanních či
cembalových koncertů, které se v rámci festivalu v Opavě konaly. Letošní festivalový
podtitul byl „Přesahy baroka“.
Mezinárodní varhanní festival barokní hudby se v Opavě pořádá od doby, kdy byly
v chrámu sv. Ducha postaveny nové „barokní“ varhany, a je známý kvalitním
hudebním obsazením. Předpokladem pro tento festival jsou unikátní varhany, které
vycházejí z nástrojů starých a umožňují stylově správně a umělecky působivým
způsobem interpretovat varhanní skladby 16.–18. století (včetně historického ladění
Werckmeister III). Festivalu se zúčastnili nejen čeští, ale i renomovaní zahraniční
umělci. Někteří z nich jsou přímo odborníky na oblast staré hudby a její autentickou
interpretaci. V letech 2000–2007 do Opavy zavítali kromě umělců z České republiky
také umělci z Polska, USA, Německa, Belgie, Slovenska, Rakouska, Francie a Itálie.
Mimo jiné odehráli skladby i na nástroje žánrově blízké dobovým varhanám, jako je
historické cembalo, spinet, clavichord, kladívkový klavír. Varhanní festival pořádá
Agentura známého opavského varhaníka Tomáše Thona.
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Beethovenův Hradec
Tento festival patří k nejvýznamnějším hudebním akcím našeho regionu a během
června probíhal již 46. ročník. Koncerty se tentokrát nekonaly jen na zámku v Hradci,
ale také v kostele Nejsvětější Trojice v Raduni a ve Slezském divadle v Opavě. Mezi
56 přihlášenými do dvou věkových kategorií byli studenti nejen z Česka a Slovenska,
ale také z Polska, Ruska, Běloruska, Ukrajiny, Japonska nebo USA. Vítěz se představil
ještě jako sólista operního orchestru Slezského divadla.55
Chodníčky k domovu
21. ročník národopisného festivalu Chodníčky k domovu začal 2. června v 9 hodin, a to
festivalovým průvodem souborů, který prošel pěší zónou Opavy. V čele průvodu jsme
viděli a slyšeli dechovou hudbu Slezská kapela, která následně vystoupila na Horním
náměstí spolu se soubory Opavského a Hlučínského Slezska a hostem festivalu
souborem písní a tanců Zemi Wodzislawskej Vladislavia. V neděli 3. června se festival
přestěhoval do Hradce nad Moravicí, kde se od 13 hodin představily soubory
hradeckému publiku. V sobotu a neděli byl festivalový program doplněn lidovým
jarmarkem a v neděli také stánky s občerstvením a atrakcemi pro děti. V pondělí pak
byly pro děti připraveny výchovné koncerty se soubory Úsměv Opava a Vladislavie
Wodzislaw v Loutkovém divadle.
Opavské kulturní léto
Od června do září se mohli obyvatelé i návštěvníci Opavy setkávat na akcích festivalu
Opavské kulturní léto. Čekala je řada atrakcí jako středověké trhy, folkové legendy,
kytarový virtuos a různorodá zábava. Druhý ročník festivalu příjemně doplnil letní
měsíce o kulturní a sportovní zážitky přímo ve městě. První červnový den již mohli
zájemci navštívit některou z akcí velkého dětského dne. Nonstop běžel program
v Loutkovém divadle, atrakce na zahradě Střediska volného času, po rekonstrukci byla
otevřena i opavská plovárna, kde návštěvníky čekala diskotéka a turnaj v plážovém
volejbale. Oficiální zahájení se konalo v kostele sv. Václava 14. června v 19 hodin, kdy
jsme měli možnost uvítat významného českého kytarového virtuosa Štěpána Raka
a kde také vystoupil Ensemble Daman a operní pěvkyně Soňa Červená. Velkou
a ojedinělou akcí byl návrat hodin v centru města o několik set let zpět. A to proto, že
od 18. do 24. června se konaly na Dolním náměstí středověké trhy. Den před
ukončením trhů hrály kapely Můj čas a Camerata. Poslední den trhů pak patřil ukázce
vojenského ležení z třicetileté války. Několik skupin historického šermu se sjelo do
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Opavy, aby alespoň na jeden den vrátily město o více než 350 let zpět. Vojáci rozbili
své ležení na Dolním náměstí. Od rána do večerních hodin bavili návštěvníky
červnového jarmarku šermířskými scénkami nebo ukázkami tehdejší vojenské techniky
a taktiky. Návštěvníci si mohli prohlédnout polní kuchyni a krčmu, dobové chladné
i palné zbraně. Viděli a především slyšeli výstřel z malého polního děla. To vše se
zasvěceným výkladem aktérů celé akce.
Během dne probíhaly prohlídky historických reálií, dobového ležení a zbraní, pro děti
byly připraveny různé hry a soutěže.
Červencový program začal 5. července, kdy na Dolním náměstí koncertovala
bubenická pospolitost Dumping Drums. O týden později jsme se vrátili do časů
Divokého západu. Kovbojové s kolty, biči a lasy a westernové kapely vystupovaly ve
čtvrtek a pátek 12. a 13. července. 17. července se v Domě umění konala vernisáž
výstavy jednoho z nejlepších soudobých dokumentárních fotografů, pedagoga
opavského Institutu tvůrčí fotografie Jindřicha Štreita. Čtvrteční a páteční koncerty byly
věnovány jazzu a blues. Červencovou část ukončilo písničkářské duo Paleček – Janík.
Srpnový program na počátku patřil skupině Kofein a rap-metalové skupině Cocotte
Minutte. 2. srpna začal i bláznivý dvoudenní program. Jeho aktéry byli silák železný
Zekon a na pořadu byly silácké soutěže nebo kouzelnická show. Představili se členové
oddílu Cappoery, brazilského bojového umění se svými atraktivními tanečními
a akrobatickými prvky. Tanečním vrcholem Crazy days byli mistři světa v electric
boogie – The Robots.
V dalších týdnech byly připraveny koncerty. Ve čtvrtek 9. srpna přijela rocková Gala
Mesiah. 16. srpna vystoupila folková skupina Neřež. 17. srpna dorazila do Opavy na
Dolní náměstí poštovní koňská služba – Pony Express. V Opavě se již konal 23. ročník
této zajímavé akce, kterou provázely ukázky jízdy na koních a další westernové
libůstky. Na závěr zahrála opavská skupina Tarantule.
V předposledním srpnovém týdnu od čtvrtka do soboty hostila Opava na Dolním
náměstí několik pouličních divadel. Mezi nimi i divadlo Kvelb, které si získalo
v loňském roce velkou pozornost na festivalu Další břehy. Kromě kočovných
divadelníků nechyběly ani koncerty např. ABBA Revival či Rock'n'Roll bandu Marcela
Woodmana. 30. srpna udělal poslední tečku za prázdninami písničkář Pavel Dobeš.
Na Dolní náměstí zavítal také známý Kinematograf bratří Čadíků a nabídl Opavě čtyři
dny letního kina. Od 10. do 13. srpna byla připravena čtveřice nových českých filmů –
Grandhotel, Jak se krotí krokodýli, Maharal – Tajemství talismanu a Pravidla lži.
Promítalo se vždy po 21. hodině.
V období letních prázdnin byly také dětem a rodičům k dispozici školní hřiště a zahrady
mateřských škol, takže si mohli v průběhu prázdnin zajít zahrát fotbal, basketbal či
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volejbal na hřiště, na která dohlíží městem určený správce. Hřiště byla otevřená od
10 hodin až do večera. Maminky s malými dětmi mohly využít zahrad mateřských škol.
V průběhu léta nechyběl ani bohatý sportovní program. Mezi pravidelné sportovní akce
patřily bruslařské noční jízdy Opavou. Slezský fotbalový klub oslavil v letošním roce
100. výročí od svého založení. Slavili pamětníci i fotbalové naděje. Staré gardy sehrály
přátelské zápasy a vyvrcholením oslav byl zápas SFC proti prvoligovému Brnu.
Město také připravilo ve spolupráci se Střediskem volného času tradiční pravidelné
neděle s dechovými kapelami na Ptačím vrchu.
Umělecká agentura Karla Kostery připravila dva letní koncerty. První z nich s názvem
Nedělní večer u varhan v konkatedrále se konal 1. července v 19 hodin v Konkatedrále
Nanebevzetí Panny Marie. Na programu byly skladby J. S. Bacha, M. Brosiga,
F. Mendelsohna-Bartholdyho, O. Messiaena a dalších v provedení Mária Sedlára ze
Slovenska. Komorní filharmonie Ostrava s uměleckým ředitelem Rostislavem Hališkou
navštívila Opavu 11. srpna. Koncert, na němž účinkovali i zahraniční sólisté, se konal
ve Sněmovním sále minoritského kláštera a zazněla na něm hudba světových klasiků.
V září se konaly vinné trhy (vinobraní).
Bezručova Opava
Bezručova Opava letos oslavila padesát let.
Je až neuvěřitelné, že největší a nejstarší opavský festival se koná již celé půl století.
A oslavy to byly opravdu velkolepé. Programová nabídka zahrnovala známá jména,
jako jsou herci Jan Kačer, Jan Tříska, kytarista Štěpán Rak, hudební kapely Support
Lesbiens či Tata Bojs, hudební skladatel Miloš Šťědroň, varhaník a laureát Pražského
jara Petr Čech a další. Letošní ročník měl název Evropská duha nad bílým městem.
Název výstižně charakterizoval žánrovou pestrost a různorodost festivalu, který nabídl
kulturní pořady vztahující se k různým částem Evropy. Jedním z pojítek festivalu byla
osobnost Jana Ámose Komenského, kterému bylo věnováno několik koncertů, filmů
a největší festivalová výstava. Celkem bylo připraveno více než 70 programových
bloků a více než 20 doprovodných akcí.
Dlouholetou historií, ale především pak širokým žánrovým pojetím je festival
v republice jedinečný. Jeho podobu již více než deset let významně ovlivňuje městský
kulturní dramaturg Petr Rotrekl a festival pod jeho dramaturgickým vedením sklízí
diváckou

chválu.

O

bohatém

programu

letošního

kulatého

ročníku

svědčí

i 182stránkový průvodce festivalem. Jednou z největších festivalových událostí byla
velkolepá výstava Orbis Pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie odkazuje
na známá díla Jana Ámose Komenského. Výstava odkazuje na dílo, ale i na principy,
které Komenský prosazoval. Kolekce snových hudebních nástrojů, světelných přístrojů
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či zvukových stanů byla volně k dispozici. Výstava již prošla třemi městy, z toho také
Prahou, a po Opavě bude její zastávka ve Florencii.
Festival ozdobily také dvě hudební premiéry a dva křty nových hudebních alb. Byla to
Opava, kde poprvé zazněla nová skladba známého brněnského hudebního skladatele
Miloše Šťědroně Arianina fikce. A poprvé také zazněla skladba Antonína Tučapského
Zpěv radosti. Oba skladatelé se premiéry svých děl v Opavě zúčastnili. Nechyběla ani
řada koncertů, z nichž jmenujme koncert opavských rodáků varhaníka Petra Čecha
nebo klavíristy Lukáše Vondráčka. Velmi potěšující bylo vystoupení dětského sboru
Domino, které má na svém kontě řadu vystoupení po celé Evropě. Domino uvítalo
hudební celebrity – dirigenty Boba Chilcotta, Naomi Faran a Elisendu Carrasco –
a společně s nimi a dalšími hosty pokřtilo své nové CD. Další CD pokřtila také opavská
bubenická pospolitost Ivo Samiece Boris. V průběhu festivalu si návštěvníci mohli zajít
např. na irskou hudbu, židovský klezmer, slovenskou elektroniku či maďarský rock.
U příležitosti 50. výročí oslav Bezručovy Opavy převzalo dvanáct opavských
osobností, které se významně podepsaly na opavském kulturním, sportovním,
podnikatelském či vzdělávacím dění cenu města Opava. Město chtělo těmito poctami
vyjádřit poděkování za přínos životu ve městě či za šíření dobrého jména města.
Návrhy odsouhlasila jak městská rada, tak zastupitelstvo. Opava udělila dvě Medaile
statutárního města Opava, in memoriam, a deset Cen statutárního města Opavy
v různých oblastech:
Václav Kopecký, in memoriam, byl rodákem z Klatov, ale od šedesátých let až do
konce sedmdesátých let žil v Opavě. Medaili získal za válečné zásluhy během
2. světové války.
Evžen Hadamczik, in memoriam. Fotbalový trenér Evžen Hadamczik je spjat
s obdobím prvního novodobého vzestupu opavského fotbalu a také s trénováním
československé olympijské reprezentace. Zasloužil se o zkvalitnění opavské kopané
jako nikdo před ním. Jeho schopnosti jej nakonec vynesly až k práci pro olympijské
mužstvo.
Milan Rusek, David Straka – oba policisté zachránili letos v létě život osmileté dívce,
která se topila u splavu v Komárově. V době, kdy hlídka dorazila, byla již dívka několik
minut pod vodou. Po příjezdu ke splavu skočili do řeky. Potápěli se do hloubky tří až
čtyř metrů, aby tonoucí dívku našli.
Ivo Klimeš – tento architekt se narodil v Opavě a žije v Ostravě-Třebovicích. Výrazným
způsobem se podepsal na vzhledu Opavy tím, že provedl rekonstrukci významných
budov a náměstí. Mezi jeho práce patří Památník Petra Bezruče, Horní náměstí
s kašnou a koulí, rekonstrukce Slezského divadla a rekonstrukce České spořitelny.
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Zdeněk Jirásek – bývalý rektor se významným způsobem zasloužil o rozvoj Slezské
univerzity z hlediska organizačního zázemí a zkvalitňování podmínek studia a výuky.
Trutnovský rodák pracoval od začátku 80. let do začátku 90. let ve Slezském ústavu
Československé Akademie věd. Poté se stal pedagogem Slezské univerzity, kde byl
proděkanem, děkanem a rektorem. Je členem několika desítek vědeckých grémií
a přednášel na řadě zahraničních vysokých škol.
Walo Hinterberger – je od roku 2002 výkonným ředitelem Modelu Obaly, a. s. Model
obaly patří v Opavě k největším zaměstnavatelům. Walo Hinterberger aktivně
komunikuje s radnicí při konzultaci firemních záměrů a zajímá se také o záměry města
a to, jakým způsobem zapojit firmu do života města. Pro občany připravuje každoročně
zajímavé akce (např. prodejní trhy pro opavskou Charitu, výstavu ohrožených druhů
zvířat, dětskou akci Z pohádky do pohádky). V současné době je Model Obaly jedním
z vedoucích výrobců kartónových obalů v České republice a má výrobní a prodejní
stanoviště v České, Slovenské a Polské republice.
Petr Vaněk je herec, který se sice narodil v Bukovicích u Jeseníku, ale považuje se za
opavského rodáka. Herecky vyrůstal v Činoherním studiu Ústí nad Labem. Od roku
1974 začal působit ve Slezském divadle. V roce 1987 získal na 1. divadelním Festivalu
aktualit v roce 1987 hlavní cenu a cenu diváků. Od roku 1986 se věnoval také divadlu
jednoho herce. Vystupuje v zahraničí a stále hostuje ve Slezském divadle.
Evžen Trupar – opavský rodák má na svém kontě více než 100 operních a operetních
rolí, přes 1 000 vystoupení na estrádách, koncertní činnost, je autorem scénářů
k hudebně-zábavným pořadům. Původně byl profesí strojař a středoškolský profesor.
Vždy se ale věnoval profesionálnímu studiu zpěvu a nakonec začal divadelní kariéru.
Působil v ostravské operetě, a pak natrvalo zakotvil v Opavě. Konferuje také pořady
vážné hudby. Působil i jako asistent režie u mnoha hostujících režisérů, sám také tvořil
komornější projekty.
Jiří Siostrzonek je opavský rodák známý především jako pedagog, organizátor
kulturních akcí, zástupce vedoucího katedry Institutu tvůrčí fotografie, ředitel Kulturního
domu v Dolním Benešově a spolupořadatel opavských městských festivalů. V letech
1995–2003 byl vedoucím a dramaturgem Univerzitního klubu Slezské univerzity
v Opavě. Po mnoho let vedl filmový klub, organizoval a moderoval národní soutěže
audiovizuální tvorby Diafon v Opavě. Od roku 1990 organizuje v Opavě mezinárodní
festival

dokumentárních

filmů

„Jeden

svět“.

Je

režisérem

a dramaturgem

Gerontologického příležitostného divadelního souboru v Opavě, sám nebo s režisérem
Alešem Koudelou napsal několik divadelních her, řadu scénářů pro televizní
a rozhlasové pořady a vystoupení skupiny Děsně fajn.
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Olga Wajdová si zaslouží pozornost díky dlouholeté národopisné práci. Narodila se
v Hodoníně, ale už jako dítě se přistěhovala do Opavy. Jako pedagožka se věnovala
práci v pěveckém sboru či souboru písní a tanců. Společně s manželem obnovila
v roce 1978 dětský soubor Úsměv. O pět let později založila s manželem soubor Vrtek.
Díky úsilí manželů Wajdových se na Opavsku podařilo oživit lidové umění tohoto kraje.
Oba soubory pracují dodnes a paní Wajdová jim nadále pomáhá a radí. Vychovává
nejmenší tanečníky a děti učí úplným základům lidových tanců a písní.
Petr Žemlík je jednou z největších postav opavského fotbalu. V roli trenéra dovedl
v roce 1995 opavské mužstvo k historicky největšímu úspěchu – k postupu do I. ligy.
V následné sezóně se mu s nováčkem soutěže podařilo vybojovat účast v Intertoto
Cupu. V Opavě působil v letech 1990–1992, 1994–1997 a 2005–2007. Díky jeho
rozhodnutí se v Opavě letos podařilo oslavit 100 let klubového fotbalu.
Letošní Bezručova Opava se opravdu vydařila a více jak sedmdesátku programových
bloků a dalších doprovodných akcí navštívilo mimořádné množství návštěvníků.
Mezinárodní festival duchovní hudby
Už poosmé se konal v Opavě podzimní Mezinárodní festival duchovní hudby. Mezi
nejzajímavější koncerty patřil koncert pařížského souboru Carpe Diem, který přijel se
sakrální trilogií Hectora Berlioze Dětství Kristovo. Festival začal 7. října ve Stěbořicích
a trval až do konce měsíce. Tento festival pořádala Umělecká agentura Karla Kostery
se statutárním městem Opava, Maticí slezskou pod záštitou Ministerstva kultury České
republiky, biskupa Ostravsko-opavské diecéze, Mons. Františka Václava Lobkowicze.
Koncertem pěveckého sboru HARFA při kostelu sv. Vojtěcha a Pěveckého sboru
Stěbořice byl festival zahájen. Během festivalových dnů vystoupil i Filharmonický
dětský sbor Drážďany, Ostravský dětský sbor, Chlapecký sbor Stěbořice, Chrámový
sbor z Čadce, Chrámový sbor z Hradce nad Moravicí, Pěvecký sbor VOCAL KLUB
nevidomých a slabozrakých Praha, na varhanním koncertu vystoupil Matthias Braun –
Bad Neustadt Německo.
Svatováclavský hudební festival
Svatováclavský hudební festival je celorepublikový festival, který již po čtvrté zavítal
také do Opavy. Od 28. září do 28. října navštívil svým bohatým programem 23 měst
a obcí Moravskoslezského kraje. Letošní rok nabídl hudební lahůdku, kterou posluchač
může na živo zakusit jen velmi zřídka. Matouškovy pašije patří k vrcholu svého žánru.
Provedením tohoto monumentálního díla se představily renomovaný hudební soubor
Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 pod uměleckým vedením Václava Lukse.
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V rámci svatováclavského festivalu to bylo podruhé, co se koncert uskutečnil v kostele
sv. Václava.
Japonské kulturní dny
Hlavní událostí mimořádné akce byla česká premiéra japonské národní opery
YUZURU. Poprvé v Evropě ztvárnili tuto operu nejaponští umělci v japonském jazyce.
Akce je významnou součástí oslav 5. výročí obnovení diplomatických styků České
republiky s Japonskem. Kulturní dny začaly 11. října a trvaly do 18. října. Kromě opery
Yuzuru bylo i vystoupení světově proslulých hráčů na japonskou flétnu, pana
Hiroyukiho Koinumy a paní Tuniko Kaneko. V rámci prezentace japonské techniky
a kultury byl neoficiálním průvodcem Japonských kulturních dnů i robotek Paro
vyvinutý v laboratořích v Tsukubě, se kterou město Opava úzce spolupracuje.
Festivaly v loutkovém divadle
Hned dva zajímavé festivaly se uskutečnily v listopadu v loutkovém divadle. Festival
studentského amatérského divadla začal 8. listopadu a trval do 10. listopadu. Pátý
ročník mezinárodního festivalu outdoorových filmů trval od 15. do 17. listopadu. Na
prvním festivalu čekala na návštěvníky řada představení a divadelních seminářů se
zkušenými pedagogy. Druhý festival se věnoval snímkům ze zajímavých koutů světa,
z hor, divokých řek či divočiny.
Listopadový Karneval rozmanitosti
Osm prvních listopadových dnů hostila Opava festival upozorňující na všechny formy
diskriminace, který vznikl z podnětu organizace Člověk v tísni. Zaměřuje se především
na filmové dokumenty a nabízí nejen promítání, ale také debaty a diskusní večery
o formách diskriminace. Hlavní filmové pásmo se konalo od 5. do 8. listopadu v Domě
umění, další pak v klubu Modrá kočka a v Elimu.56

Slezské zemské muzeum
Slezské zemské muzeum v Opavě se s počtem svých sbírek řadí na třetí místo
v České republice. K jeho zařízením patří výstavní budova v sadech, Slezský studijní
ústav na Nádražním okruhu, Památník Petra Bezruče na Ostrožné ulici, výstavní
prostory a depozitáře oddělení společenských věd rovněž na Ostrožné ulici. Ředitelství
muzea se nachází na Tyršově ulici společně s muzejní knihovnou. V Blücherově paláci
56
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na Masarykově třídě najdeme přírodovědné oddělení. K muzeu patří také Arboretum
v Novém Dvoře, kde se nachází jedna z největších sbírek pěnišníků na území ČR,
dále pak unikátní pevnosti v Hlučíně-Darkovičkách a Památník II. světové války
v Hrabyni, který je v současné době v rekonstrukci. Také v arboretu se buduje nový
skleník, který by měl být veřejnosti přístupný v co nejkratší době.
Slezské zemské muzeum je významnou kulturní institucí na území města. Historická
výstavní budova slouží nejen jako hlavní expoziční objekt, ale také k pořádání výstav
a dalších kulturních a společenských akcí.
Válečné portréty – unikátní výstava, kterou mohli návštěvníci Pražského hradu vidět při
oslavách 60. výročí konce II. světové války. Více než sedmdesát unikátních
černobílých snímků, které byly pořízeny v průběhu II. světové války pod názvem „Lidé,
kteří zvítězili ve válce“, si mohli Opavané prohlédnout na počátku roku až do poloviny
dubna ve výstavní budově Slezského zemského muzea. Jednalo se o snímky
z východní fronty z let 1941 až 1945, které pořídili vynikající sovětští váleční
fotoreportéři, jakými byli Dimitrij Baltermanc, Max Albert, Anatólii Garanin, Georgij
Zelma, Ivan Šagin a další, kteří zdokumentovali počáteční boje na frontě, tažení
sovětských vojsk napříč zemí, utrpení civilního obyvatelstva, rozbořená města
a vypálené vesnice, postup armády směrem na západ i dobytí Berlína a osvobození
Prahy. Výstava byla připravena ve spolupráci s Velvyslanectvím Ruské federace
a s ruskou tiskovou agenturou Ria Novosti.
Milovníkům uměleckého řemesla nabídlo muzeum výstavu Historismus ve sbírkách
SZM. Téměř půl roku měli zájemci možnost podívat se na exponáty z porcelánu,
keramiky, skla, nábytku, textilu a produkce stříbrnictví a zlatnictví, které se svým
charakterem řadí k tzv. historizujícím stylům a proudům umění 19. století.
Památník Petra Bezruče přinesl zajímavou výstavu o básníku Janu Zahradníčkovi
s názvem „…bývalo u mne zotvíráno…“. Návštěvníci zde měli možnost se seznámit
s dosud neznámými rukopisy Zahradníčkových básní, dopisů a deníků, které poskytla
básníkova rodina.
Ve výstavním pavilonu Arboreta byla v dubnu zahájena výstava nazvaná „Naše duby“,
kterou připravil Miroslav Frank, a představil zástupce všech devíti druhů rostoucích na
našem území.
Od 18. října do 29. listopadu bylo možno ve výstavní budově Slezského zemského
muzea navštívit výstavu o papeži Benediktu XVI. Výstava nesla název Benedikt XVI.,
Dělník na vinici Páně. Výstava byla složená z velkoformátových fotografií, videoklipů,
dokumentárních filmů a knih, které souvisí s osobností papeže. Snahou této výstavy
bylo přiblížit papeže veřejnosti při příležitosti jeho 80. narozenin jako Josepha
Ratzingera, člověka, studenta, nastínit dráhu teologa, nabídnout jeho myšlenky,
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zprostředkovat papežovy cesty za křesťany po různých místech světa a přinést o něm
zajímavosti.57
Noc otevřených dveří na Hlásce
Jaká tajemství skrývá opavská Hláska, když se setmí? Co se děje v jejích chodbách
a zákoutích? Opavská radnice pozvala Opavany na neobvyklou večerní a noční
prohlídku historické věže. Město připravilo doprovodný program ke státnímu svátku
28. října. Šlo o netradiční akci s názvem Noc otevřených dveří na Hlásce. Prohlídky
začínaly v 18 hodin, na každé chodbě čekalo návštěvníky nějaké překvapení, někdy
pohádkové a někdy i strašidelné.
Výstavy o Joy Adamsonové
Praha, Ostrava a Opava hostily několik zajímavých výstav věnovaných opavské
rodačce Joy Adamsonové. V Opavě se uskutečnila výstava o africkém působení této
ochránkyně zvířat a beseda s nejbližšími žijícími příbuznými Joy Adamsonové.
Opavská výstava s názvem Divoká Afrika Joy Adamsonové byla zahájena v poslední
květnový den v Domě kultury Petra Bezruče a trvala do konce srpna. Součástí
vernisáže byla i stejnojmenná přednáška. Výstava se soustředila na ekologický přínos
Joy Adamsonové – jak přínos světový, tak v Keni, která se stala její novou vlastí.
V rámci výstavy byly představeny jednotlivé keňské národní parky, které pomáhala
zakládat a ve kterých prováděla své experimenty v navrácení zvířat do divoké přírody.
Výstava se dotkla také toho, jak vypadá její dědictví dnes, kdy jsou národní parky
ohroženy pytláky nebo vzrůstající chudobou v Keni. Hlavní organizátorkou této výstavy
byla Zuzana Beranová ze společnosti Eurotopia. Dne 6. června od 10 hodin se
uskutečnila beseda s nejbližšími příbuznými Joy Adamsonové – neteřemi žijícími
v Anglii.
V Praze v budově Českých center v Rytířské ulici se konala výstava s názvem
Opavské kořeny Joy Adamsonové. Akci pořádalo Ministerstvo zahraničí. V Ostravě se
konala stejná výstava jako v Opavě v prostorách zoologické zahrady.58
Opavská kina
Na konci ledna postihla opavské kino Mír těžká rána. Jeho provozovatel Bruno Pahler
zemřel, a tak muselo kino dočasně zastavit promítání filmů. Zákon totiž neumožňuje ze
dne na den svěřit provoz městského majetku novému zájemci, ale požaduje, aby
proběhlo nové výběrové řízení. Provoz kina je velmi nákladný, v loňském roce
57
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například kino skončilo s dvoutisícovou ztrátou. Návštěvnost kina byla v posledních
letech poměrně nízká. Průměrně vidělo jedno představení 40 lidí.
Výběr ze skvostů světové kinematografie zamířil do opavského kina Elektra. V rámci
Projektu 100 nás čekaly uznávané soudobé snímky i léta prověřená kvalitní díla. Hned
první únorový den se promítal jeden z nejlepších maďarských filmů Taxidermia. Filmy
Projektu 100 se promítaly od 1. února do 5. března každé pondělí a čtvrtek. Podstatou
Projektu 100 je každoroční distribuce deseti mimořádně kvalitních a oceňovaných filmů
formou putovní přehlídky ve vybraných kinech a v limitovaném termínu.
V roce 2007 skončila jedna velká opavská filmová éra, skončil provoz kina Elektra,
kina neobvyklého a osobitého. Prostory kina patří státu a stát se rozhodl, že už dál
nebude prostory pronajímat filmovým nadšencům, ale rozhodl se prostory prodat
majitelům přilehlé polikliniky. Ti jej využijí jako součást lékařského komplexu. Filmové
loučení s kinem Elektra se konalo 28. června úsměvným italsko-francouzským
snímkem Bio ráj, balancujícím na hranici sentimentu a nostalgie.
Kino Elektra mělo v Opavě dlouhodobě postavení místa, kam si Opavané mohli zajít
na velmi dobré filmy, které jinak nebyly snadno k vidění. Zasloužili se o to lidé, kteří se
podíleli na chodu filmových klubů působících v Elektře. Tři dlouholetí šéfové
opavského filmového klubu mají ke kinu silný vztah. Je však potřeba říci, že konec kina
není jen důsledkem rozhodnutí státu, ale také důsledkem chování lidí. Návštěvy
klasických kin výrazně klesly a lidé dávají přednost domácímu promítání nebo
multiplexům. Jiří Siostrzonek z opavského Institutu tvůrčí fotografie vedl filmový klub
v osmdesátých letech minulého století. „Elektra je pro mě vyloženě srdeční záležitost.
Strávil jsem tam 15 let a byla to éra, kterou jsem si nasál. Býval jsem v kině často,
abych dýchal atmosféru, sledoval, které filmy lidí okouzlí,“ komentuje konec Elektry
Siostrzonek. Kromě filmového klubu se podílel také na chodu Filmového klubu
mládeže, který nabízel filmy přemýšlivým středoškolákům, a klubu přátel sovětského
filmu. Pod rouškou komunistům sympatického názvu se ale často promítaly kvalitní
ruské, ukrajinské, ázerbájdžánské a další snímky, někdy dokonce filmy, které by
nebyly komunistům příliš po chuti. Filmový publicista Miroslav Beinhauer se podílel na
klubovém chodu nejdříve společně s Jiřím Siostrzonkem a pak mu v devadesátých
letech udával tón. I pro něj je Elektra důležitá etapa v jeho pracovním životě. „Prošel
jsem kina po celé Evropě. A Elektra patří k několika málo kinům, které mají svůj typický
odér. Odér, který si kino zachovalo dodneška,“ říká. Elektra měla výhodu také v tom,
že měla neopakovatelný interiér. Přežila nástup širokoúhlého filmu, který se stal
osudným například pro kino Odboj. Provoz kina Elektra začal v roce 1927 a kino
promítalo v podzemních prostorách tehdejší nemocenské pokladny (dnešní poliklinika).
V roce 1959 založili manželé Vojtovičovi Klub přátel filmového umění, který výrazně
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udál tón tomu, co se v Elektře promítalo. Opavský klub patřil ve své době k nejstarším
tohoto druhu v republice.59
Junák – svaz skautů a skautek ČR (okres Opava)
Na počest 100. výročí vzniku skautingu – na sv. Jiří, patrona skautů – vytvořili skauti
a skautky v Opavě na Dolním náměstí pevný kruh bratrství a přátelství. Junácký rok
2007 proběhl, stejně jako ty předcházející, v pilné a smysluplné práci, při
uskutečňování nejrůznějších činností dětí, mládeže i činovníků v souladu se zásadami
stanovenými zakladateli skautského hnutí. Ti starší, vůdcové a rádcové oddílů, se po
celý rok snažili těm mladším, vlčatům, světluškám, skautkám a skautům, připravovat
zajímavý, pestrý, ale také výchovný program, který má vést mladé lidi ke skutečným
životním hodnotám. V dnešní době, kdy je skauting jednou z tisíce možností, jak trávit
volný čas, hledají skauti nové způsoby, jak konkurovat počítačovým hrám, filmům,
televizi, hudebním vydavatelstvím.
Rok 2007 probíhal ve znamení volebních sněmů ve střediscích, okresech, krajích
a všechno to vyvrcholí v dubnu 2008 na Valném sněmu Junáka v Havířově, kterého se
zúčastní pět delegátů z našeho okresu. Rok 2007 byl také rokem 100. výročí vzniku
světového skautingu. V roce 2007 bylo registrováno v okresní organizaci celkem
424 členů v šesti střediscích, která řídila celkem 15 oddílů mladších členů, 3 kluby
oldskautů a 1 kmen roverů a rangers. Aby získali nové členy, pořádali pro
neorganizovanou mládež veřejné akce a na tábory přijímali i neorganizované děti.
Hlavní výchovná činnost probíhá v oddílech. Ty se dále dělí na šestky (u mladších
děvčat světlušek a žabiček a chlapců vlčat) a družiny (u starších skautek a skautů).
Systému výchovy v malých skupinkách se říká družinový systém. Pod vedením svého
rádce si družiny samy připravují větší či menší část programu. Okresní rada Junáka ve
spolupráci se středisky v roce 2007 zorganizovala tyto hlavní akce: čekatelské
zkoušky, 10. ročník turnaje v minifotbale v tělocvičně na Tyršově stadionu v Opavě,
výstup k mohyle na Ivančinu v Beskydách, okresní kolo Svojsíkova závodu v Novém
Jičíně, Dětský den ve Skautském domě v Opavě, 18. ročník Vánočního turnaje ve
hrách.
Vyvrcholením celoroční činnosti každého oddílu jsou tábory. Konají se zpravidla dva
týdny v přírodě stranou od civilizace. Tábor je postaven většinou na zelené louce a po
dokončení je rozebrán a tábořiště uklízeno tak, aby po tábořících nezbyly žádné
stopy. V roce 2007 se uskutečnilo celkem 12 stálých táborů a jeden putovní vodácký
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tábor na Ohři, kterých se zúčastnilo 327 dětí do 18 let, o které se staralo 93 dospělých
činovníků a činovnic.
V roce 2007 se uskutečnila řada náročných investičních akcí ve Skautském domě na
ulici Na Nábřeží. Bylo instalováno nové plynové topení do celé budovy, byla provedena
náročná oprava střešní krytiny, nové vstupní dveře, opraven přístřešek nad vchodem,
vymalovány chodby a sociální zařízení. Na tyto práce byly částečně použity vlastní
prostředky, podstatný díl tvořila finanční výpomoc z ústředí Junáka, města Opavy,
Moravskoslezského kraje a firmy IVAX Pharmaceuticals, s.r.o.60

Kulturní a zábavné akce
Jazzový ples
17. února se konal na ZK Ostroj Opava Na Rybníčku již devátý jazzový ples. K tanci
hrál Dixieland Jazz Band Olomouc, vystupovaly břišní tanečnice, návštěvníky čekala
také módní přehlídka a ukázka líčení Nejaty Lenky Střílkové.
Velikonoční a vánoční jarmarky
Mezi kulturní a zábavné akce na území města bezesporu patří také velikonoční
a vánoční jarmarky, které provází bohatý kulturní program. Letošní Velikonoční jarmark
byl zahájen 1. dubna na Horním náměstí. Stánky s ručními výrobky a různými
velikonočními pamlsky byly otevřeny každý den od 9 do 18 hodin až do 7. dubna.
Každý den byl připraven také bohatý kulturní program, v němž se představily opavské
hudební, taneční i divadelní soubory. Připravena byla také velikonoční soutěž pro děti.
Velikonoční výstava
Velikonoční výstavu prací klientů připravil také Ústav sociální péče Marianum. Byla
připravena celá škála výrobků terapeutických dílen jako například keramika, proutěné
zboží, tkané koberce, ubrusy a jiné.
Velká zvířecí výstava v kostele sv. Václava
Zachování života na zemi a celé jeho rozmanitosti, to bylo hlavní téma této unikátní
výstavy konané v období 11.–27. května v kostele sv. Václava společností Model
Obaly. Výtěžek této výstavy byl věnován na provoz Stanice pro handicapovaná zvířata
v Bartošovicích a psí útulek v Opavě. Model připravil akci v rámci svého projektu
Nebuďme lhostejní. U příležitosti výstavy byly konány také besedy s předními
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osobnostmi v oboru, např. Stevem Lichtagem (autor řady filmů o životě velryb, bílých
žraloků apod.), Michaelem Havasem (filmařem a znalcem života brazilských indiánů)
a ředitelem pražské ZOO Petrem Fejkem.
První veřejná tančírna
Těm, kterým se líbí latinskoamerické rytmy a chtějí si občas zatančit ča-ču, rumbu,
salsu či jiný tanec této skupiny, je určena veřejná tančírna, která byla otevřena od
7. ledna až do konce dubna vždy v neděli od 17 do 20.45 hodin v Raketě na Krnovské
ulici. Tančírnu pořádala taneční škola Vítr.
Opavský masopust
Středisko volného času spolu s městem připravilo na závěr masopustního času
Masopustní rej masek, který se konal v sobotu 17. února. Rodiče s dětmi měli možnost
si přijít do SVČ na Husově nebo Jaselské ulici vyrobit masopustní masky. Z obou míst
pak v 15 hodin vyšel průvod masek na Horní náměstí, kde od 15.30 hodin byla
připravena zábava – karneval s medvědem, vystoupení divadla Studna z Hluboké nad
Vltavou s pohádkou „O Bajajovi“, ale také kejklíři a herci na chůdách.
Opavsko-ratibořský kalendář 2007
Znáte dobře Opavsko? Navštívili jste někdy Ratibořsko? Právě to můžete najít
v novém opavsko-ratibořském stolním kalendáři, který vydalo město Opava ve
spolupráci se svým polským partnerským městem Ratiboř. Jeho letošní vydání bylo
zaměřeno na turistické zajímavosti Opavského Slezska a Země Ratibořské. Kalendář
byl vydán v nákladu 3 000 ks a byl spolufinancován z Fondu mikroprojektů programu
Evropské unie INTERREG III A Česká republika – Polsko.
Nové logo města Opavy
S novým logem se dnes setkáme již na mnohých upomínkových předmětech, tiscích,
na stránkách Hlásky či na novém vlaku mezi Opavou a Ostravou. Logo bylo vytvořeno
v druhé polovině loňského roku. Je součástí grafického manuálu města, který radnice
začala postupně zavádět do praxe od Nového roku. Manuál obsahuje návrh vizitek,
visaček pro zaměstnance, hlavičkových papírů, razítek a dalších. S logem se již dnes
setkáváme na akcích města, plakátech, v místech, kde město poskytuje podporu. Logo
vytvořili grafici na základě pověsti o založení Opavy. Pověst praví, že město vzniklo na
místě, kde se dva mocní páni hádali o jednoho páva nabízeného kupcem. Pak se
usmířili a rozhodli se, že místo, kde se hádali o páva, nazvou Opavou. Logotyp města
je vysvětlen také slovní hříčkou vycházející z názvu města O-PAV-A. Barevnost loga
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vychází z erbu města (červená a stříbrná, potažmo šedá), bílá barva v negativu
charakterizuje „bílou Opavu“.
Setkání s Milošem Horanským
Dne 16. května se v Moravské kapli Domu umění konalo zajímavé setkání
s divadelním režisérem, básníkem a vysokoškolským profesorem Milošem Horanským.
U této příležitosti se konal křest jeho básnické sbírky Amortale s ukázkami
z Horanského tvorby. Ukázky přednesli Ivana Lebedová, členka činohry Slezského
divadla, a Emanuel Křenek, držitel Ceny Petra Bezruče. Na klavír doprovázel Lukáš
Poledna. Pak následovala autogramiáda a beseda s tvůrcem. Akci pořádalo statutární
město Opava pod hlavním patronátem Slezské univerzity, Slezského divadla a firmy
Unicont.
Záznamy intimity
Komponovaný hudebně-poetický pořad k připravované knize Záznamy intimity se
konal 26. května v Café Evžen. Opavské autorky střední generace se snaží o přiblížení
ženského pohledu na svět. Gabriela Kubová (text) a Jitka Škarohlídová (ilustrace)
přitom usilují o to, aby byly poetické a výtvarné složky sbírky vzájemně propojeny.
Ukázky ze sbírky přednesla Anna Polívková, hudební doprovod tvořili P. D. Dvorský
(kontrabas), Adam Tvrdý (kytara), Vladimíra Krčková (zpěv). Každý návštěvník dostal
originální grafický list s ukázkou básně a ilustrace. Akci pořádalo město Opava.
Pořad o kanadské divočině
Cestovatel Leoš Šimánek připravil pořad o životě v kanadské divočině. Společně se
svou manželkou a jedenáctiletým synem strávil rok ve srubu na břehu jezera Clark,
dvě stě kilometrů od nejbližší civilizace. Šimánek přiletěl do kanadské divočiny
hydroplánem, kterým se nechal dopravit i několik domácích zvířat včetně prasat, kozy
či slepice. Rodina žila ve srubu, který postavil Šimánek při jedné z dřívějších cest.
Spojení se světem zajišťovala vysílačka. O svých zážitcích sepsal knihu a věnoval se
v ní těm nejzajímavějším příběhům, které během roku prožil. Letos sedmdesátník
Šimánek až do poloviny sedmdesátých let minulého století pracoval jako stavební
inženýr. Od roku 1975 se věnuje cestování, psaní a fotografování. Vydal už mimo jiné
i knihy o cestách do Ruska, na Nový Zéland nebo do Tichomoří. Pořad s diapozitivy
z kanadského pobytu se konal v kině Mír 15. října.
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Mladí tanečníci mistry republiky
Poprvé v historii má opavská taneční škola při Holos centru šanci zasoutěžit si na
Mistrovství světa v dance formation. S choreografií Milana Hrabánka „Růžový valčík“
se skupina stala na jaře mistrem ČR v plesových formacích pro rok 2007 dospělých.
Benefiční koncert Olgy Procházkové
V neděli 4. listopadu se konal benefiční koncert Olgy Procházkové, sólistky opery
Slezského divadla v Opavě, a jejích hostů. Koncert byl věnován životnímu
a uměleckému jubileu operní pěvkyně.
Koncert Nezmarů a Hanky Zagorové
Dva velké koncerty známých českých hudebních veličin mohli Opavané navštívit
během listopadu. 14. listopadu v kostele sv. Václava se představila jihočeská folková
skupina Nezmaři s novým programem a křtem hudebního alba. 28. listopadu v kině Mír
vystoupila hudební stálice Hana Zagorová s Petrem Rezkem.
Podzimní Country širák
Již potřinácté se 17. listopadu v 19 hodin v sále KD na Rybníčku rozezněly první tóny
country hudby. Širák, to je soutěžní přehlídka country kapel opavského okresu. Letos
své umění předvedly skupiny: Opavská IV, Country s. r. o., Zálesáci, Kamdáti,
Karavana, Stašeko a skupina Azyl, která je každoročním pořadatelem.
Vlastivědné listy o Opavě a Opavsku
V říjnu vydala Matice slezská druhé číslo letošního 33. ročníku Vlastivědných listů
Slezska a severní Moravy. Přinesly mimo jiné informace o úspěšné pražské výstavě
Slezsko – perla v České koruně a o moravských enklávách ve Slezsku. Další články
jsou věnovány působení Otto Wenzelidese, památným stromům Moravskoslezského
kraje a vítkovské tkalcovně hedvábí fy Trebitsch. Čtenáře pobaví karikatury činovníků
a přátel opavského bruslařského spolků od R. Assmanna.
Vánoční trhy 2007
Komu se poštěstí, aby mu na narozeniny zazpívaly stovky a stovky lidí na Dolním
náměstí? Malý Šimon takové štěstí měl. Na vánočních trzích mu zazpíval svou
narozeninovou píseň populární skladatel a písničkář Jaroslav Uhlíř.
Vánoční trhy nabídly prochlazenému městu horké punče a medovinu, koláče či vonící
klobásy a také koncerty pěveckých sborů, lidových souborů a známých hudebních
skupin či hvězd. Na Horním náměstí mohly děti posílat přání Ježíškovou poštou či se
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podívat na lidový Betlém, zajít na některé z divadelních vystoupení, zasoutěžit si.
Dolnímu náměstí dominoval hudební program. Městský vánoční strom se rozsvítil na
Mikuláše a celý večer se centrem proháněli čerti a andělé v doprovodu svého patrona.
Vedení města tentýž den odměnilo děti, které vyrobily ozdoby na vánoční strom
a vánoční stánky. Mezi nejúspěšnější koncerty patřil koncert Jaroslava Uhlíře, který
rozezpíval pohádkovými písničkami celé náměstí, či koncert Marcela Woodmana, jenž
dokáže návštěvníky trhů roztancovat i v největším mrazu. Slovenské návštěvníky trhů
velmi potěšilo vystoupení čtvrté finalistky první řady soutěže Slovensko hledá
superstar Zdeňky Predné.
Oblast památkové péče
V roce 2007 se pokračovalo na dokončení městských lázní – koupaliště, které byly
v tomtéž roce předány veřejnosti k užívání. Pro varhanní školu byla provedena oprava
interiéru internátu na Beethovenově ulici. K rozzáření kostela sv. Ducha na
Masarykově ulici přispělo i restaurování soch na kostele.61

Osobnosti kultury
Petr Čech dosáhl úspěchu, kterého může člověk dotáhnout jen jedenkrát za sedm let.
Opavský klavírista a varhaník Petr Čech vyhrál loni jeden z nejprestižnějších
hudebních festivalů na světě – Pražské jaro. Syn známého opavského varhaníka Jana
Čecha byl hostem i letošního ročníku Pražského jara a Opava si vybrala Petra Čecha
jako hudebníka, který na konci léta slavnostně zahájil významné a kulaté festivalové
narozeniny Bezručovy Opavy. Petr Čech patří bez nadsázky k české interpretační
špičce. Studoval na prestižní evropské škole ve Stuttgartu, v současné době je
posluchačem doktorandského studia na VŠMU v Bratislavě. Je varhaníkem v chrámu
Matky Boží před Týnem, kde jsou pravděpodobně ty nejlepší české varhany. Už před
vítězstvím na Pražském jaru získal řadu významných cen (např. laureátský titul
v mezinárodní soutěži O evropskou hudební cenu v Lucembursku). Svou hudební
cestu začal v šesti letech. Otec, muzikant, jej přihlásil na klavír a hra na klavír jej velmi
bavila. Postupně přešel na varhany s přechodem na konzervatoř. Po ostravské
konzervatoři

vystudoval

Akademii

múzických

umění

a

německou

Staatliche

Hochschule für Musik und Darstelende Kunst ve Stuttgartu. Studoval ve třídě profesora
Jona Laukvika, světové varhanické veličiny. Vítězství na Pražském jaru si Petr Čech
velmi cení. „Pražské jaro je pojem sám o sobě. V mezinárodních varhanních soutěžích
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se řadí mezi jednu z nejprestižnějších soutěží. Ta soutěž se pořádá v daném oboru
jednou za sedm let, takže člověk nemá možnost se jí vícekrát zúčastnit. O to více
stoupá soutěž na kvalitě a člověka to zavazuje, aby dál na sobě pracoval,“ říká Petr
Čech. Opavu považuje Petr Čech za město vlídné k varhaníkům. Opava má spoustu
výborných nástrojů a pro varhaníky je tady výborné zázemí. Město pořádá soutěž
mladých varhaníků, která má v mezinárodní varhanické komunitě dosti významné
postavení. Za nejcennější opavské varhany se považuje pozitiv ve výstavní budově
Slezského zemského muzea. Opomenout nelze ani nástroj v konkatedrále. Mezi dva
nejoblíbenější Čechovy skladatele patří J. S. Bach a Petr Eben. Jeho recitál na
Pražském jaru (2. června) byl složen právě z děl Petra Ebena a J. S. Bacha. Na
počátku dubna začal pracovat se zlínskou filharmonií na Ebenově prvním varhanním
koncertu, který si Opavané vyslechli při zahájení 50. Bezručovy Opavy.
Vladimír Terš je jedním z lidí, kteří mají významný podíl na záchraně cenných
výstavních a koncertních prostor. Jako restaurátor a malíř v kritické chvíli před demolicí
našel v kostele sv. Václava vzácné fresky z doby Karla IV. Jeho nález pomohl zvrátit
demoliční rozhodnutí. Teršovy restaurátorské zásluhy a malířské počiny připomněl ve
druhé polovině ledna televizní dokument věnovaný jeho práci. Jeho čtyřicet let staré
restaurátorské práce v kostele sv. Václava jsou pracemi, které se bezprostředně
dotýkají dnešního města. Celý historický komplex měl opravdu namále. Dva
renomovaní odborníci z Prahy a Bratislavy prohlédli svatováclavský kostel a podle
jejich mínění neskrýval nic cenného, co by mohlo zvrátit plánovanou demolici.
Posledním odborníkem, který si kostel mohl ještě prohlédnout, byl Vladimír Terš.
Terš si během své profesní kariéry vypracoval své osobní postupy restaurátorských
prací a jednu z metod pak použil i v kostele. Rozhodl se, že celou omítku opatrně
sundá, zpevní podkladový povrch a pak omítku vrátí na své místo. Vybral si vhodný
papír, který natřel gobelínem, a po vyfoukání ho přitlačil na vápennou vrstvu. Až vše
ztvrdlo, přelepil komplex gázou a rozdělil na menší díly, které pak rozřezal zubní
vrtačkou. Postupně to sundal, udělal novou omítku a pak díly přilepil zpět. A malba
držela a nepropadala se. Terš našel v kostele několik cenných maleb z doby Karla IV.
První z nich byla malba klečící postavy označené nápisem Nicolaus Victor (Mikuláš
malíř). Nález gotických fresek byl jedním z důležitých argumentů, které vedly ke
zrušení demoličního výměru.
Vladimír Terš (1920) je rodák z brněnského předměstí – z Tuřan u Brna. V roce 1957
se přestěhoval z Prahy do Opavy a žil zde třiadvacet let. Poté se odstěhoval do
Hradce nad Moravicí, kde žije dodnes. Vyučený fotograf se na konci druhé světové
války přihlásil na Akademii výtvarných umění v Praze a stal se restaurátorem obrazů
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a maleb. Během studií získal stipendium na Akademii výtvarných studií v Paříži. V roce
1951 si připsal na své profesní konto první velký úspěch. V Českém Krumlově odkryl
fresky na bývalém měšťanském domě velkého jihočeského rybníkáře Jakuba Krčína
z Jelšan. Mimo jiné pracoval také na několika domech v Českých Budějovicích či
v Betlémské kapli v Praze. Pro Opavu a Opavsko jsou významné především jeho
regionální restaurátorské práce zničených obrazů po druhé světové válce a jeho
nálezy, které Opavě pomohly zachránit Dům umění a kostel sv. Václava. Mezi jeho
největší počiny patří restaurování cyklu obrazů Alfonse Muchy Slovanská epopej.
Podle Dr. Marie Schenkové ze Slezského zemského muzea jsou zajímavé jak Teršovy
restaurátorské práce, tak i jeho malířská díla. Zejména pak jeho francouzské období,
kdy Terš maloval v Provance.
Opava se rozloučila s Milošem Kačírkem. V první polovině měsíce dubna zasáhla
opavskou veřejnost smutná zpráva. Na Velikonoční pondělí zemřel v nedožitých
dvaasedmdesáti letech jeden z nejznámějších opavských výtvarníků, významná
osobnost opavské výtvarné školy Miloš Kačírek. Tento tasovský rodák výrazně ovlivnil
opavský výtvarný život. V polovině 80. let se velkým dílem zasloužil o vybudování
výtvarné školy v areálu bývalého dominikánského kláštera. Vychoval několik
studentských generací, přičemž řada jeho žáků později získala cenná umělecká
uznání (například pětice z nich získala zlatou indickou Nehruovu medaili). Grafik
Kačírek byl i tvůrcem nové metody – techniky papírorytu ze suché jehly (touto metodou
ilustroval více než desítku knih). Maloval portréty, karikatury atd. Vystudoval brněnskou
umělecko-průmyslovou školu, poté český jazyk a výtvarnou výchovu na Palackého
univerzitě. Od roku 1958 začal působit v Opavě. Získal několik uznání a cen, např.
v roce 1994 Cenu ministerstva školství, v roce 1999 Cenu Petra Bezruče. Sám o sobě
většinou hovořil jako o pedagogovi a vyhýbal se tomu, aby hodnotil vlastní práci. Vždy
dával najevo, že jsou mu Opava a rodný Tasov blízké. Tasovským dlouho ilustroval
místní kroniku a ilustroval i titulní list opavské městské kroniky.
Pokud si Opavané dávají schůzku v centru města, velmi často se sejdou „u koule“.
A byl to právě architekt Ivo Klimeš, který na začátku sedmdesátých let vtiskl Hornímu
náměstí tvář, kterou známe do dneška. Tvář, kterou generace dnešních opavských
třicátníků považuje za samozřejmou. Horní náměstí ale není jediné místo v Opavě, kde
architektonický rukopis Ivo Klimeše najdeme. Opavský rodák, který většinu života
pracoval v Ostravě, jej vtiskl i Památníku Petra Bezruče na Ostrožné ulici, na začátku
90. let navrhl rekonstrukci Slezského divadla, před dvěma lety se podílel na
rekonstrukci historické budovy České spořitelny a nedávno připravil návrh opavského

97

Obecního domu. Za tyto práce mu radnice na konci září udělila Cenu statutárního
města Opavy.
Po studiích se Ivo Klimeš začal hlásit do různých architektonických soutěží. Zajímala
jej především divadla. V roce 1968 vyhrál soutěž na nové divadlo v Mostě. Je to jedna
ze staveb, které byly zařazeny i do reprezentativní publikace 20. století české
architektury. K projektování Horního náměstí v Opavě se dostal po menší práci na
Památníku Petra Bezruče. Největšími hodnotami náměstí byly divadlo, Hláska a pak
kostel, který tak úplně není součástí náměstí. Hledal tvar náměstí, který by
koncentrovaně stahoval síly doprostřed. Napadla ho koule. Další práci v Opavě mu
přinesla devadesátá léta, kdy navrhoval rekonstrukci Slezského divadla.
Když se v Opavě na Štěpána hraje v některém z kostelů Česká mše vánoční, je u toho
vždy Karel Kostera. Zpívá, diriguje – sbormistr, varhaník, zpěvák, pořadatel koncertů,
ale i zkušený cukrář či vášnivý sběratel. Karel Kostera i ve svých sedmdesáti letech
vede několik různorodých pěveckých sborů. Organizuje koncerty i hudební festivaly,
pořádá výstavy. Hraje a zpívá při svatebních obřadech a pohřbech.
Už šedesát let hraje v kostele na varhany, z toho čtyřicet let ve stěbořickém kostele.
Již v raném dětství jej otec nutil hrát na harmonium kostelní písničky. Později, když jej
muzika sama chytla, začal ji studovat soukromě a s chutí: varhany, violoncello, klavír
a později absolvoval lidovou konzervatoř v Ostravě – sólový zpěv a dirigování. V roce
1971 založil pěvecký sbor Stěbořice a začal organizovat koncerty vážné hudby. Karel
Kostera je znám nejen v Opavě a blízkém okolí, ale se svými soubory se zúčastnil
mnoha celostátních i mezinárodních přehlídek a soutěží. Kdyby nebylo Karla Kostery,
opavská hudební nabídka by určitě byla mnohem chudší. A nevěnuje se jen hudbě.
V loňském roce začal pořádat také výstavy. Je sběratelem nábytku, nářadí, nástrojů,
nádobí i církevních potřeb. V loňském roce uspořádal velkou výstavu ze svých sbírek
ve Stěbořicích a letos na podzim představil v Opavě v minoritském klášteře celou škálu
liturgických věcí. Kromě kancionálu, sošek, svatých obrázků, vystavoval také svou
sbírku křížů, řadu hudebních nástrojů a věci lidové tvořivosti jako např. hrkačky.
Na rozsáhlý umělecký počin Ivy Mrázkové, který ve druhé polovině dubna představila
v hlavním městě Lucemburska, se přijel podívat španělský král Juan Carlos
s manželkou Sofií a lucemburský velkovévoda Henri von Luxemburg se ženou.
Výtvarně pojatá replika jedenačtyřicet metrů dlouhého renesančního sálu plného
portrétů významných osobností 16. století a dobových bitev působila impozantně.
Opavská rodačka Iva Mrázková sklízela zasloužený úspěch.
Iva Mrázková už zhruba dvacet let žije a tvoří v Lucembursku. Rozhodnutí žít jinde než
v komunistické zemi v ní uzrálo na konci vysokoškolských studií, v době, kdy získala
stipendium na Akademii Pietra Vanucciho v italské Perugii. Její umělecký záběr je
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poměrně široký: sochy, figurální malby, ruční tkaniny a další. Mimo to ještě vede
umělecké kurzy. Její práce najdete například v Muzeu moderního umění v Monaku,
v královské knihovně v Bruselu, v lucemburském muzeu národní historie, ale třeba i na
mnoha velvyslanectvích, ve velkých bankovních domech či ve velkých firmách. Má za
sebou desítky samostatných i kolektivních výstav (Paříž, Praha, Berlín, Katovice,
Štrasburk, Nové Mexiko atd.) Svá díla podepisuje jako IVA. V roce 1995 pracovala na
pěti freskách v kostele sv. Martina v Dudelangi. Šlo o nové malby, které tvořila podle
fotografií. Díla se jí povedla a dovedla ji k jiné, velkolepé výstavě. Přizvali ji k projektu
do

Národního

muzea

historie

a umění,

velké

výstavě

o německém

princi

a lucemburském velkovévodovi Pierre Ernestu de Mansfeld, jednom z významných
evropských šlechticů, který zasáhl do dějin hned několika zemí a nechal v Lucemburku
postavit zámek. Ten je dnes v ruinách a Iva Mrázková dostala za úkol vytvořit repliku
zničeného

jednačtyřicet

metrů

dlouhého

slavnostního

sálu.

Podle

dobových

dokumentů bývalo v sále 150 obrazů a 150 soch. Část obrazů měla udělat
v perspektivě a část inscenovat v původní podobě. Mimo jiné to znamenalo vytvořit
40 portrétů o rozměrech 62x46 cm. Kromě portrétů vládnoucích rodů měly být součástí
sálu obrazy bitev, kterých se Mansfeld zúčastnil. Portrétům vévodil 180 cm vysoký
obraz Karla V. Tento úkol jí přinesl nejen umělecké, ale i velké společenské uznání,
a to v podobě slavnostní návštěvy španělského královského páru a lucemburského
velkovévodského páru. V letošním roce ještě Ivu Mrázkovou čeká práce na knize ve
spolupráci

s mladou

lucemburskou

autorkou

Katjou

Rausch

o

dvanácti
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nejvýznamnějších ženách lucemburské historie (od 12. stol do 20. stol.).
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Hláska, 2007.
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
Na území města působí několik církví. Největší z nich je římskokatolická církev, která
spadá pod Ostravsko-opavské biskupství. Biskupství má sídlo v katedrále Božského
Spasitele v Ostravě a v Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě. Patronem
biskupství je sv. Hedvika. Jeho rozloha je 6 273 km2, žije zde 1 315 mil. obyvatel,
z toho 420 tisíc je katolického vyznání. Biskupství má 11 děkanátů, 276 farností,
207 kněží (z toho 55 řeholních), 58 kostelů a kaplí.
Opavský děkanát patří svou polohou i počtem věřících k největším. Děkanský chrám
Nanebevzetí P. Marie se stal po zřízení diecéze konkatedrálou, kde biskup tradičně
uděluje jáhenské svěcení. Mimo děkanský kostel se nachází v Opavě další kostely,
a to sv. Vojtěcha, sv. Jana, sv. Kateřiny, Petra a Pavla, sv. Hedviky, nový kostel
v Kylešovicích a dále kostely u klášterů.
V Opavě působí několik řeholních společenství – klášter minoritů, Řád bratří domu
Panny Marie Jeruzalémské, Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka
z Asissi v Opavě, Kongregace Dcer Božské Lásky, Milosrdné sestry Panny Marie
Jeruzalémské a Kongregace Chudých školských sester Naší Paní. Dále zde působí
dvě církevní školy a jedna církevní konzervatoř.
Mimo Římskokatolickou církev je zde také Náboženská obec Církve československé
husitské v Opavě se sídlem na Olbrichově ulici a působí zde také Církev adventistů
sedmého dne na Olomoucké ulici.63

63

Zpráva Biskupství Ostravsko-opavského za rok 2007.

100

SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Nejlepší sportovci Opavska
Vyhlášení ankety nejlepších sportovců Opavska skončilo bez velkých překvapení,
většinou podle předpokladů, ale za jasné a jednoznačné sportovní úspěchy. Více než
dvacítka nejlepších regionálních sportovců a sportovních trenérů přebrala v polovině
února ceny v sedmi různých kategoriích ankety o nejúspěšnějšího sportovce
a sportovní kolektiv za rok 2006. Předání proběhlo na slavnostním večeru ve Slezském
divadle. Program předávání cen doplnili několika výstupy sólisté Slezského divadla
a opavské gymnastky.
Hned v úvodu večera převzal cenu za sportovní výkon roku dálkový plavec David
Čech, který loni přeplaval kanál La Manche v obou směrech. Cenu za Fair play získal
kouč volejbalistů Martin Denár, který ještě loni jako hráč přiznal ve vypjatém
čtvrtfinálovém zápase proti Českým Budějovicím teč. Týmovou kategorii vyhráli
volejbalisté před pětinásobnými mistryněmi ČR v ledním hokeji a dorosteneckými atlety
Sokola Opava. Sportovní ocenění olympijského roku dostal kouč hokejové
reprezentace Alois Hadamczik. Nejlepším hendikepovaným sportovcem byl už
poněkolikáté Petr Szalaczi, stříbrný na republikovém mistrovství v benschpressu
a bronzový v hodu diskem. Nejlepším juniorem byl vyhlášen tyčkař Jan Kudlička, který
skončil pátý na juniorském mistrovství světa v Pekingu, druhý skončil běžec Jakub
Holuša, loni pětinásobný mistr republiky (např. 1500 m či 3000 m), a třetí kanoistická
dvojice Marek Šindler a Jonáš Kašpar.
V kategorii dospělých vyhrál juniorský mistr světa v travním lyžování (slalom) Jan
Gadravský, druhá skončila Pavla Stankeová, která vyhrála Světové hry bojových
sportů v kategorii thajský box do 54 kg, a třetí skončil volejbalista Michal Masný.
Čtvrtou příčku obsadil několikanásobný republikový medailista ve střelbě z polní kuše
Dalibor Lhotský, pátá skončila kanoistka Petra Slováková.
Kristýna Jedličková a Jonáš Kašpar
Jonášovi je patnáct, Kristýně šestnáct let. Poznali už velký úspěch i to, čím se za velký
úspěch platí. Jonáš Kašpar je dvojnásobný mistr republiky ve vodním sjezdu
a slalomu,

člen

juniorské

reprezentace

v dublu.

Kristýna

Jedličková

vyhrála

celorepublikové finále základních škol v plavání a jako jediná žákyně základní školy
z České republiky se dostala na světovou gymnaziádu do Řecka mezi studenty
středních škol. Jonáš i Kristýna patřili do skupiny dvanácti mladých lidí, které město
v polovině února ocenilo jako nejlepší žáky opavských škol za rok 2006.
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Otužilci bojovali s větrem a chladem
Vynikající čeští a slovenští dálkoví plavci se sešli na opavském závodě Českého
poháru zimního plavání. Opavský dálkový plavec David Čech, několikanásobný
pokořitel kanálu La Manche, totiž připravil závod nejen jako soutěž na několika
plaveckých tratích, ale také jako setkání lidí, kteří už nějaký kanál přeplavali.
Závody a setkání proběhly předposlední březnový víkend. Počasí otužilcům „přálo“.
Studený a silný vítr, který hnal po Stříbrném jezeru velké vlny a po většinu dne
zamračená obloha. Hlavní závod O pohár Stříbrného jezera vyhrál domácí favorit
David Čech. Ten kromě závodních povinností závody moderoval a pomáhal plavcům.
Pro medaile si v dalších plaveckých kategoriích došlo i několik přemožitelů La Manche:
např. Dana Zbořilová, Zoltán Makai či Jan Příborský. Do vod Sádráku se vydal
i otužilecký veterán, čtyřiadevadesátiletý Ladislav Nicek z Olomouce.
Fotbalové jaro
Fotbalisté opavského Slezan FC zažívali velmi povedený vstup do jarní části sezóny.
V úvodním zápase remizovali na hřišti kandidáta na postu do nejvyšší soutěže
Žižkova, vzápětí rozebrali jeden z předních týmů v tabulce Jakubčovice (3:0) a ve
třetím utkání jarní části přivezli všechny tři body z horké půdy v Bystrci (1:0). Dobře
sehrané mužstvo, pohledný fotbal i branková produktivita. Opavským fotbalistům SFC
se jarní část sezóny nadmíru vydařila. Opava byla druhým nejlepším mužstvem jara
a prohrála jediný zápas – s postupujícími Bohemians. Mužstvo nemělo citelnou slabinu
a trenér Jiří Neček je uměl v každém zápase vyburcovat. Dařilo se obraným řadám
i gólmanovi Otakaru Novákovi, v záloze šlapal tvůrčí střed i běhová křídla, v útoku se
výborně prosazoval mladý Libor Kozák. V létě čekala klub velká sláva. Oslavovali
kulaté výročí – 100 let od založení klubového fotbalu v Opavě. Vedení klubu připravilo
pro fanoušky několik zajímavých akcí. Na programu bylo utkání starých gard, které
ozdobil famózní dalekonosný gól bývalého ostrostřelce Ostroje Jindřicha Pardyho.
Jindřich Pardy je v historii opavské kopané hráčem s nejvyšším počtem ligových startů
a tato branka jen podtrhla důvody, proč nakonec získal jednu ze tří výročních cen
klubu a města. Vedení klubu a město ještě v rámci výročí ocenily další dvě osobnosti,
a to úspěšného kouče Evžena Hadamczika, in memoriam, a kouče Petra Žemlíka,
který Opavu vytáhl v polovině devadesátých let do první ligy a nedávno jí opět pomohl
při návratu do důstojných fotbalových vod. Vyvrcholením pak byl zápas proti
prvoligovému Brnu. Pro děti byly připraveny hry a soutěže a představilo se několik
hudebních skupin. Koncertní část vyvrcholila koncertem Rock & Roll Bandu Marcela
Woodmana a celý večer zakončil ohňostroj.
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Další rekord mladé tyčkařky
Forma mladé opavské tyčkařky Petry Kozelkové stále graduje. Po třech vylepšeních
českého žákovského rekordu ve skoku o tyči (na dráze) si ještě připsala nový český
rekord ve skoku o tyči v hale. Na 31. ročníku Vánoční haly žactva v Praze překonala
pět let starý rekord Elišky Vaníčkové (3,35 m). Kozelková přeskočila laťku ve výšce
3,5 m. Svoji disciplínu vyhrála a porazila v ní i svou největší středoevropskou rivalku –
Danu Čížkovou ze Slovenska. Opavští ještě vyslali své zástupce do chlapecké tyčky.
Martin Kuča skončil třetí výkonem 3,3 m a Tomáš Veverka pátý s 3 metry.
V květnu startoval Silesia Bike Marathon
Třetí květnovou sobotu zazněly na opavském Horním náměstí dva startovní výstřely,
na které čekala celá tisícovka cyklistů. Jel se již sedmý ročník atraktivního Silesia Bike
Marathonu. Dospělé cyklisty čekaly závody na 90 nebo 55 kilometrů. Delší závod
začínal 19. května v devět hodin, kratší v deset. Připraveny byly i dětské závody. První
z nich začínal v 10.30 hodin v areálu U Chovatelů. Tento areál byl kromě startu na
Horním náměstí zároveň organizačním centrem celého závodu. Pořadatelům se
v letošním roce podařilo zařadit opavský závod do prestižní Velo série (nejprestižnější
série MTB maratón v ČR). Závodní trať vedla hezkými přírodními zákoutími Opavska,
zavedla cyklisty do okolí zámků Raduň, Hradec nad Moravicí a do údolí řeky Moravice.
Akce se zúčastnilo rekordních 905 účastníků. Na dlouhou devadesátikilometrovou trať
vyrazilo 250 závodníků a jen třináct z nich závod nedokončilo. Vyhrál Lukáš Heinrich
(HaF Cyklogram) časem 3:55:08,7. Druhý skončil Miroslav Janota (Rockmachine
Cyklomax) a třetí Karel Hartl (Kellys Racing Team). Zbývajících asi 650 závodníků si
vybralo trať 55 km. Zvítězil Martin Haman (BTR) časem 2:11:48,4, druhý byl Petr
Hudeček (HaF Cyklogram) a třetí Tomáš Najser (Bike One). Cyklistická akce přilákala
kromě devíti stovek dospělých také sto třicet dětí, které se maratónu účastnily v areálu
U Chovatelů.
Bruslařské jízdy nočním městem
Po zimní přestávce se 19. května vrátila také jedna z největších opavských
sportovních akcí – začaly sobotní jízdy na in-line bruslích a na 700 bruslařů se vydalo
do nočních ulic Opavy. Sraz bruslařů bude každou sobotu ve 20.30 hodin na Horním
náměstí, vyjížďky mají oficiální start ve 21.00 hodin. Jízdy se konaly za dobrého
počasí, v případě dešťů se rušily. V rámci jízd si mohou bruslaři zabruslit i na cestách,
po kterých je jinak cesta na bruslích zakázána. Vyjížďky doprovázela reprodukovaná
moderní hudba a soutěž o nejoriginálněji osvětleného bruslaře. Akci, kterou podporuje
magistrát města a dohlíží na ni městská policie, připravila již potřetí Sportovně-
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vzdělávací agentura a Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity. První letošní
večerní bruslařské jízdě ze série Blade Nights předcházel doprovodný program, ve
kterém diváci mohli vidět opavské gymnastky, skákací sedmimílové boty či bubenickou
pospolitost Boris pod vedením Ivo Samiece. Slavnostní pásku první jízdy přepálili
pochodněmi kvestor Slezské univerzity Jaroslav Kania a primátor Zbyněk Stanjura.
Hledají se noví atletičtí rekordmani
Atletický oddíl Sokola Opava pozval opavskou mládež 15. května na Tyršův stadion,
kde se konal žákovský atletický čtyřboj. Čtyřboj startoval od 15.30 hodin. Mladší žáci
narození v letech 1994 a 1995 soutěžili v hodu míčkem na 60 m, ve skoku do dálky
a v běhu na 600 m. Starší žáci narození v letech 1992 a 1993 pak soutěžili v hodu
koulí na 60 m, ve skoku do dálky a v běhu na 800 m.
Třídenní kurzy bezpečného in-line bruslení
Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity ve spolupráci se sportovně-vzdělávací
agenturou Sportovní kurzy.cz pořádal od 4. do 6. května a od 18. do 20. května
v opavských Městských sadech kurzy bezpečného in-line bruslení.
Opavská plovárna v novém
Hlavní budova opavské plovárny dostala nový kabát. Rekonstrukcí opavského
koupaliště se završila další významná etapa oživení jedné z nejzajímavějších
architektonických památek v Opavě a jedné z nejzajímavějších plováren v republice
vůbec. Na opravách plovárny město soustavně pracovalo už od roku 1996. Mezi
největší rekonstrukce od roku 1996 do roku 2003 patřila rekonstrukce bazénu
a vybudování tepelných čerpadel. Za sedm let prací se do plovárny investovalo zhruba
66 milionů korun. Do opravy další velké investice – hlavní budovy – město dalo ze
svého rozpočtu více než 30 milionů korun, dalších deset se podařilo získat ze Státního
programu podpory cestovního ruchu. Záměrem akce bylo zrekonstruovat hlavní
budovu městského koupaliště tak, aby vyhovovala současným hygienickým, užitným
a dalším požadavkům. Kromě opravy budovy návštěvníky čekalo ještě jedno
překvapení, které si možná ještě někteří pamětníci vybaví – staronový hudební altánek
před velkým bazénem.
Něco málo z historie městské plovárny – přímým předchůdcem dnešní plovárny byly
městské lázně z konce 19. století. Byly otevřeny roku 1896 na Rybářské ulici. Plovárna
– stometrový bazén propojený s městským náhonem – fungovala až do počátku
třicátých let dvacátého století. V roce 1929 se uskutečnila soutěž na nové městské
lázně, kterou vyhrál opavský architekt Otto Reichner. V roce 1930 byl hotový projekt
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a v roce 1931 se lázně slavnostně otevíraly včetně povedené a dětmi velmi oblíbené
sochy vodníka od Josefa Obetha.
Opavské lázně byly a jsou chloubou Opavy. V roce 1974 byl celý areál zapsán do
Ústředního seznamu kulturních památek České republiky.
Závody ve vodním slalomu
Opavský umělý vodní kanál v Městských sadech hostil ve dnech 12. a 13. května
Národní kontrolní závody ve vodním slalomu a Český pohár juniorů ve vodním
slalomu. Závod byl zároveň jedním z nominačních závodů juniorské reprezentace.
Opavský Axel-Paulsen
Po téměř pětileté přestávce se na opavský led vrací větší krasobruslařská soutěž.
Místní krasobruslaři chtějí navázat

na

pohárový seriál

Velké ceny Opavy

v krasobruslení – Opavský Axel-Paulsen. Na 10. února připravili 22. pohárový ročník.
Pořadatelé pojali závod jako závod talentů, kde soutěžili chlapci a dívky od 6 do 12 let.
Klání na zimním stadionu mělo sportovní úroveň přeboru Moravskoslezského kraje.
Závodilo se v osmi kategoriích. Nejmladší krasobruslaři vyjeli na led již v 8 hodin ráno,
nejstarší začali závodit kolem 17 hodiny. Opavský oddíl měl na ledě čtyři želízka:
Alexandru Hruškovou, Natálii Kupkovou (svěřenkyně Magdaleny Hiklové), Viktorii
Grossmannovou a Janu Kukuczkovou (trenérka Daniela Tylšarová). První Opavský
Axel-Paulsen se jel v roce 1970. Ten doposud poslední na začátku prosince 2002.
Krasobruslařská sláva Opavy měla největší lesk v době pozdního mocnářství
a v období první republiky. Před 99 lety proběhlo v Opavě mistrovství světa a v roce
1928 a 1938 hostila Opava mistrovství Evropy. Mezi nejúspěšnější novodobé
krasobruslaře patřili Alan a Ingrid Spieglovi, kteří celou druhou polovinu sedmdesátých
let ovládali mistrovství republiky ve sportovních dvojicích a po amatérské kariéře
vystupovali v americké lední revue. Dalších úspěchů dosáhli tanečníci Karol Foltán
a Jindra Holá, kteří na mistrovství Evropy v Budapešti (1984) skončili devátí a na
sarajevské olympiádě třináctí. Dvaadvacátý ročník krasobruslařského Axel-Paulsenu
přilákal i pražské závodnice. Opavanky měly na závodech medailovou ambici, největší
šanci měla asi sedmiletá Alexandra Hrušková, ale v závodech ji trochu poznamenala
tréma z domácího prostředí, a to ji odsunulo na 8. místo. Z dalších opavských
zástupců skončily ve svých kategoriích 10. Viktorie Grossmannová, 14. Natálie
Kupková a 20. Jana Kukuczková.
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Slezská laťka
V sobotu 13. ledna se na Tyršově stadionu konal tradiční skokanský mítink v hale,
který pořádali atleti Sokola Opava. Mítinku předcházel začátkem ledna župní sokolský
skokanský přebor, na němž devatenáctiletý Jan Kudlička ve skoku o tyči překonal
rekord opavské tělocvičny z loňského roku 501 cm. Na 35. ročníku Slezské laťky
zvítězil ve skoku o tyči i ve výšce právě Jan Kudlička, který se spolu s šestnáctiletou
Petrou Kozelkovou marně pokoušel o překonání letitého rekordu mítinku. Výsledky
opavských atletů: skok o tyči muži – l. Jan Kudlička (4,81), 2. Jakub Šimeček (3,51),
3. Martin Kuča (3,35), skok o tyči ženy – 1. Petra Kozelková (3,35), 2. Kateřina
Musilová (3,25), skok vysoký muži – 1. Jan Kudlička (1,96), 2. Martin Gebauer (1,93),
3. Pavel Pohaněl (1,85), skok vysoký ženy – 1. Hana Králová (1,50), 2. Kateřina
Musilová (1,50), 3. Petra Kozelková (1,40).
Opavští atleti zářili na mistrovstvích republiky
Mladí opavští atleti potvrdili dobrou formu a pověst, která je v poslední době provází.
Z mistrovství ve víceboji dovezli 4 medaile a z halového mistrovství dokonce
15 cenných kovů. Na halovém mistrovství byli nejlepším oddílem v republice. V hale
pražské Stromovky zvítězil Jan Kudlička v kategorii juniorů v novém českém rekordu
5 761 bodů. V kategorii juniorek obsadila 2. místo Lucie Ondraschová a 3. místo Katka
Musilová. Mezi žáky skončil na 3. místě Martin Kuča ze ZŠ Englišova. O týden později
na tomtéž místě vybojovala opavská výprava další cenné úspěchy. Jan Kudlička
vytvořil další halový český rekord juniorů ve skoku o tyči výkonem 542 cm a vyhrál
i skok do dálky. Další zlaté medaile získali Jakub Holuša v běhu na 1 500 m a na
3 000 m juniorů, Petr Vaněk na 400 m juniorů, Petr Rucký na 1 500 m dorostenců,
Karolína Holušová rovněž na 1 500 m dorostenek a štafeta juniorů na 4x200 m ve
složení: Vaněk, Holuša, Hudeczek a Kudlička. Stříbro vybojoval Petr Rucký v běhu na
3 000 m dorostenců, Petra Kozelková ve skoku o tyči dorostenek a Lucie Ondraschová
v dálce a trojskoku juniorek. Třetí místa na dvou tratích 1 500 m a 3 000 m juniorek
jsou velkým úspěchem pro Marii Drösslerovou a rovněž velkým úspěchem skončilo
mistrovství pro Markétu Smoleňovou, která v kouli dorostenek získala bronz.
Olympiáda tělesně postižených sportovců
Hned dvě školní a sportovní olympiády se uskutečnily v Opavě: první na konci května
a druhá v první polovině června. Na hřištích dvou opavských základních škol se sešly
děti s nejrůznějším handicapem. Pátého ročníku olympiády tělesně postižených
sportovců se zúčastnilo sedmdesát školáků ze ZŠ pro tělesně postižené na
Dostojevského ulici, ZŠ Havlíčkova, ZŠ Ukrajinská z Ostravy Poruby a Mravenečka.
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Sportovci byli rozděleni podle stupně a rozsahu postižení do 12 kategorií. Soutěžilo se
v hodu kriketovým míčkem, ve skoku do dálky, běhu na 50 a 250 m a v pojezdech
mechanických vozíků.
Druhá olympiáda, tentokrát speciálních tříd, se uskutečnila 12. června na hřišti ZŠ pro
tělesně postižené na Dostojevského ulici. Sedm žáků ze ZŠ Slezského odboje
a dvanáct žáků ze ZŠ pro tělesně postižené závodilo v disciplínách hod na cíl, slalom
a skok z místa (dojezd vozíku na jeden záběr). Navzdory horkému počasí závodníci
bojovali ze všech sil za hlasitého povzbuzování žáků obou škol.
Volejbalová liga škol
Šesti exhibičními zápasy vyvrcholila poslední červnový týden celoroční volejbalová liga
opavských základních škol. Suverénním vítězem soutěže se stala ZŠ Englišova, která
v průběhu celého ligového roku neztratila ani set. Stříbrné medaile získalo družstvo ZŠ
Ilji Hurníka, bronzová skončila ZŠ Mařádkova.
Historický úspěch opavských hokejbalistů
Opavští hokejbalisté dosáhli historického úspěchu, když se jim podařil husarský
kousek. O posledním červnovém víkendu úspěšně završili své tažení Českým
pohárem. V závěrečném Final Four v Hradci Králové nejdříve jasně přejeli Malenovice
7:0 a o den později přehráli po dobrém výkonu i favorizované Kladno 4:2. Kapitán týmu
Jan Přikryl poté převzal téměř půlmetrový pohár pro vítěze a celý tým zlaté medaile.
Tři zlaté opavských squashistů
Opavské naděje zvítězily na letošním Mistrovství republiky juniorů ve squashi v Praze.
V nejmladší kategorii dívek G 11 zvítězila Pavla Bérešová (10 let), v kategorii chlapců
B 15 Daniel Mekbib (14 let) a v kategorii C 17 Anna Klimundová (15 let). Anna
Klimundová a Daniel Mekbib bodovali i v kategorii starších závodníků a odvezli si
z nich stříbra.
Bronz opavských volejbalistů
Volejbalisté potvrdili své letošní kvality a v souboji o republikový bronz porazili na
zápasy Brno 3:1. Mladí opavští hráči se statečně rvali s favoritem druhé ligy o postup
mezi českou elitu. Kolínský kádr nabitý ligovými hráči nakonec v rozhodujícím pátém
duelu dokázal vytěžit ze zkušenosti a porazil Opavu 3:2 na zápasy.
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Finále pódiových skladeb
Městská víceúčelová hala hostila republikové finále Poháru ASŠK v pódiových
skladbách. Nejlepší gymnastické týmy ze základních a středních škol celé republiky
bojovaly o přízeň odborné i laické poroty. V soutěži se dobře vedlo opavským
zástupcům. Studenti Slezského gymnázia si připravili kreaci s názvem Nedones mě
čáp a po loňském prvenství získali letos stříbro. Skvěle se vedlo také opavským
zástupcům v kategorii základních škol. Prvňáčci a druháci ZŠ Englišova skončili se
skladbou Vodník a hrneček na druhém místě, nejmladší kategorii pak vyhrála ZŠ
Šrámkova, která bodovala se skladbou Kominíci. Další zlato si Opava odnesla díky
starším žákyním, a to za skladbu Velikonoce. Šrámkova v této kategorii skončila čtvrtá.
V celkovém součtu republikového finále se Opava stala jednoznačně nejúspěšnějším
městem soutěže.
Do Opavy se vrátil hokej
Ve středu 15. září nastoupil po dvou letech opět opavský tým mužů do ligové soutěže.
Ve východní skupině 2. ligy, tedy třetí nejvyšší soutěže, zavítal na led Karviné. Nový
tým Slezanu byl sestaven téměř výhradně z opavských odchovanců. Hracími dny
2. ligy byly středa a neděle a zápasy začínaly v 18.00 hodin.
Atletický mítink
Zcela prvotřídní pozvánku vystřihli opavští atletičtí junioři sportovním fanouškům. První
říjnovou sobotu na Tyršově stadionu bojovali o mistrovský titul v soutěži družstev a do
bojů šli jako čerství vítězové evropského poháru ve skupině C. Opavská výprava do
finského Tampere dopadla na atletickou jedničku. Junioři Sokola vybojovali v polovině
září třináct prvních a tři druhá místa a zaslouženě si odvezli celkové vítězství. Borci
jako Petr Vaněk, Petr Rucký, Jan Kudlička, Jakub Holuša či hostující Vladimír Zuláček
posbírali zlaté medaile v téměř maximální míře. „Naučili jsme Finy českou hymnu,“
glosoval jeden z trenérů Jan Škrabal. Sokol se neprobojoval na medailové příčky jen
ve dvou disciplínách – ve výšce a štafetě na 4x400 metrů (Martin Gebauer skončil ve
výšce čtvrtý výkonem 191 cm, štafeta doběhla rovněž těsně pod stupni vítězů).
Celkově Opavané zvítězili o 32 bodů před lotyšským mistrem Nike, třetí skončili
Švýcaři BTV Aarau. Tím ale výčet zářijových atletických úspěchů neskončil. První
zářijový víkend proběhlo Mistrovství ČR do 22 let v Jablonci nad Nisou a opavští atleti
získali dvě medaile. Jan Kudlička vyhrál tyč v rekordu mistrovství výkonem 540 cm
a Jakub Holuša byl druhý v běhu na 800 m časem 1:53,16. Jan Kudlička potvrdil
vynikající srpnovou formu a navázal na úspěšné závody v Kutné Hoře a Břeclavi, ve
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které překonal český rekord juniorů v tyči výkonem 561 cm a zařadil se tak mezi
desítku nejlepších juniorských tyčkařů všech dob na světě.
Mistrovství světa v agility
Čtrnáctiletá Opavanka Adéla Králová dosáhla na sportovní vrchol. Se svou fenkou
Rupione Baby vybojovala zlato na Mistrovství světa v agility v Norsku. Adéla
v Norském Hamaru předvedla, jak vypadá sehraný tým psa a člověka na překážkové
dráze složené ze skoků přes překážky, přechodů po kladině, tunelů či slalomové
dráhy. Svou šeltii Baby naváděla na celé trase sebejistě a rychle. Zaskočila podstatně
zkušenější a starší soupeře, včetně obhájce titulu, Švýcara Martina Eberleho. Její zlatý
úspěch z kombinace v kategorii small zaplnil nejen stránky novin, ale i vysílací čas
několika televizí. O jejím vítězství referoval zpravodajský server šampionátu
s obrovským nadšením. „Adéla, Adéla, Adéla! Jaký fantastický úspěch čtrnáctileté
dívky!“

promlouval

titulek

a

podtitulek

jednoho

z textů.

Úspěšné

závodníci

pogratulovala i radnice. Na setkání s vedením města přišla novopečená mistryně nejen
v doprovodu maminky, ale i svých dvou psů. V tomto školním roce by měla Adéla
dokončit základní školu a ráda by se dostala na Slezské gymnázium. Agility se chce
věnovat tak dlouho, jak to jen bude možné. Jejího příběhu si všimla i Česká televize
a stala se jednou z postav dokumentárního cyklu Nehasit! Hořím!
Opavská škola bojového umění
Opavské taekwon-do slavilo historický úspěch. Opavská škola bojového umění slavila
největší úspěch ve své historii. Na podzimním mistrovství Evropy v Estonsku si opavští
závodníci navlékli na krk patnáct medailí. Z následného mistrovství republiky si dovezli
dalších čtrnáct kovů. Teprve patnáctiletý opavský talent Jan Vrchovecký se
v estonském Talinu stal mistrem Evropy ve sportovním boji. Své kvality uplatnil
i v týmových soutěžích a byl členem českého týmu, který dosáhl na nejvyšší metu
v technických sestavách a speciálním přerážení. Mimo to získal Honza kolektivní bronz
v sebeobraně a v individuální sebeobraně vybojoval stříbro. V reprezentačních
barvách nastoupili i oba vedoucí opavské školy: Marek Vinárek získal bronz ve
sportovním boji a zlato v sebeobraně, Lukáš Martiník skončil druhý v technických
sestavách. Vicemistryní Evropy se stala Adéla Grodová, která získala stříbro ve
sportovním boji a českému týmu pak pomohla ke stříbru v technických sestavách
a k bronzu ve sportovním boji. Zkušená Lucie Zedková se účastnila týmových disciplín
a má podíl na dvou zlatých (silové a speciální přerážení), jednom stříbru (technické
sestavy) a jednom bronzu (sportovní boj). Vedoucí školy a tři úspěšní závodníci
z mistrovství se byli o úspěch podělit na opavské radnici. Neskrývali radost z toho, že
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se Opavě podařilo po pětileté odmlce dostat opět do nejvyšších republikových
a mezinárodních pater. Evropské medaile posílily opavské škole sebevědomí, což se
odrazilo i na listopadovém mistrovství republiky v Třeboni. V konkurenci téměř
400 závodníků opět excelovali evropští medailisté. Lucie Zedková se díky dvěma
zlatým a jedné bronzové v individuálních kategoriích stala absolutní mistryní ČR.
Ideová soutěž na nový bazén a zimní stadion
Podobu nového bazénu a zimního stadionu v Městských sadech určí ideová
architektonická soutěž. Opavští radní se dohodli, že návrh vyberou podle konkrétních
zpracovaných plánů. Nápad na výstavbu nového bazénu i zimního stadionu vzešel
z ohlasů lidí, kteří obě zařízení využívají. Současný bazén nestačí svou kapacitou
uspokojovat jak plaveckou veřejnost, tak sportovní oddíly. Zimní stadion je také plně
využíván a řada oddílů hledá s velkými problémy vhodné tréninkové hodiny. Obě
stavby patří mezi nákladné investice a město už dříve konstatovalo, že bude důležité
na jejich výstavbu sehnat dostatek dotací. Vedení města by ale chtělo mít
s dostatečným předstihem jasný plán jejich tváře. Nové stavby by mohly ve společnosti
městské plovárny a víceúčelové haly dotvořit velký opavský sportovní komplex. Rada
postupně vypsala na podobu nového bazénu a zimního stadionu dvě malé veřejné
zakázky, soutěžící firmy ale městu nabídly široký rozptyl cen a dodacích lhůt.
Nejdražší nabídka byla například třikrát vyšší než nabídka nejvýhodnější. Z těchto
údajů se nedalo jednoznačně určit, která z nabídek by městu přinesla kvalitní a přitom
nepředražené řešení. Rada proto zvažovala, zda ze všech došlých nabídek vybrat
jednu s co nejvyšším renomé a dostatečnou zkušeností nebo zda uspořádat ideovou
architektonickou soutěž podle řádu České komory architektů. Při přímém výběru by
příprava plánu proběhla bez průtahů a zpoždění, při druhé možnosti by bylo možné si
prohlédnout konkrétnější návrhy na nové stadiony. Radní se nakonec rozhodli pro
druhou možnost.
Teekwon-do world cup v Petrohradu
Největší město Ruské federace – Petrohrad – pořádalo v prosinci světovou soutěž
o Pohár Petra Velikého. Česká reprezentace zde vybojovala celkem 6 zlatých,
6 stříbrných a 4 bronzové medaile. V celkovém součtu se tak umístila na 3. místě
z celkových 27. Na úspěchu se podíleli i opavští zástupci Marek Vinárek a Lucie
Zedková. Družstvu pomohli k úspěchu v sebeobraně.
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Osobnosti sportu
Jakub Holuša se postaral o strhující běžecký závod, jeden z nejzajímavějších na
letním juniorském mistrovství Evropy v atletice. Tři tisíce metrů překážek, boj od startu
do cíle. Rychlé tempo na začátku i na konci. Závěrečné kolo bylo nevídané. Čtyři borci
se téměř bok po boku rvali s časem a schopnostmi soupeřů. O pořadí rozhodovaly
desetiny sekundy. Ten, který nakonec roztáhl ruce do vítězného véčka, byl
k radostnému překvapení českých fanoušků opavský atlet. Atmosféra závodu a poctivá
tréninková příprava vynesly devatenáctiletému mladíkovi nejen mistrovské zlato, ale
i fantastické vylepšení osobního rekordu – o necelých deset vteřin (8:50:30). Medaile
předával rekordman ve sprintu. Ocenil závěr závodu a říkal, že to bylo úžasné.
V kategorii juniorů je to historická zlatá pro českého běžce na 100 metrů. A to i když
budeme počítat celou československou historii. Takže to není jen opavský úspěch, ale
i celorepublikový. Vedení reprezentace sice očekávalo Jakubovu finálovou účast, ale
v takový úspěch ani nedoufalo. Jan Škrabal, trenér, věřil v Jakubův úspěch ještě před
mistrovstvím.
K atletice přivedli Jakuba rodiče, a jak o sobě sám říká, jeho superaktivita. Je
odchovancem opavské sportovní školy na Englišově ulici. Nyní studuje na Slezském
gymnáziu, kde jeho sportovní kariéře dávají dostatek prostoru. Ročně toho naběhá
tolik, že by to stačilo na více než čtyřnásobné oběhnutí Jamajky nebo více než
dvojnásobné oběhnutí Bulharska. Jakub již stačil posbírat 26 mistrovských titulů. Před
dvěma lety byl nejlepším Evropanem na světových závodech v Maroku. Ale první mezi
Evropany znamenalo „jen“ osmé místo na světě. Jeho poslední výkony byly předzvěstí
nějakého velkého úspěchu.
Pro tento rok si ho vyžádala pražská Dukla pro mužské závody v extralize a jeho
vítězství na tratích 800 a 1 500 metrů zajistilo Dukle první příčku v základní části
atletické extraligy. Ještě v červnu se pak Jakub vydal do finské Vaasy na Evropský
pohár a doběhl si na 1 500 metrů pro bronz. V září jej čekal juniorský Pohár mistrů
evropských zemí. Hlavním celoročním cílem je zimní mistrovství Evropy v přespolním
běhu ve Španělsku. Opaváci pak měli možnost mladou běžeckou naději vidět první
říjnovou sobotu, kdy Tyršův stadion hostil mistrovství republiky juniorských družstev.
Mezinárodní sportovní akce
Ucelený sportovní a kulturní seriál letos připravila díky finančním fondům Evropské
unie z programu Interregn IIIA opavská škola Vrchní. Škola se při přípravě spojila
s polskou školou Sokoly Podstawowe v Ratiboři.
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Snowboardový kurz spojený s novými trendy v lyžování, jednodenní sportovní zimní
hry, které se vinou nedostatku sněhu změnily na hry halové a kurz adrenalinových
a netradičních sportů. Účastníci jezdili na kolech, zkusili si divokou vodu na opavském
vodním kanálu a zkusili lezení na skály. Na podzim čekal děti ještě kurz horské
cyklistiky v Beskydech. Celý seriál akcí byl nafocen a na konci se konala ucelená
výstavka fotografií.
Město ocenilo dlouholeté trenéry mládeže
Ještě ve 48 letech kraloval na tenisových kurtech celého Opavska a porážel dvakrát
mladší soupeře. Mezi sportovními veterány patřil k celorepublikové špičce. Neméně
důležité je, že sportovní dovednosti dokázal předat mladším a v roli trenéra přivedl do
vyšších sportovních pater několik talentů. Lékaři Zdeňku Komrskovi a dalším
13 trenérům a sportovním pedagogům poděkovala za dosavadní činnost městská
sportovní komise a vedení města. Čtrnáctce mužů a žen předali zástupci města
ocenění v polovině prosince, a to na slavnostním setkání v kostele sv. Václava.
Komise vybírala oceněné podle sportovních i trenérských úspěchů, sportovní věrnosti
a oddanosti.
Za letos velmi úspěšné atlety převzali cenu starosta Sokola Čestmír Duda a trenér
Jaromír Korbel, který vede žáky ZŠ Englišova i atlety a své svěřence dovedl k zisku
více než 60 medailí na mistrovstvích republiky. Rudolf Bartošek je jedním ze
zakladatelů opavského orientačního běhu a velkou duší místního opavského oddílu.
Podobnou roli, ale v jezdeckém oddíle, sehrál Vladimír Hruška. Cenu za výchovu
házenkářů dostal Josef Gregor, cenu za růst volejbalistů Petr Škrobánek a pod
výchovou basketbalových talentů je často podepsán Bohuslav Bartek. Arnošt
Pavelek přišel v roce 1974 s nápadem na uspořádání velkého všestranného
sportovního seriálu s názvem Sportovní pohár. Tato soutěž, poskládaná z tradičních
i méně obvyklých disciplín, přetrvává dodneška a je otevřena pro širokou veřejnost.
Město pogratulovalo i pedagogovi Slezské univerzity Daliboru Musilovi, kanoistovi
Daliboru Slovákovi, sportovnímu střelci Oldřichu Gavendovi. Cenu také získala
ředitelka Střediska volného času Jarmila Poláková a tajemník opavského ČSTV
Ladislav Kreisel.64

64

Hláska, 2007.
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POŽÁRNÍ OCHRANA
Hasičský sbor Opava má sídlo na Těšínské ulici 39. V jeho obvodu jsou podniky, které
zpracovávají hořlavé materiály, k nim patří například IVAX a Balakom, Ostroj Opava,
Model Obaly, Opava–LU. V Opavě je také velká síť hypermarketů a marketů, kde
může nenadále dojít ke vzniku požáru. Velkou část zásahů tvoří požáry polních
a lesních porostů a dopravní nehody.
V průběhu roku 2007 zpracovalo Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky ve spolupráci s dotčenými ústředními orgány
státní správy vyhodnocení koncepce 2006/2016 a návrh koncepce ochrany
obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020.
Hasičský pohár letos získaly Milostovice
Poslední květnový víkend hostilo fotbalové hřiště v Suchých Lazcích každoroční
soutěž opavských dobrovolných hasičských sborů. Pohár primátora Opavy si nakonec
odnesla jednotka z Milostovic. Sedmadvacátého soutěžního ročníku se zúčastnilo
dvanáct jednotek ze třinácti. Kateřinští hasiči nemohli soutěžní družstvo postavit,
protože ještě nebyl jmenován nový velitel jejich jednotky. Boj o první místo byl velmi
vyrovnaný a nakonec si trofej s vteřinovým náskokem vybojovaly Milostovice před
Vávrovicemi. Na třetím místě skončily Držkovice. Diváci se mohli ještě mimo soutěž
podívat na zásah profesionálních opavských hasičů, kteří si připravili ukázku záchrany
člověka z nabourané škodovky. Mimoto se mohli lidé informovat o systému
protipovodňových hrází. Soutěž letos připravilo Sucholazecké družstvo v čele
s Jaromírem Sedláčkem a starostou městské části Miloslavem Kostřibou. Na přípravě
se ještě podílela opavská radnice, ČČK a další.
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Svého životního prostředí si Opavané velmi považují. Málokteré město v naší republice
se může pochlubit tak krásnými sady uprostřed města či městskými sady za městem.
Půvabná zákoutí s uměleckými díly patří neodmyslitelně ke koloritu města. A název
Bílá Opava se již tak vžil, že málokdo ví, proč se Opavě právě tak říká. Dávno je již
zapomenuto, že Opava v minulosti byla úřednickým městem a úředníci nosili bílé
límečky. Dnešní člověk si pod názvem Bílá Opava představí město čisťoučké, plné
květin, stromů a krásných domů. Opava patří mezi málo měst, které jsou opravdu
velmi upravené, čisté, svými krásnými fasádami historických domů působí opravdu
jako bílé město.
A

věřte,

že

Opava

Moravskoslezského

je

kraje.

i

tříděním
Vyhlásili

odpadu
to

nejpečlivějším

pořadatelé

druhého

velkým

městem

ročníku

soutěže

o Keramickou popelnici Moravskoslezského kraje. K dalším zodpovědným městům
patří třeba ještě Hradec nad Moravicí, Bolatice a v první desítce měst ještě figurují
Kravaře. Opavané vytřídí nejvíce odpadu při přepočtu na jednoho obyvatele –
pětapadesát kilo. To je o sedmnáct kilo víc, než je krajský průměr. Městský odbor
životního prostředí patří k výrazným propagátorům třídění odpadu a snaží se, aby
kontejnerů na tříděný odpad bylo co nejvíce. V Opavě fungují v současné době tři
sběrná místa: Kylešovice, ul. Bílovecká za železničním nadjezdem; Kateřinky,
ul. Hálkova; Jaktař, ul. Přemyslovců. Na sběrných místech je možné odevzdávat
zdarma například velkoobjemové nebezpečné odpady (fotochemikálie, rozpouštědla,
odpad barev aj.) a bioodpad. Dřevní odpady včetně nábytku (skříně, sedací soupravy
apod.) a okenní rámy bez skla jsou přednostně shromažďovány na sběrném místě
odpadů na ulici Přemyslovců. Na ulici Hálkova a Bílovecká lze odevzdávat pouze
drobné kusy nábytku (max. 10 kg) a zároveň zde musí být ořezy ze stromů a keřů
kráceny na délku jednoho metru. Jedná se o službu určenou pouze obyvatelům
Opavy, která je výrazně dotována z městského rozpočtu, a proto je nutno pracovníkovi
sběrného místa prokázat bydliště. Sběrná místa nejsou určena pro odpad vznikající
živnostníkům při podnikatelské činnosti.
Jak je čisté ovzduší v Opavě
Jaký je v současné době stav ovzduší v Opavě? A bude se tento stav zlepšovat, nebo
zhoršovat? To jsou otázky, na které se lidé často ptali odboru životního prostředí
a snaží se na ně odpovědět Místní program snižování emisí a zlepšování kvality
ovzduší pro město, který pro radnici vypracovala společnost Ekotoxa. Část území
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Opavy byla v roce 2004 a 2005 vyhlášena ve Věstníku Ministerstva životního prostředí
ČR jako oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, a to vinou překračování 24hodinových
a průměrných ročních imisních limitů pro polétavý prach a kvůli překračování imisního
limitu pro roční průměr benzo(a)pyrenu. Jak a kde vznikají škodliviny? Domácí
topeniště a automobilová doprava, to jsou dva velmi významné zdroje znečišťování
vzduchu. Podílejí se na vyšších hodnotách oxidu siřičitého, na koncentraci oxidu
dusíku, polétavém prachu a hodnotách benzo(a)pyrenu. Nejproblematičtější látkou
v Opavě je polétavý prach. Pokud jde o absolutní množství prachu, nejhůře je na tom
samozřejmě samotné město. Pokud bychom sestavili žebříček podle množství prachu
na metr čtvereční, emisní zatížení Opavy by bylo průměrné a nejzatíženější by byly
městské části Podvihov, Vávrovice a Vlaštovičky. Zhoršená imisní situace je
způsobena převážně vlivem vytápění rodinných domů.
V Opavě, podobně jako v dalších městech republiky došlo v posledních 15 letech
k výraznému poklesu emisí škodlivin z průmyslu a ze středních zdrojů znečištění
(zejména u hodnot oxidu siřičitého – SO2).65

65

Informace z odboru životního prostředí statutárního města Opavy.
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POČASÍ
Měsíc
SRA (mm)
T (°C)
TMA (°C)
Den výskytu
TMI (°C)
Den výskytu
SVV (h)

1

2

3

4

25,1

16,5

50,5

8,1

41

82,8

4,7

3,1

5,1

9,3

15,1

18,3

14,4

10,3

17,9

24,7

30,6

30

10

22

7

27

25

15

-15,9

-5,7

-4,3

-4,8

-1,5

4,7

26

24

5

5

3

1

73,6

5

6

57,9 148,1 263,4 235,6 233,7

SCE (cm)

17

2

10

0

0

0

SNO (cm)

23

2

13

0

0

0

Měsíc

7

8

9

10

11

12

Celkem

SRA (mm)

81,4

42

128

61,9

20,4

21,4

579,1

T (°C)

19,2

18,2

12,3

7,8

2,6

0

9,6

TMA (°C)

35,8

33,1

24,2

22

14

9,4

35,8

Den výskytu

17

16

17

1

3

8

TMI (°C)

7,2

3,9

0,8

-2,6

-11,5

-9,7

8

31

20

15

17

27

213 145,9

91,1

58,8

62,7

Den výskytu
SVV (h)

246,3

SCE (cm)

0

0

0

0

12

2

SNO (cm)

0

0

0

0

15

4

-15,9

Vysvětlivky:
SRA (mm) – měsíční úhrn srážek
T (°C) – průměrná měsíční teplota vzduchu
TMA (°C) – maximální měsíční teplota vzduchu
TMI (°C) – minimální měsíční teplota vzduchu
SSV (h) – délka trvání slunečního svitu
SCE (cm) – maximální výška celkové sněhové pokrývky
SNO (cm) – měsíční úhrn nového sněhu
Data o počasí poskytl Hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava.
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Prameny:
Měsíčník Města Opavy – Hláska
Regionální tisk
Mladá fronta dnes
Výroční zprávy firem a podniků
Informace z odborů magistrátu Opavy
Údaje ze statistiky
Údaje z webových stránek města

117

Kroniku města Opavy za rok 2007 schválila Rada města Opavy dne 20. srpna 2012.
Zápis do kroniky provedla Eva Peterková.

