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ÚVOD
Úkolem této kroniky je informovat občany města Opavy i další čtenáře o podstatných
událostech, které se odehrály v roce 2005. Při jejich výběru jsem se řídil pokud možno
co

nejobjektivnějším

hlediskem,

ale

jsem

si

vědom,

že

toho

lze

stěží

jen dosáhnout, a tak jistě i tento výběr bude poznamenán mým subjektivním
pohledem. Kronika nemá za cíl události analyzovat ani nijak komentovat.
Je na čtenáři samotném, jak se zmíněnými fakty naloží. V úvodu si dovolím ve zkratce
zmínit ty nejpodstatnější události v životě města, kterým se pak více budu věnovat
v příslušných kapitolách.

Rok 2005 byl pro mnoho opavských institucí rokem jubilejním. Nejbohatší
na tato výročí byl měsíc říjen. Opavané si tak připomněli například 150. výročí
vlakového spojení svého města s Vídní, 200 let opavského divadla a 100 let
od zavedení městské hromadné dopravy.
V neposlední řadě – v roce 2005 oslavila 60 let také opavská atletika a basketbal
a 15. výročí si připomněla i Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity,
ačkoliv samotná univerzita slavila 15 let až v roce 2006.

Další událostí, která byla stěžejní nejen pro chod Městské policie Opava, bylo
jmenování R. Szotkowského do jejího čela. Vystřídal dlouholetého šéfa MP, J. Golku.

Za zmínku rovněž stojí započetí konzervace interiéru bývalého kostela sv. Václava.

Nejen sportovní stránky místních novin plnily především zprávy o stavu opavského
fotbalového klubu. V tomto roce totiž, řečeno bez skrupulí, ukrajinský management
hodil klub přes palubu. Tým sestoupil z první ligy až do krajského přeboru
a majoritním vlastníkem akcií SFC se po ukrajinsko-švýcarské společnosti
UB Corporation stal ruský podnikatel Igor Grebenikov, poté na krátký čas společnost
TQM, aby nakonec většinovým majitelem klubu byla opět opavská radnice.

Koncem roku odešli z Opavy poslední neprofesionální vojáci a z Centra pasivních
systémů se stala profesionální brigáda pasivních systémů a elektronického boje.
Příjemné čtení přeje Milan Freiberg
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UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE
V ROCE 2005
Leden
Česká televize odstartovala v novém roce soutěž o největšího českého velikána.
Do celonárodní ankety Největší Čech mohli lidé během ledna nominovat
až deset různých kandidátů. Výsledky nominační fáze, tedy 100 nejvýznamnějších
kandidátů zveřejnila televize v květnu. Nominovány byli osobnosti jako Franz Kafka,
František

Fajtl,

Bedřich

Smetana,

Karel

Gott,

František

Křižík

a

další.

O nejvýznamnějších deseti osobnostech odvysílala televize dokumenty. Soutěž
vyvrcholila hlavním finále 11. června. Největším Čechem diváci České televize zvolili
nakonec Karla IV. Získal 68 713 z více než čtvrt milionu zaslaných hlasů.
Druhý skončil T. G. Masaryk, třetí Václav Havel. Poslední místo v desítce finalistů
obsadila Božena Němcová.1
V případě ohrožení České republiky budou muset nastoupit do armády i ženy.
Umožnil to nový branný zákon, který začal platit 1. ledna. Nová právní úprava
na rozdíl od staré již nerozlišuje mezi muži a ženami. Případná mobilizace
se tak týkala všech občanů bez rozdílu.2
Na mimořádné schůzi schválili poslanci prodloužení mise českých vojáků v Iráku.
Na jihu země měli cvičit irácké policisty až do konce roku. Další rok v Iráku přišel
armádu asi na 175 milionů korun. Původně měli Češi zemi opustit koncem února.
Prodloužení mise v předstihu podpořili členové sněmovního branného i zahraničního
výboru. Proti se postavili komunisté, jejich předseda Miroslav Grebeníček vládě
vytknul, že o misi nechává hlasovat narychlo a bez dostatečných informací.3
Rok 2005 znamenal pro vládní kabinet období sporů především mezi ČSSD
a Kalouskovými lidovci. Důsledkem krize, která od ledna do dubna vyplňovala přední
1

Opavský a hlučínský Deník (dále OHD) 4. 1. 2005, str. 15
a také:
http://kultura.idnes.cz/nejvetsim-cechem-se-stal-karel-iv-d4b/filmvideo.aspx?c=A050610_204958_filmvideo_kot
2
http://zpravy.idnes.cz/ohrozene-cesko-povola-do-zbrane-i-zeny-dhe/domaci.aspx?c=A050106_121833_domaci_ton
3
http://zpravy.idnes.cz/poslanci-posvetili-delsi-misi-v-iraku-d88/domaci.aspx?c=A050121_095254_domaci_lkr
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stránky novin, byla personální změna na postu premiéra. Stanislava Grosse nahradil
Jiří Paroubek. Ani jmenováním nového šéfa kabinetu však neskončily slovní
přestřelky mezi soc. dem. a lidovci, kteří pod vedením Miroslava Kalouska stále více
tíhli k Hradu prezidenta Václava Klause.4

Únor
Začalo být jasněji ohledně původu peněz, které Stanislavu Grossovi půjčil strýc
František Vik na koupi bytu. Redakci Práva a některým dalším médiím se přihlásil
Rostislav Rod, bývalý akcionář společnosti MAFRA a.s, která je vydavatelem deníku
Mladá fronta Dnes, s tím, že peníze Vikovi půjčil on sám. „Jmenuji se Rostislav Rod
a nikdy jsem nechtěl o tomto běžném a standardním obchodě veřejně mluvit. Situace
kolem celé věci však nabyla takových rozměrů, že jsem se rozhodl upustit
od svého původního rozhodnutí," psal v prohlášení.
Mluvčí vlády Věra Dušková ČTK řekla, že Gross věděl o tom, že si jeho strýc půjčil,
jméno skutečného věřitele ale neznal. „Je to pro něj novinka," uvedla.5
Novou naději v únoru dostal doživotně odsouzený Jiří Kájínek. Vrchní soud v Praze
v neveřejném odvolacím jednání zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Plzni,
který v září 2004 odmítl Kájinkovu žádost o nový proces.6

Březen
V letošních českých filmových cenách Český lev se nejúspěšnějším snímkem stal
film Horem pádem režiséra Jana Hřebejka, který obdržel celkem pět ocenění
(nejlepší film, režie, scénář, herečka v hlavní roli - Emília Vašáryová - a nejlepší
plakát). Cenu za nejlepší mužský herecký výkon v hlavní roli získal Jaša Kulťasov
za výkon ve filmu Král zlodějů.7

4

http://special.novinky.cz/2005/domacivladnikrize.html

5

http://www.novinky.cz/domaci/49226-byvaly-akcionar-mf-dnes-milion-na-grossuv-byt-jsem-pujcil-ja.html
OHD, 22. 2. 2005, str. 3
7
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
6
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Duben
Předsedové stran bývalé české vládní koalice, ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU,
podepsali smlouvu o politické spolupráci, která měla umožnit vznik nové vlády v čele
s dosavadním ministrem pro místní rozvoj Jiřím Paroubkem (ČSSD). Dosavadní
předseda vlády Stanislav Gross následně podal demisi, kterou prezident
Václav Klaus přijal. 8
Prvních šest nových stíhaček Jas-39 Gripen pro českou armádu přistálo
na základně v Čáslavi. Ze Švédska s nimi přiletěli tři Švédové a tři čeští piloti. Dalších
osm stíhaček dostane armáda v srpnu. První dvojice letounů odlétla ze Švédska
v 9:40, nad českým územím se letadla objevila o hodinu později. Jako první přistál
Petr Mikulenka, který je jedním z dvojice Čechů, jež působili ve Švédsku od konce
loňského srpna. „Gripeny jsou lepší než migy," prohlásil před několika dny Mikulenka
v on-line rozhovoru pro natoaktual.cz.9

Květen
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vyslovila 101 hlasy z 200 důvěru vládě
premiéra Jiřího Paroubka (ČSSD). Pro hlasovali všichni poslanci ČSSD, KDU-ČSL
a US-DEU, proti ODS, KSČM a nezařazený poslanec Tomáš Vrbík.
Mistrem světa v ledním hokeji se stalo mužstvo Česka, ve finále porazilo mužstvo
Kanady v poměru 3:0. 10

Červenec
Nový premiér Jiří Paroubek nařídil tvrdý zásah proti akci CzechTek, aby se vzápětí
omluvil, že akci podcenil a v podstatě nevěděl, o co se jedná a jaké reakce tento
zásah způsobí. Chyby ale viděl také na straně ministra vnitra Františka Bublana
a policie.11

8

http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
http://zpravy.idnes.cz/prvni-gripeny-priletely-do-ceska-d4b/zpr_nato.aspx?c=A050418_043230_zpr_nato_inc
10
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
11
http://www.novinky.cz/domaci/63355-paroubek-akci-czechtek-jsem-odcenil.html
9
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Říjen
Stanislav Gross se vzdal i předsednictví ČSSD a od října nastoupil jako advokátní
koncipient do kanceláře Eduarda Bruny. Zakončil tak svůj pád z politického
výsluní do podpalubí, stal se řadovým členem sociální demokracie. ČSSD
od tohoto okamžiku vedl Bohuslav Sobotka.12
Prezident republiky Václav Klaus odmítl 20. října jmenovat Davida Ratha ministrem
zdravotnictví, kterého navrhnul premiér Jiří Paroubek (ČSSD). Klausovi vadilo,
že Rath byl současně šéfem České lékařské komory, což bylo podle prezidenta
v rozporu s Ústavou ČR.13
V České republice začalo řádné digitální televizní vysílání, zpočátku jen pro Prahu
a část Středočeského kraje.14

Listopad
Slovácký verbuňk byl prohlášen Mistrovským dílem ústního a nemateriálního
dědictví lidstva UNESCO.15

Prosinec
Se začátkem platnosti nového jízdního řádu se poprvé objevily na trati mezi Prahou
a Ostravou (severní trať) a mezi Prahou a Břeclaví (jižní trať) vlaky Pendolino.16

12

http://www.novinky.cz/domaci/66339-stanislav-gross-nastupuje-k-advokatu-brunovi.html
http://www.novinky.cz/domaci/67786-klaus-odmitl-jmenovat-ratha-ministrem.html
14
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
15
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
16
Tamtéž
13
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UDÁLOSTI VE SVĚTĚ V ROCE 2005
Leden
Evropská komise oznámila, že je připravena jednat o zákazu nacistických symbolů,
zejména hákových křížů ve všech členských státech Evropské unie. O zákaz
hákových křížů požádala skupina německých poslanců Evropského parlamentu poté,
co se nedávno objevil britský princ Harry na fotografii bulvárního deníku Sun
v uniformě s hákovým křížem. V tomto převleku se účastnil párty. Mladého monarchu
stihl okamžitý trest, ve stájích svého otce prince Charlese si tento výstřelek musel
odpracovat kydáním hnoje. Zákaz nacistických symbolů však neměl velkou naději,
již jednou jej zmařila Itálie.17

Únor
V platnost vstoupil Kjótský protokol o omezení emisí skleníkových plynů.

Komisař NHL Gary Bettman oznámil, že celá sezóna 2004/2005 se kvůli probíhající
stávce ruší. Ke zrušení sezóny profesionální sportovní soutěže kvůli odborářským
sporům došlo poprvé v americké historii.18

Březen
Americký

miliardář

Steve

Fossett

úspěšně

zakončil

sólový

oblet

Země

bez mezipřistání nebo doplnění paliva. Jeho letadlo Global Flyer Virgin Atlantic
přistálo na letišti Salina v americkém státě Kansas ve 20:48 SEČ po 67 hodinách
a jedné minutě letu. Z tohoto letiště Fossett 1. března vzlétl.19

Duben
Druhého dubna v 21.37 středoevropského letního času zemřel papež Jan Pavel II.
Devatenáctého dubna pak konkláve kardinálů římskokatolické církve zvolila

17

OHD, 18. 5. 2005, str. 15
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
19
Tamtéž
18
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ve Vatikánu nového papeže. Stal se jím německý kardinál Joseph Ratzinger a přijal
jméno Benedikt XVI.20

Květen
Po letech vleklých sporů se Rusko a Gruzie konečně dohodly: ruští vojáci definitivně
opustí tuto kavkazskou zemi do roku 2008. Na kompromisním řešení se v Moskvě
dohodli ministři zahraničí obou zemí Sergej Lavrov a Salomé Zurabišviliová.21

Červen
Obyvatelé Švýcarska v referendu schválili připojení země k tzv. schengenskému
prostoru Evropské unie. Mezi státy tohoto prostoru jsou zrušeny hraniční kontroly
osob, avšak o to přísněji jsou střeženy vnější hranice tohoto prostoru. Pro připojení
Švýcarska k Schengenskému prostoru se vyslovilo 54,6 procenta hlasujících.22

Červenec
Londýn paralyzovaly čtyři výbuchy v autobusech a v metru. Policie evakuovala
podzemní dráhu i nádraží. Část města byla bez proudu, hromadná doprava
se zastavila, v ulicích byl chaos. Podle policie zemřelo 37 lidí, zraněno bylo
na 700 lidí. Útočili teroristé, potvrdil Tony Blair.23

Srpen
Ničivý hurikán Katrina zasáhl 25. srpna jižní pobřeží USA. Neštěstí je považováno
za nejhorší přírodní katastrofu v historii země. Nejvíce postiženy byly státy Louisiana,
Alabama a Mississippi. Město New Orleans navíc téměř zcela zaplavila voda
z přilehlého jezera, když se protrhly hráze. Úřady odhadovaly, že katastrofa
si vyžádala tisíce obětí. Střechu nad hlavou ztratilo přes 200 tisíc lidí.24

20

Tamtéž
http://zpravy.idnes.cz/udalosti-2005-utoky-teroristu-i-prirody-dhr/zpr_nato.aspx?c=A051229_001602_zpr_nato_inc
22
http://cs.wikipedia.org/wiki/2005
23
http://zpravy.idnes.cz/londyn-ochromili-teroriste-zabili-desitky-lidi-f57/zahranicni.aspx?c=A050707_103823_zahranicni_lkr
24
http://zpravy.idnes.cz/paroubek-nabidl-new-orleans-chemiky-i-letadla-fnb/domaci.aspx?c=A050905_092952_domaci_lja
21
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Prosinec
Španělské úřady dopadly Ante Gotovinu, Chorvata podezřelého ze spáchání
válečných

zločinů

v balkánských

válkách

v letech

1991-1995.

V

Bělehradě

to oznámila hlavní žalobkyně haagského tribunálu Carla Del Ponteová. Generál
byl mimo jiné stíhán za vraždu nejméně 150 srbských civilistů. Do Holandska putoval
9. prosince, rozhodl soud.
Gotovina byl podle španělských úřadů zadržen v noci ze středy na čtvrtek
na Kanárských ostrovech. „Nyní je ve vazbě a čekáme na jeho převoz do Haagu,"
prohlásila Del Ponteová.25

25

http://zpravy.idnes.cz/spanele-dostali-za-mrize-generala-gotovinu-fkk/zahranicni.aspx?c=A051208_130410_zahranicni_miz
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OPAVA V ROCE 2005
Obyvatelstvo
K 1. lednu 2005 žilo v Opavě 59 843 lidí. Během roku se narodilo 625 dětí, zemřelo
617 obyvatel (přirozený přírůstek tedy činil 8 osob), přistěhovalo se 654 obyvatel
a vystěhovalo 1 079 (migrační přírůstek tak dosáhl čísla – 425). Celkový přírůstek
tak činil – 417 osob. Ke konci roku v Opavě žilo 59 426 lidí.26
Prvním dítětem narozeným rodičům trvale žijícím v Opavě byla Terezka Štěpánová.
Narodila se v Městské nemocnici na Fifejdách hodinu a dvacet minut po silvestrovské
půlnoci. Vážila 2,65 kilogramů a měřila 48 centimetrů.27
Jako první miminko na Opavsku spatřil světlo světa Matěj Žůrek z Raduně. Narodil se
na Nový rok v 18.31, vážil 3,3 kilogramů a měřil 51 centimetrů.28
Bývalý ředitel Městské policie Opava, Jiří Golka, zemřel 23. května ve věku 54 let.
Jiří Golka po celých devět let zastával funkci ředitele Městské policie Opava.
Od února roku 2005 poté pokračoval v práci na Magistrátu města Opavy.29
V červnu (21. 6.) předal na zasedání zastupitelstva primátor Zbyněk Stanjura
Cenu Statutárního města Opavy dvěma frontovým vojákům žijícím v Opavě –
Andreji Kobovi a Vilému Dvořákovi. V roce 60. výročí vítězství nad nacismem
tak byly oceněny jejich příkladné zásluhy za II. světové války i v mírovém životě.
Plukovník ve výslužbě Andrej Koba se narodil 16. února 1919 ve Velké Turici
na Podkarpatské Rusi. Po jejím obsazení maďarskou armádou přešel v roce 1940
hranice Sovětského svazu. Zde byl internován v pracovních táborech až do konce
roku 1943, kdy se přihlásil do čs. jednotky v Buzuluku. Po ukončení školy pro záložní
důstojníky v Rjazani byl odeslán na frontu k 3. čs. samostatné brigádě jako velitel
průzkumné roty. Zúčastnil se Karpatsko-dukelské operace a na východním Slovensku
byl těžce raněn. Vrátil se znovu k brigádě do bojů na střední Moravě.
Po válce zůstal v čs. armádě, absolvoval různé odborné kurzy a velel i opavským

26

Údaje Českého statistického úřadu, databáze demografických údajů za obce ČR
(viz http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm)
27
OHD, 4. 1. 2005, str. 9
28
Opavský a hlučínský Region (dále OHR), 4. 1. 2005, str. 1
29
Hláska č. 6, 2005, str. 2
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útvarům. Obětavě pracoval v ústředních orgánech Československé obce legionářské
(ČSOL) i jako předseda její opavské jednoty.
Plukovník ve výslužbě Ing. Vilém Dvořák se narodil 16. ledna 1921 v Chlebičově.
Po příchodu německé armády odešel dokončit studium na střední zemědělské škole
do Přerova. V prosinci 1939 uprchl přes Maďarsko do Jugoslávie a přihlásil se
k čs. vojsku ve Francii. Zde se s 1. čs. pěším plukem v červnu 1940 zúčastnil
bojů

a

ústupu.

Po

kapitulaci

Francie

se

dostal

do

Velké

Británie

k 1. čs. samostatné brigádě. Absolvoval parašutistický výcvik a školu pro důstojníky
v záloze. V září 1944 se s Čs. samostatnou obrněnou brigádou vylodil ve Francii
a až do počátku května 1945 se účastnil bojů u důležitého přístavu Dunkerque.
Po návratu do vlasti byl koncem roku 1946 demobilizován. Pracoval v zemědělství
a

přes

potíže

způsobené

účastí

v

bojích

na

západní

frontě

vystudoval
30

Vysokou školu zemědělskou. Byl místopředsedou opavské jednoty ČSOL.

Dne 31. října oslavil sedmdesátiny Karel Kostera – umělecký vedoucí, dirigent
a sólista několika pěveckých sborů, varhaník a také držitel Ceny Petra Bezruče
za rok 2000.31
Dne 14. prosince se dožila osmdesáti let Alena Španihelová – Klazarová,
která po třicet let působila jako přední sólistka opery Slezského divadla. V roce 2004
společně s manželem založila tzv. nadaci Opavské Thálie. Ceny Opavské Thálie byly
letos udělovány v září v rámci programu Bezručovy Opavy.

30
31

Hláska č. 7, 2005, str. 1
Hláska č. 11, 2005, str. 2
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VÝROBA
V této kapitole píši o firmách, které podle mého soudu měly pro region a samotné
město Opava největší význam, ať už z hlediska velikosti, počtu zaměstnanců
nebo prostě jen vzhledem ke své historii a zvučnému jménu. Při zpracování kapitoly
jsem vycházel hlavně z výročních zpráv jednotlivých firem a text jsem rozčlenil
na podniky průmyslové a zemědělské resp. potravinářské.

Průmyslová výroba
Balakom
Firma Balakom, tradiční výrobce barev a laků, se snažila i v roce 2005 využít
možností financování z fondů EU. „Balakom předložil u různých fondů odpovídající
projekty a díky tomu jsme získali dotaci na snížení emisí ve výrobě. Využili jsme
také podpory EU a ze získaných peněz jsme koupili dva nové perlové mlýny,“ uvedl
předseda představenstva Christian Seidler.32 Firma také převzala celý podíl ve firmě
Sefra CZ a díky tomu mohlo sortiment firmy prodávat deset dalších obchodních
poboček. Firma se rozhodla pro slovenskou pobočku Balakom Slovakia zrealizovat
velkorysé prodejní a skladovací prostory, které měly být dokončeny na jaře 2006.
Vedení firmy také nechalo vyprojektovat novou skladovací halu a získalo od úřadů
nutné žádosti o povolení její výstavby. Zahájení výstavby bylo plánováno
na rok 2006. „Do oddělení práškových barev jsme zakoupili novou výrobní linku
s cílem uspokojit vyšší požadavky na kvalitu a flexibilitu. S tím se ještě posílil
a rozšířil výkon tohoto oddělení,“ uvádí výroční zpráva společnosti.33 Firma
se podle slov předsedy představenstva starala také o ochranu životního prostředí
a ve spolupráci s Fondem národního majetku nastartovala projekty vedoucí
k odstraňování starých ekologických zátěží.
V roce 2005 došlo podle výkonného ředitele firmy Rudolfa Velicha na českém
barvířském trhu ke kapitálovému propojení nejvýznamnějších velkoobchodních
distributorů barev a laků s konkurenčními výrobci nátěrových hmot. To negativně
ovlivnilo prodej výrobků firmy Balakom. Navíc dlouhá zima a chladné léto přispěly
k poklesu prodeje barev. Celkový propad činil oproti roku 2004 6,5 procenta. Sezónu
firma zahájila přechodem ze starého balení 0,6 litru na nové, 0,75 litru, běžné v celé
32
33

Výroční zpráva Balakom, str. 5
Tamtéž, str. 5
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Evropě. U frekventovaných výrobků firma zavedla balení 0,375 litru. To našlo velkou
kladnou odezvu především u zákazníků obchodních řetězců. U těchto zákazníků byly
také úspěšně otestovány prodeje tzv. duopacků v celkem devíti variantách. Prodeje
obchodním řetězcům zaznamenaly významný nárůst, oproti roku 2004 to bylo
až o 36 procent. Firma Balakom také v roce 2005 zaznamenala zvýšený zájem
o výrobky jako byly Luxol Top, Luxolin, Rezolux, zatímco prodej tradičního sortimentu
klesal. Došlo také k zavedení nových výrobků, např. vysokosušinové lazury
na dřevo Novalux Premium a vylepšení receptury výrobků Universal a Balaprim.
Firma dodávala své výrobky i průmyslovým výrobcům, například společnosti
Mittal Steel Ostrava. Celkově evidoval Balakom v tomto období cca 2000 zákazníků.
„Proti minulosti ubylo malých prodejen, přibylo velkých specializovaných maloprodejen
a stoupá podíl prodeje přes menší regionální velkoobchody,“ zdůraznil výkonný ředitel
Rudolf Velich.34 Největší část vývozu firmy směřovala na Slovensko.
Balakom vyrobil v roce 2005 celkem 6 120 tun výrobků. Z toho činilo 4 309 tun
rozpouštědlových barev, 511 tun vodou ředitelných barev, 69 tun silikonových barev,
44 tun masterbatchů, 24 tun tmelů a 1 163 tun práškových nátěrových hmot.

Koncem roku začaly přípravy na budování nové výrobní linky. S jejím otevřením
se počítalo v roce 2006.

Průměrný počet zaměstnanců firmy v období účetního roku (od 1. 3. 2005
do 28. 2. 2006) byl 185. Výsledek hospodaření za účetní období dosáhl
30,186 miliónu, před zdaněním to bylo 40,063 miliónu korun.35

FERRAM a. s.
Firma

sestávala

z těchto

divizí:

Staviva,

Strojírna

a

Hutní

materiály.

V průběhu roku 2005 společnost dosáhla nižšího obratu než v roce 2004,
a to především v důsledku snížení cen hutních materiálů. Pokles činil 30-50 %.36

V roce 2004 dosáhla společnost historicky nejvyššího obratu a zisku zároveň. Obrat
přesáhl 1 miliardu korun a zisk byl na úrovni 63 milióny korun. V roce 2005 dosáhla

34

Tamtéž, str. 7
Výroční zpráva, str. 38
36
Výroční zpráva Ferram, a.s., str. 3
35
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firma obratu ve výši 1,095 miliardy a zisk před zdaněním činil 11 miliónů (po zdanění
to bylo 8,138 miliónu).37

Firma měla základní jmění zapsané v obchodním rejstříku ve výši 7,25 miliónů korun
a měla sedm akcionářů.

Firma investovala v roce 2005 hlavně do výstavby haly přípravy materiálu
(20,138 miliónu) a do objektu firmy v Ostravě (19,6 miliónu).
Model Obaly, a. s.
Hlavním předmětem činnosti firmy je výroba a prodej obalů z vlnitých a hladkých
lepenek a polygrafická výroba. Společnost zaměstnávala v rámci svých dvou závodů
– v Opavě a Nymburku celkem 800 pracovníků. „Jako jeden z mála výrobců
kartonových obalů v České republice vyrábíme kompletní sortiment obalů z vlnitých,
kašírovaných, ale také z hladkých lepenek. Jsme tedy schopni zákazníkům nabídnout
řešení počínaje jednotkovým spotřebním obalem a konče obalem transportním,“
uvádí výroční zpráva.38

V roce 2005 došlo k úpravě názvu společnosti a tato změna byla zapsána
do obchodního rejstříku.

Předsedou představenstva byl Dr. Walter Hinterberger a předsedou dozorčí rady
Dr. Daniel Model.

Společnost tvořily tři výrobní provozy: výrobní provoz vlnitá lepenka v Opavě, výrobní
provoz vlnitá lepenka v Nymburku a výrobní provoz hladkých a kašírovaných
skládaček v Opavě. Součástí společnosti byly dále Pack Shopy v Opavě a Praze.

Tržby za prodej zboží 65,556 miliónu (náklady vynaložené na prodané zboží tvořily
46,583 miliónu). Výsledek hospodaření před zdaněním byl 240,612 miliónu
a po zdanění 169,895 miliónu).39

37

Výroční zpráva Ferram, a.s., str. 16
Výroční zpráva Model Obaly, str. 2
39
Výroční zpráva Model Obaly, str. 25
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Opavlen a.s.
Firma Opavlen a.s. sídlila na Jaselské ulici č. 29. Byla založena v roce 1994
a hlavním předmětem její činnosti byla textilní výroba. Základní kapitál firmy činil
v roce 2005 celkem 54,4 miliónu korun.

Firmu vlastnili dva akcionáři: Miloš Podolský z Ústí nad Labem, jako předseda
představenstva firmy, a Kamil Jiroušek z Prahy, jako člen představenstva. Každý
z nich vlastnil 50 procent akcií společnosti. Hlavním produktem firmy byla
lněná

příze.

Prodej

lněné

příze

v tuzemsku

dosáhl

v roce

2005

43

%

a na západoevropském trhu 57 %. V roce 2004 to bylo 46 % v tuzemsku a 54 %
v západní Evropě.40 Tržby za prodej výrobků dosáhly v roce 2005 částky
150,430 miliónu korun (v roce 2004 to bylo 191,789 miliónu). V firmě v roce 2005
pracovalo průměrně 188 zaměstnanců.

Firma Opavlen dosáhla hospodářského výsledku před zdaněním 1,295 miliónu
a po zdanění 1,144 miliónu (v roce 2004 to bylo před zdaněním 2,946 miliónu
a po zdanění 2,293 miliónu korun).41
OSTROJ, a.s.
Předchůdkyní společnosti Ostroj byla firma Eduard Tatzel, opavská strojírna
a slévárna založená v roce 1878.

Od 1. 8. 2005 byl změněn název firmy z Ostroj Opava, který nesla od roku 1992,
na Ostroj, a.s. V tomto roce také vzniklo nové logo společnosti.

Plánovaná přidaná hodnota společnosti byla splněna na 95 %, tržby dosáhly úrovně
922 miliónů korun, což bylo 89 % plánu a zisk před zdaněním dosáhl
65 miliónů korun, což bylo 94 % plánovaného zisku.42 Společnost byly rozčleněna
do sedmi obchodně výrobních a obchodně technických divizí: Důlní stroje,
Nářaďovna, Kovárna a kalírna, Strojírna, Hydraulika, Nakládací hydraulické jeřáby
a Galvanovna. Společnost z důvodu plánování a vytváření strategie rozlišovala deset
strategických jednotek. Rok 2005 hodnotili představitelé firmy kladně. „Pokud mám
uplynulý rok hodnotit, pak musím vyjádřit svou spokojenost a označit rok 2005
ve všech strategických jednotkách jako úspěšný, kromě strategické jednotky

40

Výroční zpráva Opavlen, str. 3
Výroční zpráva Opavlen, str. 5
42
Výroční zpráva Ostroj Opava, str. 6
41
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Nakládací hydraulické jeřáby, která výrazně nesplnila plánovaná čísla,“ uvedl
generální ředitel a předseda představenstva firmy Vladimír Trochta.43

Firma

pokračovala

v přijímání

nových

zaměstnanců

a

tím

ve

snižování

věkového průměru pracovníků. Riziko nedostatku kvalifikované pracovní síly
se společnosti dařilo snižovat díky spolupráci s Integrovanou střední školou –
Centrem odborné přípravy, jejíž žáci mají v podniku zajištěnu praktickou výuku.
Počty zapojených učňů se dařilo zvyšovat. V roce 2005 to bylo 25 učňů.
Základní kapitál společnosti činil 765,275 miliónu korun. Zisk před zdaněním
v roce 2005 se vyšplhal na 97,790 miliónu a po zdanění 75,784 miliónu. V roce 2004
to bylo před zdaněním 30,101 miliónu a po zdanění 21,125 miliónu.44
Generálním ředitelem a předsedou představenstva byl Vladimír Trochta, který vlastnil
46,55 % akcií firmy a předsedou dozorčí rady byl Ing. Vojtěch Trochta.45

V roce 2005 došlo k likvidaci společnosti OSTROJ Export UK Ltd. se sídlem
v Londýně, protože nevyvíjela žádnou činnost.

Společnost prodala některé nemovitosti ve výrobním areálu skupiny. Byly vyčleněny
jako nepotřebné a byly prodány formou přímého prodeje jiným podnikatelským
subjektům. Kromě toho byla prodána podniková ubytovna a zařízení Jakartovice.46

Divize Nakládací hydraulické jeřáby vyrobila a uvedla na trh nový výrobek:
WM 105 NT, který nahrazuje úspěšný model WM 95 NT. S nasazením nového
výrobku firma počítala, stejně jako u předchůdce, především v lesnictví. První tři kusy
byly uvedeny do provozu v období od července do prosince 2005.

V průběhu roku 2004 a 2005 byly proti společnosti zahájeny tři soudní spory v oblasti
obchodní, které v daném období nebyly dosud pravomocně ukončeny. Celková výše
jistiny byla 18,140 miliónu korun.47 Společnost současně zahájila 32 prvostupňových
soudních řízení (kromě přihlášky pohledávek v konkurzním řízení či škod v trestném

43

Výroční zpráva Ostroj Opava, str. 6.
Tamtéž, str. 40
45
Tamtéž, str. 44
46
Tamtéž, str. 54
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44
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řízení) v celkovém objemu 5,168 miliónu korun. Byly to hlavně nezaplacené faktury
a úroky z prodlení.

K 31. 12. 2005 měla společnost 870 zaměstnanců, což znamenalo nárůst
oproti předchozímu roku o 13 osob.

Společnost OSTROJ, a.s. se přihlásila do dvou soutěží, a to do soutěže
Zaměstnavatel regionu 2005 a soutěže Zaměstnavatel roku 2005. Z obou soutěží
si

společnost

odnesla

ocenění

za

personální

projekt

s názvem

Jak si získat pro budoucnost kvalifikované dělníky pro strojírenské firmy,
a tím se společnost zařadila mezi nejlepší zaměstnavatele roku 2005 v ČR.
IVAX Pharmaceuticals s. r. o.
Ve firmě nastalo v tomto roce několik významných změn ve výzkumu a vývoji.
„V roce 2005 došlo k přehodnocení výzkumných a vývojových aktivit v rámci
korporace IVAX s cílem upřednostnit globální přístup a identifikovat nejvýhodnější
lokality pro rozvoj jednotlivých vývojových aktivit.“48 Na základě tohoto přehodnocení
bylo ustanoveno tzv. Centre of Excellence. Tímto exkluzivním centrem výzkumu
se stala právě Opava jako lokalita s největšími zkušenostmi a potenciálem pro vývoj
aktivních farmaceutických substancí. Během roku pak na základě tohoto rozhodnutí
došlo k postupnému útlumu jiných vývojových aktivit – vývoje finálních léčivých
přípravků a biotechnologického vývoje. Mezi hlavní cíle výzkumné práce firmy
tedy patří vývoj aktivních farmaceutických substancí získávaných izolací z rostlinných
materiálů a fermentačních půd nebo výboj aktivních farmaceutických substancí
získávaných polysyntetickými modifikacemi přírodních látek.

Společnost dosáhla finančního výsledku hospodaření ve výši 20,692 miliónu korun
(v roce 2004 to bylo 188,246 miliónu). Jednatelem společnosti byl Jiří Urbanec.

V polovině roku 2005 bylo oznámeno spojení americké korporace IVAX s izraelskou
skupinou
„Dne

26.

TEVA.
ledna

Samotná
2006

fůze

byla

byla

dokončena

dokončena

fúze

na

celé

začátku

roku

konsolidované

2006.
skupiny

IVAX Corporation se sídlem v Miami na Floridě v USA a společnosti TEVA se sídlem
v Izraeli.“49

48
49

Výroční zpráva IVAX Pharmaceuticals s. r. o., str. 5
Tamtéž, str. 33
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Potravinářská výroba
Moravskoslezské cukrovary, a.s., odštěpný závod Opava
Cukrovar na Palhanci byl součástí společnosti Moravskoslezské cukrovary, a.s.
se sídlem v Hrušovanech nad Jevišovkou. Opava byla de facto jediným odštěpným
závodem společnosti, protože druhý odštěpný závod v Uničově byl k 1. 9. 2004
zrušen. Hospodářský rok firma počítala od začátku března běžného roku
do

konce

února

následujícího

roku,

proto

v následujícím

textu

čerpám

ze dvou výročních zpráv, a to za období 2004/2005 a 2005/2006.

Kampaň v závodě Opava byly zahájena 21. 9. 2004 a ukončena 19. 12. 2004. Kvalita
cukrovky byla na dobré úrovni. V kampani byla zpracována cukrovka v objemu
673 697 tun (plán hovořil o 651 570 tunách). Podle plánu mělo být vyrobeno
95 000 tun cukru, skutečně bylo vyrobeno 114 019 tun. Firma také plánovala vyrobit
22 321 tun drobného spotřebitelského balení cukru, ve skutečnosti dosáhla
21 384

tun.

Prodej

cukru

byl

stanoven

na

98 150

tun,

skutečnost

byla

50

na úrovni 97 928 tun. V předchozím období to bylo 94 158 tun.

Tržby za prodej zboží dosáhly 106,564 miliónu a tržby za prodej vlastních výrobků
a služeb se vyšplhaly na 1,711 miliardy.51 Hospodářský výsledek dosáhl
370,463

miliónů

korun

za

období

2004/2005,

před

zdaněním

to

bylo

445,402 miliónů korun. V předchozím období dosáhla firma čistého hospodářského
výsledku 94,158 miliónů (před zdaněním 141,301 miliónů). Základní kapitál
společnosti tvořilo 208 miliónů korun.

V roce 2005/2006 bylo v závodě Opava zahájeno zpracování cukrovky 12. 9. 2005
a ukončeno 14. 12. 2005. Kvalita cukrovky se pohybovala na dobré úrovni.
Oba závody společnosti (centrála v Hrušovanech a odštěpný závod Opava)
zpracovaly v tomto období cukrovku v objemu 712 192 tun (plán byl 603 365 tun).
Cukru vyrobily 118 244 tun (plán 90 662 tun). Drobného spotřebitelského balení cukru
vyrobila společnost 36 099 tun (plán 18 810 tun) a prodáno bylo 133 044 tun cukru,
proti plánovaným 109 000 tunám.52

50

Výroční zpráva za rok 2004/2005, str. 4
Tamtéž, str. 12
52
Tamtéž, str. 4
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Národní kvóta výroby cukru byla stanovena na 455 000 tun, což znamenalo
oproti původní kvótě 505 000 tun snížení o plných 50 000 tun. EU dále tyto kvóty
snížila na 436 091 tun. Společnost tak byla nucena respektovat pro rok 2005
svou kvótu 82 780 tun.53

Hospodářský výsledek za období 2005/2006 dosáhl 311,357 miliónu korun
(před

zdaněním

to

bylo

408,575

miliónů

korun).

Tržby

za

prodej

zboží

182,602 miliónů a tržby za prodej vlastních výrobků činily 2,051 miliardy.54
Opavia – LU, s. r. o.
Základní kapitál společnosti byl v roce 2005 cca 624 498 800 korun. Byl rozdělen
na 3 122 494 akcií na jméno s nominální hodnotou 200 na akcii. Každá akcie měla
jeden hlas. Společnost měla jediného akcionáře: skupinu GROUPE DANONE SA.55

V roce 2005 společnost nadále zaznamenávala menší pokles tržeb na tuzemském
trhu zaměřeném na trvanlivé pečivo. „Díky zvyšujícím se prodejům jejich výrobků
sesterským firmám v zahraničí a díky zavádění procesů neustálého zlepšování
produktivity a optimalizace veškerých procesů se však podařilo dosáhnout mírného
vylepšení provozního výsledku hospodaření,“ uvádí se ve zprávě představenstva
společnosti.56 I přesto výše zmíněné skutečnosti si společnost udržela vedoucí
postavení na trhu trvanlivého pečiva v České republice. V rámci celé kategorie
sladkého trvanlivého pečiva (sušenky, oplatky, perníky, soft dezerty, soft in coolers,
čokoládové tyčinky a müsli tyčinky) si společnosti udržela hodnotový podíl 33,1 %
a objemový podíl 34,9 %. V kategorii sušenek, oplatek a perníků měla společnost
hodnotový podíl 54,2 % a v objemu to bylo 54,3 %. Co se týče slaných crackerů
(Telka), hodnotový podíl na trhu dosáhl 54,5 % a objemový 52,9 %.

Společnost uvedla v roce 2005 na trh několik nových výrobků, například značku
Diskíto hvězdičky, Diskíto taštičku a také Disko Poprask. OPAVIA – LU také provedla
několik marketingových změn: u značky Čokopiškota přešla k používání značky
Pim´s. Tím dosáhla nárůstu až o 30 procent. U značky BeBe byl nejúspěšnější
Brumík. Menší potíže pronásledovaly rodinné balení oplatek. Naopak 30 % nárůst

53
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zaznamenala značka Zlaté – boxy. Značka Tatranky oslavila v roce 2005 60. výročí
a toto výročí bylo podpořeno různými marketingovými akcemi.57

Na

českém

kterým

trhu

stále

konkurují

pokračoval

zejména

pokles

zastoupení

hypermarkety,

tradičních

supermarkety

a

prodejen,
diskontní

obchody. „Tyto druhy velkoobchodů zavádějí stále více privátních značek,
kterým lze konkurovat pouze výrobky s vysokou kvalitou, jelikož ceny privátních
značek jsou velmi nízké.“58

Výroba oproti roku 2004 zvýšila o 4 %. Společnost snížila v roce 2005 počet
zaměstnanců v ČR na 1500. Celkové výnosy společnosti dosáhly v tomto roce
4,422 miliónů korun, což byl oproti roku 2004 nárůst o 3,2 procenta. Čistý zisk činil
502 miliónů korun (v roce 2004 to bylo 550 miliónů). Před zdaněním byl hospodářský
výsledek ve výši 672 miliónů. Dividendy byly vyplaceny ve výši 550 miliónů korun.59

Jednota Opava, s. d.
Jednota musela i v tomto roce čelit poklesu tržeb a bojovat s konkurencí v podobě
hypermarketů a supermarketů a také prodeji zboží polskými občany, který byl
realizován mnohdy v rozporu s hygienickými předpisy rovnou z aut. „Rok 2005 byl
na trhu okresu Opava, pokud jde o prodejní plochy, již téměř stabilizovaný,
pouze v Hlučíně byla otevřena prodejna Lidl. Projevily se však dopady celoročního
fungování

v závěru

roku

2004

otevřeného

obchodního

centra

Silesia

s hypermarketem Tesco a diskontu Lidl v Opavě,“ uvádí výroční zprava.60
Navíc

o prázdninách

dopravní uzávěry

v Opavě téměř znemožnily dojezd

k prodejně s největším obratem – supermarketu v Jaktaři. Jen po dobu uzavírky cesty
poklesl obrat supermarketu o téměř 16 miliónů korun.
Maloobchodní obrat činil v roce 2005 1,078 miliónu korun. Bylo to o 59 tisíc méně než
v roce 2004, obrat byl o 87 tisíc menší než se původně plánovalo. Zisk roku 2005 byl
po

snížení

odložené

daně

z příjmů

ve

výši

1,1

miliónu

korun.

Tento výsledek ovlivnil i zisk z odprodaného majetku, který činil 2,1 miliónu
při dosažených tržbách ve výši 4,079 miliónu korun. Pro srovnání v roce 2004
družstvo vykázalo ztrátu ve výši 895 tisíc korun, a to i přes zisk z odprodaného
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Výroční zpráva OPAVIA-LU za rok 2005, str. 7
Tamtéž, str. 8
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Tamtéž, str. 9
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Výroční zpráva Jednota Opava, s. d., str. 3
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majetku ve výši 1,7 miliónu korun a tržbě z odprodaného majetku ve výši
4,6 miliónu korun.61

Podíl Jednoty na trhu bývalého okresu Opava poklesl a pohyboval se v té době
kolem 25 procent. Konkurovaly mu maloobchodní jednotky jako Albert, Billa, Delvita,
Julius Meinl, Penny Market a hypermarkety Kaufland, Globus, Hypernova a Tesco
a diskonty Plus. Z tuzemských řetězců to byly Hruška, Koruna a Enapo. V roce přibyl
v Opavě také diskont Lidl.

Jednota zajišťovala z celkového počtu 113 obcí a měst služby v celkem 74 obcích
a městských částech zejména okresu Opava, ale také v okrese Olomouc, Ostrava
a Bruntál.

V roce 2005 došlo k nárůstu počtu prodejen. K 1. lednu byla provozována
maloobchodní činnost v 99 provozních jednotkách s celkovou plochou 20 012 m².
V srpnu pak byla otevřena prodejna v Jakartovicích a v říjnu ve Slavkově.
Jednota realizovala také velkoobchodní činnost ve dvou velkoobchodech. V Opavě
sídlila

jedna

z nich,

a

sice

velkoobchodní

prodejna

na

ulici

Holasické.

Tyto velkoobchodní jednotky zásobovaly hlavně síť vlastních prodejen.

Ke konci roku 2005 pracovalo v družstvu 835 zaměstnanců, tj. o 8 pracovníků
méně

než

v roce

2004.

Z tohoto

počtu

bylo

778

žen.

Průměrná

mzda

na jednoho zaměstnance činila 10 150 Kč, což bylo o 222 Kč méně než v roce 2004.
Předsedou představenstva Jednota Opava, s. d. byl Ing. Tomáš Hrachovec.
Předsedou kontrolní komise byl Václav Vícha.62
Mlýn Herber, s. r. o.
Mlýn Herber provozoval dva mlýny: mlýn na zpracování pšenice a výrobu pšeničných
mouk a krmiv na Palhanci a mlýn na zpracování kukuřice a výrobu kukuřičných mouk
a krupic v Holasovicích.
Ředitelem firmy byl ing. Jan Hlista. Ve firmě pracovalo ke dni účetní uzávěrky
40 pracovníků, z toho 15 technicko-hospodářských pracovníků včetně jednatelů
společnosti a pracovníků laboratoře.
61
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Výroční zpráva Jednota Opava, s. d., str. 4
Výroční zpráva, str. 7
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Významnými opavskými odběrateli mouky byli například OPAVIA-LU, závod Opava,
Jednota, SD Opava, Slezská pekárna J. L. N. Opava a nebo Pekařství Betina Opava.

Hospodářský rok firma hodnotila pozitivně. Firma neuskutečnila, co do finančního
objemu, příliš mnoho velkých investic, zato však to byly investice velké,
co do významu. Investice byly zaměřeny na rekonstrukci elektrických součástí mlýna
v Palhanci, mlýna v Holasovicích, zejména pak firma řešila vstupy do provozu balírny
a navazujících skladů. Základní vstupy byly osazeny sekčními vraty, které splňují
náročné hygienické požadavky. Modernizací centrální trafostanice mlýna se podařilo
zvýšit instalovaný výkon ze 630 kVa na 800 kVA a eliminovat riziko poruchy jediného
transformátorů, instalacemi dvou samostatných 400 kVA transformátorů,“ uvádí
výroční zpráva.63 Firmě se nepodařilo získat prostředky z projektu Phare 2003.
Jako náhradní řešení předložilo vedení společnosti projekt z operačního programu
Zemědělství, který byl schválen v závěru roku 2005 v rozsahu do 7 miliónů korun
a s jeho realizací se počítalo v roce 2006.

Byla také provedena strojová modernizace příjmu mlýna Palhanec a byly zde
tak provedeny nové omítky, malby, nátěry, včetně oprav podlah. Tyto opravy byly
financovány z provozních zdrojů.

Opravou

prošel

také

mlýn

Holasovice:

byly

hlavně

opraveny

střechy,

především jejich klempířské prvky, nátěry, oprava fasád budov a zahájeny
opravy expediční a manipulační rampy.
Výroba byla v podstatné části roku ovlivněna snahou stabilizovat zpracování pšenice,
která extrémně vybočila z běžné kvality. Stav suroviny přinesl zpomalení výroby.
Pokračoval trend nastartovaný po vstupu do EU, což bylo zasažení českého trhu
s moukou dovozem balené mouky ze Slovenska a Polska. Nízká cena balené mouky
vznikla hlavně z důvodu příznivého kurzu Kč a Ks. Tento jev způsobil pokles cen
balené mouky a pultové ceny klesly na 3,90 Kč za kilogram a dokonce
i na 2,80 za kilogram pšeničné balené mouky.

Katastrofální byl vývoj cen a poptávka po mlýnských krmivech, kdy cena pšeničných
otrub vývozu klesla pod 600 Kč za tunu, což vedlo k útlumu vývozu. „Jen částečně byl
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Výroční zpráva Mlýn Herber, 2005, str. 11
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dopad kompenzován uzavřenou smlouvou a realizovanými prodeji vedlejších
mlýnských výrobků k energetickému využití jako biomasy.“64

Firma se však mohla pochlubit i pozitivními výsledky. Pro spotřebitelské balení
pšeničných muk získala značku Klasa.

Naopak stagnoval prodej mouky na výrobu těstovin do Polska a neprosadil se
z důvodu ceny vývoz mouky na Slovensko.

Firma dosáhla hospodářského výsledku ve výši 11 miliónů korun po zdanění
a před zdaněním to bylo necelých 15 miliónů korun. V roce 2004 to bylo
zhruba 5,2 po zdanění a 6,7 miliónu korun.65
NOWACO Opava, s. r. o.
Jednatelem firmy byl MVDr. Bohumil Volf. Firma NOWACO Opava s. r. o. vznikla
27. 11. 2000 zápisem do obchodního rejstříku. Firma podnikala ve výrobě nápojů
a potravin, hostinské činnosti, zámečnictví, mlékárenství aj.

V roce

2005

pokračovala

činnost

NOWACO

Opava

s.

r.

o.

s orientací

především na výrobu mražených krémů, hotových jídel a výrobu balené mražené
zeleniny. Zahraniční vývoj směřovala firma především do Maďarska.

Bylo vyrobeno celkem 6 572 tun mražených krémů, což bylo o 6,7 %
více než v roce 2004. Bylo také vyrobeno celkem 8 258 tun mražené zeleniny,
což znamená nárůst o 9,5 % ve srovnání s rokem 2004.

Firma dosáhla hospodářského výsledku ve výši 29 miliónů korun (v roce 2004 to bylo
11,78 miliónu korun). Před zdaněním to bylo v roce 2005 39,495 miliónů korun.

Pracovalo v ní k 31. prosinci 2005 celkem 403 zaměstnanců (v roce 2004 to bylo
437

lidí).

V sezóně

výroby

mražených

krémů

o 150 brigádníků (bylo to o 44 více než v roce 2004).66
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Výroční zpráva Mlýn Herber, 2005, str. 12
Tamtéž, str. 18
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Výroční zpráva Nowaco 2005, str. 3
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byla

společnost

posílena

Zemědělská a.s. Opava - Kylešovice
Společnost byla jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti zemědělské výroby.
V oblasti rostlinné výroby firma zaznamenala nárůst nákladů o 3,112 miliónů,
z toho nejvíc připadlo na hnojiva (2,148 miliónu korun). „Oproti plánu byla
zaznamenána vyšší produkce cukrovky na námele. U cukrovky však i přes vysoký
výnos a dobrou cukernatost došlo vlivem snížení kvóty během pěstebního roku
a změnou kurzu EUR dokonce k podstatnému snížení tržeb oproti roku 2004.“67
Průměrné výnosy z pěstování pšenice činily 56,33 metrických centů, ječmen jarní
dosáhl průměru 52,67 a ječmen ozimý 48,5. U řepky to bylo v průměru 32,24,
u cukrovky 584,69 a například u sóji 29,92 metráků na jeden hektar.68

Živočišná výroba vykazovala ztrátu 6,5 miliónu korun, došlo zde však k výrazné
úspoře nákladů. „Pozitivně lze hodnotit vývoj především ve výrobě mléka,
bohužel u výroby prasat došlo k dalšímu propadu především v nákladové oblasti.“69

V roce 2005 byl průměrný stav prasat ve výkrmu 837 kusů, prasnic 137 kusů, dojnic
513 kusů, vysokobřezích jalovic 82 kusů, chovných jalovic 167 kusů. Průměrná
dojivost krav se zvýšila o 0,29 litrů na jeden kus a den, v průměru to bylo 105,85 litrů
na kus a rok, průměrná roční dodávka mléka činila 7 343 litrů. V kategorii zpracování
vepřového masa byla průměrná cena za kilogram 31,39 korun.

Základní kapitál evidovala firma ve výši 183,973 miliónů korun. Zisk za hospodářský
rok 2005 činil 9,999 miliónu korun, před zdaněním 13,466 miliónu (v roce 2004 byl
hospodářský

výsledek

před

zdaněním

20,433

miliónu

a

po

zdanění

15,164 miliónu korun). Tržby z prodeje dosáhly 114,577 miliónu korun a tržby
za služby 16,463 miliónu korun.

67
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ZAMĚSTNANOST
Úřad práce
Podle

Zprávy

o

situaci

na

trhu

práce

v okrese

Opava

za

rok

2005

zaměstnanost nestoupala. „Ačkoliv kromě doznívajícího propouštění ve firmě
Lite-On Precision Industry s. r. o. a uzavření několika šicích dílen nedošlo
k větším ztrátám pracovních míst.“70 Nevznikl totiž dostatek nových pracovních míst
a nezaměstnanost tudíž neklesala. Celých šest měsíců se držela na úrovni
11 procent, což v řeči konkrétních čísel činilo průměrně 11 000 uchazečů
o zaměstnání. Opava se pohybovala v počtu nezaměstnaných okolo 20. místa
mezi 77 okresy v České republice. Okres Opava si ale přesto v průběhu celého roku
držel v rámci Moravskoslezského kraje nejnižší nezaměstnanost. Až v závěru roku
Opavu předstihl Nový Jičín.

Jednou z drobných změn v oblasti zaměstnanosti byl příchod nového zaměstnavatele,
firmy KSR Industrial s.r.o. Neprojevilo se to však adekvátním snížením
nezaměstnanosti. Tato kanadská firma přenesla výrobu pedálových soustav
z Velké

Británie

do

Opavy,

do

areálu

po

taiwanské

skupině

Lite-On

na Těšínské ulici. Od června vzniklo v KSR 198 pracovních míst.

Koncem roku bylo v okrese 488 volných pracovních míst (dále VPM), což bylo
o jednu třetinu více než ve stejném období roku 2005. Na jedno volné místo připadlo
22 uchazečů. To znamenalo 13. místo v rámci celé ČR.

Strategií opavského úřadu práce byla pomoc výrazně znevýhodněným skupinám
uchazečů o zaměstnání (lidé nad 50 let a mladí do 25 let). Těmto nejohroženějším
skupinám se snažil ÚP pomoc hlavně prostřednictvím aktivní politiky zaměstnanosti
(rekvalifikace, podpora uchazečů o zaměstnání při zahájení samostatně výdělečné
činnosti). Na aktivní opatření bylo v tomto roce vynaloženo celkem 72 miliónů korun.
S podporou ÚP našlo práci 884 uchazečů, rekvalifikačními a poradenskými službami
prošlo 1495 uchazečů.
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Zpráva o situaci na trhu práce v okrese Opava za rok 2005, str. 2 (dále jen Zpráva)
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Významnou události bylo také otevření detašovaného pracoviště Úřadu práce
v Kravařích

v březnu

2005.

Koncem

roku

evidovala

tato

nová

pobočka

1495 uchazečů o zaměstnání.
K 1. červenci byl zřízen Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě.
Část

kompetencí

v oblasti

kontroly

dodržování

pracovněprávních

předpisů

tak z ÚP Opava přešla na tento nově zřízený úřad.

V okrese Opava bylo evidováno úřadem práce v roce 2005 67 200 zaměstnaných
obyvatel, nezaměstnaných bylo 10 900, což tvořilo celkem 78 100 lidí. Oproti tomu
v roce 2004 bylo zaměstnaných 67 700 a nezaměstnaných 11 100 a tedy celkové
číslo činilo 78 800.

Věkové složení obyvatelstva na Opavsku se pohybovalo zhruba na těchto úrovních:
nejvíce obyvatel patřilo do kategorie 25-29 let (zhruba 15 000), dále do kategorie
30-34 let spadalo okolo 14 000 lidí a stejný počet jich patřil i do kategorie 50-54 let.
Nejméně obyvatel (5 000) se dalo zařadit do skupiny starších 80 let.71

U celkové zaměstnanosti v okrese došlo k poklesu. „Ve firmách nad 25 zaměstnanců
pracovalo v okrese celkem 36 938 zaměstnanců. Meziročně se počet zaměstnanců
snížil o 160.“72 K největšímu poklesu došlo v oblasti zpracovatelského průmyslu –
o 172 osob. Hlavně se to týkalo firem oděvního a textilního průmyslu. Firmy totiž často
vlivem

silné

konkurence

levnějších

výrobků

„ze

zemí

východních

bloku,

zejména z Číny“ ztrácely svá odbytiště.73 Například ve firmě Opavlen klesl meziročně
počet zaměstnanců o 13 osob nebo firma Pouba textil s.r.o. dokonce propustila
všechny zaměstnance a ukončila činnost.74 K poklesu počtu zaměstnanců došlo
i u firem zemědělských. Podnik Sempro Opava musel snížit stavy meziročně
o 26 lidí, Zemědělská a.s. Opava-Kylešovice zaznamenala úbytek 21 pracovníků
a Kateřinská zemědělská snížila stavy o 20 zaměstnanců. Kvůli ukončení výroby
ve firmě Lite-On přišlo o práci 220 lidí. Ve Slezské nemocnici se ke konci roku snížil
počet zaměstnanců meziročně o 24 lidí.
Kvůli ukončení činnosti jako OSVČ se v evidenci uchazečů o zaměstnání
na ÚP Opava ocitlo koncem roku 911 lidí (koncem roku 2004 to bylo 835 lidí).
71

Tyto údaje se vztahují ke konci roku 2004.
Zpráva, str. 7
73
Zpráva, str. 7 nebo také statistiky nezaměstnanosti: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes
74
Ke konci roku 2004 zaměstnávala firma 57 zaměstnanců.
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Průměrný měsíční počet uchazečů o zaměstnání byl 10 744 (o 240 méně
než v roce 2004). Průměrná míra nezaměstnanosti byla 11,11 %.

Největší míru nezaměstnanosti zaznamenali na ÚP Opava v zimních měsících:
v lednu (11,88 %) při 11 714 uchazečích o zaměstnání a pak dále v únoru (11,77 %)
při 11 666 uchazečích a také v březnu (11,71 % a 11 501 uchazečů). Naopak nejnižší
stav byl zaznamenán v květnu (10,5 %, 10 223 nezaměstnaných). Nejvíce lidí
se přihlásilo do evidence v lednu (1 625) a nejméně v květnu (736). Nejvíce lidí bylo
vyřazeno v dubnu (1 497).

V samotné Opavě dosáhla míra nezaměstnanosti ke konci roku 10,23 procent
při 5 887 uchazečích (k 30. 6. to bylo 9,56 procent a 5 504 uchazečů).75
V lednu bylo v Opavě evidováno 3 763 uchazečů o zaměstnání z celkového počtu
31 533

ekonomicky

aktivních

občanů.

Míra

nezaměstnanosti

dosáhla

hodnoty 11,93.76
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo ke konci roku 2 777 uchazečů o zaměstnání,
což byla ¼ celkového počtu evidovaných a průměrná výše této podpory činila
ve 4. kvartálu 4 045 Kč. Celkem se během roku objevilo v evidenci 12 114 nově
přihlášených a bylo to o 324 méně něž v roce 2004.

Největšími zaměstnavateli na Opavsku byli Brano a.s. (1 376 zaměstnanců),
Slezská nemocnice Opava (1 131 zaměstnanců), Ivax Pharmaceuticals (990 lidí),
Ostroj (882) a Psychiatrická léčebna (857). „Z celkového počtu 190 zaměstnavatelů
zaměstnávajících více než 50 zaměstnanců jich v opavské oblasti působí 154,
z toho 117 přímo ve městě Opava.77
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Zpráva, str. 13
OHR, 15. 2. 2005, str. 14
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Zpráva, str. 81
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POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT
Politický život
Dne 1. března 2005 nabyl účinnosti zák. č. 96/2005 Sb., kterým se měnil zákon
č. 238/1992 Sb., o střetu zájmů. Tento zákon mj. nově stanovil neslučitelnost funkce
člena zastupitelstva statutárního města s funkcí statutárního orgánu příspěvkové
organizace obce. Tato neslučitelnost nastala v případě opavských zastupitelů
u Mgr. Jana Píšaly, který v té době působil jako ředitel ZŠ T. G. Masaryka v Opavě.
Pokud se zastupitel v tomto případě mandátu sám nevzdal, zanikl jeho mandát poté,
co jeho neslučitelnost vyslovilo zastupitelstvo na svém nejbližším zasedání po vzniku
neslučitelnosti. Pan Píšala se mandátu nevzdal a zastupitelstvo 3. 5. 2005 zánik
jeho mandátu nevyslovilo, tedy dále podpořilo jeho výkon funkce zastupitele. Hlavním
důvodem

byl

obecný

nesouhlas

členů

zastupitelstva

s

textem

zákona,

který mj. necitlivě měnil pravidla a zaběhnuté vztahy uprostřed volebního období.
Možnosti města, jak postupovat vůči tomuto zákonu byly tímto krokem vyčerpány.
Další postup měla v rukou ředitelka Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.78

Na nový zákon reagovali někteří místní politici. „Nevím, co tím chtěli zákonodárci
vyřešit. Nevím si s tím rady. Vidím v tom velký problém a budu psát na ministerstvo,
ať nám podá výklad. Považuji za nezodpovědné měnit pravidla uprostřed volebního
období. Rozuměl bych tomu, kdyby tam byla účinnost od příštích voleb,“ řekl opavský
primátor Zbyněk Stanjura (ODS). Podle svých slov se zatím nechystal tlačit
na radního a ředitele ZŠ T.G. Masaryka a Riegrově ulici Jana Píšalu (ČSSD),
kterého se zákon týkal.79

Na osm desítek studentů Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity,
především bakalářského oboru Veřejná správa a regionální politika, se v pondělí
14. března odpoledne zúčastnilo diskusního fóra s poslanci parlamentních stran
za Opavsko. „Zvolené téma orientované k otázkám daňového a sociálního systému
se ukázalo natolik nosným, že přítomní hosté odpovídali na vznesené otázky téměř
100 minut,“ zhodnotil akci mluvčí SU Ivan Augustin.80 Podle něj ani samotní poslanci
v sestavě Ing. Antonín Macháček, člen rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny
78
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Parlamentu (PSP) ČR, Ing. Martin Říman, místopředseda hospodářského výboru PSP
(jeho bydlištěm byl sice Frýdek-Místek, ale k Opavě měl rodinné vazby,
a proto tu zastupoval předem omluveného Ing. Miroslava Krajíčka), Josef Vícha, člen
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, předseda podvýboru
pro ochranu životního prostředí a krajiny PSP, a RSDr. Miroslav Opálka,
místopředseda výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, předseda podvýboru
pro reformu důchodového systému a reformu nemocenského pojištění PSP, přípravu
na setkání s nimi a tematicky vymezenou diskusi nijak nepodcenili. Daňovou
problematiku označil poslanec Říman za zásadní a nejvíce diskutovanou. Říman dále
specifikoval spor o daně ve třech pohledech – kolik daní se má vybírat,
jak se mají vybírat a rovněž, nač se mají příjmy z daní používat. „Odpovědi
na tyto tři otázky jsou hlavním obsahem společensko- politického zápasu, který nikdy
nekončí,“ konstatoval. Některé otázky studentů se dotkly daňových úlev mladým
lidem,

rodinám

s

dětmi, penzijní reformy i zkušeností, které mělo nově

z jejího zavedení sousední Slovensko. „Ve svých reakcích se poslanci přes viditelné
názorové

rozdíly

odpovídající

jejich

stranické

příslušnosti

shodli

na

tom

zcela zásadním – připravované legislativní změny budou mít dlouhodobou platnost,“
konstatoval Augustin. Poslanec Macháček dále studentům doporučil, aby si už nyní,
pokud jen trochu mohou, na důchod šetřili. Poslanec Opálka zase akcentoval značné
těžkosti, do nichž se naše společnost v tomto smyslu dostane v letech 2035-70,
kdy do důchodu odejdou demograficky silné ročníky sedmdesátých let minulého
století a pracovat na ně budou muset ročníky z tohoto pohledu slabé. Za slabé
ročníky se podle Opálky dají počítat ročníky od roku 1991. Proto je dobré,
že demografická křivka jde od roku 2002 nahoru a za rok 2004 se předpokládalo
95,5 tisíce narozených dětí. „Myslím, že diskuse byla pro všechny zúčastněné,
tedy jak studenty, pedagogy i veřejnost, tak poslance velmi zajímavá a užitečná,“
zhodnotil setkání z pozice jeho moderátora rektor Slezské univerzity Zdeněk Jirásek.
Radim Masný ohlásil v dubnu, že míří do vysoké politiky. Čekal zrovna v té době
na vysouzené dvě miliardy korun za kauzu Petrcíle. Jeho cílem bylo dosažení
nejvyšších pater

politiky se stranou Svobodní. Masný plánoval, že se stane

v roce 2005 stranickým předsedou a v roce 2006 bude kandidovat do Senátu. Členem
strany byl Masný od podzimu 2004. „Tahle strana přesně ví, co chce a je mi blízká
názory i programem. Je pravicová a ne pseudopravicová,“ uvedl Masný.81 Na volby
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do poslanecké sněmovny si Masný ještě v té době netroufal, protože se podle něj
do té doby nepodaří stranu připravit, ale do Senátu už hodlal kandidovat.

Masný začal před lety v regionální politice. V polovině devadesátých let vedl místní
stranickou kancelář ODS, pak přestal platit členské příspěvky a do politiky zasahoval
spíše ze zákulisí. V roce 1997 například půjčil sociální demokracii 8,5 miliónu korun.
V roce 2000 se poprvé pokusil získat senátorské křeslo v opavské obvodě.
Jeho kandidaturu provázela finančně nákladná a výrazná kampaň. Provázelo jí také
množství darů školám a školským zařízením nebo dětský den se skupinou Holki
v městských sadech. Měla ale také kontroverzní nádech. Několik stovek občanů
si stěžovalo, že se jejich podpis na registrační listině na podporu Masného ocitl
bez jejich vědomí. Okresní volební komise tedy na základě stížností z listiny
vyškrtala 620 z 2 016 podpisů. Kampaň kritizovalo i několik farářů na Opavsku,
vadilo

jim,

že

si

na

jedné

z fotografií

podává

Masný

ruku

s papežem

a pod tím doprovodný text: Poznej svého senátora. Proti plakátu vystoupil
i Tomáš Halík.

Masný

také

vedl

v roce

2002

místní

kandidátku

volební

sdružení

Radim Masný dětem.

Opavský

poslanec

Antonín

Macháček

(ČSSD)

přesvědčoval

ve

sněmovně

své kolegy o nutnosti navýšení cestovného pro poslance ze vzdálenějších
regionů.

„Jde

o

poměrnou

kompenzaci

za

možnost

zrušení

letenek,

které Poslanecká sněmovna kupuje daleko bydlícím poslancům, aby se mohli včas
dostavit k jednání v Praze. Cestovné by mělo být navýšeno minimálně o 30 procent,“
uvedl Macháček. S tím někteří jeho kolegové nesouhlasili. Například Miroslav Krajíček
(ODS) tvrdil, že je úprava cestovních výloh poslanců dostačující. Diskusi rozpoutal
návrh předsedy lidovců Miroslava Kalouska, aby bylo zrušeno bezplatné létání
poslanců na zasedání parlamentu.82

Veřejný život
Téměř do třetí hodiny ranní Nového roku byli v pohotovosti opavští strážníci. Museli
řešit několik potyček opilých spoluobčanů a také řešili například rozbití skla úřední
desky magistrátu. Radnice sice neorganizovala silvestrovský ohňostroj, přesto bylo
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Horní náměstí z poloviny zaplněno a lidé, převážně mladí, slavili konec starého roku.
O pořádek na náměstí se staralo osm strážníků.83
Jako každoročně se konala v Opavě Tříkrálová sbírka. Její výtěžek dosáhl
v opavském regionu částky 1 423 514 Kč.

Opavská radnice otevřela školní hřiště veřejnosti. Na hřištích šesti opavských škol
mohli již od loňského roku vyrazit školáci hrát například fotbal. V tomto roce přibyla
další dvě taková místa. Radnice navíc začala zvažovat, že by podobně otevřela
i zahrady mateřských škol. „Jsme ve fázi zjišťování, jak by na takový nápad reagovali
ředitelé školek. Příklady z jiných měst, například Brna, nám ale říkají, že to jde,“ uvedl
náměstek primátora Pavel Mališ (ODS). Podle názoru vedení města je ekonomicky
výhodnější školky otevřít, než budovat nová hřiště a hledat jejich správce.
V roce 2005 měly otevřít hřiště tyto školy: Edvarda Beneše, Mařádkova, Šrámkova,
Englišova, Opava-Kylešovice, Ochranova. Tyto školy mají za sebou loňský zkušební
provoz. Nově se otevře hřiště u škol T. G. Masaryka a Otická. Hřiště by se měla
otevírat

po

skončení

zimy

zhruba

od

druhé

až

třetí

hodiny

odpolední

a uzavírat okolo sedmé až osmé večerní.

RMO na svém 42. zasedání 25. ledna vzala na vědomí vyhodnocení I. etapy projektu
Otevření hřišť a sportovišť u šesti ZŠ (ZŠ Englišova, ZŠ Šrámkova, ZŠ E. Beneše,
ZŠ Opava-Kylešovice, ZŠ Ilji Hurníka, Ochranova, ZŠ Mařádkova) v období
od 1. 9. do 15. 11. 2004 včetně sobot a nedělí. Zároveň v tomto bodě schválila
pro rok 2005 druhou etapu otevření hřišť a sportovišť u osmi ZŠ (výše uvedených
šest ZŠ a nově ZŠ TGM, Riegrova a ZŠ Otická) včetně prázdninového
a víkendového provozu.84
Opava

měla

jeden

z nejnižších

poplatků

za

psy

mezi

většími

městy

v České republice (ve výši 200 korun za rok za prvního psa a 100 za dalšího),
ale pravidlo, že pes musí mít při vycházce náhubek a nemůže být volně puštěn
prý porušovalo dokonce i českou ústavu. Toto nařízení kritizoval už v roce 2002
člen Mezinárodní Akademie srovnávacího práva v Paříži a vědecký pracovník
Ústavu státu a práva České akademie věd Josef Blahož. Uvedl tehdy, že vyhláška
upravující pohyb psů je zjevně neústavní a nezákonná. „Porušuje princip právního
státu, podle něhož občan může činit vše, co mu zákon nezakazuje. Ve vyhlášce je
83
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zdánlivě vhodně smíšené to, co je velmi správné a platí i bez vyhlášky (tj. že pes
nesmí na pískoviště a hřiště pro děti), se zákazy, které jsou zcela absurdní a popírají
držení psů vůbec,“ uvedl Blahož.

Po Opavě přesto běhalo mnoho psů bez náhubku nebo dokonce i volně.
Jedním z důvodů mohl být i uvážlivý přístup městských strážníků, kteří nevyžadovali
po lidech přísné plnění vyhlášky. Při průchodu městem stačilo vodítko, v odlehlých
částech města se pes mohl proběhnout.85

Statutární

město

Opava

ve

spolupráci

s

občanským

sdružením

Rytíři a Lapkové z Vítku uspořádalo ve dnech 14. až 24. března na Dolním náměstí
v Opavě velikonoční trhy. Vystoupil na nich například Dechový orchestr Opava
s kapelníkem J. Mücksteinem a dirigentem Š. Revajem 19. března, soubory Úsměv
a Vrtek působící pod Domem dětí a mládeže pod vedením J. Polákové 22. března
nebo Cimbálová muzika Opavští Hudci s primáši R. Kubalou a P. Kopičkou
23. března. Součástí kulturního programu byly také soutěže a ukázky lidových tradicí
a řemesel, například: pletení pomlázek, vysévání obilí, počítání kuřátek, lívancové
závody podle britské tradice nebo závody velikonočních zajíčků.
Městští

úředníci

žili

na

šikmé

ploše.

To

hlásal

jeden

z titulků

Opavského a hlučínského Regionu na začátku března. Podle šéfů dvou odborů
sídlících na Hlásce se prý věž radnice nakláněla.

Na problém upozornila zastupitelka Eva Dratvová (nezávislá za KDU-ČSL),
kterou zajímalo, proč chce radnice investovat čtyři a půl miliónu korun do opravy vršku
Hlásky. „Při průzkumech fasády Hlásky se přišlo na to, že se naklání. Je to problém,
který vyžaduje řešení. Při silné vichřici by se mohlo stát, že by byly s věží problémy,“
vysvětlil vedoucí investičního odboru Lumír Šebrle.86
Také v tomto roce se konaly Dny pro Zemi, a to již po šesté. Letošním tématem byl
slogan: „Není nám lhostejná naše budoucnost!“. Na akci se společně podílel
Odbor

životního

prostředí

Magistrátu

města

Opavy

ve

spolupráci

se SEV Areka ZO ČSOP, Školním statkem Opava, MSZeŠ a SOUz Opava
a Stanicí mladých turistů a přírodovědců Opava. V rámci Dnů pro Zemi připravila
Areka 5. dubna v Moravské kapli Domu umění setkání na téma Cyklostezky s hosty –
85
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Dušanem

Vaculčíkem,

autorem

internetových

stránek

www.opavounakole,

a Ing. Jaroslavem Martínkem, vedoucím sekce pěší a cyklistické dopravy
Centra dopravního výzkumu Olomouc.

Ve Švédské kapli se uskutečnil 9. dubna od 16 hodin tradiční koncert ke Dni Země,
na kterém vystoupil Avonotaj Šumperk s hebrejskými písněmi. Besedu pro žáky
8. a 9. tříd základní škol na téma Přírodní katastrofy – povodeň uspořádala Areka
28. dubna v 9 hodin, na toto téma proběhla ještě setkání s pedagogy a také kulatý stůl
pro veřejnost. Od 15. března do 15. dubna probíhal Týden pro městské lesy
a parky, který zahrnoval úklid a zvelebování míst odpočinku občanů města.

Uskutečnily se také exkurze na třídírnu odpadů Technických služeb Opava, s. r. o.
a skládku nebezpečného odpadu v Chlebičově. V rámci Dnů pro Zemi proběhlo také
čištění břehů Opavy od Krnova do Úvalna a od Kravař do Lhoty.

V rámci

Dne

pro

lesy

České

republiky

20.

dubna

pomáhali

zájemci

Opavské lesní, a.s. při lesoparkových úpravách obory v údolí Moravice a odstranění
spadlého kamení z cyklostezky na přístupové komunikaci do Žimrovic.87
Opavští radní nepřijali unikátní uměleckou sbírku autorů jako byli Emil Filla,
František Kupka, Toyen, František Drtikol a nebo Václav Špála. Sbírku Opavě nabídli
bratři Ivo a Jan Janoušek. Bratři se rozhodli sbírku zdarma zapůjčit do Opavy
po dobu 20 až 25 let. Po uplynutí této doby mohlo město sbírku i získat. Sbírku
vysoce hodnotil šéf opavského Domu umění Martin Klimeš. „Ve sbírce jsou téměř
všichni významní špičkoví čeští a slovenští výtvarní umělci. Díla ve sbírce patří
k pracím, které nejkvalitněji reprezentují umělce a jeho tvůrčí období, jsou to často
díla, která byla reprodukována v časopisech, katalozích a monografiích jednotlivých
umělců,“ uvedl Klimeš. Podle náměstka primátora Pavla Mališe (ODS) se otázkou
převzetí sbírky město zabývalo dlouho. Jaký byl tedy nakonec důvod k tomu,
že ji radní nepřijali? Podle města měli majitelé sbírky přísná pravidla pro nakládání
se sbírkou a pro režim jejího půjčování. Podle Janouškových se měly výpůjčky
provádět v celkové úplnosti. Jádro sporu bylo v tom, jak tuto formulaci jednotlivé
strany chápaly. Radnice si to vysvětlovala tak, že sbírku bude možno zapůjčit jedině
celou a Janouškovi tím mysleli jen část. Navíc proti směřováni sbírky do Opavy
hovořily podle radnice i velké náklady ve výši 6 miliónů na rekonstrukci Domu umění,
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kterou by si sbírka vyžádala a také velké roční náklady (cca 1,2 miliónu korun)
na prezentaci sbírky.88
Šedesáté výročí konce II. světové války připomenula v dubnu a květnu řada akcí,
na jejichž přípravě se podíleli: Armáda České republiky (posádka Opava
i Krajské vojenské velitelství Ostrava), Český svaz bojovníků za svobodu,
Československá obec legionářská, Magistrát města Opavy, Matice slezská,
Slezská univerzita, Slezské zemské muzeum, Svaz důstojníků a praporčíků AČR
i

sponzoři.

Opavu

a

její

okolí

letos

poprvé

oficiálně

navštívili

veteráni

1. čs. smíšené letecké divize v SSSR, kteří zde bojovali. „Dvacátého dubna
odpoledne

je

spolu

s

čestnými

dalšími

hosty

přivítal

opavský

primátor

Ing. Zbyněk Stanjura na vernisáži výstavy o vítězném boji čs. letců a parašutistů
na východní frontě instalované v hlavní budově SZM,“ přiblížil průběh oslav v Hlásce
Jaromír Breuer. Následující den dopoledne veteráni projeli cestou bojů ze Sudic
přes

Štítinu

až

do

hrabyňského

památníku

2.

světové

války.

Odpoledne

se pod záštitou primátora konalo slavnostní shromáždění v hradeckém hotelu
Belaria. Zúčastnili se ho mj. zástupce náčelníka generálního štábu AČR
brig. Generál Ivo Zbořil, velitel Vzdušných sil AČR brig. generál Ladislav Minařík,
vojenští přidělenci Ukrajiny, Ruska a Slovenska, diplomaté, odbojáři a další významní
hosté. Generální konzul Ruské federace Viktor Sibilev předal účastníkům bojů
jubilejní medaile „60 let vítězství ve Velké vlastenecké válce 1941–1945“ a předána
byla i další česká vyznamenání. V zastoupení primátora shromáždění pozdravil
náměstek Ing. Václav Klučka. Dvacátého druhého dubna dopoledne čs. letci položili
kytici k pamětní desce armádního generála Heliodora Píky na opavské radnici a pak
se zúčastnili vzpomínkového setkání na náměstí Osvoboditelů. Přítomné zde přivítal
opavský primátor a mj. je pozdravila také paní Emílie Šeďová, předsedkyně
Slovenského
Liptovský

svazu

Mikuláš.

protifašistických
To

mělo

v

bojovníků

závěru

války

z

partnerského

podobný

osud

jako

města
Opava

a při osvobozovacích bojích v jeho okolí padlo po Dukle nejvíce našich vojáků
z 1. čs. armádního sboru v SSSR. Poté byl v parku na Praskově ulici
před

Zemským

Památníku

vítězství

archivem

položen

sovětských

základní

kámen

československých

a

k

novému

vojáků.

Veteráni

spolu s Opavany ukončili svůj zdařilý pobyt na Opavsku pietním aktem
na Městském hřbitově. Významnou součástí letošních oslav byly také přednášky
historiků – prof. Zdeňka Jiráska a prof. Niny Pavelčíkové i promítání nového
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dokumentu Odkaz věčně živý v aule rektorátu Slezské univerzity. Vzpomínky
pamětníků Ostravsko-opavské operace doplnil frontový voják plk. Andrej Koba.
Úspěšný byl též zájezd studentů opavských středních škol do Sudic (zčásti na kolech)
a jejich setkání s ratibořskými kolegy u Památníku čs. tankistů. S velkým zájmem
veřejnosti se setkala i výstava a jízda historických vozidel uspořádaná 23. dubna
na Horním náměstí. Letošní výjimečné oslavy v Opavě ukončila v Den vítězství
8. května pietní vzpomínka na padlé rudoarmějce i popravené slezské vlastence
na Městském hřbitově. Poprvé při ní zavlály vlajky všech sedmi zemí, jejichž vojáci
osvobodili od nacistů území dnešní České republiky.89
Opavou v rámci oslav výročí osvobození projela také historická vozidla. Akce byla
připravena městem ve spolupráci s AMK Klubem historických vozidel Opava
a dalšími veterán kluby regionu Moravskoslezského kraje. Vše proběhlo v sobotu
23. dubna od 9 hodin na Horním náměstí. Historická vozidla byla také na náměstí
vystavena. Výstava byla doplněna o dovednostní soutěže s veteránskou tematikou
pro děti i dospělé. Mezi 13 – 15 hodinou následovala jízda historických vozidel
Opavou a akce byla ukončena v 16 hodin.90

V

sobotu

20.

srpna

proběhl

na

Horním

náměstí

ve

spolupráci

se Statutárním městem Opavou již 21. ročník Pony Expressu. Jezdci v sedle
přepravili poštu po 2 500 km dlouhé trati Polsko – Slovensko – Česká republika –
Německo.
Po devíti letech byla znovu vydána kniha nazvaná Opavsko zblízka. Jejími autory
jsou opět Miroslav Frank, Marta Medková, Karel Müller a Marie Schenková.
Oproti minulému vydání bylo o polovinu rozšířeno množství barevných snímků.
Kniha se prodávala za 350 korun.91
Dny evropského dědictví se ani v tomto roce nevyhnuly Opavě. Jejich konání
připadlo na 10. září. Celoevropský svátek nazvaný Dny evropského dědictví
(European Heritage Days - EHD) nesl v Opavě podtitul S divadlem za památkami
a byl součástí 48. ročníku festivalu Bezručova Opava. Dny evropského dědictví
zpřístupnily zájemcům zajímavé a výjimečné památky Opavy, ať už Slezské divadlo,
Slezské

zemské

muzeum,

měnírnu

elektrického
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proudu,

Švédskou

kapli,

Knihovnu Petra Bezruče nebo Slezskou univerzitu. Návštěvníci mohli také zažít
netradiční okružní jízdu po těchto památkách autobusem typu Škoda 706 RTO
z roku 1966. Tento vůz zajistil Městský dopravní podnik, a. s. Proč byly EHD v Opavě
nazvány

S divadlem

po

památkách?

„Protože

v každé

památce

na

vás

bude čekat důležitá historická osobnost, která vám vysvětlí, jak to vlastně
všechno

bylo,“

vysvětlila

v zářijovém

čísle

Hlásky

Monika

Štěpánková

z odboru prezentace a zahraničních vztahů města. Lidé se mohli například nechat
ve Slezském divadle namaskovat a vyfotit jako známé historické či divadelní
postavy.92

Pod záštitou primátora Statutárního města Opavy a rektora Slezské univerzity
uspořádaly 6. října Matice slezská a Ústav historie a muzeologie Slezské univerzity
další konferenci k dějinám Opavy i k jejím aktuálním problémům. Vedle vystoupení
historiků byla tato akce též příležitostí pro studenty Slezské univerzity, aby představili
své ročníkové nebo diplomové práce a užitečným zdrojem informací pro učitele
dějepisu a občanské nauky.93
Opava uvítala 20. října amerického velvyslance Williama Cabanisse. Velvyslanec
s manželkou a doprovodem nejdříve navštívil Slezskou univerzitu a poté se sešel
na osobní schůzce s primátorem Zbyňkem Stanjurou a jeho ženou.94
Opavská radnice připravila na 28. října historicky první Den otevřených dveří. Lidé
mohli vystoupat na ochoz Hlásky a prohlédnout si Opavu z jedné z nejvyšších
městských věží. O prohlídku Hlásky byl velký zájem. U vchodu se neustále shlukovaly
desítky lidí a volné vstupenky na prohlídku byly rychle pryč (za vstupenky
se neplatilo, ale byly rozdávány zdarma v Městském informačním centru).
Návštěvníci, kteří na Hlásku přišli mezi 11. a 14. hodinou, si mohli prohlédnout
také

pracovnu

primátora.

Někteří

si

nenechali

ujít

příležitost

zasednout

do primátorského křesla. Jedním z průvodců dne byl i tajemník Tomáš Elis.
Návštěvníkům vyprávěl nejen o historii budovy.95
Do báně na věži opavské konkatedrály, která je nejvyšší stavbou ve městě, byly
při rekonstrukci uloženy dokumenty pro budoucí generace. Dokumenty společně
do speciálního tubusu uložili 21. října primátor Zbyněk Stanjura, jednatel stavební
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společnosti Winro Robert Winkler a děkan opavské farnosti Pavel Cieslar.
Do

dvou

tub

vložili

nejnovější

materiály

Městského

informačního

centra,

brožurky o Opavě, aktuální výtisk měsíčníku Hláska, soudobé mince a další
písemnosti ze současného života města a farnosti. Svůj list připojil i biskup
ostravsko-opavské diecéze František V. Lobkowicz.96

Jako připomínku bohaté historie opavského kamenného divadla, které letos slaví
200 let od svého otevření, vydalo v říjnu Slezské divadlo knihu s názvem
Divadlo v Opavě autorů Miloše Zbavitele a Karla Boženka, ve spolupráci
se Sylvou Pracnou a Pavlem Šopákem. Reprezentativní publikace sledovala vývoj
divadelnictví v Opavě od samých počátků až do současnosti. Představovala
jak činohru, tak operu, dotýkala se například i proměn samotné budovy divadla.
Psané slovo bylo v knize v české a německé jazykové mutaci. Knihu bylo možno
zakoupit v Městském informačním centru za 450 Kč.

Další

publikací,

která

k opavským

výročím

v roce

2005

vyšla,

je

kniha

100 let městské hromadné dopravy v Opavě. Městský dopravní podnik Opava
vydal u příležitosti tohoto výročí kromě knihy také další upomínkové předměty,
které si od 22. října mohli zájemci zakoupit v předprodeji jízdenek na Horním náměstí
a na pokladně v sídle společnosti na Bílovecké 98.97
Film opavského rodáka Bohdana Slámy Štěstí sbíral úspěchy po celém světě. Dostal
už několik významných festivalových cen. Přitom první promítání mělo značně
kuriózní charakter. „První promítání filmu se uskutečnilo na letní filmové škole
v Uherském Hradišti a mělo charakter poloutajeného promítání. Teprve poté
následovala

s

plnou

parádou

světová

premiéra

na

nesoutěžním

festivalu

v kanadském Torontu,“ vylíčil na stránkách Hlásky filmový kritik a publicista
a dlouholetý předseda Filmového klubu v Opavě Miroslav Beinhauer. Po Torontu
udělila porota v San Sebastianu filmu Zlatou mušli a Stříbrnou za ženský herecký
výkon. Následoval opět americký kontinent a v Lincolnově centru v New Yorku byl
připsán další úspěch u diváků. Porota v Aténách dala filmu Cenu za ženský herecký
výkon, a pak následovaly další festivaly včetně exotického Reykjavíku a hlavní ceny
v Montrealu. Co se týče domácího publika, v polovině října dosáhla návštěvnost filmu
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stotisícové hranice. Opavané se mohli setkat s úspěšným režisérem v kině Elektra
ve středu 16. listopadu v 17.30 hodin.98

V tomto roce připravilo město Opava ve spolupráci s agenturou Fest Promotion
z Olomouce
na

obou

největší
největších

vánoční

trhy

opavských

za

posledních

náměstích,

se

patnáct

dvěma

let.

vánočními

Probíhaly
stromky

a až osmdesáti vánočními stánky. Opavští radní svěřili přípravu trhů olomoucké
společnosti Fest Promotion, která má zkušenosti s provozováním vánočních trhů
v Olomouci. Společnost připravila trhy včetně výstavby stánků či kulturního programu.
V případě, že by muselo město stavět vlastní vánoční stánky, stály by vánoční trhy
městskou pokladnu více než 350 tisíc korun. Společnost Fest Promotion trhy
připravila za 230 tisíc korun. Trhy začaly 5. prosince a skončily 23. prosince.
Mezi největší atrakce patřily dětské vánoční ZOO, vánoční kavárna, stánky
s rozličnými vánočními punči, koncerty známých kapel či vánoční módní přehlídka.
Opavanům zahrály skupiny Laura a její tygři, Rock & Roll Band Marcela Woodmana,
opavský Psychonaut, Beatles Revival, Jan Spálený, Petr Spálený a další.
Na každý den byly plánovány tři kulturní pořady.99
Město také vyhlásilo soutěž O nejkrásnější vánoční ozdobu. Do uzávěrky soutěže
byli zaměstnanci magistrátu zavaleni 294 kusy ozdob, které poslali různí jednotlivci,
nebo přišly z mateřských a základních škol. Hodnotící komise složená z pracovníků
magistrátu pak vybírala ozdoby, které nakonec krášlily stromy na náměstích.
Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 5. prosince v 15 hodin na Dolním náměstí
v rámci Mikulášského programu s rádiem Čas.100

Již pošestnácté se v polské Poznani konal veletrh cestovního ruchu a paralelně
s ním i veletrh kulinářský. Mezi 700 vystavovateli se návštěvníkům předvedlo
i opavské Městské informační centrum. „Veletrh je velmi podobný českým
veletrhům

Regiontour

a

GO

v

Brně.

Souběžně

s těmito

trhy

probíhal

v areálu Mezinárodních veletrhů také veletrh Gastro-Invest-Hotel, zaměřený
na regionální i mezinárodní kulinářské speciality,“ upřesnila v Hlásce vedoucí
Městského informačního centra Eva Balarinová. Veletrh probíhal čtyři dny.
Město Opava na veletrhy pozval ratibořský powiat. Na stánku se tak prezentovala
oblast Ratibořska a Opavska. „O opavský region projevili návštěvníci veletrhu značný
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zájem,“ zhodnotila akci Balarinová. Především se podle ní zajímali o průvodce
městem Opava, ubytovací možnosti, možnosti aktivní dovolené (cykloturistika, tipy
na výlety, historické památky ve městě a okolí).101
Koncem roku vypsal opavský magistrát výběrové řízení na nového ředitele divadla.
Dosavadní ředitelka Sylva Gapková, který byla v poslední době na neplacené
dovolené, se totiž rozhodla, že vedoucí post z vlastního rozhodnutí opustí. Městští
radní na svém posledním zasedání schválili kritéria, podle kterých se bude nový šéf
divadla vybírat. Zájemci o ředitelské místo měli na odevzdání přihlášky čas
do konce ledna roku 2006. Radní požadovali, aby uchazeči měli alespoň magisterské
vysokoškolské vzdělání (lhostejno zda ekonomického, humanitního nebo technického
směru), zkušenosti s řídící funkcí, manažerské schopnosti, obecný kulturní rozhled,
negativní lustrační osvědčení (v případě občanů ČR). Hlásit se totiž mohli jak lidé
s českým občanstvím, tak i cizinci s trvalým pobytem v republice, kteří ovládají český
jazyk. Radnice zaslala nabídku také do řady českých divadel. Divadlo do zvolení
nového ředitele vedl šéf činohry Zdeněk Černín.102
Opavská veřejnost si na Městském hřbitově připomněla Den veteránů. Svátek je
vzpomínkou na válečné veterány a slaví se 11. listopadu. Dne 11. listopadu roku 1918
– asi minutu po jedenácté hodině – papírově skončila první světová válka
(bylo podepsáno příměří mezi Německem a vojsky Dohody). V České republice je
svátek

příležitostí,

jak

zavzpomínat

na

v obou světových válkách.103
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vlastence,

kteří

nasazovali

život

SAMOSPRÁVA
Zastupitelé města Opavy schválili na svém 18. zasedání i rozpočet na rok 2005.
Jak zákon takovým rozpočtům ukládá, počítal s vyrovnanými příjmy i výdaji,
a to ve výši 892 miliónů korun. Na straně příjmů počítal s daňovými příjmy ve výši
552 miliónů (z toho například příjmy ze správních, místních a ostatních poplatků činil
25 miliónů nebo poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu 21 miliónů korun).
Z nedaňových příjmů v celkové výši 58,8 miliónů činily například pronájmy majetku
24 miliónů. Objem přijatých dotací se pohyboval okolo 260 miliónů.

Na

straně

výdajů

počítal

rozpočet

rovněž

s částkou

892

miliónů

korun.

Z toho například Městská policie Opava dostala 22 miliónů, Slezské divadlo
50 miliónů, Dopravní podnik 55 miliónů, Knihovna Petra Bezruče 13 miliónů.
Například sběr a svoz komunálních odpadů si vyžádal 39,6 miliónů. Údržba
komunikací včetně zimní údržby přišla na 31 miliónů.
Zastupitelstvo na 18. zasedání také schválilo záměr přijetí cizích zdrojů, to jest přijetí
úvěrového rámce ve výši 300 miliónů korun za těchto podmínek: v roce 2005
měl být čerpáno 150 miliónů korun, v roce 2006 100 miliónů a v roce 2007
50 miliónů korun. Celková doba splácení byla stanovena na 10 let s první splátkou
v 1. čtvrtletí roku 2007. Úvěr měl být využit na investice a případné splacení
stávajících závazků vyplývajících z úvěrových smluv. Zároveň zastupitelé uložili RMO
vyhlásit veřejnou zakázku na přijetí úvěrového rámce do 21. 2. 2005.
Zastupitelé schválili také 9. prosince 2004 grantové okruhy pro rok 2005,
a to v oblasti sportovní, kulturní a sociální. Termíny odevzdání žádostí byly
do 14. ledna 2005. Například sportovní organizace mohly žádat o podporu pravidelné
sportovní činnosti zaměřené pro děti a mládež až o 1,5 miliónu korun.
Na podporu jednorázových sportovních akcí mohly sportovní kluby a sdružení dostat
až 300 tisíc korun, pro reprezentaci města v rámci ČR i za jejími hranicemi mohly
sportovní organizace žádat shodně o příspěvek do výše 100 tisíc korun.

V oblasti kultury mohla sdružení a různé další subjekty žádat o grant až do výše
1 000 000 korun na soustavnou kulturní činnost mládeže včetně reprezentace
města. V kapitole Podpora kulturních akcí mohly kulturní organizace obdržet
až 700 000 korun.
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Sociální oblast poskytla dvě možnosti grantových příspěvků: na podporu sociálních
služeb v oblasti péče o rodinu a děti (do výše 150 tisíc korun) a podporu sociálních
služeb pro seniory a zdravotně postižené děti a dospělé (do 350 tisíc korun).104
Rada města měla řešit na svém zasedání 11. ledna jmenování nového šéfa
Městské policie Opava. Dosavadní ředitel Jiří Golka, který ji vedl od roku 1995
totiž

na

vlastní

žádost

ze

zdravotních

důvodů

odešel.

V kuloárech

se však spekulovalo o tom, že pravým důvodem byla dlouhodobější nespokojenost
opavské radnice s Golkovým řízením policie.105

Opavskou radnicí kolovaly zvěsti o braní úplatků. Devětatřicetiletého pražského
developera obvinila policie z požadování úplatků. „Muž měl podle policistů obcházet
obchodní společnosti, například provozovatele čerpacích stanic Aral či provozovatele
supermarketů Lidl, a slibovat jim, že jim pomůže postavit pobočky v areálu bývalých
opavských

mlékáren na

Krnovské

ulici,“

uvedl

Jan

Šindler

na

stránkách

Opavského a hlučínského Regionu.106 Po společnostech chtěl prý Papežík úplatek,
který měl být určen člověku z vedení opavského magistrátu. Za to Papežíkovi hrozily
až dva roky vězení. Mužem, kterým se Papežík zaštiťoval, byl náměstek primátora
Pavel Mališ (ODS). Policie jej vyslechla jako svědka. Mališ spojení své osoby
s úplatky odmítl. Podle něj se projekt na radnici dlouho připravoval a úředníci už měli
své podklady. Při debatách ve vedení města ale vyšly najevo některé protiargumenty.
„Součástí novostaveb by byla světelná křižovatka, což je v protikladu se zájmem
radnice zprůjezdnit
Šindler.

Plánovaná

co nejvíce dopravně
plocha

byla

vedena

přetíženou

ulici

v územním

Krnovskou,“

plánu

jako

psal

plocha

pro průmyslovou zónu, tudíž by nebylo možné zde stavět objekty občanské
vybavenosti. Magistrát by se tím vystavil problémům, kdyby plánovanou stavbu
navzdory územnímu plánu podpořil. Mališ k tomu dodal, že developeři mají pocit,
že jim stojí v cestě, proto prý takový tlak na jeho osobu.

Mužem,

který spustil vyšetřování byl

Mališův kolega,

náměstek

primátora

Václav Klučka (ČSSD). Uvítal, že z úplatků byl obviněn člověk mimo radnici.
„Jsem rád, že se to takhle vysvětlilo. Okolí kolem našeho magistrátu musí vědět,
že není radno si s takovými věcmi zahrávat,“ uvedl Klučka.
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Majitel bývalé opavské mlékárny Josef Kurka však ČTK sdělil, že vedení radnice
o úplatcích vědělo. Uvedl, že projekt za více než 300 miliónů se připravoval více
než dva roky a zkrachoval prý na obavách města, že by světelná křižovatka zpomalila
dopravu. Podle Kurky by se mohlo stavět, kdyby byly úplatky zaplaceny. Developer
chtěl úplatek i po něm, on jen však vykázal.

Podle primátora Zbyňka Stanjury (ODS) však projekt nebyl definitivně ztracen. Vedení
města se prý už sešlo s investory a dohodlo se na přepracování projektové
dokumentace.107

Na svém 19. zasedání 22. února zastupitelé nakonec schválili pořadí žadatelů
o grant, které bylo zveřejněno v dubnovém zpravodaji Hláska. Mezi sportovními
granty například obdržel TJ Slezan Opava 306 tisíc korun na sportovní činnost oddílů
mládeže, Hala Opava a. s. dostala 400 tisíc na podporu mládežnického basketbalu.
Organizátoři tradičního Silesia Bike Marathonu dostali 150 tisíc korun a například
Jezdecký klub Opava Kateřinky obdržel 100 tisíc korun na reprezentaci města
na nejvyšší úrovni.

Z kulturních grantů uspěl například Dům dětí a mládeže s grantem pro pěvecký sbor
Domino na reprezentaci na festivalu ve Španělsku ve výši 205 tisíc nebo Elim Opava
získal 100 tisíc na hudební zkušebnu pro mládež, Opavský studentský orchestr ZUŠ
obdržel 115 tisíc korun na podporu své činnosti. Umělecká agentura Karla Kostery
získala 200 tisíc korun na organizaci 7. mezinárodního festivalu duchovní hudby
a celoroční činnost, 136 tisíc korun obdržel Dům dětí a mládeže na národopisné
a regionální akce Opavského Slezska.

Rada města Opavy na svém 40. zasedání 14. 12. 2004 zrušila za účelem zvýšení
efektivnosti práce tato funkční místa na odboru finančním a rozpočtovém
Magistrátu města Opavy (dále jen MMO): 1 funkční místo na oddělení daní
a poplatků, pokladní služby s účinností od 15. 1. 2005 a 1 funkční místo na oddělení
účetnictví s účinností od 1. 4. 2005. Radní dále stanovili s účinností od 1. 4. 2005
celkový počet zaměstnanců Magistrátu města Opavy na 268.108

Město Opava podalo dvě žádosti o grant v rámci Společného fondu malých projektů
PHARE CBC 2002,
107
108

2003.

Jednalo se o tyto projekty:
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„Border

crossing

v Euroregionu Silesia II. etapa“ a „Od arboreta k arboretu“ o celkové hodnotě
44 445 €. Delegace Evropské komise v České republice rozhodla o udělení grantů
na oba projekty v celkové hodnotě 36 905 €.109
Městská policie dostala nového ředitele. Stal se jím Ing. Richard Szotkowski.
Narodil se v roce 1962 v Karviné. Vystudoval Vojenské gymnázium v Opavě.
Od roku 1981 studoval na Vysoké vojenské škole pozemního vojska ve Vyškově
(VVŠ PV), kde v roce 1985 promoval. Od roku 1985 do roku 2004 vykonával různé
velitelské funkce u útvarů Armády České republiky. V roce 2000 absolvoval
postgraduální

kurz

na

Vojenské

akademii

v

Brně

–

Fakultě

ekonomiky

Univerzity obrany státu. S účinností od 12. 1. 2005 byl přijat do pracovního poměru
strážníka Městské policie v Opavě a pověřen Radou Statutárního města Opavy
řízením

Městské

policie

v

Opavě.

Nebyl

členem

žádné

politické

strany.

110

Ve svém volném čase se věnoval rekreačně sportu.

Opava se prezentovala na veletrhu Regiontour 2005. Byl zde zastoupen
také

Euroregion

Silesia

a

mikroregiony

opavského

okresu

–

Hlučínsko,

Mikroregion Matice Slezská a Mikroregion Moravice. Spolu s městem Opava
se na stánku představili také jeho zahraniční partneři – německé město Roth,
polská Ratiboř a slovenský Liptovský Mikuláš. Letošní prezentaci město zaměřilo
na propagaci konkrétních turistických cílů v regionu prostřednictvím konkrétních tipů
na výlet. Na samostatném panelu se představily „slezské“ instituce ve městě –
Slezské zemské muzeum, Slezské divadlo, Slezská univerzita a Matice slezská.
Jako novinku město představilo katalog Konference, incentiva a pracovní setkání
na Opavsku, který představuje možnosti kongresové turistiky ve městě a blízkém
okolí.

Mezi

významnými

návštěvníky

veletrhu

byli

ministři

Jiří

Paroubek

a Libor Ambrozek, hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský či opavský
primátor Zbyněk Stanjura.111

Opavská radnice rozšířila od února úřední dny. S účinností od 1. února 2005 došlo
k rozšíření počtu úředních dnů v týdnu ze stávajících dvou na čtyři. Dosud byly
úředními dny pondělí a středa, kdy byl úřad pro občany otevřen od 8 do 17 hod.
Nově se úřední hodiny rozšířily o úterý (8–14 hodin) a čtvrtek (8–14 hod). „Věříme,
že tento krok přispěje k větší operativnosti a tedy i vaší spokojenosti při jednáních
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na pracovištích Magistrátu města,“ uvedl na stránkách zpravodaje Hláska tajemník
Magistrátu města Opavy JUDr. Tomáš Elis.112
Na členství ve finančním výboru ZMO rezignoval ke dni 22. 2. Ing. David Slavata
a na jeho místo byl zvolen Ing. Marek Veselý s účinností od 23. 2.
Zastupitelé schválili na svém 19. zasedání 22. února kromě jiného také udělení
Ceny

Statutárního

města

Opavy

Hasičskému

záchrannému

sboru

MSK,

Územnímu odboru Opava, Hasičské stanici Opava za dlouhodobé zásluhy
pro město Opavu bez finančního ohodnocení.113

Z žadatelů o sociální granty uspěly například Fond ohrožených dětí (100 tisíc)
nebo Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje (240 tisíc).114

Opavští

zastupitelé

také

s platností

od

1.

dubna

2005

zvýšili

poplatky

za shromažďování a likvidaci komunálního odpadu z 384 na 396 korun. Poplatek
pro děti zůstal nezměněn ve výši 200 Kč.115
Zpravodaj Hláska oslavil v květnu své desáté narozeniny. Květnové číslo roku 2005
také přineslo stručný pohled do historie vydávání tohoto periodika. V té době
se její obsah ustálil na této skladbě kromě zpráv z rady města a zasedání
zastupitelstva a informací jednotlivých odborů města také příspěvky základního,
středního i vysokého školství, zprávy ze sportovního dění v Opavě, informace
o nových publikacích, soutěžích, subjektech a organizacích působících na území
našeho města atd. Nechyběla ani vánoční a velikonoční soutěž o nejlepší luštitele
křížovek.

Iniciátorem vzniku Hlásky byla v roce 1996 tehdejší náměstkyně primátora
Jiřina Bouchalová a jejím první redaktorem byl do roku 2003 Jaromír Breuer.
V únoru 2003 se na základě výběrového řízení stal novým redaktorem Hlásky
Miroslav Pospíšil. Jeho zásluhou získala Hláska novou obsahovou i grafickou podobu.

Na tvorbě zpravodaje se kromě redaktora podílela celá redakční rada. Rada
se scházela jednou měsíčně a rozhodovala o skladbě příspěvků do aktuálního čísla.
112
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Redakční radu v té době, kromě redaktora Miroslava Pospíšila a asistentky
náměstka primátora a tajemnice redakční rady Silvie Vltavské, tvořili náměstci
primátora

Pavel

Mališ

a

Jan

Mrázek,

tajemník

magistrátu

Tomáš

Elis,

Monika Štěpánková z odboru prezentace a zahraničních vztahů města, Petr Rotrekl
z odboru školství a kultury, a Lubomír Měch, vedoucí oddělení veřejných zakázek.
Hlásku v nákladu 25 tisíc kusů tiskla tiskárna Optys v Opavě a do domácností
distribuovala Česká pošta. Hláska vycházela v osmistránkovém a čtyřikrát ročně
v šestnáctistránkovém provedení vždy v prvním týdnu měsíce. Od roku 2000
ji čtenáři mohli nalézt také na internetových stránkách Statutárního města Opavy:
www.opava-city.cz.116

Město Opava na základě rozhodnutí rady města (ze dne 19. 4.) vyhlásilo veřejnou
soutěž na vytvoření výtvarného návrhu Modelu sluneční soustavy. Byla určena
především studentům opavských středních škol, mohou se však do ní přihlásit i další
zájemci.

Radnice

sbírala

nabídky

do

30.

června

na

odboru

prezentace

a zahraničních vztahů města.117

Zastupitelé schválili 3. května rozhodnutí rady města o pojmenování nové ulice
v lokalitě Prachovník v Opavě-Kylešovicích názvem Na Prachovníku.

Žalobou hrozila městu v květnu společnost Hala Opava. Společnost vedla ostrý spor
s opavskou radnici o majetek zhruba za 40 miliónů korun. Společnost chtěla
od města, aby předčasně odkoupilo zpevněné plochy u haly – parkoviště,
zrekonstruovanou lávku přes náhon, cesty. Pokud by se tak nestalo, vyhrožovala
Hala Opava žalobou. Současně ale město prosila, aby jí dalo město volnou ruku
v přerozdělování třísettisícové dotace na provoz haly. „Nemohou nás žalovat
a zároveň říkat: rozšiřte nám služby o 300 tisíc korun navíc,“ uvedl k tomu primátor
Opavy Zbyněk Stanjura. Společnost Hala Opava provozoval víceúčelovou halu
a basketbalové mužstvo BK Opava. Výstavbu haly financovalo z více než dvou třetin
město a z jedné třetiny stát. Radnice stavbu haly v hodnotě okolo 210 miliónů korun
předčasně

zaplatila,

ačkoliv

jí

měla

původně

splácet

až

do

roku

2008

po několika ročních splátkách. Tím, co společnost žádala po městu v květnu tlačila
podle radních město k porušování smlouvy. Hala tlačila na prodej, aby získala
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finanční prostředky. Kdyby se býval spor vyostřil, byl by také podle vedení města
ohroženo fungování basketbalového klubu.118

Radní

návrh

společnosti

Hala

Opava

i zastupitelstvo na svém zasedání 21. června.

nepodpořili.
119

Sporem

se

zabývalo

Spor se nakonec na zastupitelstvo

nedostal, protože Hala Opava své výhružky stáhla, a tak mohla radnice podpořit
basketbalový klub (vlastnili jej stejní majitelé jako Halu Opava) částkou zhruba
2,2 miliónu korun.120
Opava se stala prvním městem v České republice, které mělo zpracovanou
plastickou mapu pro nevidomé občany. Mapa prozatím znázorňovala centrum
města. Město ji mělo k dispozici ve 12 vyhotoveních. Obsahem plánu byla mapa
území o rozloze 820 x 860 m v měřítku 1:2000 a legenda byla tištěna
v Braillově písmu. Na podzim tohoto roku bylo naplánováno vytvoření plánu města
Opavy

včetně

čtvrtí.

Výstupem

mělo

být

opět

dvanáct

kusů

plánu,

které však tentokrát zahrnují území o rozloze 4 800 x 3 500 m v měřítku 1:5 500.
Nápad vznikl v hlavě studentky Radky Fuxové. „V loňském roce navštívila
Magistrát města Opavy studentka VUT v Brně Radka Fuxová, která zhotovovala
mapu pro nevidomé ve své diplomové práci. Nabídla vedení města, že je schopna
tuto mapu vytvořit také pro Opavu. Návrh se setkal s kladnou odezvou,
a tak odbor prezentace a zahraničních vztahů města v tomto roce začal mapy
ve spolupráci se studentkou připravovat,“ uvedla ke vzniku mapy vedoucí
odboru

prezentace

a

zahraničních

vztahů

města

Mgr.

Jana

Mrkvičková.

Podle autorky Radky Fuxové nebylo jednoduché mapu vytvořit. „Kromě samotné
práce na zhotovení matrice to znamenalo především konzultovat s představiteli
organizací pro nevidomé a slabozraké, aby jim mapa vyhovovala co nejvíce,
či sehnat vhodnou tiskárnu. Stavebnice, ze které se tvoří matrice pro lisování mapy,
byla objednána až ve Spojených státech. Ale úsilí se vyplatilo. Mapa je na světě
a nevidomým se líbí,“ uvedla Fuxová pro zpravodaj Hláska.

Mapy byly

poskytnuty organizacím, které pracovaly se zrakově postiženými. Jednalo se
o Speciální základní školu pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči Opava,
Havlíčkova 1, SONS Opava a Charitu Opava. Mapa byla k vyzkoušení a prohlédnutí
také v Městském informačním centru.121
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S účinností od 1. června 2005 došlo ke změně názvu odboru školství a kultury
na odbor školství.122

Vzpomínková akce k uctění památky Heliodora Píky se konala u pamětní desky
tohoto štítinského rodáka na budově Hlásky 21. června od 10 hodin.

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje se na svém 4. zasedání dne 28. dubna
rozhodlo poskytnout dotace ze svého rozpočtu pro Statutární město Opavu.
„Naše město tak získalo finanční prostředky na realizaci těchto projektů:
48. Bezručova Opava, Průvodce po významných a památných stromech Opavska,
Projektová dokumentace rekonstrukce a přístavba ZK Ostroj na víceúčelový městský
sál, Intenzifikace využívání odpadů v opavském a přilehlém regionu se zaměřením
na bioodpady společně s biomasou a komunálními odpady (studie),“ uvedl
Martin Dostál z odboru hlavního architekta a územního plánu. Celková výše
udělených dotací činila 1,717 miliónu Kč.123
Radní schválili uzavření smlouvy na rekonstrukci věže Hlásky a opravy
fasády.

Komise

vybírala

mezi

třemi

kandidáty

a

zvolila

společnost

Ing. Pekárek–stavební společnost. Radní také schválili žádost ministerstvu obrany,
ve

které

navrhli,

aby

opavské

vojenské

53.

centrum

pasivních

a elektronického boje dostalo jméno po generálu Heliodoru Píkovi.

124

Radní

také

rozhodli

na

svém

55.

zasedání

28.

srpna

systémů

o

reformě

Městské policie Opava (MPO) s podmínkou dodržení stávajícího, zastupitelstvem
schváleného,

počtu

strážníků.

MPO

by

měla

přejít

na

okrskový

systém

125

s osobní odpovědností určených strážníků za svěřený okrsek.

Radní

vzali

na

vědomí

rezignaci

Pavla

Konečného

na

funkci

vedoucího

kanceláře tajemníka MMO ke 31. srpnu a zároveň jej od 1. září pověřili řízením
tohoto odboru na dobu určitou do jmenování nového vedoucího kanceláře tajemníka
vybraného na základě výběrového řízení. Vedoucím kanceláře tajemníka se stal
s účinností od 1. 1. 2006 Vladimír Tancík.126
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Na vědomí radní také vzali rezignaci Marcely Cackové na funkci vedoucí
odboru kontroly MMO ke 31. srpnu a zároveň ji od 1. září pověřili řízením
tohoto odboru na dobu určitou do jmenování nového vedoucího odboru kontroly
vybraného na základě výběrového řízení.127
Od 12. září dostala Hláska nového redaktora. Stal se jím Jan Šindler, bývalý
redaktor Opavského a hlučínského Deníku a týdeníku Region. Na radnici začal
vykonávat funkci redaktora Hlásky a také spolupracovat s médii. Pan Šindler nahradil
dosavadního redaktora Miroslava Pospíšila, který ukončil spolupráci s redakcí Hlásky
ke 31. srpnu.128
Celý odbor sociálních věcí Magistrátu města Opavy od konce října sídlil
v budově na Bezručově náměstí 14. Na tuto adresu se totiž přestěhovalo
už i oddělení péče o občany těžce zdravotně postižené a staré občany
a také oddělení péče o rodinu a děti. Tato oddělení byla umístěna v přízemí
budovy.129
Od října si měsíčník Hláska mohli přečíst i nevidomí. Speciální základní škola
pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči na ulici Havlíčkova ve spolupráci
s Občanským sdružením Tandem totiž připravila radniční tisk v Braillově písmu.
Podle pedagogů této školy se jedná o průlomový počin, protože doposud žádné
české radniční periodikum ve verzi pro nevidomé nevyšlo. Škola a Tandem vytiskli
zkušební
v

pětici

Městském

výtisků.

informačním

Zájemci
centru,

o

speciální
v

Hlásku

Knihovně

Petra

si

ji

mohli

Bezruče

v

přečíst
Opavě,

v Domě sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách a v kanceláři
SONS. V Hlásce tehdy bylo avizováno, že v případě, že bude o tuto verzi zájem,
začne vycházet Hláska v Braillově písmu pravidelně.130
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EUROREGION SILESIA
Předsedou české části Euroregionu Silesia (dále ER) byl od dubna 2004
primátor Zbyněk Stanjura a tajemnicí této části ing. Jana Novotná Galuszková,
která na toto místo nastoupila v červenci 2000. Členy české části Euroregionu bylo
58 obcí a měst z okresů Opava, Nový Jičín a Bruntál a tři přidružené členské
organizace

sídlící

v Opavě:

Slezská

univerzita

v

Opavě,

Matice

slezská

a Okresní hospodářská komora Opava.

V lednu 2005 se ER Silesia společně se statutárním městem Opavou prezentovali
na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně.

Únor

byl

pro

ER

ve

znamení

účasti

na

jednání

pracovní

podskupiny

pro euroregiony Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci
na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Akce proběhla 23. 2.
Ve dnech 27. – 30. dubna se zástupci české části ER Silesia zúčastnili
3. mezinárodního setkání partnerů v Sarreguemines (Francie) v rámci projektu
Tour.com. „Jednalo se mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj turistiky a cestovního
ruchu v příhraničních regionech a financovaný z programu INTERREG IIIC meziregionální spolupráce,“ vysvětlila tajemnice ER Jana Novotná Galuszková.
Projektu se kromě zástupců české části ER zúčastnili také němečtí, francouzští
a polští partneři.

V květnu (12. 5.) se konalo výjezdní zasedání Komise pro záležitosti Evropské unie
Sejmu Polské republiky v Euroregionu Silesia, na kterém byly projednány záležitosti
volného pohybu osob na polsko-české hranici, financování polsko-české přeshraniční
spolupráce, problematika evropských seskupení pro územní spolupráci a byly
představeny vybrané projekty přeshraniční spolupráce škol. V květnu se také zástupci
ER účastnili konference euroregionů Visegrádských zemí v maďarském Esztergomu
(4.- 5. 5.).
Na Ministerstvu dopravy ČR se 16. 6. účastnila jednání česká část pracovní skupiny
pro dopravu a překračování hranic Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční
spolupráci.
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Na přelomu června a července (29. 6. – 3. 7.) se účastnili a prezentovali zástupci ER
na konferenci Role euroregionů v přeshraniční spolupráci, Evropské unii a zemích
visegrádské čtyřky ve městě Neszmély v Maďarsku.
V červenci byl zahájen Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia v rámci
Iniciativy INTERREG IIIA ČR-Polsko. „Byl to program určený k financování
česko-polských projektů pro období 2004-2006, Fond mikroprojektů byla jeho nedílná
součást. ER Silesia vykonával funkci tzv. správce fondu na svém území,“
poznamenala Jana Novotná Galuszková.

V září

došlo

ke

schválení

smlouvy

uzavřené

s

Moravskoslezským

krajem

o spolupráci při realizaci projektu Posílení kapacity při plánování a realizaci programů
v Moravskoslezském kraji v rámci Společného regionálního operačního programu.
V říjnu (od 17. do 21. 10.) se zástupci české části ER Silesia zúčastnili
mezinárodní konference v polské Polici, která se uskutečnila v rámci projektu
Tour.com.

Rovněž

v říjnu

se

zástupci

ER
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na

XI.

zasedání

Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci ve Wisle (18. – 19. 10.).

ER

Silesia

se

také

od

26.

do

27.

října

prezentoval

na

konferenci

Podpora česko-polské spolupráce ve veřejné správě, kterou v Karlově Studánce
pořádala Slezská univerzita v Opavě.
V prosinci byla dokončena modelová studie překračování česko-polské státní hranice
s názvem Border Crossing v Euroregionu Silesia. „Tato dvojjazyčná studie, která byla
zpracována v úzké spolupráci Euroregionu Silesia, města Opavy a dalších místních
a regionálních samospráv na obou stranách hranice, určila nejvhodnější místa
k překračování hranice a potřebný rozsah propojení dopravní infrastruktury po vstupu
České republiky a Polska do Schengenského prostoru,“ poznamenala ke studii
tajemnice ER Jana Novotná Galuszková.

ER se také prezentoval na konferenci Regionální politika, úloha euroregionů,
rozvojová kooperace, financování obcí a IT ve veřejné správě, kterou pořádala
VŠE Praha 2. prosince v hlavním městě.
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DOPRAVA
Parkoviště u zimního stadionu bylo opět zadarmo. Radní provedli změnu v systému
parkování a nechali odstranit parkovací automat. „Důvodem ke změně byla
výtěžnost

parkoviště.

Parkoviště

u

zimního

stadionu

bylo

podle

statistik

téměř nevyužívané,“ sdělil primátor Stanjura. Řidiči tuto změnu vítali. V té době přibyla
nová parkovací místa ve středu města na Solné ulici s nimi i nový parkovací
automat. Jednotná cena za parkování ve městě byla stanovena na 20 korun
za hodinu. Nejlevnější hodinové sazby měl parkovací dům na náměstí Osvoboditelů,
kde hodina parkování řidiče přišla na 5 korun. Rozdíl v cenách byl důsledkem přání
radních, aby řidiči k parkování v centru využívali především parkovací dům.131
V roce 2005 se Opava dočkala zahájení stavba okružní křižovatky v Jaktaři.
Započala 25. července a celkové ukončení bylo plánováno na červenec 2006.
Investorem této stavby bylo ředitelství silnic a dálnic, správa Ostrava a stavbu
prováděla firma Strabag, a. s. Koncem října skončila první etapa výstavby. Uzavření
Palhanecké ulice dělalo značné potíže zemědělcům svážejícím do cukrovaru řepu
v rámci kampaně. Na Krnovské ulici byla doprava zhruba od železničního přejezdu
svedena do pravé poloviny a provoz byl řízen světelnou signalizací. Doprava
od Stěbořic do Krnova vedla ulicí Bruntálskou. Ve druhé etapě výstavby rondelu byla
doprava zhruba do konce listopadu přemístěna do levé poloviny vozovky,
ale uzavírka silnic Palhanecké a Přemyslovců zůstala v platnosti.

V třetí fázi byla přibližně do konce roku doprava směrem na Bruntál vedena na Krnov
s napojením přes Vlaštovičky. Palhanecká ulice zůstala dál uzavřena a v oblasti
kruhového objezdu byla vedena ulicí Přemyslovců i provizorním napojením
na Krnovskou ulici. Další čtyři etapy výstavby se plánovaly na rok 2006. Celá stavba
měla být dokončena v červenci roku 2006.132

Ke 4. srpnu byla po náročné rekonstrukci opětovně v obou směrech zprovozněna
silnice III/4641 (ulice U Náhonu a Rybářská). Po rekonstrukci splňovala parametry
silnice III. třídy a počítalo se s tím, že částečně odlehčí přetížené Krnovské ulici.
V rámci rekonstrukce došlo k úpravě přednosti v jízdě na křižovatce ulic Nákladní,
Rybářská, Oblouková a Kasárenská.
131
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Na Krnovské ulici v úseku od Vančurovy ulice po ulici U Náhonu probíhala
od 4. července výstavba kanalizačního řadu.

Rekonstrukce trolejového vedení v úseku křižovatky ulic Praskova, Sněmovní
a Komenského probíhala v době od 7. do 20. srpna.133
V říjnu se za hotelem Koruna začala budovat nová smyčka pro autobusy
městské hromadné dopravy. Investorem bylo město Opava, na akci se počítalo
se zhruba 890 tisíci korunami a měla být dokončena kolem 17. listopadu.134

Do druhé poloviny listopadu se museli Opavané obejít bez mostu spojujícího
město s městskou částí Kateřinky v místech, kde je hypermarket Tesco. Most
pro cyklisty i pěší byl již v havarijním stavu – opravovala se celá pochůzková část,
měnily se nosníky a natírala konstrukce. Uvažovalo se také o dobudování ramp
pro tělesně postižné. Most se celkem opravoval okolo pěti týdnů.135
Ve veřejné dopravě došlo se změnou jízdního řádu 12. prosince 2004 k několika
změnám. Byla například dokončena integrace oblasti mezi Opavou, Ostravou
a hranicemi s Polskem. Do ODIS tak byly zapojeny další linky TQM-Holding s. r. o.,
a to i na území Statutárního města Opavy. Šlo o několik linek, například 252 z Opavy
do Třebomi nebo linku 253 z Opavy do Kobeřic a další.
Do tarifní zóny 30 (Opava) byla integrována i místní část Pusté Jakartice,
která jako jediná dosud nebyla obsluhována linkami MDPO, a.s.

V Opavě došlo ke zrušení zastávky Vančurova, pro linku 215 byla zřízena nová
zastávka Prokopa Holého ve směru Liliová. Na lince 219 byla z důvodu malé
využitelnosti zrušena zastávka Kateřinky.

Od ledna 2005 došlo také ke změně Tarifu ODIS. Ceny krátkodobých jízdenek
se nezměnily, ale zhruba o 5 procent se zvýšily ceny dlouhodobých časových
jízdenek. Například 30denní jízdenka občanská nezlevněná přišla místo 258 Kč
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na 272 Kč nebo studentské jízdné se zvýšilo ze 129 Kč na 135 Kč a žákovské
z 96 na 102 Kč.136
Opava dostala ocenění za zklidňování dopravy. Statutární město Opava
se již podruhé zúčastnilo soutěže „Zklidňování dopravy ve městech a obcích“,
kterou vyhlásila Nadace Partnerství a Nadace VIA „Doprava pro 21. století“
(Doprava 21) ve spolupráci s Ministerstvem dopravy ČR, Svazem měst a obcí ČR
a měsíčníkem Moderní obec. Tato soutěž byla určena městům a obcím,
které si uvědomily problémy, jež občanům přináší nekontrolovaný nárůst intenzity
automobilové dopravy. Nejlepší soutěžní projekty byly oceněny finanční prémií
nebo zvláštní cenou časopisu Moderní obec. Novinkou tohoto roku byla zvláštní cena
stavební společnosti Skanska CZ, kterou byli odměněni autoři soutěžních projektů
za vynikající úroveň a originalitu zpracování. V silné konkurenci přihlášených projektů
Opava obdržela zvláštní cenu časopisu Moderní obec za komplexní přístup
ke zklidňování dopravy, jehož výsledkem bylo mj. zlepšení životního prostředí
v centru města a bezpečnost chodců. „Toto ocenění nás zavazuje k tomu,
abychom pokračovali v opatřeních, která povedou k dalšímu zklidňování dopravy,“
uvedl v Hlásce náměstek primátora Pavel Mališ.137

Náměstek Mališ pak v dalším zpravodaji Hláska toto ocenění komentoval. „Rozpaky
vyvolal rozpor mezi oceněním a tím, jaká je dopravní situace například na vnitřním
dopravním okruhu nebo v Komárově. To je však nedorozumění: Opava nezískala
cenu za řešení celé městské dopravy, ale cenu za způsob, jakým řeší dopravu
v městském jádru. Tato cena byla městu udělena za opatření, která jsme učinili
v městské památkové zóně, tj. v části, jež je ohraničena vnitřním dopravním
okruhem,“ uvedl Mališ. Hodnotící komise ocenila rozsah pěších zón, způsob řešení
obsluhy obchodů a bytů z dvorních traktů, řešení dostatečných parkovacích míst
v centru včetně parkovacího domu. Dům měl podle Mališe dostatečnou kapacitu
pro neustále narůstající počet automobilů ve městě. To, co vyvolalo rozpaky, je totéž
co trápí občany i radnici: neúměrný nárůst dopravy na ostatních komunikacích
ve městě. Ve většině případů se však jedná o komunikace, které nejsou
ve vlastnictví města. Jejich vlastníkem je kraj či stát. Znamená to, že pokud se budují
nebo opravují, mohou být financovány pouze krajem nebo státem ze státního
rozpočtu. Rozhoduje se o nich v Praze na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD)
a Státním fondu dopravní infrastruktury (SFDI). „Vezmeme-li v úvahu, že do Prahy je
136
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daleko a ´z Prahy do Opavy ještě dál´, je zřejmé, že jednání, která musíme
absolvovat, abychom docílili zlepšení, jež Opava potřebuje, jsou komplikovaná,“
posteskl si náměstek Mališ.

Navzdory těmto potížím se ale v letech 2004 a 2005 podařilo realizovat rekonstrukci
ulice Rybářské, kterou financoval Moravskoslezský kraj z prostředků SFDI.
V roce 2005 byla také zahájena dlouho očekávaná stavba kruhové křižovatky
v Jaktaři s propojením na Rolnickou a Vrchní ulici. Stavba byla financována státem
prostřednictvím ŘSD z rozpočtu SFDI. V té době nebylo dořešeno financování
státních

komunikací

pro

následující

rok,

přesto

vedení

radnice

očekávalo

ukončení této stavby do konce roku 2006. Dále se předpokládalo, že se na sklonku
roku 2006 Opava dočká zahájení stavby první části obchvatu města, tzv. spojky S1
mezi Globusem a Kauflandem. Opět se jednalo o stavbu, kterou nefinancovalo město,
ale realizovalo ji ŘSD z rozpočtu SFDI. „Byli bychom rádi, kdyby výstavba obchvatů
viditelně městu odlehčila od automobilové dopravy,“ vyjádřil přání Mališ. Dopravní
průzkumy a statistiky byly však mnohem opatrnější: vypovídaly o tom, že tyto stavby
odvedou na okraj města maximálně 12 % osobních automobilů a 20 % nákladní
dopravy. Zbývající procenta tvořila doprava s cílem v Opavě. Dalším nepříjemným
faktem bylo to, že při současném trvalém nárůstu množství vozidel v Opavě
(v roce 2000 cca 380 a v roce 2004 cca 450 vozidel na 1 000 obyvatel), není na místě
očekávat, že vybudováním obchvatů dojde k zásadnímu snížení počtu projíždějících
vozidel městem.138

Zpravodaj Hláska nabídl na podzim na svých stránkách anketu, která zjišťovala
jak jsou v Opavě cyklisté spokojeni s dostupnou infrastrukturou a jaké má
podle nich nedostatky. Ankety se zúčastnilo více než čtyři sta lidí. Na anketu
patrně reagovalo značné množství pravověrných cyklistů, kteří neodkládají kolo
ani v zimě. Jak vyplývá z výsledků ankety, v sezóně jezdí na kole denně
téměř polovina odpovídajících a jen o něco méně jich vyráží na kole několikrát týdně.
Téměř pětina respondentů jezdí na kole denně i mimo sezonu bez ohledu na zimu
a mráz, přičemž další čtvrtina použije kolo bez ohledu na počasí i několikrát týdně.
Cyklisté si pochvalují už vybudované cyklostezky a cyklotrasy na Opavsku.
Přitom by si pochopitelně přáli, aby jich bylo ještě více a v co nejlepší kvalitě.
K nejvyužívanějším patří cyklostezka č. 551 do Hradce nad Moravicí s pokračováním
do Žimrovic, Podhradí nebo až na Kružberk. Oblíbená je cyklostezka č. 6092
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tzv. Prajzská cesta. Často se z Opavy vyjíždí na Otice a Nový Dvůr,
kolem Hvozdnice nebo údolím Raduňky. V Opavě jsou využívány nejvíce trasy
vedoucí přes parky, dílčí úseky cyklostezky č. 55 kolem řeky Opavy a stezky
v Kateřinkách, u Tesca a Globusu. Možnost využívat cyklostezky a přání,
aby jich bylo co nejvíce, pravděpodobně souvisí i s osobním pocitem bezpečí cyklistů.
Na opavských městských komunikacích se automobilovým provozem cítí být ohroženi
téměř všichni dotazovaní cyklisté. Mimo město se takto cítí být ohrožena téměř
polovina respondentů. Více než tři čtvrtiny dotázaných postrádá cyklostezky vedené
mimo vozovky, stejný počet by uvítal samostatné jízdní pruhy pro cyklisty
na vozovce, samostatné jízdní pruhy na pěších zónách, na chodnících a v parcích.
Opavská radnice považuje tyto bezpečnostní prvky za velmi důležité a průběžně
na těchto úpravách pracuje. Více než pětina oslovených postrádá úschovny
a stojany na kola. Cykloturistické a orientační značení ve městě považuje
za dostatečné devět z deseti odpovídajících. „Na dotazníku spolupracovali
Dušan

Vaculčík,

který

připravuje

informační

internetové

stránky

www.opavounakole.info o cyklistické dopravě v Opavě a cykloturistice na Opavsku,
a Sabina Reková, studentka 2. ročníku Vyšší odborné a Hotelové školy v Opavě,
která anketu vyhodnotila a její výsledky budou součástí její absolventské práce,“
doplnila Dagmar Kůrečková z odboru prezentace a zahraničních vztahů MMO.139

Městský dopravní podnik
Opava oslavila v roce 2005 sto let od zavedení městské hromadné dopravy.
Tomuto výročí byla věnována publikace nazvaná Sto let městské dopravy v Opavě
a také se mu věnovalo zářijové číslo zpravodaje Hláska. Provoz městské elektrické
pouliční dráhy byl v Opavě zahájen 4. prosince 1905. Tato dráha byla jednokolejná
o rozchodu 1 000 mm a celková délka trati činila 4 809 metrů. Provoz byl zahájen
devíti motorovými vozy, posléze byl však vozový park rozšiřován a v roce 1912 došlo
k prvnímu prodloužení tratě. Válka další plány na rozvoj veřejné dopravy zbrzdila
a poválečný provoz byl obnoven až 7. dubna 1947. Dne 24. srpna byla v Opavě
slavnostně zahájena trolejbusová doprava a 22. dubna projely městem naposledy
tramvaje. Městský dopravní podnik si výročí připomněl od 21. do 23. října 2005 sérií
akcí, mezi než patřil například křest již zmíněné knihy, výstava, dny otevřených dveří
nebo jízda historickými vozidly.
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O provoz MHD se staralo 190 zaměstnanců dopravního podniku, z čehož bylo
117 řidičů. Služba byla zajišťována 71 vozidly (39 autobusů a 32 trolejbusů)
na 23 linkách. Celková délka 8 trolejbusových linek činila 86,6 kilometrů, všechny
autobusové linky měřily 269 kilometrů. Za rok 2004 ujela všechna vozidla dohromady
2 917 318 kilometrů (z toho autobusům patřilo 1 843 724 kilometrů a trolejbusům
1 073 594

kilometrů.

Počet

přepravených

cestujících

za

rok

2004

dosáhl

čísla 13 556 000, což představovalo v průměru 37 038 osob přepravených denně.140

České dráhy
V roce 2005 probíhala rekonstrukce a modernizace trati z Opavy do Ostravy.
S výstavbou se začalo na podzim roku 2004. Současně s ním začala i rekonstrukce
železniční budovy na nádraží Opava-východ. Od konce března byla po dobu
šesti měsíců nejezdily na trati mezi Opavou a Ostravou vlaky. Nahradily je autobusy
jezdící ve stejných intervalech. Do konce roku 2005 měl být elektrifikován úsek
z Ostravy do Komárova, zbytek pak v následujícím roce. Rekonstrukcí prošla
i některá nádraží na trati, například v Jilešovicích, Háji ve Slezsku. Největšími
změnami prošlo nádraží Opava-východ, kterému byl vrácen historický ráz.141

Z důvodu elektrizace a modernizace trati Ostrava-Svinov – Opava východ probíhala
od 14. května po dobu 5 měsíců nepřetržitá výluka a všechny vlaky osobní dopravy
byly nahrazeny náhradní autobusovou dopravou (NAD) podle výlukového jízdního
řádu. Ten byl odlišný jak

od jízdního řádu pravidelné

vlakové dopravy,

tak i od původně plánovaného výlukového jízdního řádu.142
Železnice z Opavy do Vídně slavila v tomto roce 150 let. Oslavy výročí zprovoznění
železniční trati z Vídně do Opavy proběhly v Opavě 15. a 16. října. Parní lokomotivy,
stejně jako motorové vozy vezly zvláštní historické vlaky po tratích z Opavy
do Ostravy-Svinova, Krnova, Hlučína a Hradce nad Moravicí. Na nádraží
Opava-východ byl zároveň připravený bohatý doprovodný program.
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OBCHOD, SLUŽBY A PENĚŽNICTVÍ
Obchod
Breda
O Bredu se vedla právní bitva. Šlo o to, zda architektonický klenot bude patřit
podnikateli Kamilu Kolkovi nebo správci konkurzní podstaty po Kolkově zkrachovalé
společnosti

Mercator

podnikatelům,

kteří

Palladium.
měli

Nevyjasněná

v Bredě

situace

pronajaté

komplikovala

prostory,

protože

život

nájemné

po nich požadoval jak Kolek, tak správce konkurzní podstaty. Bredě tak začalo
povážlivě hrozit, že se promění ve vylidněnou tržnici.143

Válka o známý obchodní dům pokračovala u ostravského krajského soudu.
Sedmého prosince řešil soud vylučovací žalobu podanou Kamilem Kolkem
na

správkyni

konkurzní

podstaty

likvidované

společnosti

Kusam,

Marcelu Urbanovou. Šlo o stejnou žalobu, jako byla podána na správce konkurzní
podstaty společnosti Mercator Palladium Vítězslava Prila, kterou zamítl na podzim
tohoto roku městský soud v Praze. Spor byl poměrně složitý a spočíval v tom,
že

koncem

roku

2003

poslal

soud

do

konkurzu

Kolkovu

společnost

Mercator Palladium (dříve Breda, s. r. o.). Do konkurzní podstaty byla připsána
i nemovitost „obchodní dům Breda“, na kterou si dělali zálusk i správci konkurzní
podstaty Vítězslav Pril a Marcela Urbanová. Pril likviduje Kolkovu společnost
Mercator Palladium. Kolek byl celou dobu proti tomu, aby do konkurzní podstaty byla
započtena i Breda. Pril neuznával převod

společnosti Mercator Palladium

na společnost Breda Holding z roku 1997. Pokud by soudní spor vyhrál, byly by
převody neplatné a Breda by byla použita na splátku stomiliónových dluhů.

O Bredu měla zájem i likvidátorka společnosti Kusam, opavská advokátka
Marcela Urbanová. Kusam kdysi Bredu zprivatizoval a vzápětí prodal Kolkovi.
Urbanová dosud neprozradila, proč si na Bredu dělá nároky. Slíbila, že tak učiní
až u soudu. Navíc, spor spolu vedou i samotný Pril a Urbanová.

Jako přestup roku označili někteří magistrátní úředníci fakt, že novou zaměstnankyní
radnice se stala bývalá Kolkova právnička Petra Hýžďalová. Spekulovalo se
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dokonce i o tom, že by mohlo jít o účelový přestup a že se na svém novém místě
Hýžďalová mohla dostat k citlivým informacím, které by kontroverzního podnikatele,
který vedl několik sporů s opavskou radnicí, mohly zajímat. Hýžďalová dělala Kolkovi
právničku a dokonce mluvčí pět let. Podle svých slov se s Kolkovou firmou
Zemská správcovská rozloučila standardní výpovědí a ve výpovědní lhůtě
se přihlásila do výběrového řízení na městskou právničku. Kolek prý o tom,
kam se Hýžďalová hlásí do posledního dne jejího pracovního poměru nevěděl.
Tajemník

magistrátu

Tomáš

Elis

na

přestupu

nic

závadného

neviděl.

„Pokud nepřijdete ze školy, tak každý někde pracoval. O pracovní minulosti
paní Hýžďalové jsme samozřejmě byli dopředu informováni,“ prohlásil Elis.144

Služby
Městské koupaliště s ohřívanou vodou zahájilo provoz 20. května. Otevřeno bylo
denně od 9 do 19 hodin s tím, že prodej vstupenek končil vždy v 18.30 hodin.
Součástí areálu koupaliště byl také minigolf. Jeho provoz začal 1. května, závěr
sezóny nastal 30. září. Koupaliště a minigolf se uzavíralo pouze v případě trvalého
deště.145

Peněžnictví
Opavská pobočka České spořitelny začala od 2. května opět poskytovat své služby
v rekonstruované historické budově na náměstí Republiky č. 15 (vedle hotelu
Koruna). Informoval o tom ředitel oblastní pobočky Jindřich Pasker. Klienti
dosud mohli navštěvovat jen pracoviště na Horním náměstí č. 21 (Slezanka),
na náměstí Republiky č. 5 i na Ostrožné ulici č. 4 v Opavě. Současně byla rozšířena
provozní doba o 5 hodin týdně tím, že byla zrušena polední přestávka.146
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MAJETEK MĚSTA, BYDLENÍ
Majetek města
Zářijové zastupitelstvo rozhodlo o koupi budovy Komerční banky na Ostrožné ulici.
Stalo se tak z důvodu, že v městu scházel reprezentativní prostor, který by představil
občanům a návštěvníkům historii, současnost i budoucnost města. Město plánovalo
zřídit v této budově tzv. Obecní dům, který by v sobě slučoval několik funkcí.
Jednak zde měla být umístěna expozice historie města, která by mohla nejen přilákat
turisty, ale i zvýšit povědomí občanů o městě, jejich patriotismus. Jiní návštěvníci
zase mohli sledovat současné a budoucí investiční plány města. Expozice města
měla být lákavá, interaktivní, propojená s dalšími prvky, jako jsou literární čajovna
nebo kavárna, případně klub pro mladou generaci.

Návrhem, jak tento požadavek vyřešit, se zabývala pracovní skupina složená
ze zaměstnanců magistrátu a zastupitelky Ireny Šindlerové. Obecní dům se měl stát
živým místem pro setkávání občanů různého věku. Zamýšlená expozice neměla být
konkurencí výstavní budově Slezského zemského muzea, ani Domu umění
či kulturnímu domu Na Rybníčku.147
Město se dohodlo se Slezskou univerzitou na zpětném odkoupení prostor bývalé
čajovny Bludný kámen na Dolním náměstí. V roce 2003 univerzita tento prostor,
kde do té doby byl provozován Univerzitní klub – čajovna Bludný kámen, odkoupila
od města. Nebyl však adekvátně využit a opavské součásti univerzity prostor odmítly.
Univerzita vypsala na využití prostor výběrové řízení, většina těch kteří s touto
záležitostí měli co do činění, se vyjádřila, že by objekt měl být komerčně využit.
Ve výběrovém řízení bylo rozhodnuto, že objekt bude komerčně pronajat s tím,
že část zisku z tohoto nájmu bude věnována na aktivity studentů. Vyklizené prostory
bývalé čajovny tak obsadila nonstop herna. To část kulturní veřejnosti nesla
s nelibostí. Dalším problémem byly nevyjasněné majetkové vztahy mezi majiteli
domu, v jehož přízemí se herna nacházela. V této situaci se město Opava
dohodlo s univerzitou na zpětném odkoupení prostor. „Městu se příliš nelíbilo,
že namísto studentského klubu začala na Dolním náměstí fungovat herna. I proto má
zájem objekt odkoupit zpět do svého vlastnictví, a to za stejnou cenu, za kterou klub
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univerzitě před dvěma roky prodalo. Město už navíc ví, jak se co nejrychleji s hernou
rozloučit,“ uvedl mluvčí radnice Jan Šindler. Podle jeho slov by radní v prostoru
nejraději viděli opět kulturní stánek.148

Bydlení
Rozhodnutím rady města z 1. července byla změněna pravidla pro pronajímání
městských bytů. Až dosud se byty přidělovaly podle pořadníku, od tohoto okamžiku
o přidělení bytu rozhodoval výsledek výběrového řízení, které bylo vyhlašováno
v případě jakéhokoliv uvolněného bytu v majetku města. „Podstata výběrového řízení
bude spočívat v tom, že uchazeč o byt k předepsané přihlášce k výběrovému řízení
připojí písemnou nabídku s uvedením výše finanční částky, kterou je ochoten
zaplatit za první měsíční úhradu na nájemném konkrétního uvolněného bytu,
přičemž nejnižší nabídka bude stanovena jako 12-ti násobek stávajícího nájemného
uvolněného bytu,“ popsal nová pravidla Ing. Jiří Lehnert z úseku hospodaření s byty
ve vlastnictví města opavského magistrátu.149

Opavané protestovali proti ubytovně na Janské ulici, ve které byli ubytováváni
převážně sociálně nepřizpůsobiví a slabí občané. Lidé dokonce sepsali petici
za její zrušení. Žádali také, aby byla v místě zřízena stála policejní služba.
Podle stěžovatelů bylo přímým důsledkem jednání nepřizpůsobivých lidí obtěžování
hlukem, nepořádkem a zápachem. Petici podepsalo 190 lidí z okolí ubytovny. Lidem
také vadily nájezdy zdivočelé mládeže, které způsobovaly škody na zahrádkách
a obtěžovaly občany nevybíravým chováním. Připomínky stěžovatelů se měly řešit
na schůzce představitelů radnice a provozovatele ubytovny 15. listopadu.150

Primátor města Zbyněk Stanjura v odpovědi petentům uvedl, že ubytovna není
v majetku města. Radnice podle něj provedla v okolí ubytovny své šetření,
avšak žádné skutečnosti, na které si stěžují obyvatelé, nezjistila. Primátor
ale oznámil, že v místě zahájí činnost od 1. ledna 2006 místní služebna
městské policie. Podle radnice se o pořádek v okolí ubytovny ve zvýšené míře
staraly Technické služby Opava. Občané se nechali slyšet, že pokud město
vše nezařídí tak, aby nebyli provozem ubytovny obtěžováni, odvolají se. Z odpovědi
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radnice byli podle svých slov zklamáni a za jediný kladný výsledek považovali plán
zřídit v místě služebnu policie.151

151

OHR, 13. 12. 2005, str. 3

64

VÝSTAVBA
Zastupitelstvo

Statutárního

města

Opavy

na

svém

prosincovém

zasedání

v roce 2004 a také na únorovém zasedání v roce 2005 schválilo seznamy investičních
akcí pro rok 2005. Mezi nejvýznamnější akce patřily:

a) V

oblasti

komunikací

-

dokončení

dělícího

pruhu

ulice

Ratibořská,

rekonstrukce komunikace Joži Davida v Kylešovicích, úprava vnitrobloku
Drůbeží

trh,

parkování

Kateřinky

východ

–

vybudování

nových

parkovacích míst, přestupní místo Janská – zřízení autobusového terminálu
u Východního nádraží.

b) V oblasti inženýrských sítí se bude realizovat splašková kanalizace
na ulicích Staňkova, Holečkova a Rybníky.

c) V oblasti zeleně to budou výsadby a dosadby alejí na ulicích Alšova, Riegrova,
Rooseveltova, Hlavní a Bochenkova.

d) V oblasti školství bude prioritou výstavba hřiště u ZŠ Edvarda Beneše,
dokončení rekonstrukce střechy na ZŠ Šrámkova a rekonstrukce fotbalového
hřiště na ZŠ Opava-Kylešovice.

e) Z ostatních akcí se chystala rekonstrukce fasády Hlásky, zahájení
rekonstrukce zpevněných ploch na Městském hřbitově v Opavě, plynofikace
kotelny Hany Kvapilové 13, konzervace interiéru kostela svatého Václava
a rekonstrukce hlavní budovy koupaliště.
V městských částech se počítalo se zahájením splaškové kanalizace na ulicích
Družstevní, Na Pastrníku a Svobody v Malých Hošticích, s výměnou oken požární
zbrojnice v Komárově, s rekonstrukcí chodníků na Praskově náměstí v Milostovicích,
s

dobudováním

chodníku

na

ul.

6.

května

ve

Zlatníkách,

se

zřízením

chodníku na ulici Jarkovická ve Vlaštovičkách, s vybudováním inženýrských sítí
v Komárovských Chaloupkách a s rekonstrukcí ulice Vodárenská ve Vávrovicích –
chodníky, komunikace.152
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V Opavě mělo vzniknout zelené bydlení. Na pozemcích u víceúčelové haly mělo
vyrůst zhruba sto nových bytů ve dvouposchoďových domech. Přízemní byty měly být
doplněny

soukromými

obytnými

zahradami,

nad

nimi

patro

se

zelenou

terasou, nad nimi další patro ohraničené vegetačním žlabem. Stavět se mělo
na městských pozemcích, radnice si hodlala pohlídat, aby pozemky nebyly zneužity
ke spekulativním účelům. S realizací se počítalo do roku 2006. Areál měla chránit
výšková zeď, jeho středobodem mělo být hřiště. O bydlení byl obrovský zájem.
Případné zájemce odrazovala jen cena zhruba 22 tisíc korun na metr čtvereční.
Uvažovalo se v první fázi o bytech o výměře 80 – 100 metrů čtverečních. Tak by byt
přišel na dva milióny korun. Posléze byly navrženy i menší bytové jednotky.153

Radnice zvažovala zbourání věžáku za Slezankou na Horním náměstí. Budovu
chtělo

vedení

města

odstranit

z toho

důvodu,

že

působila

nevzhledně

a její hranolovitá tupá podoba neodpovídala okolní členité zástavbě. Místo budovy
uvažovala radnice o vybudování odpočinkové zóny nebo podzemního parkoviště.
Novou podobu volnému prostoru měl dát renomovaný architekt Vlado Milunič.
Podle vedení radnice by příprava studie měla trvat asi rok a za tu dobu se chtělo
vedení města dohodnout s ministerstvem zemědělství o osudu výškové budovy.154

Milunič prezentoval svůj návrh radě města a získal si podporu koalice. Nezbytným
předpokladem realizace projektu byla demolice věžáku ministerstva zemědělství.
Na budovy vyhlásil magistrát stavební uzávěru. Proti plánované demolici okamžitě
protestovala

opavská

agrární

komora

a

další

organizace.

Podle

slov

jejich představitelů by tím došlo ke zmaření dlouhodobých snah o soustředění
„zemědělských“ organizací do jednoho místa. V budově kromě odboru ministerstva
zemědělství

sídlil

Státní

zemědělský

intervenční

fond,

Pozemkový

fond,

Agrární komora a Zemědělský svaz. Vzhled budovy se dal podle předsedy opavské
Agrární komory upravit a prostředky tehdy přislíbilo Ministerstvo zemědělství.
Životnost budovy podle něj nebyla ani v polovině.

Podle primátora Stanjury emotivní reakce zemědělců vyplývaly z toho, že zaměnili
pojmy zrušení úřadů s přestěhováním. Jednou z možností přestěhování mohla
podle Stanjury nabídnout Dukelská kasárna. Primátor také uvedl, že bude hledat
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s ministrem zemědělství Palasem takové řešení, které zachová současné výhody,
jaké instituce v budově ministerstva zemědělství mají.155

V květnové Hlásce představil náměstek primátora Pavel Mališ (ODS) nejbližší
investiční plány města. V roce 2004 koupilo město od společnosti Ostroj Opava
za velmi výhodných podmínek stávající kulturní dům Na Rybníčku s tím,
že by pro město bylo velmi vhodné tento objekt zachovat, zrekonstruovat,
případně kapacitně rozšířit. „Rozhodnutím rady města byla zadána studie
rekonstrukce tohoto objektu architektonickému ateliéru Ing. arch. Vlachynského
z Brna. V zadání jsme požadovali rekonstrukci stávajícího objektu se zachováním sálů
a restauračního provozu a přístavbu sálu pro cca 600 osob v koncertním provedení,“
vyjádřil se Mališ. Projektanti měli podle něj volnost k využití přilehlé zahrady
a propojení do parku Joy Adamsonové. Následně předložili ke konzultaci
odboru hlavního architekta Magistrátu města Opavy čtyři varianty, ze kterých vzniklo
výsledné řešení, jež bylo předloženo radě města. Ta odsouhlasila pokračování
v projektové přípravě. Navrhované řešení počítalo s rekonstrukcí stávající budovy,
kde bude zachován nynější sál s kapacitou max. 250 diváků a bude modernizována
restaurace včetně suterénních prostor. K části kulturního domu měl být v zadní
polovině zahrady přistavěn nový sál s kapacitou 600 diváků, který zabere menší část
zahrady. Ve stávající zahradě bylo podle plánů nutné kácení pouze tří stromů,
zbývajících pět mohutných kaštanů mělo zůstat jako součást venkovní restaurace.
Nový sál spolu s ostatními částmi měl umožnit variabilně provozovat prostory
pro koncerty (kapacita do 600 diváků), konference, kongresy (250-400 osob)
nebo plesy (kapacita do 300 osob). Sály měly být propojeny přes foyer a mohly být
využívány společně nebo současně podle potřeb uživatele. V suterénu zůstal bar
s tanečním prostorem, součástí přízemí byla restaurace s přímým vstupem
do zahradní restaurace. V patře měla být klubovna s kavárnou, z níž bude výhled
do
do

zahradní

restaurace

současného

parku

a

do
Joy

parku.

Vstupní

Adamsonové.

předprostor
Riegrova

bude

ulice

protažen

měla

být

před rekonstruovaným objektem ze dvou stran zaslepena. Autoři projektu navrhli
nenásilnou rekonstrukci parku Joy Adamsonové, kde v plánech umístili drobnou
architekturu s motivy afrických zvířat.

Současně s rekonstrukcí kulturního domu Na Rybníčku rada města zadala studii
úpravy kina Mír na Kolářské ulici. Úprava spočívala v rozdělení stávajícího sálu
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na dva sály rozdílné velikosti. Větší sál s kapacitou cca 200 diváků měl sloužit
pouze pro filmová představení. Menší sál pro cca 100 diváků byl navržen
pro představení filmového klubu a jako loutkové divadlo. Stávající loutkové divadlo
na Husově ulici bylo v té době majetkem státu a problémy s nájemní smlouvou
a především nutnost rekonstrukce této budovy, ke které se majitel nehlásí, přesvědčily
vedení města o hledání jiného definitivního řešení. Obě zamýšlené rekonstrukce
spolu úzce souvisely, protože sníženou kapacitu kina Mír nahrazovala přístavbou
velkého sálu v kulturním domě Na Rybníčku. Předpokládané finanční náklady
se u kulturního domu pohybovaly kolem 150 miliónů Kč včetně úprav terénu
a rekonstrukce parku. Náklady na kino Mír se měly pohybovat přibližně
okolo 40 mil. Kč. „Vzhledem k rozpočtu města se jedná o poměrně velký finanční
objem. Z toho důvodu nebylo ještě rozhodnuto o definitivním datu zahájení
rekonstrukce těchto staveb. Prioritou totiž musí zůstat dokončování kanalizační sítě
v Kylešovicích a některých městských částech spolu s opravami a údržbou
komunikací. Následně poté nalezení vhodného způsobu financování a provozování
výše uvedených objektů,“ vysvětlil Mališ.
Další

velkou

investicí

byla

cca

50

milionová

stavba

smuteční

síně

na Městském hřbitově.

Poměrně velký rozruch vznikl na základě informací o zamýšlené zástavbě centra
za Slezankou mezi Horním náměstím a ulicí Popskou včetně rekonstrukce objektů
divadelního klubu. „V minulém roce nás oslovil soukromý investor s myšlenkou
vybudování společenského a obchodního centra kombinovaného s bytovou výstavbou
a doplněného o úměrné množství parkovacích míst v podzemí. Záměr je
natolik zajímavý, že jsme dali nezávazný souhlas s přípravou této stavby,“ pokračoval
náměstek Mališ. Vedení města také požádalo investora, aby k projektu přizval
někoho z renomovaných architektů.
tento
Ing.

záměr
arch.

v

Vlado

konkrétnější
Milunič.

V únoru byl radě města představen

podobě.

Investoři

Autorem

předpokládali

architektonické

části

výstavbu

v prostoru

bytů

byl

rekonstruovaného objektu divadelního klubu a v ulici Popská. Uvnitř vnitrobloku
by byly zřízeny malé obchody, služby, kavárny a prostory pro dětská hřiště, v suterénu
pak parkoviště. Záměr počítal i s úpravami fasád a střech bloku Slezanky, Čedoku
a Jednoty na Horním náměstí. Záměr dostavby byl pro opavskou radnici
a chod města natolik zásadní, že mělo trvat několik měsíců, než by se vyjasnil rozsah
zástavby. Investor předpokládal veřejnou prezentaci a projednávání záměru nejen
s radnicí, ale především s občany. Současně vyslovil přání spolupracovat
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s opavskými architekty, kteří by se spolupodíleli na vypracování projektové
dokumentace.156
Od září probíhala konzervace interiéru kostela sv. Václava a to nejprve
pod vedením Romany Balcarové a pak Josefíny Pekárkové. Práce byly plánovány
na dobu jednoho roku. Celé měly přijít zhruba na 9 miliónů korun.

Kostel měl bohatou historii. Vysvěcen byl roku 1336 a renesančních úprav se dočkal
po požáru v roce 1556. Po dvou dalších požárech v letech 1723 a 1735 byl
zbarokizován. V rámci sekulárních reforem Josefa II. v osmdesátých letech
18. století byl odsvěcen a sloužil od té doby různým účelům, kromě jiného
jako skladiště vojenského materiálu nebo ubikace pro vojáky.

Vedení města ústy primátora Stanjury prohlásilo, že o dalším osudu kostela
se

rozhodne

po

dokončení

konzervace,

s Domem umění.157

156
157

Hláska č. 5, 2005, str. 3
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a

to

v návaznosti

na

záměry

ZDRAVOTNICTVÍ
Slezská nemocnice v Opavě
Opavská porodnice obdržela za svou úroveň čtyři z pěti možných hvězdiček.
Takovým

ocenění

se

může

pyšnit

už

jen

porodnice

ve

Frýdku-Místku.

Ředitel nemocnice Milan Cvek netajil radost nad tímto úspěchem. „Mám velkou
radost, že naše zvýšená péče o rodičky přinesla takový výsledek. Zjištění není
potěšující jenom pro porodnické oddělení, ale též pro celou nemocnici, jejíž je
součástí,“ uvedl Cvek. Spokojený s oceněním byl i primář porodnice Petr Herman.
Podle něj se na hodnocení výrazně promítl osobní přístup zdravotnického personálu
k rodičkám i prostředí, odpovídající našemu století. „Nechceme usnout na vavřínech
už proto, že je neustále co zlepšovat a rozhodně bychom v příštím hodnocení rádi
uvítali i pátou hvězdičku,“ dodal primář Herman. O jmenovaném ocenění rozhodla
Společnost pro zdravé rodičovství Aperio, která aktualizovala Průvodce porodnicemi.
Hodnotila přitom 109 českých porodnic.
Opavská porodnice disponovala čtyřmi moderně vybavenými porodními boxy
a pro nejvhodnější polohu mohou rodičky používat speciální postele. Zvládat těžké
okamžiky před porodem rodičkám pomáhaly i nafukovací míče a vaky, žebřiny
nebo hydromasážní vana. Opavští porodníci odhadovali, že je do konce roku čeká
zhruba 1 200 porodů, což bylo asi o 200 více než v roce 2004.158
Nemocnice zavedla od nového roku nový systém parkování ve svém areálu. Vozidla
návštěvníků odstavená u vstupů do pavilónů komplikovala průjezd sanitkám. Proto byl
vstup do nemocnice vybaven novými terminály. Řidiči si vyzvedli při vjezdu do areálu
parkovací

doklad

s časovými

údaji.

Tento

lístek

pak

sloužil

při

výjezdu

jako doklad o délce pobytu v areálu. Pokud byl překročen půlhodinový limit určený
pro parkování zdarma, řidič musel u výjezdního terminálu zaplatit poplatek 20 korun
a dalších 20 korun za každou započatou hodinu. Občané ZTP byli od těchto poplatků
osvobozeni. Nemocnice apelovala na návštěvníky a pacienty, aby využívali hlavně
velké centrální parkoviště před nemocnicí, na kterém se režim parkování nezměnil.
Vjezd do nemocnice byl i nadále v naléhavých případech povolen, řidiči se však
museli řídit zmíněným novým systémem a parkovat jen na vyhrazených místech.159
158
159
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Vedení nemocnice se rozhodlo s platností od 3. ledna omezit provozní dobu
pohotovostní

lékárny

za

vrátnicí

nemocnice.

Tato

služba

byla

obdobná

jako pohotovostní služby lékařské. Ve všední dny měla pohotovostní lékárna
‚otevřeno od 16 do 22 hodin, o sobotách, nedělích a ve svátky byla otevřená
od 7 do 22 hodiny. Po 22 hodině byla uzavřena. Pacienti, kteří byli ošetření
na některých odděleních (ORL, chirurgie, dětské oddělení aj.), dostali nejnutnější léky
tam.160
Slezská nemocnice od ledna začala využívat nový navigační systém Orthopilot,
sloužící k aloplastikám kolenního kloubu. „Během operace, kdy je těžce poškozené
koleno

nahrazeno

umělým,

pomáhá

přístroj

operatérovi

nastavit

šablonu

až k přesnému usazení,“ popsala Jitka Hrušková v OHR.161 Podobných přístrojů bylo
v ČR v té době asi jen 20. Slezskou nemocnici čekaly v roce 2005 další „přírůstky“
moderních přístrojů. Jak avizoval její ředitel Milan Cvek, od dubna měl zahájit
zkušební provoz přístroj magnetické rezonance, dále se počítalo se zakoupením
ústroje na drcení ledvinových kamenů a dvou nových snímkovacích rentgenů.
Vlna chřipkových onemocnění uzavřela pro návštěvy také zdravotnická zařízení
na Opavsku. Zákaz návštěv vyhlásila Slezská nemocnice, Psychiatrická léčebna
a řada dalších ústavů. Koncem února potvrdila vedoucí protiepidemiologického
oddělení opavské hygieny Hana Orlíková, že bylo na Opavsku zaznamenáno
3 200 onemocnění na sto tisíc obyvatel respiračními chorobami. Přestože nebyl virus
chřipky hygieniky potvrzen, narostl počet onemocnění, které se svým průběhem blíží
chřipce.162
V červnu

byla

diabetologická

ambulance

Slezské

nemocnice

v Opavě

přestěhována z pavilonu D do pavilonu R. Podle ředitele nemocnice Milana Cveka
se tak stalo z toho důvodu, že bývalé prostory měla nemocnice pronajaty
a v souvislosti s připravovanou transformací nemocnice na akciovou společnost bylo
žádoucí, aby měla tyto prostory ve svém vlastnictví. V nových prostorách byl
i bezbariérový vstup a WC pro vozíčkáře. Dalším z důvodů byla blízkost biochemické
laboratoře, která se nacházela rovněž v pavilonu R. Diabetologie jejích služeb hojně
využívala.

160
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Psychiatrická léčebna Opava
Opavské psychiatrické léčebně podle zprávy v místním tisku v únoru 2005 kolaps,
na rozdíl od podobných zařízení v kraji, nehrozil. Kapacita opavské léčebny byla
téměř zaplněna, ale žádný nový pacient dosud nemusel být odmítnut. Podle statistik
držel prvenství v nárůstu pacientů s psychiatrickými problémy Moravskoslezský kraj,
který byl postižen vysokou nezaměstnaností. Situace dospěla až tak daleko,
že některým psychiatrickým zařízením začala chybět lůžka. „Hlavní problém je v tom,
že v okresních nemocnicích nevznikají nová psychiatrická oddělení. Mám na mysli
hlavně různé stacionáře, domovinky a další zařízení,“ vysvětlil ředitel léčebny
Ivan Drábek.163

Různé
Na Opavsku se v únoru zvýšil počet respiračních onemocnění. Počet nemocných
se přiblížil v polovině února k hranici epidemie. Bylo to zhruba 2 689 nemocných
na sto tisíc obyvatel. O víkendu 12. – 13. února bylo na pohotovosti ošetřeno
46

procent

pacientů

právě

pro

akutní

respirační

onemocnění.

„V sobotu

na pohotovosti ošetřili 150 lidí, z toho 72 s příznaky akutního respiračního
onemocnění, v neděli přišlo 127 pacientů, 59 z nich pro nemoci chřipkového
charakteru,“

uvedla

Hana Orlíková.

vedoucí

protiepidemického

oddělení

opavské

hygieny

164

Chřipková epidemie pronikla na Opavsko na přelomu února a března. Počet
onemocnění v kraji na 100 000 obyvatel stoupl na 4 277. Lékaři služby první pomoci
konstatovali, že epidemie pronikla už i na Opavsko. Zákaz návštěv vyhlásila
Slezská nemocnice a také Psychiatrická léčebna v Opavě.165
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SOCIÁLNÍ PÉČE
Anima Opava
Statutárním zástupcem o. s. byla Drahomíra Kusá. Mottem sdružení bylo podporovat
získávání schopností a dovedností žít plnohodnotný život s duševním onemocněním
a vyrovnat se se skutečností dlouhodobého nebo celoživotního onemocnění.

Občanské

sdružení

provozovalo

Centrum

denních

sociálních

služeb

v Opavě-Kylešovicích, dále pak Kontaktní místo v Psychiatrické léčebně v Opavě
a Klub Kafe Ostrava.
Centrum denních sociálních služeb v Kylešovicích nabízelo uživatelům podporu
vzdělávání, internetovou kavárnu, aktivity pro volný čas, právní poradenství,
nácvikové činnosti, kreativní dílnu či sdružovalo rodiče uživatelů. Služeb centra
využilo v roce 2005 celkem 34 klientů a 20 rodičů. Celkově bylo uskutečněno
1 089 kontaktů.

Kontaktní

místo

bylo

místem

podávání

základního

sociálního

poradenství

během hospitalizace i po odchodu z PL. Místo nabídlo za rok 2005 služby 75 klientům
a celkem uskutečnilo 650 kontaktů.
Chráněné pracoviště Klub Kafe Ostrava vzniklo v říjnu 2003 a nabízelo uživatelům
podporu vzdělávání, internetovou kavárnu, volnočasové aktivity, právní poradenství,
nácvikové činnosti a další služby. V roce 2005 užívalo pracovní rehabilitace
18 klientů, z toho bylo 10 mužů a 8 žen. Celkem bylo pracoviště v provozu
223 dní.166

Armáda spásy
Armáda spásy (AS) v tomto roce slavila 15. výročí obnovení své činnosti
v České republice. Za oněch 15 let rozšířila svou činnost do 29 středisek. V Opavě
provozovala Dům pro matky s dětmi a Azylový dům Samaritán. „Z hlediska financí byl
rok 2005 velice obtížný, protože jsme museli čelit výrazným omezením dotací
166
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a grantů na provoz sociálních služeb. V průběhu celého roku jsme museli podstatně
snižovat veškeré rozpočty, zastavit realizaci plánovaných investic a rozvázat
smlouvy s několika zaměstnanci, abychom pokud možno zachovali efektivitu
projektů na dostačující úrovni,“ uvedl ve výroční zprávě národní velitel AS
major Pieter H. Dijkstra.

Dům pro matky s dětmi
Dům pro matky s dětmi se nacházel na Rybářské ulici v Opavě. Jeho celková kapacita
byla 12 žen a 22 dětí. Posláním projektu bylo řešit potřeby těhotných žen
a matek s dětmi v krizové situaci, obzvláště ocitnou-li se bez základních životních
potřeb a bez přístřeší. Část matek s dětmi přichází se syndromem týrání. Základní
službou v Domě pro matky je ubytování, pomoc při zajištění stravy, základní
hygienické zázemí, aktivizační činnosti. Zařízení slouží k stabilizaci sociální situace
uživatelky a jejích dětí s výhledem k úplnému osamostatnění a integraci do většinové
společnosti. Zájmem tohoto zařízení bylo zvyšovat kvalitu života matek a dětí.
Jsou jim poskytovány praktické rady k vedení domácnosti, hospodaření apod.
Pracovníci Domu pro matky s dětmi vedou klientky k zodpovědnosti za svůj život,
životy dětí a odpovědnosti za společné věci. Nabízeli také možnost kontaktu na další
potřebné instituce (kojenecký ústav, psycholog, občanská poradna atd.).
V červenci absolvovali zaměstnanci i klienti s AS Krnov výlet do olomoucké
zoologické zahrady. „Do našeho zařízení dochází dobrovolnice, která vytváří
s maminkami a dětmi nejrůznější výrobky z hlíny, kůže, sádry aj.“ uvádí výroční
zpráva. Na Den rodin a přátel v Brně vyrobily maminky a děti vyrobily krásné
předměty (malované hrníčky, polštářky, náramky). Domov také začal spolupracovat
s občanským sdružením Elim na řešení problémů týraných žen. 20. prosince
prožili

zaměstnanci

společně

s matkami,

dětmi

a

dobrovolníky

společnou

Štědrovečerní večeři.

V ubytovně pobývalo v roce 2005 28 matek a 40 dětí. V krizovém pokoji našlo azyl
deset žen, tři matky a šest dětí. Celkem to bylo 16 377 lůžkodnů. O chod domu
se staralo pět zaměstnanců a jeden dobrovolník.
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Azylový dům Opava
Azylový dům Opava sídlil na Nákladní ulici. Jeho celková kapacita byla 49 lůžek
a tři byty. Celkem v 5 576 případech poskytlo zařízení svým klientům polévku
zdarma. Dům poskytl 24 090 porcí jídla. Noclehárnu využilo 183 uživatelů
(26 119 lůžkodnů). Nízkoprahové centrum navštívilo za den v průměru 15 lidí.
Ubytovna posloužila 60 lidem (32 031 lůžkodnů). Dům na půli cesty využilo 18 klientů
(7 997 lůžkodnů). Statek Strahovice evidoval 2 580 lůžkodnů. V rámci terénní práce
proběhlo 1 142 kontaktů. Krizová lůžka využilo 11 klientů (279 lůžkodnů). Ve výkonu
alternativních trestů zde bylo 32 uživatelů, kteří odvedli celkem 1 836 hodin.

Zařízení

poskytuje

lidem

bez

přístřeší

několik

služeb,

které

na

sebe

navzájem navazují. Noclehárna – nízkoprahové zařízení poskytující nocleh,
hygienický servis, skromné stravování a kontakt se sociálním pracovníkem.
Nízkoprahové denní centrum – nízkoprahové zařízení, kde mají uživatelé možnost
pobytu v určených hodinách. Azylový dům jim nabízel možnost stravování, základní
hygienický servis a na požádání sociálně-právní poradenství. Další složkou zařízení je
Azylový dům – zařízení poskytující pobytové služby. Uživatelům poskytoval
ubytování, celodenní stravu, základní hygienické potřeby, aktivizační činnost,
a to na základě individuálního plánu. Dům na půli cesty – převážně se jednalo
o mladé lidi, kteří se navrátili z nejrůznějších zařízení pro mládež. Nabízelo se jim
sociálně-právní poradenství, pomoc při hledání zaměstnání a pomoc při řešení
jejich bytové situace. Statek Strahovice – jednalo se o zařízení, kde jsou ubytovaní
tři uživatelé, kteří prošli azylovým domem. Předpokladem je, že jsou schopni
z velké části samostatně žít a starat se o zemědělskou usedlost. Terénní práce –
prostřednictvím terénního pracovníka se pokoušel azylový dům udržovat kontakt
s uživateli, kteří odešli na nejrůznější ubytovny. K dalším aktivitám pracovníka patřilo
aktivní vyhledávání bezdomovců v terénu. Krizové lůžko – k dispozici byl jeden
pokoj, kde byli přijímáni občané v akutní krizové situaci.

V lednu 2005 azylový dům pořádal turnaj ve fotbale mezi jednotlivými azylovými
domy. V listopadu 2005 se zaměstnanci i klienti zúčastnili oslav 15. výročí
Armády spásy v Praze.167

167
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Centrum pro zdravotně postižené
Moravskoslezského kraje
Rok 2005 byl pro Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje (CZP)
již

třetím

rokem

existence.

Sdružení

navazovalo

na

činnost

Sdružení zdravotně postižených v ČR v oblasti regionálně poskytovaných
sociálních služeb pro zdravotně postižené občany. Sdružení vzniklo 13. června 2002.

CZP plnilo roli kontaktního místa pro zdravotně postižené občany a jejich rodiny
a blízké, kontaktního místa pro právnické osoby zabývající se činností ve prospěch
zdravotně postižených, informačního a poradenského centra, zprostředkovatele
pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace
s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu a obhájce práv zdravotně
postižených.168
Statutárními zástupci byli ředitelka Mgr. Martina Salamonová a Dalibor Přeček,
předseda výkonného výboru.

Služby zajišťované Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje byly
poskytovány na pěti pracovištích, a sice v Bruntále, Frýdku-Místku, Novém Jičíně,
Opavě a Ostravě). Prostorová zázemí všech pracovišť jsou bezbariérová,
s

optimálním

řešením

prostor

k

poskytovaným

službám.

Byly

rozděleny

do dvou projektů: centrum služeb zdravotně postiženým klientům a služby
osobní asistence.

Centrum poskytovalo uživatelům služby sociálně právního poradenství, všeobecnou
právní poradnu, služby osobní asistence pro těžce zdravotně postižené, poradenství
při výběru kompenzačních pomůcek, pomoc při zřizování vyhrazených parkovišť
a nebo také nabídku klubové a sportovní činnosti.
Cílem poskytování služeb osobní asistence bylo umožnit těžce zdravotně
postiženým občanům zůstat v domácím prostředí, chodit do školy, do zaměstnání,
za kulturou, začlenit se do společenství, žít samostatnější a perspektivnější život.

168
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Opavská pobočka CZP sídlila na Liptovské ulici č. 21. její vedoucí byla
Dagmar Slaninová. Bylo zde evidováno za rok 2005 celkem 3 706 klientů. Celkem
opavská pobočka registrovala 4 643 poskytnutých služeb (z toho 912 intervencí
a 3 731 kontaktů). Největší zastoupení mezi službami mělo poskytování všeobecných
informací, telefonické dotazy a ostatní služby (1 812), dále pak základní sociálně
právní poradenství (1 416) a nabídka aktivačních činností (676).

Celkově

využilo

služeb

CZP

19 174

klientů,

s nimiž

bylo

zaznamenáno

26 543 kontaktů a intervencí. Centrum také celkově zaznamenalo 648 návštěv
v domácím prostředí klientů za rok 2005. „V souvislosti s dlouhodobě velkým zájmem
ze

strany

základních

a

místních

organizací

Svazu

tělesně

postižených,

Svazu postižených civilizačními chorobami a Svazu neslyšících a nedoslýchavých
o skupinové poradenství, bylo v roce 2005 zajištěno celkem 83 přednášek a besed,
kterých se zúčastnilo téměř 6,5 tisíce osob se zdravotním postižením,“ uvádí výroční
zpráva.169

ELIM
Elim – křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii je celorepublikovou
neziskovou organizací, jejímž cílem je charitativní a sociální činnost. Tato činnost je
založena na principech křesťanské lásky a etiky vůbec. Společnost byla založena
při Církvi bratrské v Písku v roce 1990, aby zastřešila aktivity církve, které šly
nad rámec její běžné činnosti. Společnost se od té doby rozrostla a nyní působí
v šesti místech České republiky, krom jiného také v Opavě.

Opavský Elim vznikl v roce 1998 na základě nutnosti zastřešit již existující misijní
práci s dětmi při Církvi bratrské v Opavě. „Sdružení vykonává charitativní činnost,
pomáhá potřebným, zejména opuštěným dětem, dětem z dysfunkčních rodin,
zdravotně

postiženým,

nemocným,

seniorům,

alkoholikům,

narkomanům,

nezaměstnaným, organizuje zájmovou a sportovní činnost dětí, mládeže a vyvíjí další
podobné aktivity. Cílem sdružení je péče o celého člověka, o jeho duchovní, duševní
a materiální potřeby.“170 Hlavní činností občanského sdružení v roce 2005 bylo stejně
jako v předešlých třech letech, provozování Centra Elim na sídlišti Kateřinky-západ.
Centrum Elim bylo zprovozněno 8. listopadu 2002. V roce 2005 Centrum Elim
zajišťovalo činnost v těchto oblastech: nabízelo volnočasové aktivity různým věkovým
169
170
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kategoriím – dětem, mládeži, maminkám s dětmi aj. Tato činnost zahrnovala kroužky
pro děti a mládež, terénní práci s dětmi a mládeží na sídlišti, činnost nízkoprahových
klubů a příležitostné kulturní akce.
Nově od 1. března 2005 otevřel Elim Informační centrum mládeže. Kromě mnoha
informací pro mládež centrum nabízelo také dodatkové služby. Bylo možné
si zde zakoupit slevové karty pro studenty, pro mladé do 26 let a pro učitele (ISIC,
ALIVE, ITIC). Zároveň Elim plánoval možnost zprostředkování dobrovolných pobytů
mladých lidí v zemích EU. Elim dále nabízel psychologické poradenství a sociální
práce zaměřené především na oběti domácího násilí s akutním krizovým ubytováním.

V rámci Centra ELIM také fungovalo dobrovolnické centrum, které nabízelo
uplatnění při práci s dětmi nebo mládeží a práci společníků pro pacienty
ve Slezské nemocnici v Opavě, se kterou spolupracovalo. Nově nabízelo centrum
práci při doučování žáků se školními problémy. „Centrem Elim v roce 2005 prošlo
zhruba 50 dobrovolníků a z toho 30 je jich trvale registrováno. Někteří vypomáhají
pouze při jednorázových akcích tzv. „rychlá rota“ a zbývající pomáhají pravidelně
a dlouhodobě,“ uvedla jednatelka společnosti Pavlína Němcová.171

Elim v roce 2005 také stále nabízel volnou kapacitu v kurzech angličtiny s rodilými
mluvčími. Patrik a Barbara Beckleyovi byli k dispozici vždy v pondělí a ve středu
v kurzech pro začátečníky i pokročilé. Lektoři se rozhodli svůj roční pobyt prodloužit
o další rok, takže angličtina pokračovala také po letních prázdninách.

Po odmlce se v Centru opět rozběhla skupina bubnování na africké bubny.
Od počátku roku 2005 převzal Elim Opava od Statutárního města Opavy
nízkoprahový Klub Legal. Klub byl určen pro mládež od 15 do 19 let a byl umístěn
na Hradecké ulici č. 16. Nabízel stejné využití volného času pro mládež
jako klub MO-TOUZ provozovaný v Centru Elim. Klub vedl zkušený sociální
pracovník, který zajišťoval koordinaci obou nízkoprahových klubů pro mládež a vedl
realizační tým složený především z dobrovolníků. V roce 2005 registroval klub
1 127 návštěv, což bylo celkem 80 klientů. Ke klubu patřila také hudební zkušebna
pro amatérské hudební skupiny. Byla nově přemístěna do areálu Krajewski
na Nákladní ulici, kde byl nalezen vhodný prostor pro provozování této činnosti.
V roce 2005 zde působilo 12 kapel v nichž hrálo 40 lidí z cílové skupiny.
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Celkem to bylo 1 360 návštěv. „Celkově jsme zaznamenali za rok 2005 ve všech
nízkoprahových klubech 3 603 návštěv oproti 2 450 návštěvám v roce 2004,“
upřesňovala výroční zpráva.172
Elim Opava spoluorganizoval v Opavě již podruhé Bambiriádu. Uskutečnila se
ve dnech 27. a 28. 5. byla to akce zaměřená na propagaci organizací pracujících
s dětmi a mládeží. Prezentovalo se zde 12 organizací a celá řada kroužků a klubů
provozovaných školami v okrese Opava. „Akce se opět setkala s velikou odezvou
veřejnosti, protože obou dnů se zúčastnilo okolo 3 000 návštěvníků. Velmi dobře
fungovala organizace a spolupráce mezi jednotlivými prezentujícími se organizacemi
a Centrem Elim, které bylo hlavním organizátorem akce společně s SDH Opava.
Při organizaci celé akce nám velmi pomáhali dobrovolníci z řad studentů,“ zhodnotili
akci pracovníci Elim Opava.173

Charita Opava
Jak se vyvíjel rok 2005 pro Charitu Opava, zhodnotil ve výroční zprávě její ředitel
Jan Hanuš. „Rok 2005 přinesl radostné okamžiky i mnohá trápení. Pro nedostatek
finančních prostředků musela být ukončena služba pro děti závislé na drogách
v terapeutické komunitě Domov Agapé v Suchých Lazcích,“ uvedl Hanuš.174

Charita měla v roce 2005 celkem 15 středisek. Ke konci roku v ní pracovalo
172 zaměstnanců včetně klientů chráněných dílen. Z tohoto celkového počtu bylo
124 žen a 48 mužů. Osob ze zdravotním postižením zaměstnávala Charita 52.
Činnost Charity by nebyla možná bez pomoci dobrovolníků. Jejich zásluhou
byly

provozovány

Středisko

například

vzájemné

tyto

pomoci,

aktivity:

Rehabilitační

Knihovna

křesťanské

literatury,

dílny,

Občanská

poradna,

Klub svaté Anežky, Linka důvěry a také Tříkrálová sbírka. „Evidovali jsme
1 207 dobrovolníků. Tito lidé v roce 2005 odpracovali celkem 15 343 hodiny.“175

V rámci

opavské

charity

byla

provozována

následující

střediska:

například Charitní ošetřovatelsko-pečovatelská služba (CHOPS). Tato služba
v sobě slučovala ošetřovatelskou péči v domácím prostředí s pečovatelskou službou
starým, osamělým a nemocným lidem. Odbornou péči zajišťovaly zdravotní sestry
172
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sedm dní v týdnu. V roce 2005 sestry vykonaly 12 556 pečovatelských návštěv
a 22 809 výkonů, ošetřovatelských návštěv vykonaly 7 366 a úkonů 10 865.176
Další součástí Charity Opava byly Rehabilitační dílny pro duševně nemocné
a mentálně postižené (ul. Přemyslovců, Opava-Jaktař). V rámci dílen fungovala
například stolařská dílna, textilní dílny, keramické dílny nebo cvičná kuchyňka
či zahradnické pracoviště. Pro mentálně postižené klienty byl otevřen klub Pohoda,
který nabízel hry, vycházky nebo výtvarné činnosti. V rehabilitačních dílnách našlo
uplatnění 35 klientů, průměrně jich za den pracovalo v dílnách jedenáct.
Vedoucím střediska byl Pavel Rychta. Zařízení fungovalo již 14 let.177

Klub svaté Anežky, denní stacionář, další středisko Charity, v roce 2005 byl
v provozu již 11. rokem. Poskytoval služby soběstačným i nesoběstačným seniorům
z Opavy a okolí. Zařízení poskytovalo pečovatelskou službu a také psychosociální
rehabilitaci

prováděnou

například

formou

společenských

aktivit,

sportovních

a pohybových aktivit nebo duchovních či informačních aktivit. Celkový počet uživatelů
za rok dosáhl čísla 33, průměrný věk uživatele byl 76,6 let. Vedoucím střediska byla
Jana Řehulková.178

Dům svatého Cyrila a Metoděje pro zrakově postižené ve Vlaštovičkách nabízel
k ubytování 15 bytových jednotek. Průměrný věk ubytovaných byl 36 let. Dům
poskytoval svým klientům například výuku sociální rehabilitace (prostorová orientace,
sebeobsluha, výuka Braillova písma aj.). Od září 2005 probíhala nově výuka
pracovních

dovedností

a

činnosti

v rehabilitační

dílně

v prostorách

domu.

179

Vedoucí domu byla Petra Hrbáčová.

Chráněné a podporované bydlení pro duševně nemocné na Kylešovské ulici
v Opavě vedla Dagmar Sližová. Celkový počet klientů byl v tomto roce 43.
Z toho pět klientů využívalo služby chráněného bydlení a 38 služby podporovaného
bydlení.180
Denní

stacionář

pro

děti

s kombinovanými

vadami

Mraveneček

sídlil

na Neumannově ulici v Opavě-Jaktaři. „Denní stacionář Mraveneček se svou činností
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snažil skrze individuální péči o těžce či hluboce mentálně postižené dítě
i s další přidruženou vadou naplnit jeho životní potenciál a zároveň poskytnout
rodinám prostor pro oddych a načerpání sil.“ Celkový počet stálých uživatelů byl
jedenáct. Denní kapacita zařízení byla 6-7 dětí.181
Chráněné dílny svatého Josefa na ulici Přemyslovců v Jaktaři poskytovaly
od

roku

1996

zaměstnání

občanům

se

změněnou

pracovní

schopností,

kteří potřebovali k výkonu práce průběžnou rehabilitaci, výcvik a instruktáž,
včetně trpělivé psychické podpory, pracovní a sociální asistence. Součástí zařízení
byla šicí, tkalcovská, výtvarná a keramická dílna aj. Vedoucí dílen byla Eva Žídková.
Zařízení evidovalo 38 uživatelů služeb a 15 zaměstnanců bez zdravotního
postižení.182

Rovněž

v Jaktaři,

na

ulici

Přemyslovců

nabízelo

své

služby

Středisko masážních služeb. „Provozujeme chráněné pracoviště, kde se mohou
pracovně uplatnit zrakově postižení rehabilitační pracovníci a maséři, podporujeme
jejich dlouhodobý profesní růst a udržujeme vysoký standard nabízených služeb.“183
V lednu
na

zahájilo

Kylešovské

svou
ulici

činnost

v Opavě.

odloučené
Celkově

chráněné

středisko

masérské

provedlo

pracoviště

8 044

výkonů.

Jeho vedoucím byl Pavel Veverka.
Chráněná technická dílna Velké Hoštice zahájila svou činnost v květnu 2002.
Toto

charitní

středisko

mělo

na

starost

demontáž

a

separaci

odpadu.

Celkově v dílnách pracovalo 22 zaměstnanců, z toho bylo 20 zdravotně postižených.
Středisko zpracovalo 107 tun odpadů, z toho 108 tun nebezpečného odpadu.
Vedoucím byl Leon Jurášek.184
Krámek

u

Josífka

nabízel

široký

výběr

výrobků

zdravotně

postižených

z Chráněných dílen sv. Josefa a duševně nemocných a mentálně postižených
z Rehabilitačních dílen Charity Opava. Dále zde mohli zákazníci najít výrobky
také z různých charitních zařízení z celé České republiky.185
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Charita provozovala rovněž Linku důvěry. Fungovala denně od 10 do 06 hodin
na placených číslech a od 19 do 22 hodin na bezplatné lince. Vznikla po záplavách
v roce

1997

jako

Linka

pomoci

–

povodeň.

V roce

2005

zaznamenala

4 862 kontaktů, z toho minimálně 3 020 významných. Průměrně jí využívalo
13 klientů denně. V letních měsících (od 27. května do 12. září) byla pozastavena
možnost bezplatného volání. Poměr volajících mužů k ženám byl cca 1:2, objem
volání u častěji volajících vzrůstal až na 1:5. Vedoucí Linky důvěry byla
Hana Friedrichová.186
Hlavním cílem Střediska vzájemné pomoci (Opava-Jaktař, Přemyslovců) bylo
pomáhat všem lidem, kteří se nacházeli v náročných životních situacích či krizích
a nebyli schopni je bez cizí pomoci odvrátit, překonat či změnit. Středisko
poskytovalo

například

sociální

výpomoc

prostřednictvím

sociální

pracovnice.

V roce 2005 se na ni obrátilo 50 uživatelů služby, se kterými se sestra kontaktovala
131 krát. Uživatelům poskytla především sociální a krizovou intervenci, poradenství,
kvalifikované rady a pomoc ve formě příspěvku potřebným, zakoupení potravin,
oblečení,

obuvi,

jízdenek

na

ČD,

potřeb

denní

potřeby,

hledání

bydlení

a také zprostředkování s ostatními institucemi a organizacemi. Jednalo se hlavně
o občany středního věku a početnější rodiny, které žily pod hranicí životního minima
a nedokázaly mnohdy bez cizí pomoci své osobní, rodinné, bytové aj. problémy řešit.
Středisko nabízelo také nouzové ubytování. „Ubytování jsme krátkodobě poskytli
třem ženám a jednomu muži. Průměrná doba pobytu byla v těchto případech delší
(vzhledem k nelehké finanční situaci), a to šest měsíců.“187 Uživatelé služby
se nacházeli ve složitých sociálních, rodinných a především bytových problémech,
které bylo potřeba ihned řešit. Průběžně se těmto lidem věnuje sociální pracovnice.
Proběhlo 50 intervencí. Jejím úkolem je vytvořit zázemí a pomáhat zmírnit
či překonat tíživou sociální situaci. Středisko vzájemné pomoci také nabízelo službu
nazvanou

Charitní

šatník

(sklad

hmotných

darů).

Během

celého

roku

(kromě prázdnin, listopadu a prosince) byly přijímány hmotné dary, především šatstvo,
obuv, ale také drobné předměty denní potřeby, textilie, nábytek. Tyto věci byly
zdarma
a

poskytovány

Vítkovska,

kteří

sociálně
se

na

slabým

Středisko

a

potřebným

vzájemné

klientům

pomoci

obrátili

z

Opavska
buď

sami

nebo prostřednictvím jiné instituce. V roce 2005 se jednalo o 94 rodin
(především romských) z Opavy a okolí, které se kontaktovaly 145 krát. Větší část
vybraného ošacení zaměstnanci Charity Opava odeslali do humanitárního skladu
186
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Charity sv. Alexandra v Ostravě a do Diakonie Broumov. Na dopravu sbírek do místa
určení poskytli částku 7 500 Kč. K 31. prosinci 2005 činila celková částka vybraných
poplatků v charitním šatníku za příjem ošacení 21 668 Kč a výtěžek z prodeje
v Charitním sekáči činil 19 994 Kč. Z těchto vybraných darů charita poskytla
34 162 Kč na humanitární a misijní činnost a pomoc do oblasti Zakarpatské Ukrajiny
(podpora projektů Adopce na dálku a Důstojný život).188
Charita se také podílela na organizování humanitární sbírky na pomoc obětem
zemětřesení v Pákistánu, Indonésii, Srí Lance, obětem povodní v Bulharsku
a Rumunsku, obětem postiženým tsunami v Jihovýchodní Asii.189

V dalším charitním středisku, Občanské poradně, bylo poskytováno poradenství
v 18 oblastech, například v oblasti sociálních dávek, sociální pomoci, pojištění,
pracovněprávních vztazích, nezaměstnanosti a dalších.190
Neškola byl mimoškolní a předškolní klub pro děti ve věku 5-12 let. Klub fungoval
4x týdně, průměrně do klubu chodilo denně 5-12 dětí, přihlášených bylo 15 dětí.
Vedoucí Neškoly byla Marie Kukolová.191

Jedním z evropských projektů, které Charita Opava úspěšně realizovala, byl například
projekt PRAPOZA. Byl zahájen na začátku října 2004 a jeho cílem nebylo přímo
zaměstnávat,

jak

by

možná

mohlo

na

první pohled

vyplynout

z

názvu,

ale nápomoci různými aktivitami zvýšit dovednosti a znalosti účastníků projektu
(praktikantů), usnadňující nalezení pracovního místa na trhu práce. Celý projekt měl
trvat dva roky. Jeho vedoucím byla Iva Burianová.192
Jako tradičně organizovala Charita Opava i v roce 2005 Tříkrálovou sbírku.
Celkem 219 dospělých a téměř 660 dětí přineslo do několika tisíců domácností
v 78 obcích, příměstských částech města Opavy a městech Opavska požehnání
a radostnou zvěst o narozené naději pro všechny. „Do sbírky se každoročně zapojují
stovky dětí i dospělých. Děti z mateřských i základních škol na Opavsku nám vyrábějí
dárečky, kterými koledníčci lidi podarují.“ Podle předem dohodnutého klíče bylo
po skončení celostátní sbírky 65 % výtěžku z pokladniček vráceno zpět charitám,
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které v daném místě koledování organizovaly. Zbývající částka byla rozdělena
následovně: 15 % diecézním Charitám, 10 % bylo odesláno na humanitární pomoc,
5 % na sekretariát SČKCH a 5 % na režii akce. Charita Opava přijala na účet
částku 925 284 Kč, která byla podle předem schváleného záměru čerpána na provoz
projektů, jež se zabývaly pomocí lidem osamělým, nemocným nebo lidem v nouzi
na vesnicích v okolí Opavy. Šlo například o ošetřovatelsko-pečovatelské služby lidem
na

vesnicích,

činnost

Střediska

vzájemné

pomoci

(konkrétně

příspěvek

na rekonstrukce humanitárního skladu Střediska vzájemné pomoci) a další aktivity
Charity Opava. Část výtěžku z Tříkrálové sbírky byla určena na humanitární pomoc
do Jihovýchodní Asie, do oblastí postižených vlnou tsunami.193

Charita by se také neobešla bez donorů a příspěvků občanů. Celkově jich vybrala
více než 4 milióny.194 Charita celkově hospodařila v roce 2005 se ztrátou
2,8 miliónu korun. Na dotacích obdržela Charita Opava od kraje 5,4 miliónu korun,
z ministerstva práce a sociálních věcí 4,68 miliónu, 1,9 miliónu od obcí a z úřadu
práce 6,4 miliónu korun.195
Tradiční Ples Charity Opava se konal 21. ledna v KD ve Stěbořicích.

Sluníčkové odpoledne se uskutečnilo 24. června. Na programu byla spousta
zábavných her, soutěží a atrakcí pro děti, tombola, skvělé občerstvení a příjemná
hudba. Návštěvníci získali informace o všech střediscích Charity Opava, tedy i těch,
které se věnují svým klientům v zařízeních na různých místech Opavy.
Zahradní slavnost u příležitosti svátku Cyrila a Metoděje proběhla 5. července
v Domě

sv.

Cyrila

a

Metoděje

pro

zrakově

postižené

Charity

Opava

ve Vlaštovičkách. Po dobu konání oslavy měli hosté možnost prohlédnout si dům
pro zrakově postižené. Následně pak proběhl program ve sportovním areálu
ve Vlaštovičkách, který sestával ze soutěží pro děti, jízdy na koni, k tanci i poslechu
hrála country kapela Fram.
Charita, jak již bylo avizováno, musela bohužel v roce 2005 zavřít Domov Agapé.
Terapeutická komunita pro drogově závislou mládež vznikla v roce 2002.
Již od zrodu bylo toto zařízení provázeno mnohými problémy, přesto drtivou většinu
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se jich podařilo vyřešit. Zařízení se stalo jakýmsi průkopníkem v dlouhodobé péči
o děti a mládež, která má problém s drogou. Po dvouapůlletém provozu byl
ředitel Charity Opava nucen kvůli nedostatku finančních prostředků Domov Agapé
na přechodnou dobu uzavřít. Proběhla řada jednání a pokusů o oživení
tohoto jedinečného projektu. O znovuotevření v březnu roku 2005 rozhodl zájem
široké veřejnosti. Na základě celostátní kampaně na podporu Domova Agapé
se podařilo shromáždit prostředky na další fungování. „Těchto prostředků nebylo
bohužel tolik, abychom zabezpečili celoroční nepřetržitý provoz. Na provoz
takovéhoto

zařízení

potřebujeme

spolupráci

a

podporu

státních

institucí,

které se nám bohužel i přes četná jednání na různých úrovních nedostalo,“ uvedl
ředitel Charity Opava Jan Hanuš. „Kvalita je pro nás důležitá u všech projektů,
které provozujeme. To platí samozřejmě i o TK Domov Agapé. Při nedostatku financí
nelze tento projekt kvalitně provozovat. Proto nastala situace, kdy jsem byl nucen
ukončit pracovní poměr všem zaměstnancům střediska. Konec jednoho projektu je
pro mne (a nejen pro mne) nepříjemná a bolestná ztráta. Věřím však, že ukončení
jednoho projektu zavdá příčinu alespoň k diskusi o potřebnosti zařízení pro drogově
závislé děti,“ osvětlil nelehký osud Domova Agapé Jan Hanuš.196

Kojenecký ústav
K 31. prosinci 2005 Kojenecký ústav (KÚ) disponoval 56 lůžky: z toho bylo
50 míst pro děti a 6 lůžek pro matky či příbuzné v doprovodu dítěte. Dětská lůžka byla
členěna takto: 25 lůžek patřilo do oddělení klasického kojeneckého ústavu
s dětským domovem pro děti do 3 let a 25 lůžek tvořilo rehabilitační stacionář.197
K 31. prosinci 2005 činil přepočtený evidenční počet zaměstnanců 46,60.
Ředitelem organizace byl Petr Fabián.

Součástí organizace byla ambulantní složka – odborná dětská ambulance
s

pracovištěm

dětské

rehabilitace.

Kojeneckému

ústavu

bylo

28. července 2005 uděleno pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí
Krajským úřadem Moravskoslezské kraje.

Využití lůžek v r. 2005 bylo 94,95 %. V roce 2005 bylo přijato do tohoto zařízení
celkem 80 dětí, 57 z důvodů sociálních a 23 z důvodů zdravotních.
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Ústav propustil v tomto roce 81 dětí. Snažil se, aby jejich pobyt zde byl co nejkratší.
Čtyřiašedesát dětí bylo propuštěno zpět do vlastní rodiny, z nich 40 v KÚ pobývalo
kratší dobu než dva měsíce. „Devět dětí šlo do osvojení, z toho dvě děti
do dvou měsíců, čtyři děti do 3-5 měsíců a tři děti u nás byly pro průtahy v soudním
jednání déle než jeden rok,“ uvedla blíže výroční zpráva. Dvě děti byly umístěny
v pěstounské péči a žádné z dětí nebylo předáno do dalšího dětského domova.
Na krizová lůžka pracovníci ústavu přijali do vyřízení závažné sociální situace 13 dětí
ve věku od půl roku do 17 let. Celkem 17 osob bylo přijato na lůžka pro maminky,
z toho byla jedna budoucí maminka pro utajený porod a dvě maminky nezletilé.

Organizace již v té době odpovídala modernímu trendu v péči o děti. Fungovala
jako multidisciplinárně zaměřené dětské centrum, které se otevřelo veřejnosti
a potřebám dětské populace, kde se komplexně a rychle řeší problém dítěte:
stanovuje se diferenciální diagnóza, zdravotně sociální prognóza, zabezpečuje
terapie, poradenství a sociálně právní ochrana dítěte. „Naší předností je směřování
k zařízení rodinného typu, komplexní péče, vysoká odbornost, pružnost a rychlost
péče. Do tohoto procesu zapojujeme i rodiny, pomáháme jim vytvářet podmínky
pro péči o dítě. Poskytujeme rodinám sociální poradenství,“ vyzdvihla dále výroční
zpráva.198

Zaměstnanci KÚ v roce 2005 třikrát zorganizovali výchovně rekreační pobyty
svěřených dětí (dvakrát to byly pobyty letní a jednou pobyt zimní). Také připravovali
žadatele o náhradní rodinnou péči a třikrát uskutečnili setkání dětí osvojených a dětí
v pěstounské péči a jejich nových rodin.
Oddělení klasického Kojeneckého ústavu s dětským domovem pro děti do tří let
v Opavě se snažilo prosazovat moderní trendy v péči o děti především tím,
že napodobovalo rodinný typ péče s dostatkem zdravotnického a jiného personálu
se snahou, aby se u dětí personál střídal co nejméně a každé dítě mělo svoji
„tetu patronku“. Zařízení také umožňovalo návštěvy rodičů u dětí v běžné pracovní
době a po domluvě kdykoliv mimo ni. Ústav se také snažil docílit toho, aby se život
dětí zde nelišil od života dětí v rodinách: děti navštěvovaly divadélka, chodily na výlety
do přírody, na zemědělskou farmu, viděly vesnici, obchody a podobně. KÚ také
zajišťoval pobyt nezletilých matek s jejich dětmi – matky navštěvovaly základní školu
nebo učiliště, po návratu ze školy se staraly o své děti. Často se jednalo o matky
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s nařízenou ústavní výchovou. Dále pak KÚ zajišťoval pobyt matek s dítětem
po porodu k zácviku matky v péči o dítě a posuzoval jejich schopnosti o dítě pečovat.
Také byly zajišťovány různé druhy terapií od hippoterapie, canisterapie, pohybové
stimulace aj. Nezletilým matkám umožňoval KÚ přípravu k samostatné péči o dítě –
fungovala zde buňka rodinného typu.
Rehabilitační stacionář zajišťoval zdravotní, rehabilitační a výchovnou péči dětem
s poruchami hybnosti, dětem psychomotoricky retardovaným, s projevy lehké
mozkové dysfunkce, s vrozenými vývojovými vadami či jinými poruchami vývoje.
Mezi tyto druhy péče patřila dechová rehabilitace, nácvik grafomotoriky, individuální
rehabilitace, dětská jóga a relaxační techniky a nebo vodoléčba a logopedie
či canisterapie a hippoterapie.

Krizové a kontaktní centrum
Pod slunečníkem
Krizové a kontaktní centrum Pod slunečníkem (KKC) působilo v Opavě více
než deset let. Podle slov jeho ředitelky PhDr. Aleny Nyklové tím potvrdilo
své nezastupitelné a stabilní místo v síti zdravotních a sociálních služeb veřejnosti
v Opavě a okolí. Sídlilo v Opavě, na Hradecké ulici č. 16.

I

v roce

2005

pokračovala

spolupráce

s vysokými

školami

(Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita), vyššími odbornými školami
(hlavně VOŠ sociální v Ostravě) hlavně v tom, že studenti těchto škol měli možnost
absolvovat v KKC praxi. V květnu prošla odběrová místnost stavebními úpravami.
V předvánočním

čase

uspořádalo

centrum

v Café

Evžen

benefiční

koncert

na podporu vlastní činnosti.

Program kontaktního centra byl určen problémovým uživatelům drog. Služeb centra
využilo během roku nejméně jedenkrát 132 klientů, z toho bylo 105 injekčních
uživatelů drog a 84 mužů. Celkem došlo k 1 336 kontaktům. Průměrný věk uživatele
byl 24,1 let.199 Součástí kontaktního centra byla i terénní služba. „Program je zaměřen
na intravenózní uživatele drog, kteří nemají žádnou zkušenost s existujícími službami
a nejsou v kontaktu s žádnou institucí.“200
199
200
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Druhou složkou činnosti KKC bylo krizové centrum. To bylo určeno lidem
v psychosociální

krizi,

lidem

s psychosomatickými

či

neurotickými

problémy,

s potížemi v oblasti komunikace a mezilidských vztahů a „rovněž experimentátorům,
problémovým uživatelům drog a závislým na návykových látkách, kteří jsou
motivováni ke změně...“.201 Krizové centrum navštívilo v roce 2005 celkem
204 klientů, z toho 108 uživatelů drog. Celkem centrum evidovalo 1 129 kontaktů.202

Různé
Dne 1. června byla ve Famila klubu na Ostrožné ulici č. 3 otevřena první
rehabilitační nekuřácká provozovna, kde obsluhovali mentálně handicapovaní
spoluobčané. Tímto projektem bylo handicapovaným umožněno rozšířit si obzor
v mnoha dalších oblastech a dovednostech a dále zvýšit jejich sebevědomí.203

Rozhodnutím

zastupitelů

došlo

ke

sloučení

příspěvkové

organizace

Pečovatelská služba Opava se sídlem na Rolnické 24 s příspěvkovou organizací
Domov-penzion

pro

důchodce

Opava

se

sídlem

na

Rolnické

29,

jakožto přejímající příspěvkovou organizací, a to s účinností od 1. července 2005.
V souvislosti s tímto sloučením schválili zastupitelé i přechod práv a závazků
Pečovatelské služby Opava na Domov-penzion pro důchodce Opava a změnu
zřizovací listiny příspěvkové organizace Domov-penzion pro důchodce Opava.
Rovněž s účinností od 1. července byl do čela nově vzniklé organizace jmenován
Ing. Tomáš Bartoš. Stalo se tak na základě rozhodnutí rady města 24. května
na jejím 50. zasedání.204

V

dubnu

zahájilo

svou

činnost

Centrum

denních

sociálních

služeb

v Opavě-Kylešovicích, na Liptovské 21. Bylo součástí organizace Anima Viva
a spolupracovalo s Psychiatrickou léčebnou v Opavě a podílelo se na rozvoji
mimoústavní péče o duševně nemocné. „Organizujeme pravidelná klubová setkávání,
kde

dochází

k výměně

informací,

předávání

osobních

zkušeností,

vzdělávání a vzájemné podpoře,“ uvedla vedoucí centra Drahomíra Kusá.
Kromě

klubové

činnosti

provozovali

zaměstnanci

rehabilitační,

volnočasové

a vzdělávací aktivity. V centru probíhaly výukové programy anglického jazyka,
výpočetní techniky a pracovní rehabilitace (vaření a kutílna) pro duševně nemocné.
201
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Naplno také běželo informační a poradenské centrum v areálu PL Opava. Klienti
mohli docházet každý pracovní den v týdnu.
Patnáctileté výročí založení slavil v roce 2005 Svaz postižených civilizačními
chorobami v ČR. Svaz sdružoval v okrese Opava 1 204 dospělých a dětí,
které trvale postihly závažné choroby (srdce, cukrovka, dýchání, onkologické
onemocnění, tělesné postižení). Pro své členy svaz pořádal a zajišťoval rekondiční
pobyty,

víkendová

rehabilitační

setkání,

cvičení

jógy,

výlety

pro

plavání,

diabetické
přednáškovou

děti,

kurzy

činnost

životosprávy,
a

semináře.

Opavský okresní výbor sídlící na Liptovské 21 v Opavě-Kylešovicích si výročí
připomněl v říjnu řadou akcí.
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ŠKOLSTVÍ
Den učitelů 2005
U příležitosti Dne učitelů bylo 29. března v Městském domě kultury Petra Bezruče
předáno Poděkování Statutárního města Opavy nejlepším opavským pedagogům
za vynikající, tvořivou a obětavou práci ve školství. Ocenění z rukou primátora
převzali tito pedagogové: PaedDr. Šárka Bělastová - učitelka ZŠ Opava-Kylešovice;
Simova Bierhausová – učitelka MŠ při ZŠ Opava-Malé Hoštice; Miluše Boráková –
učitelka

MŠ

Opava,

17.

listopadu;

Šárka

Demčíková

–

učitelka

MŠ

při ZŠ Opava-Suché Lazce; Ilona Ficková – učitelka MŠ Opava, Edvarda Beneše;
Anna Gracová – ředitelka MŠ Opava, Jateční; Mgr. Pavel Gregor – ředitel
ZŠ Opava-Vávrovice; Marie Heisigová – ředitelka MŠ křesťanské Opava, Mnišská;
Eva Hertlová – učitelka MŠ Opava, Na Pastvisku; Mgr. Jana Chytrá – učitelka
ZŠ Opava, Englišova; Magda Kivorchianová – učitelka MŠ Opava, Jateční;
Mgr. Božena Klimešová – učitelka ZŠ Opava, Otická; Mgr. Jarmila Kokořová –
učitelka ZŠ Opava, Mařádkova; Pavlína Kolářová – učitelka MŠ Opava, Vaníčkova;
Mgr. Eva Konderlová – učitelka ZŠ Opava, Šrámkova; Mgr. Eva Kornasová – učitelka
ZŠ

Opava,

Edvarda

Beneše;

Mgr.

Bc.

Libuše

Kovářová

–

učitelka

ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova; Marcela Lehnertová – vedoucí vychovatelka
ZŠ Opava-Komárov; Mgr. Karin Martínková – učitelka ZŠ Opava, Mírová;
Mgr.

Kristina

Musilová

–

učitelka

ZŠ

Opava,

Boženy

Němcové;

Mgr. Zdeňka Ondrášková – ředitelka ZŠ Opava, Vrchní; Lenka Petrásková – učitelka
MŠ Sluníčko Opava, Krnovská; Alena Pflegrová – učitelka MŠ Srdíčko Opava,
Zborovská; Mgr. Jan Píšala – ředitel ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova;
Hana Plačková – učitelka MŠ Opava, Olomoucká; Mgr. Roman Podzemný –
zástupce

ředitele

ZŠ

Opava,

Vrchní;

Mgr.

Dana

Pospěchová

–

učitelka

ZŠ Opava, Edvarda Beneše; Bc. Alena Řehulková – učitelka MŠ Opava, Šrámkova;
Miroslava Stonišová – učitelka MŠ Opava, Mostní; Hana Supová – učitelka
MŠ Opava, Havlíčkova, Mgr. Jan Škrabal – ředitel ZŠ Opava, Englišova;
Mgr.

Helena

Tenglerová

–

učitelka

ZŠ

Ilji

Hurníka

Opava,

Ochranova;

Mgr. Daniela Tomášová – učitelka ZŠ Opava, Šrámkova; Eva Tomisová – učitelka
MŠ Opava, Pekařská; Dagmar Ullmannová – učitelka MŠ křesťanská Opava,
Mnišská.205
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Pedagog roku 2005
Ke

Dni

Evženem

učitelů

v

roce

Tošenovským

2005

oceněno

bylo

hejtmanem

několik

Moravskoslezského

pedagogů

působících

ve

kraje

školách

okresu Opava. Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost převzali
Ing. Jiří Orlík, ředitel Střední průmyslové školy a Střední uměleckoprůmyslové školy
v Opavě, Vlastimil Šemora, ředitel Základní umělecké školy Václava Kálika v Opavě
a Alena Orlíková, ředitelka Zvláštní školy ve Dvořákových sadech v Opavě.206

Mateřské školy
Zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2005/2006 se konal na všech
mateřských školách ve dnech 10. a 11. března 2005 v době od 7 do 17 hodin.
Krok

za

krokem

celým

církevním

rokem.

Tak

se

jmenoval

projekt,

který uspořádala Mateřská škola křesťanská, Mnišská 7, Opava a podařilo se jí získat
grant ze Společného fondu malých projektů v Euroregionu Silesia. Projekt byl
realizován v období od 1. února 2005 do 31. ledna 2006 a byl spolufinancován
Evropskou unií a dofinancován z rozpočtu Statutárního města Opavy. Cílem projektu
bylo pokračovat ve spolupráci v kulturní a společenské oblasti mezi předškolními
zařízeními a veřejností města Ratiboře a Opavy. Mateřská škola křesťanská v Opavě
navázala již v minulosti úzkou spolupráci s Przedszkolou Nr. 14 Raciborz. Účelem této
spolupráce bylo naučit se pracovně komunikovat a poznávat lidi, prohloubit
přeshraniční spolupráci a rozšířit kulturní a společenský obzor dětí, učitelů a široké
veřejnosti obou zemí. Smyslem celého projektu byla příprava a realizace
Školního vzdělávacího programu specificky zaměřeného na křesťanskou výchovu
včetně názorných příkladů slavení a dodržování svátků církevního roku na základě
tradic světských a církevních u nás a v Polsku. V rámci projektu se jeho účastníci
setkávali s aktivitami výstavními, výtvarnými, pěveckými a tanečními. Vyvrcholením
těchto aktivit byly dvě velké výstavy k oslavě Velikonoc a Vánoc.207
Zkušební etapu otevření zahrad MŠ pro veřejnost, a to v období od 1. 9. do 31. 10.
včetně víkendového provozu schválili radní na svém 53. zasedání 28. června. Akce
se týkala těchto škol: MŠ Na Pastvisku, MŠ křesťanská na Mnišské ulici,
MŠ Olomoucká, MŠ Jateční, MŠ 17. listopadu, MŠ Havlíčkova. Dále schválili
206
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otevření hřiště při ZŠ Malé Hoštice v období od 1. července do 31. října
včetně víkendového provozu.208
Od nového roku 2006 už neměly opavské jesle fungovat jako samostatná instituce,
ale měly spadat pod správu mateřské školy na Olomoucké ulici. Rozhodli o tom
na svém listopadovém zasedání opavští zastupitelé. Tento krok neznamenal,
že by se jesle rušily. Opava měla být i nadále jedním ze tří měst v kraji, kde by jesle
zůstaly. Měly jen fungovat pod jinou hlavičkou. Město tímto opatřením plánovalo
ušetřit provozní a investiční výdaje. Neplatilo by dvě ředitelská místa, ale jen jedno.
Část starších dětí byla převedena přímo do mateřské školky, čímž na ně začal
přispívat stát. Činnost jeslí zůstala v dosavadním rozsahu zachována pro děti
ve věku až do 2,5 let.209

Proti plánu radnice zredukovat provoz jeslí se postavili rodiče 44 batolat, které jesle
dosud využívaly. „Rozhodně nám vadí, že se nás nikdo neptal. Žádný dotazník,
ani zkoumání, zda bychom nebyli ochotni třeba i připlatit. Všechno šlo hrozně rychle,“
uvedl Zdeněk Kuča za sebe, svou ženu učitelku i patnáctiměsíční dcerku Babetu.
Občané

také

sepsali

proti

jednání

radnice

petici.

Otevřený

dopis

ve prospěch zachování jeslí v plném rozsahu poslala primátorovi a zastupitelům
i dětská psycholožka Silvie Quisová.
Respirační jesle na Čajkovského ulici poskytovaly nadstandardní péči dětem
ve věku od jednoho do tří let. Měly kapacitu 35 dětí a navštěvovalo je průběžně
35 dětí. Pokud by prošla změna struktury této příspěvkové organizace, zůstalo by
jedno oddělení pro dvacet nejmenších dětí, které však mělo fungovat jako doplňkové
oddělení nově zřízené mateřské školy.210

Základní školy
Zápis žáků do 1. tříd základních škol pro školní rok 2005/2006 proběhl
na jednotlivých školách v pátek 11. února 2005 od 14 do 18 hodin a v sobotu
12. února 2005 od 8 do 11 hodin.
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Základní škola T. G. Masaryka na Riegrově ulici od září otevřela další, v pořadí
již 4. třídu s rozšířenou výukou výtvarné výchovy pro prvňáčky a pro žáky 6. tříd
rozšířenou výuku informatiky.211

Základní škola Boženy Němcové opět otevřela ve školním roce 2005/2006
pro žáky 6. tříd rozšířenou výuku informatiky a výpočetní techniky. Své znalosti
v tomto oboru žáci mohli rozvíjet zvýšeným počtem hodin – od 6. třídy 2 hodiny týdně
a v 7. až 9. třídě 3 hodiny týdně. Cílem předmětu bylo naučit se pracovat s internetem
a dalšími komunikačními technologiemi, rozvíjet algoritmické myšlení výukou
programovacích jazyků a vytvářet i zpracovávat informace pomocí počítačových
aplikací.212
Kateřinská škola na Vrchní ulici oslavila 105 let. Ve dnech 10. a 11. června
připomněla tradice první české školy v Opavě a zároveň všem přátelům,
bývalým vyučujícím i žákům, rodičům a veřejnosti představila současný život školy,
pochlubila se úspěchy, prezentovala změny, modernizaci výuky i samotné budovy
školy. V rámci oslav se v pátek 10. června v 16.30 hodin uskutečnila v kině Mír
akademie, v sobotu 11. června od 9 do 17 hodin byli všichni zváni na prohlídku školy.
Oslavy 105. výročí školy se uskutečnily v rámci projektu Hudba, tanec a sport spojuje
naše krajiny, který je spolufinancován Evropskou unií ze Společného fondu malých
projektů v Euroregionu Silesia.213
ZUŠ Václava Kálika
Ve školním roce 2004/2005 učilo na škole 47 učitelů na celý nebo částečný úvazek
a pracovalo zde šest provozních a správních zaměstnanců. V tomto školním roce bylo
zvýšeno školné. Hudební obor studovalo 968 žáků, taneční obor 110 žáků,
literárně-dramatický obor 60 žáků. Celkem studovalo na škole 1 138 žáků.214

Vedení školy také investovalo do lepšího materiálně technického vybavení svých
budov. Mezi největší investice patřilo například instalování klimatizace v sále školy
(180 tisíc korun) a rekonstrukce toalet a umýváren ve všech poschodích školy,
včetně podlah a obkladů (273 tisíc korun).
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Žáci školy dosáhli úspěchů v různých soutěžích od okresních kol až po národní.
Na čelných místech se umístili v okresních soutěžích v klavírní hře, ve hře
na smyčcové nástroje, kytaru a akordeon. V krajských kolech těchto soutěží
také nezůstali pozadu. Na stupních vítězů se umístili například v krajské klavírní
soutěži v Bohumíně, kde 21. a 22. května skončili první (1x) a třetí (1x). Akordeonová
soutěž v Klimkovicích 5. dubna znamenala v krajském kole pro žáky školy
dvojnásobné vítězství, 2. místo (2x) a třetí místo (1x). V krajském kole soutěže
ve smyčcových nástrojích v Orlové 6. – 8. dubna se umístili žáci ZUŠ na 1. místě (3x),
na druhém místě (10x) a na třetím místě (1x). V kytaře v Ostravě-Porubě zvítězili žáci
ZUŠ jedenkrát, na druhém místě se umístili dvakrát a na třetím jednou.
Festivalu dětských komorních souborů v Krakově se účastnilo klavírní duo
paní učitelky Z. Witasskové. Taneční obor se účastnil krajské nesoutěžní přehlídky
v ZUŠ

Studénka.

V únoru

se

účastnili

žáci

literárně-dramatického

oboru

krajské přehlídky v soutěži monologů a dialogů dětí Kandrdásek 2005 a získali
dvakrát první místo s postupem do národního kola. V tomto kole pak získali
v březnu v Brandýse nad Labem první místo v kategorii dialog. Dále se žáci
literárně-dramatického oboru účastnili 25. února okresního kola recitace mládeže
Wolkerův Prostějov v DDM Opava (obsadili 2x první místo, 1x druhé a 1x třetí místo).
Úspěchů dosáhli i v krajském kole této soutěže (2x 3. místo s postupem
a 2x zvláštní cena poroty).

Jinak žáci a učitelé uskutečnili několik koncertů, besed a dalších vystoupení.
Pro žáky například proběhla beseda se skladatelkami I. Loudovou, M. Dvořákovou
a L. Vitáskovou. Jeden ze společných koncertů žáků a učitelů nesl název
Hudba rodu ženského a uskutečnil se ve Sněmovním sále minoritského kláštera
v rámci festivalu Bezručova Opava. Žáci odehráli dále osm absolventských koncertů
nebo uspořádali také vystoupení pro Univerzitu III. věku Slezské univerzity v Opavě
a mnoho dalších vystoupení.
Orchestry a soubory reprezentovaly školu na 76 vystoupeních (cimbálová muzika,
dechový orchestr, Jeřabinka, Opavský studentský orchestr, soubor zobcových fléten,
akordeonový orchestr). Mezi nejvýznamnější akce souborů patřil například zájezd
Dětského pěveckého souboru Jeřabinka do Essenbachu a Bückerburgu v Německu.
Cimbálová

muzika

se

účastnila

Mezinárodního

festivalu

ve

Strážnici

a také mezinárodního festivalu v polském městě Zielona Gora. Mažoretky
se účastnily kvalifikace na mistrovství ČR v Jeseníku. Opavský studentský orchestr
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(OSO) a soubor zobcových fléten spolu podnikly koncem školního roku desetidenní
koncertní zájezd do Cervie v Itálii a do Švýcarska.215

Na Janáčkovu konzervatoř Ostrava se ze žáků ZUŠ dostali Jiří Meca (kytara,
uč. J. Bystroňová), Simona Kučová (housle, uč. J. Hanousková) a Eduard Müller
(varhany, uč. P. Škarohlíd). Přijímací zkoušky na Církevní střední varhanickou školu
úspěšně složily Libuše Stoklasová (zpěv, uč. O. Golková) a Jana Pelikánová
(zpěv, uč. M. Knopová).216
V následujícím

školním

roce

2005/2006

na

škole

vyučovalo

32

interních

a 16 externích učitelů. Pracovalo zde 7 provozních a správních zaměstnanců. Žáků
zde studovalo na začátku školního roku 1 103 (na hudebním oboru 942, v tanečním
oboru 105 a v literárně-dramatickém oboru 56). Na konci školního roku se počet žáků
snížil na 1 086.

Z významných akcí žáků a učitelů jmenujme podle záznamů kroniky školy
například účinkování učitelů (11. – 14. 11. 2005) na slavnostním koncertě k výročí
hudební školy ve městě Valmera v Lotyšsku. Kvartet Polednice vystoupil na koncertě
Beatlemanie v Praze 9. prosince.

Mezi nejvýznamnější akce souborů a orchestrů patřila návštěva orchestru z Mnichova
nebo
na

vystoupení
celostátním

cimbálové
setkání

muziky,

dechového

pracovníků

orchestru
v ČEZ

školství

a

mažoretek

Aréně

v Ostravě.

Opavský studentský orchestr účinkoval 14. října při mezinárodním setkání hudebních
škol v Českém Těšíně. Vánoční, varhanní a pěvecký koncert se uskutečnil
19. prosince v Městském domě kultury Petra Bezruče.217

V přijímacích

zkouškách

na

umělecké

školy

uspěla

dlouhá

řada

žáků.

Na Církevní konzervatoř Opava se dostaly Hana Zechová (klavír, uč. M. Kopcová)
a Ida Gajdošová (zpěv, uč. O. Golhová), na Janáčkovu konzervatoř Ostrava byly
přijaty: Veronika Hrdová (kytara, uč. L. Lebedová) a Magdaléna Liberdová
(příčná
Jana

flétna,
Juráková,

uč.
na

A.

Bartusková),

Deylovu

na

konzervatoř

215
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Univerzitu
přijali

Palackého
Jakuba

se

Šivice

dostala
(klarinet,

uč. M. Šemora) a na JAMU Brno uspěla v muzikálovém herectví Markéta Šváhová
(uč. O. Golhová).

V okresních kolech soutěží byli jako už tradičně žáci ZUŠ velice úspěšní
a dobře se jim vedlo také v krajských kolech. V soutěži dechových nástrojů v Orlové
získali 3x první místo bez postupu a 7x první místo s postupem a také 8x druhé místo.
V krajské soutěži sólového a komorního zpěvu v Karviné získali žáci 1x první místo
v sólovém zpěvu, 5x třetí místo a v komorní hudbě 1x 2. místo a 2x 3. místo.
V krajském kole soutěže smyčcových orchestrů v Orlové získali žáci školy
první místo s postupem a v soutěži lidových nástrojů získali v krajském kole
v Havířově 2x druhé místo a v kategorii cimbálové sólo to bylo 1x druhé místo. Žáci
uspěli také v krajské soutěžní přehlídce Konfrontace v Karviné v oboru keyboard
(např. 3x 1. místo a 3x 2. místo). Žáci literárně-dramatického oboru uspěli
i v soutěžích jako byl Kardásek, Pohárek, Dětská scéna nebo Wolkrův Prostějov.

V oblasti zlepšování materiálně technického vybavení školy byl například proveden
nátěr oken z čelní strany budovy v hodnotě 75 tisíc korun.218

Střední školy
Církevní střední varhanická škola
Církevní střední varhanická škola v Opavě zahájila svou činnost 1. září 1999. Škola
nabízela

ke

studiu

obory

Hra

na

varhany,

Sbormistrovství,

Sólový

zpěv

a od roku 2001/2002 obor Hra na klavír. Studium bylo čtyřleté, zakončené
státní maturitní zkouškou a bylo plně hrazeno ze státního rozpočtu.
Zřizovatelem školy byla ženská větev Německého řádu – Milosrdné sestry
Panny Marie Jeruzalémské. Do čela školy byla velmistrem Německého řádu
jmenována ředitelka Eva Bláhová. Jejími zástupkyněmi byly Naděžda Ostřanská
a Milena Vašíčková. Ta zahájila rozsáhlou práci na zlepšení materiálně technického
vybavení školy: připravila nejen rozsáhlou rekonstrukci budovy bývalého kláštera,
ale zajistila i základní materiální vybavení včetně nákupu hudebních nástrojů,
vymohla pro školu její transformaci v konzervatoř, přičlenila ke konzervatoři i její další
oddělení a zřídila na škole internát, včetně výstavby moderní školní zahrady.
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Nejprve škola sídlila v provizorních prostorách budovy na Rybím trhu v centru Opavy,
3. září 2001 byl zahájen nový školní rok 2001/2002 v nově rekonstruovaných
prostorách bývalé klášterní budovy na Beethovenově ulici. K výuce byly připraveny
kolektivní třídy, několik individuálních učeben, gymnastický sál, počítačová učebna
a dále sborovna a sekretariát. Finanční prostředky na rekonstrukci budovy věnoval
velmistr Německého řádu Arnold Wieland. Ostatní vybavila ředitelka školy
z finančních prostředků města, kraje a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
České republiky.219

Církevní střední varhanická škola v Opavě pořádala ve dnech 11. až 13. dubna
ve velké aule školy již tradiční Kurz gregoriánského chorálu pod vedením
Fratera

Gregora

Baumhofa,

OSB,

z Niederaltaichu

v

Německu,

profesora

na Hochschule für Musik – München. Na programu byly teoretické přednášky
na téma dějiny gregoriánského chorálu a nácvik praktického zpěvu při bohoslužbě.
Kurzy gregoriánského chorálu již přináší své první ovoce, neboť scholisté
gregoriánské scholy Bonifantes Opavienses z Církevní střední varhanické školy
v Opavě byli Fraterem Gregorem Baumhofem pozváni do jeho domovského kláštera
Niederaltaich v Bavorsku, kde se budou aktivně účastnit liturgie svatého týdne doby
předvelikonoční a o velikonočních svátcích. Vzhledem k vysoké úrovni chrámové
hudby v Německu je pro studenty Církevní střední varhanické školy v Opavě
toto pozvání velkým oceněním a uznáním.220

Mendelovo gymnázium
Škola sídlila na Komenského ulici v Opavě a studenti zde mohli studovat
ve čtyřletém či osmiletém cyklu program všeobecného gymnázia. Podstatné události
v životě školy rozdělujeme v souladu s výročními zprávami školy, které se řídí
školními roky.
Pro školní rok 2004/2005 počítala škola s kapacitou 800 žáků. Budova školy byla
postavena v roce 1899 a potřebovala již rekonstrukci. Od roku 2000 probíhala
v několika fázích oprava fasády. V roce 2005 byla také dokončena oprava klimatizace
ve školní kuchyni. V budově školy byl prostor pro 24 kmenových učeben,
odborné učebny, reprezentační místnost, knihovny, zrcadlový sál, kabinety učitelů
a odpočinkové prostory. Ve vedlejší budově tělocvičny se nacházely dvě tělocvičny,
fitcentrum a tři kabinety učitelů. Školní dvůr s asfaltovým povrchem sloužil jako hřiště
219
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i jako prostor pro relaxaci žáků. Volejbalové hřiště mělo speciální povrch. Součástí
školy byla i školní jídelna o kapacitě 1 287 jídel, strávníkům byl poskytován výběr
ze tří jídel.

K začátku školního roku 2004/2005 měla škola 26 tříd a celkem 798 žáků. Průměrný
počet žáků na třídu byl 30,69 a průměrný počet žáků na učitele 12,27. Na škole
působilo celkem 66 pedagogických pracovníků a vyučovalo 1245 hodin týdně.221
V přijímacím

řízení

ve

školním

roce

bylo

do

prvních

ročníků

přijato

celkem 153 studentů (z toho 121 do čtyřletého studia, 32 do osmiletého studia).222
Na vysoké školy se podle údajů k 30. září 2005 dostalo 95 uchazečů.223
Ředitelem školy byl Petr Pavlíček a jeho zástupcem Václav Pustějovský.

Studenti se v rámci výuky i mimo ni účastnili mnoha kulturních i sportovních akcí.
Například 10. března 2005 měli možnost besedovat s pokořitelem kanálu La Manche
Davidem Čechem, proběhlo také několik besed před divadelními představeními,
(například Její pastorkyňa) a nebo 19. dubna se studenti účastnili poslechové
diskotéky

Jiřího

Černého

nazvané

Proč

odešly

slavné

rockové

hvězdy?

Pod hlavičkou školy působil již desátým rokem pěvecký sbor Luscinia, který měl
v té době okolo 60 členů a vedli jej manželé Slovíkovi (viz kapitola Kultura –
Pěvecké sbory).
Škola také pořádala nebo spolupořádala odborné soutěže a přehlídky. Jednou
z nich byl i 27. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ), který byl pro školu
výjimečný. Školní přehlídka se uskutečnila 10. března. Původně se do ní přihlásilo
22 studentů, nakonec bylo předloženo dvanáct soutěžních prací, z nichž jedenáct
postoupilo do okresní přehlídky, která se uskutečnila rovněž na MGO, a to 7. dubna.
Desátého května se uskutečnila krajská přehlídka SOČ. „Největší pozornost jsme
soustředili na přípravu celostátní přehlídky, která se uskutečnila ve dnech
15. – 19. června 2005. Na přípravě a organizaci se podílelo 46 učitelů a 57 studentů.
A to, že jsme přípravu nepodcenili, potvrzují slova chvály, která jsme dostali
jak ústně, tak dopisy a e-maily (od porotců, soutěžících, ústřední komise SOČ
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i od zástupců IDM MŠMT z Prahy) za skvěle a bezchybně zorganizovanou přehlídku,
s jakou se dosud nesetkali,“ uvedla výroční zpráva školy.224
Na škole proběhla také 15. března 1. školní přírodovědné konference. Členové
týmu školy v Turnaji mladých fyziků Klára Roženková (7.A), Pavel Solný (7.A),
Ondřej Lejnar (4.E), Adam Janečka (4.E) a Alexandr Radev (4.E) seznámili přítomné
s

touto

soutěží

a

jejími

pravidly.

Dále

vystoupili

Účastníci

zahajovací

konference ke Světovému roku fyziky v Paříži 2005 Alexandr Radev (4.E)
a Ondřej Lejnar (4.E). Pavla Štanclová (3.E) informovala přítomné o ICYS
(International Conference of Young Scientists), Jakub Šotola (7.A) vystoupil
s referátem z matematiky, Pavla Štenclová (3.E) z ekologie, Adam Janečka (3.C)
z fyziky a Martin Kupec (3.E) z informatiky. O soutěži AMAVET informovali
Pavla

Štenclová

a

Ondřej

Lejnar.

Nakonec

vystoupili

účastníci

Mezinárodního kosmického kempu (ISC) Petr Dluhoš (6.A) a Klára Lukášová (5.A).
Hosty konference byli kromě jiného Doc. Ing. RNDr. Jan Mrázek, CSc.,
náměstek primátora Statutárního města Opavy, Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek,
rektor Slezské univerzity v Opavě či Prof. RNDr. Zdeněk
děkan Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Stuchlík, CSc.,
225

Ondřej Lejnar (4.E) a Alexandr Radev (4.E) se 13. až 15. ledna 2005 zúčastnili
Zahajovací konference Světového roku fyziky 2005 v sídle UNESCO v Paříži.
Na tuto konferenci bylo pozváno na 1300 lidí ze všech koutů světa. Více než jedna
polovina z nich byla tvořena studenty, kteří zaznamenávají úspěch ve fyzikálních
soutěžích

na

mezinárodní

úrovni.

Na

programu

byla

spousta

přednášek

od významných světových fyziků, včetně šesti nositelů Nobelových cen. Všechny
přednášky byly

v duchu 100.

výročí Einsteinových objevů

a upozorňovaly

na nedostatek lidí zabývajících se přírodními vědami.
Ve dnech 6. a 7. dubna 2005 se na půdě školy konalo 18. finále ČR
Turnaje

mladých

fyziků.

Turnaje

se

zúčastnily

družstva

Gymnázia Christiana Dopplera z Prahy, Gymnázia Elišky Krásnohorské z Prahy
a Mendelova gymnázia, Opava. Soutěž probíhala v angličtině. Výkony soutěžících
hodnotila

odborná

komise,

jejímiž

členy

byli

kromě

jiných

pedagogové

Slezské univerzity Zdeněk Stuchlík, Peter Lichard či Stanislav Hledík a Petr Slaný.
Vítězem se stalo soutěžní družstvo Mendelova gymnázia ve složení Ondřej Lejnar
224
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(4.E),

Alexandr

Radev

(4.E),

Adam

Janečka

(3.C),

Pavel

Solný

(7.A)

a Klára Roženková (7.A), vedené panem ředitelem Petrem Pavlíčkem. Vítězné
družstvo se zúčastnilo tzv. středoevropského Turnaje mladých fyziků v Leobenu
v Rakousku, kde skončilo třetí a o prázdninách, ve dnech 14. – 21. července 2005
bylo na světovém finále Turnaje mladých fyziků ve Winterthuru ve Švýcarsku.
Českou republiku reprezentovali Adam Janečka (3.C), Vojtěch Kudela (6.A),
Ondřej Lejnar (4.E), Klára Roženková (7.A) a Pavel Solný (7.A).

V srpnu 2005 se Klára Lukášová (5.A) a Petr Dluhoš (6.A) zúčastnili týdenního pobytu
na základně NASA v Huntsville, Alabama, USA. Pobytu předcházel konkurz v Praze
na téma Vesmír v angličtině. Jeho součástí byla anglická gramatika, reálie
z kosmonautiky, všeobecné znalosti z dějin a pohovor. NASA pořádá každoročně
tábor pro zájemce o kosmonautiku z 31 zemí, přičemž z každé země mohou jet
pouze dva. V centru NASA měli podobný výcvik jako kosmonauti, ať už to byl výcvik
na simulátorech, měsíční chůze, přednášky o kosmonautice. Na závěr absolvovali
šestihodinovou misi, kde museli ukázat znalosti, které nabyli.226
Studenti školy se v tomto školním roce poprvé zúčastnili korespondenčního
semináře FyzIQ určeného pro studenty nižších tříd osmiletého gymnázia a žáky
ZŠ z celé ČR. Měli za úkol vyřešit 6 sérií příkladů a problémových úloh z fyziky.
V kategorii 7 se z celkového počtu 127 soutěžících umístil na skvělém 1. místě
Jiří Dluhoš, na 5. až 6. místě v republice a 2. místě v kraji Kateřina Wranová,
na 11. místě v republice a 3. místě v kraji Petra Koščáková a Eva Dominiková
(všichni z 2. A.). V kategorii 9 se z celkového počtu 87 soutěžících umístili
na 18. až 19. místě v republice a 3. místě v kraji Lukáš Gráf a Jakub Krátký
ze 4. A.227
Dne 1. června se v areálu Mendelova gymnázia konal hudební festival
Rock For Children. V rámci hlavního programu si mohli návštěvníci poslechnout
opavské kapely Noise In Me, La Papoo, Expedice Apalucha a Psychonaut. Třešinkou
na dortu a tahounem celé akce byla formace – 123 minut. V doprovodném programu
pak mohli zhlédnout výstavy výtvarných prací studentů MGO a SUPŠ, poslechnout si
africké bubny, či koupit CD ve studentském bazaru.228
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Pro školní rok 2005/2006 škola navýšila kapacitu žáků na 840. Celkový počet žáků
činil 822, studovali ve 27 třídách. Průměrný počet žáků na třídu byl 30,44
a průměrný počet žáků na učitele byl 11,74.229 K 30. září 2005 na škole vyučovalo
70 pedagogů 1 326 hodin týdně. Do prvních ročníků bylo přijato celkem 151 studentů
(z toho 121 na čtyřleté studium a 30 na osmileté studium).230 Vedení školy zůstalo
beze změn.

Moravská kaple se stala 22. září svědkem křtu prvního ročníku literárního almanachu
Zrcadlení. V almanachu našly své místo práce 14 studentů Mendelova gymnázia.
Do sborníku přispěli svými pracemi nejen studenti vyšších ročníků, ale své čestné
místo zde má také poezie a próza našich mladších žáků. Na literárním večeru
si diváci mohli vyslechnout interpretaci některých textů, které studenti zarecitovali
a také zdramatizovali. Kmotrem almanachu byl básník Vít Slíva.231

Z dalších vybraných akcí školy jmenujme například besedu s europoslancem
Liborem

Roučkem

(20.

10.)

nebo

společný

projekt

polských,

českých

a německých pěveckých sborů SILESIA CANTAT 2005, který proběhl ve dnech
13. až 18. listopadu. Projekt sestával z pracovních dílen, které probíhaly po celý týden
v budově MGO. V rámci projektu byly uskutečněny čtyři koncerty na českém území
a dva v Polsku, nakonec se konal společný koncert. Rovněž v listopadu
se uskutečnil festival Opava Cantat 2005 (10. - 13. 11.). Byl to tradiční festival
gymnazijních sborů pod patronací pěveckého sboru Luscinia. Fotografie z poslední
ročníku festivalu Rock for Children prezentovala společná výstava pedagogů
a studentů MGO a Střední umělecko-průmyslové školy od 1. do 30. listopadu.
Studenti se také účastnili 2. prosince 200. výročí bitvy u Slavkova nebo několika
exkurzí do Osvětimi. Den otevřených dveří pro zájemce o studium proběhl
6. prosince.

Slezské gymnázium
Ředitelkou školy byla Milada Pazderníková a jejím zástupcem Josef Blažek.
K 23. 5. 2006 navštěvovalo školu 408 žáků ve 14 třídách. Průměrná naplněnost třídy
byla 29,14 žáků.
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Po provedených opravách a rekonstrukcích ve školním roce 2004/2005 byly další
opravy a rekonstrukce pozastaveny z důvodu plánovaného stěhování školy
do nové budovy. Značné úsilí bylo zaměřeno na přípravu těchto prostor a výdaje
směřovaly do materiálně technického zabezpečení výuky. Plánované stěhování školy
z objektu na Krnovské ulici č. 69 do budovy na Komenského ulici bylo přesunuto
na rok 2007.

Mezi úspěchy žáků patřila účast divadelního souboru Bez názvu na přehlídce
studentského divadla Kopřivnická vánočka v prosinci 2005, kde bylo jejich vystoupení
ohodnoceno jako „dost dobré“ (34 % diváků). Soubor v tomto školním roce
nastudoval hru F. Karinthyho Chci zpátky školné a také ironickou pohádku
pro dospělé O princezně a drakovi.232

Do organizace soutěží byli zapojeni téměř všichni vyučující. Jen na úrovni školy
bylo

zorganizováno

více

než

16

předmětových

(vědomostních)

soutěží,

do kterých se celkem zapojilo 492 žáků Slezského gymnázia. Byla uspořádána řada
sportovních klání, v nichž žáci nejen sváděli více či méně úspěšné boje,
ale také se připravovali na konfrontaci na větším fóru.
V příjímacím řízení ve školním roce 2004/2005 bylo do prvních ročníků přijato
118 uchazečů z celkem 185 zájemců (čtyři byli přijati na odvolání).233

Na škole pracovalo ve školním roce 2004/2005 42 interních zaměstnanců
(z toho šest nepedagogických) a tři pracovníci externí. Pro školní rok 2005/2006 byl
stav interních zaměstnanců navýšen na 47 (šest nepedagogických) a externisté
zůstali ve stejném počtu.234

Slezské gymnázium se zájemcům o úplné středoškolské vzdělání všeobecného typu
otevřelo 6. ledna na Dnu otevřených dveří.

Budoucím uchazečům o středoškolské studium byly i v roce 2005 určeny
tzv. přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ (10 lekcí češtiny + 10 lekcí
matematiky), které začaly v únoru a vyvrcholily tzv. „přijímačkami nanečisto“
na počátku dubna. Budoucí i současní gymnazisté, opavská veřejnost i studenti
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jiných SŠ mohli i v tomto roce využít nabídky Slezského jazykového centra,
které poskytuje výuku cizích jazyků – A, Fr, N, R (v nabídce byla i čeština
pro cizince) na různých úrovních znalostí. Novinkou v oblasti jazykového vzdělávání
byla dohoda o spolupráci s renomovanou Státní jazykovou školou v Ostravě.
Pracoviště ve Slezském gymnáziu také organizovalo formou denního studia výuku
cizích jazyků, která byla zaměřena na přípravu ke státním jazykovým zkouškám.235
Členové

kroužku

sportovní

gymnastiky

pod

vedením

své

trenérky

Mgr. Věry Podrazké se zúčastnili 28. dubna v Brně celostátního kola soutěže
O nejlepší pohybovou skladbu. V konkurenci 11 souborů z celé republiky
se se svou skladbou neztratili a porota jim v závěrečném hodnocení udělila 3. místo.
Soutěž pořádá každoročně Asociace školních sportovních klubů ČR a má jasně
stanovená pravidla – jednotlivých vystoupení se musí zúčastnit maximálně
16 cvičenců v koedukované skupině, délka skladby nesmí přesáhnout 3 minuty
a v jejím průběhu musí soubor v závodním prostoru vytvořit nejméně čtyři rozdílné
útvary. Svou skladbou FRIENDS DANCE „60“ na hudbu 60. let studenti porotu
zaujali a svým výkonem dosáhli na medailovou pozici. Mezi účastníky byly
například Nela Dobrušová, Vojtěch Marek a Ondřej Malota. Právě tito studenti se klání
o nejlepší pohybovou skladbu zúčastnili naposledy, protože je čekala příprava
na maturity.236
Evropský den jazyků se stal pro studenty SGO již tradicí. Dvě stovky studentů
Slezského

gymnázia

oslavily

zářijový

Evropský

den

jazyků

na

půdě

Slezské univerzity. Cílem akce, kterou už třetí rok organizovala Rada Evropy,
je připomenout si jazykovou pestrost kontinentu a podporovat výuku cizích jazyků.
Zájemcům o vysokoškolské studium angličtiny, němčiny a italštiny univerzitní
pedagogové připravili mnoho tematických bloků – např. lingvoreálie ve filmu, využití
internetu při studiu jazyků, besedy s rodilými mluvčími, italština – proč a jak,
Itálie v minulosti a dnes, němčina současné mladé generace aj. „V době, kdy je
znalost cizích jazyků téměř samozřejmostí, jsou podobné akce vhodnou motivací,“
komentovala jazykový den gymnaziální profesorka SGO Zita Dočekalová.237
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Střední průmyslová škola stavební
Ředitelem školy byl Pravomil Gebauer. Ve školním roce 2004/2005 zde studovalo
celkem 409 studentů, z toho 326 chlapců a 83 dívek. Ve škole bylo celkem
14

tříd

denního

studia

s maturitní

zkouškou.

Škola

nabízela

studium

v těchto oborech: Geodézie, Stavebnictví, Pozemní stavitelství, Stavební obnova
a Podnikání a management.
Vyučování zajišťovalo 33 interních učitelů včetně ředitele školy a jeho zástupce,
vedoucího odborné praxe a dále čtyři externí učitelé. Všichni učitelé měli
požadovanou kvalifikaci, způsobilost a dlouhodobější praxi.

Ke studiu bylo přijato 125 studentů, z celkových 183 zájemců. Z celkem 116 žáků
maturovalo v řádném termínu 104 žáků. Pět žáků neprospělo v závěru 4. ročníku
a bylo jim povoleno opakování 4. ročníku. Sedm žáků maturovalo v náhradním
termínu. S vyznamenáním maturovalo 14 žáků, což je 13,5 % z celkového počtu
maturantů.238
Ve školním roce 2005/2006 studovalo na škole 408 studentů, z toho 319 chlapců
a 89 dívek. Stavy interních učitelů se oproti předchozímu školnímu roku nezměnily,
výuku tedy zajišťovalo 33 interních učitelů, externích učitelů bylo o jednoho méně,
tedy tři. Pro tento školní rok podalo přihlášku 137 žáků, z tohoto počtu bylo přijato
120.
Škola se zúčastnila programu Maturita nanečisto 2005, Centra pro reformu maturitní
zkoušky,

kde

se

žáci

nejlépe

umístili

v

matematice

na

35.

místě

ze 326 zúčastněných škol stejného typu. V anglickém jazyce na 124. místě
ze 425 zúčastněných škol, v německém jazyce na 144. místě ze 403 zúčastněných
škol, v českém jazyce na 82. místě ze 419 zúčastněných škol. „Celkově se škola
umístila v první čtvrtině zúčastněných škol stejného typu, což potvrzuje poměrně
dobrou úroveň školy,“ hovořila výroční zpráva.239

Z maturitního ročníku 2005 se z celkového počtu 115 studentů na vysoké školy hlásilo
98 studentů a přijato bylo 84 studentů.240
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Zástupci školy se zúčastnili také prezentačních akcí škol pro žáky devátého ročníku
Informa v Opavě 22. – 23. 11. 2005.

Dne 30. listopadu 2005 uspořádala škola Den otevřených dveří. Rodiče a zájemci
o studium se informovali o možnostech studia. Dne otevřených dveří se zúčastnilo
cca 250 rodičů a žáků devátých tříd.

Střední škola zdravotnická
Střední zdravotnická škola v Opavě rozšířila svou nabídku studijních oborů
a na základě získání akreditací MZDR ČR pro poskytování terciálního vzdělávání
dospělých mohla zájemcům poskytnout vzdělání ve zdravotnických oborech
Ošetřovatel a Všeobecný sanitář. Kromě tradičních čtyřletých maturitních oborů
nabízela zdravotnická škola již několik let denní studium oboru Ošetřovatel.
Tento obor měl celkovou dotaci 630 odučených hodin teoretické i praktické výuky.
Teoretickou výuku navštěvovali studenti v budově SZŠ ve Dvořákových sadech,
praktická výuka byla naplňována v nemocnici u lůžek pacientů, a to v rozsahu
360 hodin. Kurz byl ukončen závěrečnou zkouškou a letošní první absolventi
ji

vykonali

3.

června.

V

březnu

byl

zahájen

nový

kvalifikační

kurz,

obor Všeobecný sanitář. Tento kurz měl rozsah 150 hodin výuky, z toho 40 hodin
praktické výuky u lůžka.

O obor sanitář byl značný zájem a jeho absolventi budou připraveni pro práci
pomocného zdravotnického pracovníka.241

Soukromá střední škola podnikatelská
První třídy této soukromé školy vznikly v roce 1993. Od tohoto data se škola postupně
vyvíjela a od září 1996 získala název Soukromá střední podnikatelská škola s. r. o.
v Opavě a byla zapsána do obchodního rejstříku.

První studijní obory, které na této škole byly MŠMT v Praze schváleny, byly zaměřeny
na

oblast

ekonomickou

a

to

Podnikatel

se

zaměřením

na

řízení

firem,

Podnikatel ekonom, Personální řízení, Podnikání v oboru. Vývojem prošla škola
k

výuce

studijních

oborů

Podnikatel

se

zaměřením

na

řízení

firem,

Veřejnosprávní činnost, Podnikatel se zaměřením na aplikovanou výpočetní techniku,
Podnikání v oborech obchodu a služeb, Podnikání v oborech zemědělství
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a lesního hospodářství, Podnikání v technických povoláních. Jedná se o studium
denní formy pro žáky základních škol, večerní, dálkové a denní nástavbové studium
pro absolventy učilišť. Škola má od roku 1993 vlastní vzdělávací centrum,
odborné učebny a to 2 učebny výpočetní techniky a učebnu techniky administrativy
a učebny jazykové. Od roku 2004 měla škola schválen nový studijní obor,
Ekonomické lyceum, pro absolventy základních škol – denní studium. Od září
roku 2005 nabízela formou dálkového studia studijní obor Veřejnosprávní činnost.
Škola v té době sídlila na adrese Zámecký okruh 29 v Opavě.

Obchodní akademie
Obchodní akademie a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež sídlila
na ulici Hany Kvapilové 20. Jejím ředitelem byl Petr Kyjovský a jeho zástupcem
Pavel Najman. Škola měla podle přepočtených údajů 46,5 pedagogických pracovníků
(z toho

42,5

interních

učitelů,

0,8

externích

učitelů,

čtyři

vychovatele

a tři zaměstnance na mateřské dovolené). Nepedagogických pracovníků měla
škola 24.

Do prvního ročníku nastoupilo celkem 130 žáků (pět z nich bylo přijato na přestup,
ostatní

byli

přijati

v rámci

přijímacího

řízení).

Ve

škole

studovalo

ve školním roce 2004/2005 celkem 512 žáků (z toho 479 v klasických třídách
a 33 žáků ve třídách pro zrakově postižené).242 Den otevřených dveří se uskutečnil
6. ledna 2005.
Škola dosáhla četných úspěchů, ať už na poli studijním, kulturním či sportovním. Tým
OA Opava se účastnil 25. dubna 2005 regionálního finále mezinárodní ekonomické
soutěže Enterprise European Business Game v Českém Těšíně. Družstvo OA Opava
se

31.

května

účastnilo

semifinále

mezinárodní

ekonomické

soutěže

Junior Achievement a následně postoupilo do celostátního finále 15. června
v Praze. Ve dnech 21. – 23. března 2005 se fiktivní firmy OA Opava prezentovaly
na Mezinárodním veletrhu FIF v Praze.

Při škole působil i ve školním roce 2004/05 florbalový sportovní klub. Tým děvčat hrál
dlouhodobě 2. ligu žen a v roce 2005 se zúčastnil dvou velkých mezinárodních akcí:
EUREGIO CUP 2005 ve Švýcarsku ve městě KREUZLINGEN a největšího
florbalového turnaje CZECH OPEN 2005 PRAHA. „V Praze lze hodnotit postup
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i účast v osmifinále jako největší mezinárodní úspěch, protože turnaje se účastnilo
220 týmů ze 17-ti zemí,“ uvedla výroční zpráva školy.243

Vyšší odborná škola a Hotelová škola
V březnu se pod záštitou Královského pivovaru Krušovice, a.s. konal v hotelu Grand
v Uherském Hradišti již 4. ročník Krušovického čepování. Letos se poprvé účastnilo
i tříčlenné družstvo Vyšší odborné školy a Hotelové školy v Opavě. Hned napoprvé
byli studenti tak úspěšní, že si zajistili postup do celostátního kola. Soutěž
se skládala ze dvou částí. První, teoretickou, formou testu o výrobě a servisu piva
studenti hotelové školy zvládli zcela bez chyb a získali cenné body do druhé,
praktické části. Úkolem každého soutěžícího bylo načepovat dvě malá piva
a servírovat je před porotou. Ta sledovala techniku čepování, bohatost, hustotu pěny
a přesnou míru. Za každou sledovanou položku sbírali soutěžící body a nutno říci,
že student čtvrtého ročníku VOŠ a HŠ v Opavě Petr Dvorský dosáhl plného počtu
a získal první místo. Pozadu nezůstali ani jeho týmoví kolegové Jakub Fiala
a Eva Vaclová, a tak přičiněním všech členů družstva mohly být barvy
VOŠ

a

HŠ

Opava

hájeny

i

v

celostátním

kole

Krušovického

čepování,

které se konalo v květnu v Praze.244

Toto kolo proběhlo 24. května přímo v krušovickém pivovaru. Družstvo ve složení
Petr Dvorský, Jakub Fiala (oba 4. ročník), Eva Vaclová a Monika Zapletalová
(obě 2. ročník) nejprve získávalo body za znalostní test o pivu, jeho výrobě, čepování
a servírování. Poté následovala praktická část – načepovat dvě „malá“ piva v limitu
tří minut. To nejpovedenější bylo předloženo porotě, která posuzovala jeho vzhled,
servis a celkové vystupování soutěžícího. V konečné fázi se naše družstvo umístilo
na krásném 3. místě. V soutěži jednotlivců pak skončil Petr Dvorský na 4. místě.
Studenti hotelové školy se této soutěže zúčastnili poprvé.245

Hotelová škola oslavila své 55. výročí založení otevřením další provozovny. Na místě
bývalé výdejny obědů na náměstí Svobody (bývalý Zelený jelen) otevřela během října
nekuřácký denní bar Café Parking. Interiér byl sice zařízen v retro stylu,
ale barový pult byl vybaven nejmodernějším kavárenským a výčepním zařízením.

243

Výroční zpráva OA, str. 6
Hláska č. 5, 2005, str. 11
245
Hláska č. 7, 2005, str. 6
244

107

Protože se jednalo o školní pracoviště, mělo otevřeno pouze ve všední dny
od 10 do 18 hodin.246
Masarykova střední zemědělská škola
Součástí

Masarykovy

střední

zemědělské

školy

(MSZeŠ)

bylo

rovněž

Střední odborné učiliště zemědělské (SOUz). Obě školy byly sloučeny v roce 2002,
od září 2003 měly nové vedení. Ředitelem školy byl Arnošt Klein a jeho zástupcem
Jiří Kašný.
MSZeŠ o kapacitě 310 žáků nabízela ve školním roce 2004/2005 studium
v oboru Agropodnikání. Oproti tomu na SOUz o kapacitě 180 žáků mohli žáci
absolvovat obor Zemědělec, hospodyňka. Od 1. září 2005 byly otevřeny nové obory:
Přírodovědné lyceum, studijní obor s maximální kapacitou 120 žáků, který měl
připravit žáky pro další studium na VOŠ a VŠ především přírodovědného zaměření;
obor Zahradník s maximální kapacitou 90 žáků, obor velmi dobře hodnocený
Úřady

práce,

pro

který

měla

škola

velmi

dobré

zázemí

v

areálu

Školního statku v Opavě. Škola měla dále povoleno otevřít učební obor Krajinář,
který v rámci sadových úprav a údržby krajiny v budoucnu mohl sehrát významnou
roli. „Škola má výborné zázemí budov s dostatkem tříd, laboratoří a učeben.
Při zavedení nových oborů nebude potřeba žádných investic, vybavení školy je
dostačující, doplněny musí být pouze studijní materiály,“ ujišťovala výroční zpráva
školy.247

Celkový

počet

přepočtených

pracovníků

k 1.

lednu

činil

2005

248

z toho nepedagogických pracovníků 21,85 a pedagogických 42,53.

64,38

–

V přijímacím

řízení bylo přijato na MSZeŠ 92 žáků a na SOUz 61 žáků.
Škola kromě jiného pořádala Kurz pro výkon obecných zemědělských činností,
který proběhl v termínu 20. 11. 2004 – 2. 4. 2005 v rozsahu 150 hodin. Počet
účastníků

kurzu

byl

11,

všichni

účastníci

kurz

úspěšně

absolvovali.

Dle dotazníkového šetření měl kurz velký ohlas a s jeho organizací škola hodlala
pokračovat i v budoucnu.
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Dále na škole proběhl Kurz myslivosti a životního prostředí v rozsahu 58 hodin
teorie a 12 hodin praktických cvičení (střelba z kulových a brokových zbraní,
kynologická akce – jarní svod loveckých psů), který byl zakončen zkouškou
před senátem Okresního mysliveckého spolku Českomoravské myslivecké jednoty
Opava.

Zkoušku

kromě

jiných

úspěšně

absolvovalo

16

studentů

školy,

kteří tím získali oprávnění pro vydání loveckého lístku a praktický výkon myslivosti.
Výstavu Zahrada podzimu 2004 navštívilo asi 1 000 návštěvníků z řad odborné
veřejnosti i školní mládeže.
Třídenní

přírodovědně

vzdělávací

akci

Den

mláďat

škola

pořádala

spolu

se Stanicí mladých přírodovědců v Opavě a Školním statkem v Opavě. Akce,
na níž studenti školy prezentovali mláďata a organizovali soutěže a bohatý
doprovodný program v krásném prostředí drobnochovu na školním statku,
se zúčastnilo asi 5 000 návštěvníků, především z řad školní a předškolní mládeže.
Akce se zúčastnila také partnerská škola z Polska.249
Od školního roku 2005/2006 čekalo školu mnoho změn. Kapacita zůstala stejná
a činila celkem 490 žáků. Zato nabídka studijních oborů se rozšířila na čtyřleté obory
Agropodnikání a Přírodovědné lyceum, dále pak tříleté obory: Zemědělec,
Hospodyňka, Zahradník a Krajinář.250
Celkem bylo ve školním roce 2005/2006 ve škole 15 tříd se 411 žáky. Stávající
kapacita školy byla 490 žáků na střední škole a 120 žáků na vyšší odborné škole.
Akreditační komise na Ministerstvu školství ČR v únoru 2005 schválila nový studijní
program Vyšší odborné školy s názvem Regionální politika zemědělství a venkova.
Taková vyšší odborná škola přírodovědného nebo zemědělského zaměření
podle výroční zprávy v té době byla na Moravě pouze jedna a na území
Moravskoslezského

kraje

nebyla

vůbec.251

Škola

také

získala

statut

tzv. Univerzitní trenérské školy Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně
na období do 31. srpna 2009. S Institutem celoživotního vzdělávání výše uvedené
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školy uzavřela MSZeŠ dohodu o spolupráci v oblasti zabezpečení individuálně řízené
pedagogické praxe studentů několika bakalářských studijních programů.252

Na škole v tomto školním roce pracovalo celkem přepočtených 64,55 pracovníků,
nepedagogických z toho bylo 21,82 pracovníků a pedagogů 42,73.253 V přijímacím
řízení bylo přijato na čtyřleté obory celkem 84 žáků (z toho 44 dívek) a na tříleté obory
56 žáků (z toho 29 dívek).
Škola pokračovala v pořádání Kurzu pro výkon obecných zemědělských činností.
Počet účastníků kurzu byl 12, všichni účastníci kurz úspěšně absolvovali.
Dle dotazníkového šetření měl kurz velký ohlas a s jeho organizací se bude
pokračovat také v dalších letech.
Rovněž Kurz myslivosti a životního prostředí měl své pokračování v rozsahu
58 hodin teorie a 12 hodin praktických cvičení. Zkoušku kromě jiných úspěšně
absolvovalo 16 žáků školy, kteří tím získali oprávnění pro vydání loveckého lístku
a praktický výkon myslivosti.

Škola

dále

pořádala

mnoho

seminářů

pro

odbornou

veřejnost

nejen z Moravskoslezského kraje, ale z celé ČR, často i pro zahraniční účastníky.254
Škola již čtyři roky po sobě realizovala projekt Proměny-nekončí!, jenž má
dále rozvíjet divadelní kroužek, který vnikl v roce 2005 v rámci projektu
Proměny programu Make a Connection. Náplní projektu, který bude probíhat
v časovém rozmezí září 2006 až prosinec 2006, budou divadelní hry, které sestaví
sami členové projektového týmu. Letošní cílová skupina projektu se vztahovala
na spolupráci s mentálně postiženými dětmi (Marianum), s nimiž projektový tým začal
spolupracovat již v loňském roce. Další vystoupení jsou určena žákům prvního stupně
základní školy a některá speciální vystoupení jsou pro studenty školy, kterou studenti,
pořádající tento projekt, navštěvují. Tento projekt by měl nejen navázat na již existující
činnost divadelního kroužku, ale měl by se také pokusit rozšířit své aktivity o účast
na různých divadelních soutěžích. Vystoupení se mohou realizovat v aule školy
MSŠZe a VOŠ Opava, v hernách mateřských škol a družinách základních škol.
Za poměrně krátkou dobu od svého vzniku skupina studentů připravila dvě hry
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a odehrála tři představení, která měla velký úspěch, jak u nejmenších diváků,
tak i mezi studenty školy.255

Slezská univerzita
Slezská
v

univerzita

České

některé

v

republice,
dříve

Opavě
která

existující

(dále

vznikla

po

fakulty

Filozoficko-přírodovědeckou

jen

SU)

roce

nebo

fakultu

je
1989

vysoké
v

jedinou
a

není

školy.

Opavě

vysokou

školou

pokračovatelem

Má

(dále

dvě

fakulty,

jen

FPF)

a Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné (dále jen OPF), Matematický ústav
(dále jen MÚ) a vysokoškolské pracoviště v Krnově s názvem Vzdělávací centrum
v Krnově (dále jen VC), jehož účelem je přenášení vzdělávacích aktivit do regionu
s jednou z nejvyšších úrovní nezaměstnanosti, a to formou různých vzdělávacích
aktivit

včetně

rekvalifikačních

kurzů,

zejména

pro

úředníky

státní

správy

a nezaměstnané s vysokoškolskou kvalifikací.256

Na chod univerzity dohlížela Správní rada SU s předsedou Břetislavem Tůmou
(generální ředitel společnosti Ferram, a. s.) a místopředsedy Vladislavem Uličným
(Intex, Krnov) a Zbyňkem Stanjurou (primátorem Opavy). Členy správní rady
byli
nebo

například
Eduard

Jindřich
Janota

Grosser,

ředitel

z Ministerstva

společnosti

financí

ČR.

Opavská

Vědeckou

lesní,

radu

SU

a.

s.
vedl

jako předseda rektor SU Zdeněk Jirásek. V čele Akademického senátu SU stál
Jindřich

Vaněk

z karvinské

Obchodně-podnikatelské

fakulty,

jeho

místopředsedou byl Petr Vojta z FPF. Děkanem Filozoficko-přírodovědecké fakulty
byl

Zdeněk

Stuchlík

a

v čele

Matematického

ústavu

se

vystřídali

Prof. RNDr. J. Smítal, DrSc. (do 31. 10. 2005) a Doc. RNDr. M. Engliš, DrSc.
(od 1. 11. 2005).

Celkem na univerzitě v roce 2005 pracovalo 487 zaměstnanců, z toho bylo
200 pedagogických pracovníků (v roce 2004 to bylo 195) a 287 administrativních
a vědeckých pracovníků (454 v roce 2004). Celkový počet fyzických osob –
zaměstnanců činil 558. Studentů měla škola 4 841 (v roce 2004 studovalo na škole
4 044 studentů).257
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Na FPF studovalo k 31. říjnu 2005 celkem 2 225 studentů a na OPF 2 339 studentů.
Na celé univerzitě studovalo 285 zahraničních studentů a jen na FPF to bylo
79 osob. Nejvíce studentů pocházelo ze Slovenské republiky (217).
V roce 2005 pokračoval bakalářský studijní program Gastronomie, hotelnictví
a

turismus,

studijního

oboru

Hotelnictví,

který

byl

akreditován

pro

OPF

a Vyšší odbornou školu a Hotelovou školu Opava. K 31. říjnu 2005 studovalo aktuálně
v tomto oboru celkem 269 studentů.258
V přijímacím řízení bylo na všechny součásti univerzity podáno 6 096 přihlášek,
studentů se přihlásilo 5 761, přijato bylo 2 949 studentů a zapsáno 2 168.259
Například na FPF bylo podáno 3 561 přihlášek, přihlášených osob bylo 3 226, přijato
bylo 1 265 (resp. 1 176) a zapsáno 867 studentů. Největší zájem byl o společenské
vědy, nauky a služby (2 365 podaných přihlášek, 796 přijatých a 568 zapsaných)
a druhý největší zájem zaznamenaly obory pedagogické, učitelské a sociální péče
(662 podaných přihlášek, 221 přijatých a 157 zapsaných).260
Počet absolventů včetně zahraničních studentů dosáhl čísla 683 na všech součástech
SU. Na FPF to bylo celkem 342 studentů, na OPF 317.

Jmenujme nejdůležitější události v životě školy, o těch se můžeme dočíst ve výroční
zprávě o činnosti školy na stranách 94 – 96.
Proděkanka pro vědu a zahraniční styky FPF PhDr. Marie Gawrecká, CSc., byla
k 1. únoru 2005 jmenována docentkou v oboru Historie. Habilitační řízení proběhlo
na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Rektor SU prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., byl 4. dubna 2005 jmenován
členem Vědecké rady Akademie věd ČR. Ke jmenování mu písemně blahopřál
předseda Akademie věd ČR prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.
Historička

a

proděkanka

pro

studijní

záležitosti

a

organizaci

FPF

PhDr. Irena Korbelářová, Dr., absolvovala 13. dubna 2005 habilitační řízení
na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové.261
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Novým proděkanem pro informace a rozvoj FPF byl 1. května 2005 jmenován
Mgr. Karel Kučera z Ústavu cizích jazyků.

Pamětní

medaili

Petru

SU

Škarohlídovi,

předal

rektor

uměleckému

Zdeněk

Jirásek

vedoucímu,

23.

sbormistru

května
a

2005

dirigentovi

Komorního pěveckého sboru SU. Ocenění bylo jmenovanému uděleno u příležitosti
jeho šedesátin za patnáctiletou práci s univerzitním tělesem.

Jedenadvacátého

srpna

zemřel

významný

polský

fotograf,

absolvent

Institutu tvůrčí fotografie FPF a pedagog Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
Mgr. Piotr Szymon.
Klub autorů literatury faktu udělil v říjnu 2005 za knižně vydaný titul Únor a kultura
PhDr.

Jiřímu

Cenu

Knapíkovi,

Miroslava

Ph.D.,

Ivanova.

z

Ústavu

Jiří

Knapík

historie
obdržel

a

muzeologie

navíc

v té

FPF
době

od Sdružení historiků ČR také Cenu Josefa Pekaře. Do třetice byl Knapík
spolu

s dalším

historikem

Jiřím

Friedlem

v prosinci

oceněn

rektorem

Zdeňkem Jiráskem za příkladnou reprezentaci SU.

Z akcí,
například
na

které

zasáhly

otevření

Olbrichově

do

nové

ulici

21.

chodu

celé

počítačové
února.

univerzity,
učebny

Učebna

byla

stojí

pro

jistě

za

zmínku

seniory

v

objektu

vybudována

z

prostředků

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.262

K
na

začátku

nového

akademického

vysokoškolských

kolejích

roku

v Opavě

2005/2006
dosáhly

počty

ubytovaných

množství

590

osob,

z toho na největších kolejích na Palhanci bydlelo 234 studentů. Kolejné se například
na

Palhanci

z částky

zvýšilo

263

na 1 750 v tomto roce.

1 080

korun

v předchozím

roce

2004/2005

Celková lůžková kapacita kolejí v Opavě byla 626 míst.

V Karviné to bylo 1 134 míst.
Opavská fakulta neměla k dispozici vlastní menzu, stravování studentů bylo
ve sledovaném období realizováno ve stravovacích zařízeních cizích subjektů.
Celkem bylo vydáno 227 785 stravenek při využití služeb různých stravovacích
zařízení.
262
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Pod hlavičkou SU dále fungovaly například Komorní pěvecký sbor SU,
Univerzitní

sportovní

klub

(in-line

bruslení,

carwingové

lyžování,

vodní

i vysokohorská turistika, cyklistika), Divadelní soubor OKUF (Ochotnický kroužek
Ústavu

fyziky,

Sdružení

od

roku

historiků

2004),

Historický

České

republiky

klub

–

(od

opavská

pobočka

března

1998),

264

Asociace studentů a přátel SU.

Z investičních a rozpracovaných akcí v Opavě zmiňme například rekonstrukci
objektu na Hauerově ulici č. 4. V roce 2005 byla zahájena provizorní rekonstrukce
objektu, a to vybudováním posluchárny. V roce 2005 bylo vynaloženo na akci
celkem 3,1 miliónu korun.
Další akcí bylo zahájení rekonstrukce kolejí v objektu B Hradecká 17. V roce 2005
bylo vynaloženo na akci celkem 20,7 miliónu korun.

Pro úpravu dvoru Hradecká 17 byla v roce 2005 zpracována projektová
dokumentace v hodnotě 18 tisíc korun.
Bylo také zahájeno zpracování kompletní projektové dokumentace na rekonstrukci
objektu Olbrichova 25. Na akci bylo vynaloženo celkem 326 tisíc korun.265
Celkem čerpala SU ze Strukturálních fondů EU 8,8 miliónu korun.266

O událostech ze života univerzity také referoval místní tisk a zpravodaj Hláska.

Slezská

univerzita

dostala

od

státu

budovu

bývalého

okresního

úřadu

na Bezručově náměstí 14. Legislativní převod měl být ukončen začátkem roku 2006.
Od roku 2007 měl objekt procházet rekonstrukcí, která měla být ukončena
v roce

2008.

Do

upravených

prostor

plánovala

univerzita

přesunout

některá pracoviště, chtěla zde vybudovat knihovnu a v části budovy ponechat
bakalářský studijní program Hotelnictví, realizovaný ve spolupráci s hotelovou školou.
Stále se rozšiřující univerzita objekt už nutně potřebovala. Studentů jí přibylo
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a v letošním akademickém roce na univerzitě studovalo 1 510 studentů, což bylo
o 262 víc než v předchozím roce.267
Den otevřených dveří pro středoškoláky maturitních ročníků, ale také další uchazeče
o studium v akademickém roce 2005/2006 pořádaly ve středu 12. ledna společně
obě opavské součásti Slezské univerzity, tedy Filozoficko-přírodovědecká fakulta
a Matematický ústav. Jejich představitelé se v úvodu s účastníky akce setkali
v prostorách auly Na Rybníčku. Po celkové prezentaci mohli zájemci navštívit
jednotlivá odborná pracoviště. Jak se rovněž stalo dobrou tradicí, pro adepty studia
uměleckého oboru Tvůrčí fotografie připravil Institut

tvůrčí fotografie (ITF)

opavské fakulty samostatný konzultační den. Formou individuálních setkání
s pedagogy ITF nad snímky uchazečů o přijetí se uskutečnil v sobotu 22. ledna
od 9 hodin v budově na Bezručově náměstí.268
Dva návrhy výzkumných záměrů, jejichž řešení bude v příštích letech významně
podporováno z institucionálních prostředků resortu školství určených pro vědu
a její další rozvoj, obhájila v tomto roce Slezská univerzita (SU) v Opavě.
Ve stále sílící konkurenci všech vysokých škol ČR uspěly při náročných oponenturách
a

závěrečném

hodnocení

vloni

předložené

záměry

vědecko-pedagogických

pracovníků Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty a Matematického ústavu.
Díky úzké spolupráci s prestižními evropskými pracovišti v odborném světě již dobře
známý a uznávaný badatelský tým vedený prof. RNDr. Zdeňkem Stuchlíkem, CSc.,
se tedy na základě dosažených výsledků může v období let 2005-2009 věnovat
výzkumu relativistické a částicové fyziky a jejím astrofyzikálním aplikacím. Tématem
druhého

schváleného

záměru,

jehož

řešení

povede

v

letech

2005-2011

ředitel Matematického ústavu prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., byly topologické
a analytické metody v teorii dynamických systémů a matematické fyzice.
Celkový objem finančních prostředků přiznaných pro realizaci obou záměrů na letošní
rok představoval v porovnání s loňskem, kdy dobíhalo řešení dvou záměrů podaných
ze SU na léta 1999-2004, navýšení o 87 procent. „Jako rektor mohu být jistě
spokojen, vždyť celkové výsledky zařazují SU mezi čtyři srovnatelné univerzity,
které se prosadily nejvýrazněji. A také při porovnání výsledků naší univerzity
s výsledky jiných univerzit z hlediska jejich velikosti bychom zřejmě patřili
k těm nejlepším,“ konstatoval rektor SU prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.,
na lednovém zasedání svého kolegia. Naopak radost mu neudělala skutečnost,
267
268
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že další dva návrhy přijaty nebyly. V kategorii těch, kdo nezbytnou finanční podporu
k realizaci svých záměrů nezískali, se tentokrát ocitli jak pracovníci karvinské
Obchodně podnikatelské fakulty SU zabývající se malým a středním podnikáním
s

přihlédnutím

ke

specifikům

vybraných

regionů

nových

členských

států

Evropské unie, tak opavští historikové s návrhem záměru Slezsko v dějinách českého
státu a střední Evropy. Hlavním řešitelem návrhu vzniklého v Karviné byl
doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D., z tamější Katedry ekonomie, výzkum dějin Slezska
vede na Ústavu historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty jeho vedoucí
doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc. Pro realizaci obou těchto záměrů musela SU
intenzivně hledat alternativní finanční zajištění. „Výsledky hodnocení návrhů
výzkumných záměrů jasně potvrzují trend, který naše resortní ministerstvo
už před časem nastolilo. Spěje k postupné diferenciaci českých univerzit,
a tímto způsobem je stále častěji prezentován rovněž mediálně. Přijetí dvou našich
záměrů je proto důležitým faktorem dalšího rozvoje SU,“ zhodnotil rozdělení
prostředků

v

celkovém

objemu

2,4

miliardy

Kč

prorektor

pro

vědu

a zahraniční styky doc. RNDr. František Koliba, CSc.269
Slezská univerzita slavila v tomto roce 15 let od založení. V létě 1990 podpořili vznik
vysoké školy v Opavě a Karviné zástupci 22 slezských měst a svou společnou
vůli

projevili

v dopise

tehdejšímu

ministru

školství

Petru

Vopěnkovi.

V září pak se založením univerzity souhlasil senát Masarykovy univerzity v Brně.
Doc.

Urbanec

přednášku

prof.

v této
Wilsona

souvislosti

na

z Harvardské

stránkách

univerzity

Hlásky

pronesenou

připomněl
1.

3.

1990

v Domě kultury Petra Bezruče. „Jeho výklad a následnou diskusi se dvěma stovkami
posluchačů

v městském

domě

kultury

Petra

Bezruče

je

možno

pokládat

za první odbornou akci budoucí univerzity, přestože k ustavujícímu zasedání
akademické obce došlo teprve měsíc po ní,“ uvedl Urbanec. Nejvýznamnější veřejnou
demonstrací snah o založení nové univerzity se stalo shromáždění na Ostré hůrce
nad Hájem ve Slezsku 19. května 1990. Dalším milníkem na cestě ke konstituování
univerzity bylo jednání v České národní radě 23. července 1990 za předsednictví
Jaroslavy Moserové. Na jednání souhlasil rektor Masarykovy univerzity v Brně
Milan Jelínek s tím, že tato univerzita převezme úkol zřídit fakulty v Opavě a Karviné
tak,

aby

po

přijetí

Slezskou univerzitu.

269
270

zřizovacího

zákona

270
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mohly

přejít

pod

nově

vzniklou

Ve dnech 20. a 21. dubna proběhla v aule rektorátu Slezské univerzity (SU) v Opavě
mezinárodní konference s názvem Muzea, památky a konzervace 2005 –
Museums,

monuments and conservation 2005. Tato akce volně navázala

na předchozí tři setkání studentů a mladých odborníků, která se konala v Litomyšli
(2001), Krnově (2002) a Praze (2003) pod názvem Restaurování a ochrana památek
– Conservation and preservation of culture heritage. O konferenci podrobně referoval
na stránkách Novin slezské univerzity Antonín Šimčík z ÚHM. Podle něj nosnou ideou
konference bylo umožnit mladým odborníkům pohled i do oblastí, které jim nejsou
zcela blízké. „Proto jsou tato setkání otevřena nejen zástupcům humanitních,
ale i technických a přírodních věd. Úsilí o maximální otevřenost se odrazilo
i v rozhodnutí umožnit referentům vystoupit v libovolném jazyce,“ vysvětlil Šimčík.
Nakonec tak zazněly příspěvky nejen v češtině, ale i polštině a angličtině,
což většina účastníků přijala pozitivně. Přípravy tohoto ročníku se ujal organizační
výbor ve složení Bc. Ivan Berger, Jiří Střecha, Lucie Doležalová, Květa Chlumecká
a odborný garant Mgr. Antonín Šimčík a další. Konferenci absolvovalo 71 účastníků
z

České

a

Polské

republiky.

Na

konferenci

přednesli

své

referáty

například student ÚHM Jiří Střecha, který hovořil na téma Motorový vůz
Slovenská strela – minulost, současnost, budoucnost. Referent nejen seznámil
přítomné s výjimečností této technické památky, ale současně též informoval
o krocích, jež podnikl ve spolupráci s dalšími, převážně nestátními organizacemi,
pro záchranu tohoto ohroženého unikátu. Zazněly i další odborné příspěvky.
Například o degradačních účincích viditelného světla na papír archiválií hovořila
Ing. Petra Vávrová z VŠCHT nebo také referát hostů z ČVUT Matěje Kosíka,
Lukáše

Pocha

a

Ing.

arch.

Milana

Nesměráka,

CSc.

na

téma

Systémová analýza staveb období romantismu na příkladě staveb v parku
ve Veltrusech, poškozených při povodních (etapa 2004). Pánové se zabývali
nejen problematikou dokumentace a záchrany konkrétních staveb, ale upozornili
i na potřebu vypracování kvalitní a dostupné metodiky průzkumu silně ohrožených
objektů.

Ve

dvoudenním

jejichž

obsah

programu
podrobně

konference
popisuje

zaznělo

zmíněný

množství
příspěvek

dalších

referátů,

v Novinách

SU.

Součástí konference byla i prohlídka konzervátorského pracoviště SU a také prohlídky
města

Opavy,

které

zajistily

pracovnice

Národního

památkového

ústavu,

územního odborného pracoviště v Opavě, Petra Kaniová a Hana Pavelková.
„O tom, že se letošní konference vydařila jednoznačně svědčí řada pozitivních ohlasů
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od domácích i zahraničních účastníků. Nebylo by tomu však bez přispění řady
sponzorů a ochotných spolupracovníků, kteří finančně, radou či jinak pomohli zdaru
celé akce,“ uzavřel Antonín Šimčík.271
Medaili Jana Masaryka za dlouhodobou a aktivní spolupráci s vysokými školami
v Polské republice udělilo 3. října Slezské univerzitě Ministerstvo zahraničních věcí
ČR. Z rukou generálního konzula ČR v Katovicích Josefa Byrtuse ji při zasedání
Konference rektorů slezských univerzit převzal rektor Zdeněk Jirásek. Stalo se tak
na půdě jedné z fakult katovického Uniwersytet Śląskiego v Cieszynie. Podle Jiráska
je medaile jedním z nejvýznamnějších ocenění, které kdy univerzita obdržela.
„Obě univerzity rozvíjejí vzájemné kontakty od roku 1996, kdy jejich představitelé
podepsali

oficiální

dohodu

o

spolupráci.

Naposledy

byla

tato

vzájemnost

prezentována na jaře roku 2005 uspořádáním recipročního Dne Slezských univerzit
v Katovicích a v Opavě, jehož odborného, ale i kulturního programu se zúčastnili také
zástupci

samospráv

obou

měst,“

upřesnil

mluvčí

Slezské

univerzity

Ivan Augustin. Dnes má Slezská univerzita dohodu o spolupráci se šesti vysokými
školami v Polsku. Čtyři z nich společně s ní a Ostravskou univerzitou ustavily
v listopadu 2003 Konferenci rektorů slezských univerzit.272
Nejvyšší pocty hned čtyřem významným vědcům. Dvě čestné vědecké hodnosti
doctor honoris causa a dvě Zlaté medaile Slezské univerzity byly předány
na slavnostním veřejném zasedání její Vědecké rady a Akademického senátu
v úterý 15. listopadu. Tyto nejvyšší pocty, jaké může univerzita udělit, převzali
čtyři významní vědci, kteří se zasadili o posilování prestiže univerzity. „Je příznačné,
že se v letošním

Světovém

roce fyziky Vědecká rada Slezské univerzity

rozhodla udělit čestné doktoráty dvěma předním českým fyzikům,“ uvedl mluvčí
Slezské univerzity Ivan Augustin.
První z nich, Jaroslav Bičák, působil čtyři desítky let na pracovišti teoretické fyziky
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Světově uznávaný vědec
se

zásadním

způsobem

zasloužil

o

vznik

a

rozvoj

svého

oboru

také

na Slezské univerzitě.
Jiří Niederle je vedoucím vědeckým pracovníkem Akademie věd ČR se specializací
na fyziku elementárních částic a matematickou fyziku. I v jeho případě
271
272
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nelze

nepřipomenout

jak

světové

renomé,

tak

významný

přínos

rozvoji

opavského univerzitního pracoviště fyziky. Oba s úspěchem a ohlasem hostovali
na prestižních evropských i zámořských univerzitách.

Zlatou medailí byl oceněn podíl ekonoma Vítězslava Balhara na vzniku a rozvoji
karvinské Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity. Rodák ze slezských
Kyjovic a renomovaný expert na problematiku mezinárodních ekonomických
vztahů

se

prorektora.

později
Stejné

pro

mladou

ocenění

získal

univerzitu
též

angažoval

polský

historik

rovněž

na

postu

Stanisław

Senft

z Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śłąskiego v Opolí, znalec
nejnovějších dějin své země a střední Evropy. I on se zasloužil o rozvoj mezinárodní
prestiže Slezské univerzity a její dlouholetou spolupráci nejen s uvedeným ústavem,
ale také Opolskou univerzitou.273
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MLÁDEŽ
Dům dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže (dále DDM) sídlil v Opavě na Jaselské ulici č. 4. Jeho ředitelkou
byla Jaroslava Poláková. Jeho hlavním úkolem jako střediska pro volný čas bylo
zájmové vzdělávání, výchova, zájmová činnost a rekreace dětí a mládeže,
případně

dospělých

zájemců.

„Pro

naplnění

tohoto

hlavního

úkolu

je

činnost rozčleněna na činnost pravidelnou – zájmové kroužky, kurzy a oddíly –
ve školním roce 2004/2005 u nás pracovalo celkem 132 těchto útvarů s 1 895 členy –
činnost jednotlivých útvarů byla celoroční, vedli je zkušení pedagogové interní, externí
a dobrovolní – útvary dosáhly velmi dobrých výsledků v soutěžích a přehlídkách,“
uvádí Jaroslava Poláková ve výroční zprávě.274
Dalším druhem činnosti DDM Opava byly aktivity nepravidelné, které spočívaly
v organizování příležitostných akcí nejrůznějšího druhu, různých typů soutěží,
vystoupení zájmových útvarů při akcích pro veřejnost, příprava a realizace
vzdělávacích akcí pro veřejnost, konzultační a metodická pomoc dalším subjektům.
„V

rámci

této

činnost

jsme

zorganizovali

celkem

474

jednotlivých

akcí

pro 36 756 účastníků,“ shrnula výroční zpráva.
Nedílnou součástí DDM Opava byla také činnost prázdninová. DDM uskutečnil
celkem deset pobytových akcí o jarních a letních prázdninách – akcí pro veřejnost,
ale také pro členy jeho zájmových útvarů. V rámci krátkodobých prázdnin se konaly
semináře, kurzy, pohádkové domečky a další akce. „Celkově hodnotíme činnost
Domu dětí a mládeže ve školním roce 2004/2005 jako velmi úspěšnou –
v tomto školním roce jsme vyzkoušeli další nové typy akcí a práce, máme důvěru
jak rodičů, tak institucí, pro které organizujeme na základě jejich poptávky
a objednávek velké akce (např. pro Magistrát města Opavy velké akce na náměstí –
Masopust, Evropský svátek hudby, přehlídky uměleckých kolektivů v rámci kulturního
festivalu Bezručova Opava, promenádní koncerty a další),“ hodnotila ve výroční
zprávě ředitelka Poláková.275
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Začátkem kalendářního roku oslovilo DDM vedení Statutárního města Opavy
se žádostí, zda by nepřevzal do své správy prostory loutkového divadla.
Výsledkem byla dohoda o bezplatném pronájmu prostor od 1. 7. 2005.

Akce DDM zajišťovalo celkem devět interních pedagogů (z toho např. v oddělení
kulturním

a

společenském

pracovalo

pět,

na

technickém

úseku

jeden,

na úseku tělovýchovy a sportu dva aj.). V DDM dále pracovalo 62 externích
pedagogů, vedoucích zájmových kroužků (z nich 54 pracovalo jako placení vedoucí
kroužků a osm jako dobrovolníci).

DDM se kromě jiného jako jediná instituce v Opavě věnoval národopisné tématice,
pod jeho záštitou pracovaly národopisné soubory a DDM s nimi organizoval
folklorní akce na území Opavského Slezska (např. Chodníčky k domovu).
Dále se také rozvinula spolupráce s pěveckými sbory ze ZŠ Ilji Hurníka v Opavě,
které jsou sdruženy v Klubu DOMINO. DDM pro ně organizoval víkendové akce,
zájezdy, koncerty. Například v rámci letních prázdnin se uskutečnil výjezd
na zahraniční festival do Španělska. Dům dětí a mládeže byl také organizátorem
80 soutěží různého typu – od místních a okrskových až po celostátní kola. Zúčastnilo
se jich 13 434 žáků.

Úsek kulturní a společenský: na tomto úseku pracovalo 77 zájmových útvarů, souborů
a kroužků s celkem 1 070 členy. Patřily sem například taneční soubory:
Puls-děti

(vedoucí

Jana

Vondálová,

Puls-junioři

(vedoucí

Andrea

Vajdová)

nebo Taneční soubor Vrtek, který vedla Soňa Wenzelová.
Na úseku technickém pracovalo 14 zájmových útvarů s celkem 133 členy
a na úseku tělovýchovy a sportu pracovalo 41 zájmových oddílů a kroužků
s 692 členy.276

Příležitostných akcí připravil DDM ve školním roce celkem 474, z toho 60 ve dnech
pracovního volna – celkem pro 36 756 účastníků. „V rámci příležitostných akcí jsme
pořádali karnevaly, diskotéky, koncerty, besedy, přehlídky, představení, lekce
aerobiku a jógy, workshopy, vystoupení našich souborů pro různé pořadatele, výlety,
účast souborů na různých soutěžích a přehlídkách. Rozsáhlá byla činnost na úseku
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národopisu, organizovali jsme kurz lidových řemesel, připravili a realizovali
národopisné akce a soutěže,“ uvedla dále výroční zpráva.277

Rozhodnutím zřizovatele DDM, kterým byl Moravskoslezský kraj, byla od 1. 9. 2005
přičleněna

k DDM

Opava

Stanice

mladých

turistů

a

přírodovědců

Opava,

a tím vzniklo Středisko volného času Opava.

Areka
Areka Opava za podpory Statutárního města Opavy a Nadačního fondu obětem
holocaustu

připravila

projekt

Připomenutí

židovské

komunity

v Opavě

v rámci 60. výročí konce 2. světové války. Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže
vytvořilo osm pracovních skupin a spolupracovalo s odborným týmem konzultantů
a supervizorů z řad dospělých. Projekt skupiny představily 4. až 6. května na setkání
parlamentů dětí a mládeže MSK v Opavě. Účastníci projektu vyhledávali zajímavosti
v historii židovské obce, připravovali Večery židovské hudby a příběhů, zpracovávali
programy pro žáky ZŠ a SŠ na dané téma, mapovali židovský hřbitov v Opavě,
připravovali

setkání

se

zajímavými

hosty,

víkendy

v

Brně

a

Hroznětíně.

Například 23. května proběhl v prostorách opavské knihovny vernisáž výstavy
Zmizelí sousedé, na kterou přijala pozvání paní Marta Vančurová. Výstava
pokračovala až do 10. června.278
Finále soutěže o nejoblíbenějšího učitele Opavský Ámos proběhlo 28. června 2005
v

minoritském

paní

učitelka

klášteře
Lucie

v

Opavě.

Šupíková

Vítězem
ze

ŽS

Opavského
Stěbořice.

Ámose
V

se

komisi

stala
zasedli

paní Hadámková, zástupce z řad rodičů, J. Matuštík, zástupce pořádajícího
Opavského zastupitelstva dětí a mládeže, pan J. Lukáš, zástupce z řad veřejnosti
a

předsedou

komise

byl

S.

Hrzal

z

Prahy.

Celou

akci

moderovala

Kateřina Havlásková, koordinátorka Opavského zastupitelstva dětí a mládeže.
Podle dětí byl pro paní učitelku Šupíkovou, která ve Stěbořicích učila český jazykliteraturu, anglický jazyk a hudební výchovu, charakteristický nezaměnitelný
pěvecký hlas, rozpoznatelný v každé situaci, výborně hrála na klavír a dokázala
pozvednout úroveň školního sboru. „Má smysl pro humor, proto se v jejích hodinách
člověk opravdu nenudí, snad i proto si nikdy nemusela budovat respekt
ať už v hodinách, tak ve vedlejších aktivitách, protože ji žáci neberou jako učitele,
277
278
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kterého musí poslouchat, ale jako zodpovědného kamaráda, kterého chtějí
poslouchat. Žáka bere jako sobě rovného s vlastními názory, snaží se vyřešit
problémy žáků. Je na ni spolehnutí,“ uvedly děti k její charakteristice v návrhu
na ocenění.279

Areka také uspořádala 23. listopadu ve spolupráci s odborem životního prostředí
Magistrátu města Opavy Kulatý stůl odpadového hospodářství. Šlo o diskusní fórum,
jehož výstupem byl koncepční materiál na dobu deseti let. Hosty diskusního večera
byli Marie Vavrečková a Radim Kovařík.

V listopadu Areka také uspořádala již druhý ročník vázání adventních věnců
a květinové výzdoby (26. 11.)

279

Více na http://www.arekaopava.cz/historie/aktuality/opavsky_amos_2005.htm
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KULTURA
Agentura Mazel
V červnu uplynulo 14 let od založení opavské agentury Mazel. Za tuto dobu
se jí podařilo uskutečnit více než 150 akcí, a to především koncertů dechovek,
jež se konaly nejen v Opavě, ale také v jiných městech Moravy a Slezska.
Z dechovek zde nejčastěji účinkovala Mistříňanka, ale i dechovky ze Slezska
(Slezská kapela, Kobeřanka), Valašska (Lidečanka, Valaška), Čech (Veselka,
Krajanka, Viktorky, České buchty) a Slovenska (Vlkošáci, Drietomanka). Z Moravy
to

byly

především

kapely

ze

Slovácka,

ale

také

z

Hané

(Hulíňané

a Moravská Veselka). Z country akcí lze připomenout Pavla Bobka, Karavanu,
Tarantuli,

Greenhorns,

Kompromis

a

Taxmeny.

Folklórní

akce

proběhly

s Jožkou Černým, Jarmilou Šulákovou a Jankem Rokytou. V Opavě hrály cimbálové
muziky Opavští hudci, Lipka a Výhonek a konaly se zde i zábavné pořady
s Janem Rosákem, Pavlem Handlem, Josefem Kobrem, Anderem z Košic,
Liborem Pantíčkem a Václavem Faltusem. Pro mládež a studenty se uskutečnily
besedy

s

Radkem

Johnem

a

spisovatelem

Ludvíkem

Vaculíkem.

Besedy

s Radkem Johnem se konaly nejen v Opavě a okolí, ale i v jiných městech
a dokonce i na Slovensku s velmi příznivým ohlasem. Nutno taky připomenout
vystoupení

Mefista

s

Viktorem

Sodomou

a

Kučerovců.

Agentura

Mazel,

a tím i Opava, je známá nejen mezi příznivci dechové hudby. „Kapely,
které k nám přijíždějí vystupovat, se velmi pochvalně vyjadřují ke zdejšímu velmi
aktivnímu publiku a hodnotí Opavu jako ´malý Hodonín´, což je pro ni velkým
uznáním,“ zhodnotil šéf agentury Miroslav Masařík. Agentura podle něj patří
k ojedinělým tím, že se pokouší aktivity zaměřovat především na střední a starší
generaci, což posluchači a diváci hodnotí společným zpěvem a hřejivým potleskem.280

Asociace studentů a přátel
Slezské univerzity
Začátek května se už pojedenácté nesl ve znamení studentského festivalu Majáles,
pořádaného Asociací studentů a přátel Slezské univerzity. Tentokrát se majálesové
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oslavy uskutečnily od 2. do 6. května a jednotícím tématem bylo Sedm světadílů,
jeden kontinent.

Vůbec první akcí majálesu byl prolog, který ve středu 27. dubna ve vinárně
U Přemka patřil kapelám Pan Koblížek a Paní Hodná, Alef a Die Herren Polaris
z Německa.

Oficiální zahájení Majálesu obstarala vernisáž výstavy, připomínající desetiletou
tradici amatérského divadla na Slezské univerzitě v Opavě, spojená s malým
kostýmním a hudebním happeningem. Místem konání bylo Loutkové divadlo
v Opavě. Nedílnou součástí festivalu byla samozřejmě filmová promítání tématicky
spojená s mottem Majálesu. Nechyběl ani hudebně-poetický večer, na kterém noví
redaktoři představili další číslo sborníku studentské poezie Artemisia. Závěr
studentských oslav patřil průvodu masek a koncertu pěti rockových kapel,
tedy majálesovému bigbítu. Bigbít se konal v sále Ostroje na Těšínské ulici
a vystoupily na něm kapely Opium Cake (Opava), Volant (Pardubice), Priessnitz
(Jeseník/ Praha), Psychonaut (Opava) a Downbelow (Frýdek-Místek).

Součástí Majálesu byla tzv. Velká inventura, přehlídka netradičních divadelních
projektů. Uskutečnila se 7. května v Loutkovém divadle. Na jejím programu bylo
vystoupení nazvané Noise – Veronika Švábová, Tomáš Procházka. Tanečnice byla
pomocí zvukových snímačů a optických čidel spojena s prostorem. Pohybem
vyvolávala zvukové a světelné změny.

V představení

Mr.

Brufein

se

představily

Jana

Černá,

Jakub

Doubrava,

281

Nora Snopková a Petr Vaněk.

Kromě Majálesů se ASPSU také podílela na vydávání almanachů studentské poezie
Artemisia, oslavách Dne studentstva (od roku 1999) a také na organizování pivních
maratonů.
V čele organizace na valné hromadě v červnu vystřídala dosavadní prezidentku
Šárku Dvořákovou nová šéfka Blanka Švédová.

281
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Bludný kámen, o.s.
Dům umění
Dům umění hostil do 23. ledna dvě výstavy: Vodovodní umění Jana Steklíka
a Mariana Pally a cyklus fotografií Černé moře Andrzeje Kramarze. Kramarz byl
studentem 2. ročníku Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity. Byl fotografem dokumentaristou. V roce 2003 získal první cenu
za reportáž v soutěži polské mutace Newsweeku. Další výstavou v Domě umění
bylo zmíněné Vodovodní umění Jana Steklíka a Mariana Pally. Návštěvníky
hned při vstupu uvítal citát: „Vylitá voda v galerii je něco jiného než vylitá voda doma
nebo na poli.“282

Od prvního února hostil Kabinet fotografie Domu umění výstavu studentů
Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity.
Výstava nesla název Krajina studentů ITF. Představovala krajinné snímky
současných studentů i čerstvých absolventů ITF. Na výstavě bylo možno se setkat se
surrealistickými snímky Zbyňka Pryse, s měsíčními krajinami severních Čech autora
Davida Kurce nebo panoramatickými snímky Žižkova a okolí od Petra Holuba.
Výstava trvala v Domě umění do 24. dubna. 283

V

hlavních

Střední
kteří

prostorách

Domu

uměleckoprůmyslové
již

studovali

na

umění

školy

vysokých

a

se
další

prezentovali
opavských

uměleckých

bývalí

studenti

středních

školách,

s

škol,

projektem

Doma, ale venku.
Vernisáž výstavu performancí Matěj Němeček a jeho přátelé. Mezi vystavovanými
se

kromě

něj

objevili

například

Zuzana

Čadová,

Kateřina

Kociánová,

Ivana Štenclová, Barbora Fardová, Lucie Skřivánková nebo Ladislav Kunc,
Václav Minařík nebo Michal Puhač.

V oratoři

Domu

umění

vystavil

svůj

projekt

nazvaný

Prostor IFM/ Uhlopříčně rozděleno Tomáš Skalík. Student Fakulty výtvarných umění
Vysokého učení technického v Brně studoval v té době v ateliéru Jana Ambrůze.
Skalíkova výtvarná tvorba představovala krajně oploštěnou polohu konceptuální
instalace. Výstavní prostor Domu umění, resp. oratoř byla při jeho výstavě úhlopříčně
282
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OHR, 18. 1. 2005, str. 5
OHR, 15. 2. 2005, str. 5

126

rozdělena neviditelným paprskem. Jeho protnutí pohybem návštěvníka bylo
registrováno detekčním zařízením umístěným na stěně.
Čtveřici

výstav

uzavíral

Rudolf

Dička

se

svou

výstavou

Postmutanti

–

Kysucká rustikální postmoderna. Dičkova tvorba se vyznačuje velkým tvůrčím
potenciálem, se kterým reaguje na aktuální problémy a situace jako je religiozita,
alkoholismus a nezaměstnanost v jeho rodných Kysucích. Využívá k tomu oprášené
předměty denní potřeby, jako například v díle Kysucká Madona, kde použil část
kolovrátku jako korunku a hrnec na zelí jako tělo. V opavském Domě umění
se ale návštěvníci mohli setkat i s jeho monumentálními oleji, kompozicemi
malovanými

na

jednobarevné

ploše

připomínající

miróovský

malířský

znak

(jako je tomu u díla Falošný bozk) a také byly k vidění jeho expresionistická díla.
Jeho výstava trvala v Domě umění do 6. března.284

Společnou výstavu předních polských fotografů hostil do 24. dubna Dům umění.
Nesla název Společná místa. Výstavu připravili ITF, Polský institut v Praze,
Generální konzulát Polské republiky v Ostravě a Akademie výtvarného umění
v Poznani. Na výstavě byla zastoupena díla 26 polských fotografů, které spojovalo
společné působení při výuce dálkového studia na Akademii výtvarného umění
v Poznani.

„Počtem

zastoupených

autorů

i

děl

se

jedná

o

dosud

nejrozsáhlejší představení současné polské fotografie u nás,“ komentoval výstavu
Opavský a hlučínský Region.

V Kabinetu fotografie vystavoval své snímky celosvětově uznávaný litevský fotograf
Anastas Sutkus. Sutkus byl jedním ze zakladatelů a zároveň prezidentem
Svazu litevských uměleckých fotografů. Hlavním obsahem jeho fotografií je člověk,
jeho životní příběh, prostředí v němž žije, jeho stopy, které po sobě na zemi
zanechává,

jeho

kulturní,

náboženský

a

sociální

původ.

Mezi

Sutkusovy

nejvýznamnější práce patří cyklus Lidé Litvy, stále trvající projekt, který dokumentuje
kulturní,

politické,

v Litvě.

Opavská

sociální
výstava

a

společenské
představovala

poměry
soubor

a

změny

v životě

černobílých

lidí

fotografií

z let 1959 až do současnosti. Řada z těchto snímků nemohla být publikována
v Sovětském svazu a dočkala se zveřejnění až v 90. letech. ITF uvedl tuto výstavu
v rámci své bohaté spolupráce se Svazem litevských fotografů. Také tato výstava byla
v Domě umění k vidění do 24. dubna.285
284
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Od 28. dubna hostil Dům umění další výstavy, tentokrát výstavu Bořivoje Hořínka
nazvanou Záznamy (hlavní prostor), prostorovou světelnou instalaci Pavla Korbičky
Světlovody (oratoř) a výstavu fotografií Jiřího Davida (Kabinet fotografie).
Výstavy byly k vidění do 12. června.
Od 23. června do 7. srpna trvala výstava 3+1, která představovala tvorbu
Nikose Armutidise, Dalibora Chatrného, textové instalace Jiřího Valocha a fotografie
Ireny Armutidisové nazvané Za humny.
Nikos Armutidis v Opavě představoval své obrazy a sochy vytvořené v posledních
několika letech. Jeho sochy byly zvláštní samostatné útvary, ve kterých autor zkoumal
vztahy povrchu a vnitřku, plochy a linie, čisté geometrie a geometrie „pokřivené“
nepřesností materiálu. Vytvářel tak malé stavby, do kterých návštěvníci mohli nahlížet
a poznávat tak jejich zajímavý vnitřní prostor.
Práce nazvané Sebrané dílo představil Dalibor Chatrný. Tento čerstvě osmdesátiletý
autor

si

nepůjčoval

cizí

díla,

ale

vystačily

mu

fragmenty

děl

vlastních.

Různými kresebnými zásahy tak vytvářel osobité a zajímavé koláže.
Básník a teoretik výtvarného umění Jiří Valoch patřil k tzv. druhé generaci básníků
(spolu s J. Kolářem, J. Hiršalem a L. Novákem), která si kladla na přelomu
50. a 60. let za cíl najít nový přístup k poezii. V Opavě Valoch představil textové
instalace nazvané Vesmír. Jeho práce stály na hranici poezie a vizuální tvorby. Byly
jemnou hrou jazykových významů, subtilních apelů, citací a drobných nápověd.

Obrázky

krajiny

nazvané

Za

humny

v

Domě

umění

vystavovala

Irena Armutidisová. Šlo o fotografie krajiny jejího bydliště okolo vesnice
Nové Knínice nedaleko Brna. Na fotografiích používala prakticky jen odstíny šedé,
přesto byly snímky výrazné a živé.286

V rámci festivalu Bezručova Opava byly 1. září v Domě umění otevřeny výstavy
Město a divadlo, divadelní fotografie Jiřího Kristiána S úctou Foma Fomič,
Čtyři divadla Ivo Klimeše a výstava Pro Václava Ladislava Jezbery. Všechny trvaly
do 2. října.287
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Další výstavou prezentovanou v Domě umění byla Lesbická škola Karla Nepraše
a performance Annegret Heinl & Jana Steklíka, při které opustili Dům umění
pomocí Ariadnina provazu za doprovodu houslisty J. Macháčka. Vernisáže
těchto výstav proběhly 26. října a výstavy byly otevřeny do 27. listopadu.
Na tyto výstavy navázala, jako poslední v roce 2005, čtveřice dalších výstav.
Michal Rittstein představil výstavu obrazů a kreseb nazvanou Nemysli a maluj.
Spolu s ním vystavovala v oratoři Domu umění Radka Pavelová projekt Kolem těla,
který se skládal z fotografií a videoinstalací. Doplnil je Radek Nivnický s projektem
Untitled, který autor umístil do atria Domu umění. Šlo o objekt na první pohled
neviditelný. Počítal se sněhovou pokrývkou a pomocí topných tělísek zabudovaných
do země pak došlo k zpřítomnění objektu a před divákem se objevily obrysy znaku
ženského pohlaví.

Kabinet

fotografie

studentů

Institutu

prezentoval
tvůrčí

první

fotografie

výsledky

fotografického

projektu

Filozoficko-přírodovědecké

fakulty

Slezské univerzity v Opavě. Nesl název Opava na prahu nového tisíciletí.
Výstava diplomových a klauzurních prací byla největší expozicí, jakou dosud ITF
uspořádal, přesto představovala jen nepatrnou část fotografií, které v uvedeném
období studenti této školy vytvořili.288 Vernisáže všech jmenovaných výstav
se

uskutečnily

8.

prosince

a

výstavy

byly

návštěvníkům

přístupné

do 15. ledna roku 2006.289

Ostatní akce o. s. Bludný kámen
Bludný kámen připravil i v tomto roce velké množství kvalitních koncertů,
doprovodných akcí k výstavám a dalších kulturních akcí. V opavské vinárně
U

Přemka

vystoupila

například

24.

února

kapela

Ruchadze

Band.

Česko-rusko-holandský projekt čerpal z kořenů rythm and blues, rocku a funku.
Kromě vlastních skladeb hrál také klasiky rhythm and blues a soulu jako jsou
James Brown, B. B. King, Stevie Wonder, Jimi Hendrix nebo Beatles.

V březnu zavítal do Opavy díky pozvání Bludného kamene Ondřej Smeykal,
někdejší člen uskupení Wooden Toys se svým koncertem na didjeridoo.
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V dubnu
Steina

nabídl
a

Bludný

Woody

kámen

Vasulkovi

o

přednášku
zakladateli

L.

Dolanové

videoartu

a

na

jeho

téma

manželce.

Součástí přednášky byla velkoplošná projekce videoprací S. a W. Vasulkových.
Martin Strakoš uskutečnil v Domě umění v dubnu přenášku o architektuře
40. a 50. let na Ostravsku s názvem Nová Ostrava a její satelity.

Dva dny soudobé hudby nabídl Bludný kámen 17. a 18. května. Diváci mohli vidět
a

slyšet

Dana

Dlouhého

(Brno),

Ensemble

Marian

(Brno),

S/M

(Praha),

Ruth Barberan (Španělsko), Margaridu Garcia (Portugalsko), Ivana Palackého (Brno)
či uskupení Birds Build Nests Underground (Praha).
Už

tradičně

přijel

do

Opavy

25.

května

Laco

Deci

se

svou

skupinou

Cellula New York (USA).
V červnu se uskutečnilo vystoupení formace Autopilote, kterou tvořil Pavel Fajt
(bicí, elektronika) a Ondřej Smeykal (didgeridoo, elektrodidgeridoo). Koncert proběhl
v klubu Mrkev.

O

své

stáži

v Řecku

besedoval

v Domě

umění

27.

9.

tehdejší

student

FaVU VUT Brno Tomáš Skalík. Akce nesla podtitul Tři měsíce na Attice i života
v antice.

Bludný

kámen

oslavil

desáté

výročí

svého

působení

v Opavě

festivalem

Pohyb-Zvuk-Prostor. Festival se uskutečnil 25. – 26. listopadu v prostorách
Domu umění v Opavě. Přehlídka nekomerční tvorby, soudobé hudby, zvukových
instalací, multimediálních projektů přinesla několik jedinečných hudebních zážitků.
Miroslav Posejpal a Durman předvedli zvukově čistou akustickou improvizaci.
Sobotní vystoupení skupiny Majerovy brzdové tabulky bylo příjemným odlehčením
v programu večera. S bicími a bez zpěvačky jejich hudba získala na důrazu,
ale sametový hlas zpěvačky Andrey Landovské přece jen trošku chyběl.

130

Marek Choloniewski fascinoval performancí na pomezí zvuku a světla. „Pohyby
rukou, svého těla a působením světla vytvářel neuvěřitelný svět magických zvuků,“
komentovala vystoupení kulturní redaktorka Deníku Šárka Dvořáková.290
Lukasz Szalankiewicz vytvářel svou hudbu jen pomocí laptopu, přesto dokázal
posluchače ohromit neustále se proměňující zvukovou strukturou plnou překrývajících
se hlasů a nejrůznějších rytmů.
Američtí EAR Unit předvedli skvělou podívanou. Sedm hudebníků nabídlo skvělé
výkony violoncellistky, perkusionistky, rychlé střídání sólových projevů a sborového
hraní a dynamických a klidných pasáží.
Festival zakončili Ensemble Klang. Mladí hudebníci hráli s obrovským nasazením
v rychlých

rytmech

a

s výraznou

dynamikou.

Představili

tvorbu

soudobých

nizozemských skladatelů.

Festival zhodnotil jeho dramaturg Martin Klimeš těmito slovy: „Jedinečnost festivalu
byla ve velké různorodosti, kterou se v Opavě soudobá hudba prezentovala.
Každé představení přinášelo něco odlišného, něco nového. Od laptopové hudby
ve stylu click´n´cuts, přes elektroakustické, improvizační performance a představení,
do kterého se aktivně zapojovali sami diváci, až k zvukovým instalacím a tvorbě,
které říkáme sound art.“291

Další břehy
Devátý ročník festivalu divadla, filmu, hudby a poezie v Opavě probíhal
od pátku 15. do neděle 24. dubna a zahrnoval celkem 23 samostatných kulturních
pořadů. Tento tradiční jarní opavský kulturní festival tentokrát velebil génia loci Paříže,
která je nejen hlavním městem umělců a inspirátorkou a pramenem moderního
umění, ale také místem, kde svobodný duch volně dýchá… Festival nesl titul
Paříž! Paříž! Zde se stává všechno. „Ve spleti ´pařížských´ divadelních uliček
se tak návštěvníci festivalu mohli potkat nejen s nesmrtelným Cyranem v podání
opavského

rodáka

Borise

Rösnera

a

souboru

Divadla

Pod

Palmovkou,

ale také s Nadsamcem a Králem Ubu Alfreda Jarryho, či hrami Eugèna Ionesca
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a Jeana Paula Sartra nebo nakoukli do nefalšovaného Monstrkabaretu,“ hodnotil
festival jeho dramaturg Petr Rotrekl.

Na filmových náměstích divákům vyšli vstříc Amélie z Montmartru, prokletí básníci
Rimbaud s Verlainem, Henri de Toulouse-Lautrec, Edith Piaf a další představitelé
francouzského šansonu, diváci mohli navštívit také „Moulin Rouge“ a zatančili si
„Poslední tango v Paříži“. Bulváry oplývaly výtvarným uměním i fotografickými
stopami, představili se tanečníci, hudebníci či spisovatelé.
V neposlední řadě se diváci vydali na expediční cestu s CK Koudela & Siostrzonek
do pařížských zákoutí za rázovitými Pařany, kam se běžní turisté a návštěvníci
francouzské metropole nikdy nedostanou.292

Bezručova Opava
Čtyřicátý osmý ročník této multižánrové akce se nesl tentokrát ve znamení divadla
a nesl název Svět v divadle. Festival byl věnován hlavně 200. výročí zahájení
uměleckého provozu Slezského divadla, které si Opavané připomněli 1. října. Festival
probíhal od 1. září do 1. října a nabídl 70 samostatných akcí a měl ambice zkoumat
podoby a meze současného činoherního, hudebního, loutkového či alternativního
divadla prostřednictvím všech uměleckých druhů.
Téma festivalu korunovaly dvě hlavní výstavy: Opavské divadlo 1805 – 2005
v budově Slezského zemského muzea a výstava Město a divadlo v Domě umění,
která
a

prezentovala

slezských

historii

divadelních

i

současnost

měst.

Tato

jednadvaceti
putovní

českých,

výstava

moravských

byla

zahájena

v Clam-Gallasově paláci v Praze.
Výstava Jiřího Kristiána nazvaná S úctou Foma Fomič představovala snímky
tohoto dvorního fotografa Slezského divadla, pro které dosud vytvořil snímky
z 280 inscenací. S divadlem začal spolupracovat v 80. letech, v roce 1986 nafotil
cyklus s Petrem Vaňkem z jeho inscenace Bláznovy zápisky N. V. Gogola.
Výstava Čtyři divadla Ivo Klimeše obrazově i textově prezentovala rekonstrukci
divadla Antonína Dvořáka, novostavbu divadla v Mostě, rekonstrukci divadla
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Antonína

Dvořáka

v Ostravě

a

rekonstrukci

Slezského

projekt

Václava

divadla

v Opavě

Ladislava

Jezbery.

v letech 1990 – 1992.
Další

výstavou

v rámci

BO

byl

Pro

Spolu s ostatními trvala i tato výstava do 2. října.
V rámci BO došlo také ke slavnostnímu předání ceny Opavské Thálie 12. 9.293
Tradiční součástí Bezručovy Opavy byla také soutěž prózy autorů do 30 let
Hlavnice A. C. Nora (16. a 17. 9.). Divadlo Nablízko přivezlo hru Tracyho tygr,
divadelní představení pro neslyšící (16. 9.). Festival také nabídnul inscenaci
Ivana Vyskočila Haprdáns neboli Hamlet princ dánský ve zkratce (20. 9.).294

Maskotem festivalu byl opavský umělec, performer a básník Jan Kunze.

Kino Elektra
V kině Elektra se v roce 2005 kromě jiného uskutečnil v únoru a březnu Projekt 100.
V jeho rámci kino nabídlo například projekci filmu Pelargónie (ČR, 2004)
režisérky Lucie Sunkové. Šlo o příběh muže a ženy, kteří se do sebe zamilovali
v baru pochybné pověsti. Rozhodnou se spolu žít v zahradnictví za městem
a pěstovat květiny – pelargonie. Ale jejich osudové předurčení jim v tom zabrání
a oba se dopustí chyby, která jejich naděje ukončí. Film byl vytvořen formou olejové
kresby na skle přímo pod kamerou, kde se umazáváním a dokreslováním tvoří
jeden obrázek za druhým.

Dalším snímkem byl film Miloše Formana Taking Off (USA, 1971). Film je vlídným
pohledem na pomatenou generaci 70. let, její naděje, přání i problematické vztahy
se svými váženými, staromódními a pokryteckými rodiči.
Koncem února dávala Elektra Chaplinův film Moderní doba, ve kterém svádí
Charles Chaplin souboj se stroji v éře, která není příliš nakloněna lidem. Šlo
o společenskou satiru natáčenou ještě v konvencích pantomimy němého období. Film
je vybudovaný jako mozaika epizod, každá z nich má vlastní výstavbu gagů, geniálně
se v ní uplatňuje smysl pro humor, ironii i sarkasmus.
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Březen přinesl v Projektu 100 například snímek Otec na služební cestě
Emira Kusturici (Jugoslávie, 1985). Film vypráví příběh jednoho oddaného straníka
v nelehkých 50. a 60. letech Titovy Jugoslávie očima jeho syna.
Dalším z filmů byl například maďarský snímek režiséra Nimróda Antala Revizoři
(Kontroll) z roku 2003. Děj filmu se odehrával ve tmavých tunelech maďarského metra
a sledoval revizory a jimi kontrolované pasažéry.295

Filmový

klub

přinesl

v dubnu

divákům

například

dokument

Eriky

Hníkové

Ženy pro měny (ČR, 2003). Snímek pojednával o koloběhu peněz v průmyslu
zaměřeném na ženská těla a ukazoval jaké požadavky nastoluje naše společnost
v péči o zevnějšek žen a jaká je míra jejich svobodného rozhodnutí o tom, jak mají
vypadat. Duben také nabídl dva filmy Krzystofa Kieslowského z jeho slavné
„barevné trilogie“, a sice Modrou a Červenou.

Elektra se také stala od 15. do 24. dubna dějištěm filmových produkcí v rámci
festivalu Další břehy. Byly promítnuty například filmy Moulin Rouge (USA, Austrálie,
2001, režie B. Luhrmann). Film o legendárním pařížském nočním klubu. V osobitém
muzikálu s vynikající muzikou a skvělými tanečními čísly natočeném v duchu
postmodernismu dominovali v hlavních rolích Nicole Kidman a Evan McGregor.
Dalším filmem, který festival nabídl, bylo Bertolucciho Poslední tango v Paříži
(Francie, 1974). Šlo o brilantní filmový portrét dvou odlišných přístupů k životu
aneb milostný poměr mladé Pařížanky a Američana ve středním věku.
V říjnu přineslo kino Elektra průřez filmovou tvorbou režiséra Emira Kusturici. Diváci
tak mohli vidět snímky Arizona Dream (1991), Život je zázrak (2004) a nebo komedii
Černá kočka, bílý kocour (1998).

Club Classic no. 5
Club Classic v Kateřinkách na Hálkově ulici se i v tomto roce stal kromě
pravidelných

koncertů

a

diskoték

dějištěm

opavské

přehlídky

festivalu

Jeden svět. Jeden svět je v Opavě pořádán od roku 2000. V roce 2002
se organizace festivalu ujala Slezská univerzita v Opavě pod záštitou primátora
Statutárního města Opavy Ing. Zbyňka Stanjury a hejtmana Moravskoslezského kraje
295
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Ing.
FPF

Evžena
Slezské

Tošenovského.
univerzity

v

Realizátorem
Opavě.

byl

Festival

Institut

tvůrčí

podporovaly

fotografie
i

granty

Statutárního města Opavy. Jeden svět se uskutečnil od pondělí 9. května
do pátku 13. května. Diváci opět mohli zhlédnout řadu působivých dokumentárních
filmů, které přesahovaly běžnou zpravodajskou nabídku. Slavnostní zahájení
za účasti představitelů Statutárního města Opavy, o.p.s. Člověk v tísni při ČT v Praze,
Slezské univerzity v Opavě a dalších hostů se uskutečnilo v úterý 10. května
v 17 hodin. Během celého týdne pak probíhaly dopoledne projekce pro školy
a od 16 hodin projekce filmů pro veřejnost.296 Mezi dokumenty se objevily například
snímky Al-Džazíra – Jiný úhel pohledu nebo poutavý dokument o dětech závislých
na návykových látkách Děti ze stanice Leningradská z Moskvy.297

Knihovna Petra Bezruče v Opavě
Knihovna se v tomto roce zaměřila na vylepšení skladovacích i pracovních podmínek
na pobočce v Opavě-Kylešovicích. Pro tuto pobočku byly pořízeny sklady pojezdovým
systémem

a

klimatizace.

V únoru

2005

byla

přestěhována

zpět

pobočka

v Opavě-Suchých Lazcích kvůli rekonstrukci objektu městského úřadu. Pobočka
zahájila činnost po kolaudaci v dubnu 2005.

V roce

2005

se

na

všech

pobočkách

zaevidovalo

15 262

uživatelů,

z toho 15 104 čtenářů a 158 kolektivních uživatelů. Počet návštěvníků, kteří realizovali
celkem 655 991 výpůjček, dosáhl čísla 213 610. K webovému katalogu knihovny bylo
zaznamenáno celkem 562 421 přístupů.
Mezi čtenáři byla nejsilněji zastoupena kategorie čtenářů do 15 let (24,57 %),
dále kategorie od 20 do 25 let (20,73 %) a mládež od 16 do 19 let (13,61 %).
Knihovna má v současné době 207 142 svazků dokumentů, roční přírůstek byl
13 355 svazků, odepsány byly 1 973 dokumenty. Na nákup knihovního fondu
dokumentů byla vynaložena v roce 2005 částka 2,353 miliónu korun, z toho byly
zakoupeny knihy v hodnotě cca 1,8 miliónu korun, časopisy za 335 tisíc korun,
videokazety a DVD za 117 tisíc korun, zvukové nosiče za 71 406 korun a dokumenty
pro nevidomé za 29 tisíc korun.298

296

Hláska č. 5, 2005, str. 7
OHR, 10. 5. 2005, str. 5
298
Výroční zpráva o činnosti knihovny za rok 2005, str. 1
297

135

Příspěvek na činnost knihovny od zřizovatele činil 13,6 miliónu korun, příjmy z vlastní
činnosti knihovny se pohybovaly okolo 1,7 miliónu korun a z jiných zdrojů knihovna
získala zhruba 1,6 miliónu.

Největší

procento

uživatelů

knihovny

(zejména

v hlavní

budově

na Nádražním okruhu) tvořili studenti univerzity a středních škol. Na hlavní budově
knihovny bylo evidováno 384 639 výpůjček (v roce 2004 – 438 962 výpůjček).
V Kateřinkách to bylo 158 838 výpůjček v roce 2005, oproti 163 334 výpůjčkám
v roce 2004. V Kylešovicích bylo provedeno 51 252 výpůjček (59 023 v roce 2004)
a v pobočce na ulici Olomoucké 50 700 (53 780 v roce 2004).299
Počty čtenářů oproti roku 2004 také poklesly. Na hlavní budově bylo evidováno
9 887 čtenářů (10 117 v roce 2004). Na pobočce v Kateřinkách došlo k meziročnímu
poklesu o 181 čtenářů, v Kylešovicích klesly stavy o 48 čtenářů a na Olomoucké
o 38 čtenářů.300
Pokles výpůjček a počtu čtenářů byl podle vedení knihovny způsoben hlavně
změnou

chování

uživatelů.

Mnozí

z nich

si

dokumenty

nepůjčovali

domů,

ale velmi často využívali možnosti kopírování částí dokumentů v knihovně
a také využívali služeb internetu. Mnoho čtenářů také využívalo možnost prodlužování
výpůjček prostřednictvím internetu. Na poklesu počtu výpůjček se také podílelo
snížení počtu duplikátů jednotlivých titulů, které knihovna omezila z důvodu
co nejpestřejšího zastoupení titulů.

V roce 2005 začalo dospělé oddělení zpracovávat knihovní fond zrušené knihovny
Pedagogického centra. Jednalo se o kvalitní literaturu z oblasti psychologie,
pedagogiky a jazykovědy. V roce 2005 bylo zpracováno 6 000 svazků z této bývalé
knihovny.

V roce 2005 knihovna uspořádala celkem 496 akcí pro mateřské, základní a střední
školy a veřejnost. Bylo realizováno 215 knihovnických lekcí, 150 besed a 85 exkurzí
a 46 soutěží. Knihovna se kromě jiného zapojila do festivalu Další břehy, uspořádala
několik

desítek

besed

(například

se

spisovatelkami

Ivou

Martinou Drijverovou a ilustrátory Bořkem Frýbou a Adolfem Dudkem).
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Procházkovou,

Z větších akcí jmenujme například tradiční Noc s Andersenem na začátku dubna,
která v tomto roce proběhla ve spolupráci s polskou knihovnou v Ratiboři. V ratibořské
knihovně strávilo noc 10 opavských dětí. Pro děti byl v Opavě připraven bohatý
kulturní program: veselé malování s Adolfem Dudkem, zasazení pohádkového stromu
Frňákovníku, maškarní bál a večer plný her a soutěží v knihovně.

Knihovna se také zapojila do tradičního Týdne knihoven. V rámci této akce proběhla
v prostorách hlavní budovy dramatizace Hugových Bídníků v podání gymnazistů
z Vítkova, pro menší čtenáře byly připraveny soutěže, hry a ankety. Na dětském
oddělení probíhala výtvarná soutěž na téma Vyrob a napiš knihu. Pobočka Kateřinky
připravila pro děti soutěž Hoď si kostkou a odpověz a také se zapojila do projektu
Velké říjnové čtení.

Na hlavní budově i v budovách poboček probíhaly po celý rok výstavy.
Mezi ty nejvýznamnější patřily například výstava Od knížete Měška a Doubravky
ke sjednocené Evropě, na které své práce vystavovaly české a polské děti.
Dále to byla také výstava ke 200. výročí vydání knihy Boženy Němcové Babička.

Knihovna se také sama podílela na vytváření regionální databáze, která obsahuje
195 záznamů osobností Opavska. V roce 2005 do ní bylo vloženo 26 nových
záznamů. Knihovna také průběžně vytvářela souběžnou výběrovou regionální
bibliografii Opavska. Denně do ní zpracovávala záznamy článků z regionálních novin
a časopisů týkajících se Opavska. V roce 2005 bylo zpracováno 829 záznamů
těchto článků.

Knihovna také provozovala zvukovou knihovnu pro hendikepované uživatele.
Za rok 2005 evidovala 91 uživatelů, 545 návštěvníků a 529 návštěvníků multimediální
knihovny, kteří využívali ozvučené PC. Celkem bylo zaznamenáno 14 878 výpůjček,
z toho 14 855 zvukových nosičů a 14 knih v Braillově písmu.301

V listopadu

vyšlo

první

číslo

elektronického

časopisu

OKOO

(Občasník knihoven okresu Opava).

Knihovna se také zapojila do celostátního projektu Kde končí svět. Jednalo se
o dlouhodobý projekt, který zastřešuje a zviditelňuje činnost a aktivity dětských
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oddělení veřejných knihoven. Cílem byla podpora a rozvoj dětského čtenářství.
Jednou za rok se vybraní dětští čtenáři scházejí na Pražském hradě, kde jsou
pasováni na Rytíře řádu Krásného slova. Do Prahy však může jet pouze deset dětí
z každého kraje, přičemž v knihovnách je šikovných čtenářů mnohem více.
Proto se pracovníci dětských oddělení knihoven z Moravskoslezského kraje dohodli,
že kromě pražského setkání proběhne každoročně i setkání dětských čtenářů
0MS kraje, na kterém budou pasováni další rytíři. V letošním roce, po zdařilé loňské
akci na hradě Helfštýně, padl los na Ostravský hrad. Na konci května se na hradním
nádvoří setkalo 150 dětí z 13 knihoven MS kraje. Z opavské knihovny bylo vybráno
deset nejaktivnějších dětských čtenářů, kteří v Ostravě reprezentovali Opavu. Na děti
čekalo seznámení s rytířskou výstrojí a výzbrojí, prohlídka hradu a dobové
soutěže, které připravili členové havířovské skupiny historického šermu TIZON.
Setkání

vyvrcholilo

slavnostním

pasováním.

Za

opavské

Rytíře řádu Krásného slova získala Adéla Machelová ze ZŠ Vrchní.

čtenáře

titul

302

Loutkové divadlo
Loutkové divadlo zahájilo svou činnost 8. dubna 1951 jako amatérská scéna
a celé půlstoletí hrálo pravidelně každou sezónu vždy v neděli v 10:00 a 15:00 hod.
(od roku 2005 v 10.00 a v 16.00 hod.). V tomto roce převzalo vedení loutkového
divadla na žádost Magistrátu města Opavy Středisko volného času Opava.
Pod hlavičkou divadla vyvíjelo činnost mnoho divadelních spolků a kroužků: Broučci,
Opal, v roce 2005 se zformovalo Divadlo vysokozdvižného soumara, Sáček
(od roku 1993), Siesta (první divadelní hru předvedl tento spolek právě v roce 2005),
Skřítci, Štěk a Štěkáček.

Kromě vystoupení těchto divadelních souborů zvala dramaturgie Loutkového divadla
i umělce a soubory přespolní. Divadlo také poskytlo prostor v rámci obou velkých
městských

festivalů:

Další

břehy

a

Bezručova

Opava.

Například

v rámci

Dalších břehů zde diváci mohli vidět 18. dubna hru Monstrkabaret Divadla Nablízko.
Bezručova

Opava

nabídla

širší

škálu

představení.

Od

divadla

pro

děti

Tramtárie (11. 9.), přes pantomimu Juraje Benčíka Cyrano de Cognac (17. 9.)
až po představení Divadla Rokoko s názvem Don Juan podle Moliéra (21. 9.).303
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Matice slezská
Matice slezská (dále MS) se skládala z opavské a českotešínské části. V opavské
části pracovaly tyto odbory: Odbor Opava, Odbor Krnov, Odbor Háj ve Slezsku
a Odbor Hradec nad Moravicí. Pro účely této kroniky se podrobněji zastavíme
u opavského odboru.
Opavský odbor řídil jedenáctičlenný výbor. Za rok 2005 se uskutečnilo celkem
19 výborových schůzí a členská schůze 10. března. Většinu administrativních činností
odboru zajišťoval sekretariát v čele s tajemníkem Vlastimilem Kočvarou, který byl
současně předsedou ústředního výboru Matice slezské. Předsedou opavské odboru
byl Jaroslav Burda.
V roce 2005 přistoupilo do opavského odboru osm nových členů, ubylo celkem
46 členů: z toho 8 zemřelo, 13 ukončilo členství na vlastní žádost z důvodu nemoci
nebo vysokého stáří a 25 členů bylo vyškrtnuto pro dlouhodobé neplacení příspěvků.
Ke konci roku měl odbor 321 členů, z toho bylo 39 členů Jazzového klubu
Matice slezské. Mezi členy bylo 290 osob činných, 26 zakládajících a 5 členů
čestných (I. Hurník, A. Satke, J. Urbanec, V. Kočvara, M. Zbavitel). Odbor měl také
pět kolektivních členů. Členské příspěvky činily 80 Kč pro ekonomicky aktivní členy
a 40 pro ostatní.304
Činnost opavského odboru MS by se dala rozdělit do několika oblastí: ediční činnost,
zájezdy
na

a

vydávání

exkurze

a

periodických

kulturně-osvětová
publikací

(dvě

činnost.
čísla

MS

se

Vlastivědných

podílela
listů,

Zpravodaj Matice slezské a Knižní nabídku MS) a také na vydání několika knih
a sborníků. Jako výstup konference o dějinách Opavy v roce 2003 vydala MS
ve spolupráci se Zemským archivem publikaci Opava-sborník k dějinám města 4.
Dalším vydaným titulem byla knížka Prožil jsem krásný život, kterou ze vzpomínek
K. Rambouska, jeho dcery N. Paprskarzové a dalších pamětníků sestavil V. Blucha.
Vydání plně financoval sponzor. Další významnou knihou byla také publikace
Miloše Zbavitele Divadlo mezi troskami, kterou MS vydala ke dvousetletému výročí
opavského divadla. Finančně se MS podílela ještě na vydání kalendáře na rok 2006
nazvaného Slezská krajina v tvorbě Miloše Kačírka. Matice podpořila i knihu
R. Hrčka Historie poštovnictví na Krnovsku, kterou vydalo město Krnov.

304
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V roce 2005 se uskutečnilo několik zájezdů. V květnu to byl zdařilý zájezd do Prahy,
který byl oplátkou za návštěvu členů Matice české na Opavsku v roce 2004. Z Opavy
odjelo celkem 11 zájemců na čtyřdenní poznávání Prahy a okolí. Účastníci zájezdu
navštívili Národní muzeum a dále pak památky, které nejsou běžně k vidění –
knihovnu P. J. Šafaříka, Františka Palackého a knihovnu Nostickou a také navštívili
Památník Josefa Suka v Křečovicích a Sofie Nádherné ve Vrchotových Janovicích.
Další zájezdy pro členy matice směřovaly na Novojičínsko, Litovelsko a nejdelší byla
cesta

po

stopách

českých

emigrantů

do

Polska

(Břeh,

Němčí,

Husinec

305

a Zembice).

Matice slezská se také podílela na organizování tzv. Matičních večerů, diskusních
setkání nad různými tématy. V tomto roce jich proběhlo celkem šest s celkovou účastí
180

osob.

Tématicky

byly

zaměřeny

na

výročí

konce

II.

světové

války

a k dvousetletému výročí Slezského divadla v Opavě. Například v březnu hovořila
o Němcích ve Slezsku Marie Gawrecká, v dubnu Nina Pavelčíková přednesla
příspěvek na téma Opava v době války a po osvobození.

Sekretariát MS také rozhodl o přesunutí rekonstrukce fasády Matičního domu
na tento rok a práce byly rozděleny na několik etap. „Novou aktivitou v činnosti odboru
je péče o hroby významných osobností Matice slezské, kterou vyvolal žalostný
stav některých z nich,“ uvádí zpráva o činnosti MS.306 Této činnosti se ujala
paní Št. Ježová. Byla provedena základní dokumentace a výběr zatím čtyř hrobů,
které byly k Dušičkám očištěny a upraveny a ozdobeny květinami. Tajemník Kočvara
také začal vytvářet kartotéku pamětních desek a pomníků, které ve Slezsku
instalovala Matice opavská i slezská.

V dubnu se zástupci MS zúčastnili také vzpomínkového shromáždění v Opavě,
při

kterém

byl

položen

základní kámen

k novému

památníku osvobození,

na jehož iniciaci se matice také podílela.

V rámci

vzpomínkových

oslav

byl

také

promítán

nový

dokumentární

film

Odkaz věčně živý pro středoškolskou mládež a veřejnost. Na akci se podílela MS
spolu se Slezskou univerzitou. „Ve filmu vystupují pamětníci bojů během
Ostravsko-opavské operace v roce 1945. Celková účast 240 návštěvníků svědčí
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o zájmu o tyto historické události, ale také o dobré organizační práci odboru,“ uvedl
Zpravodaj Matice slezské.307

Neslaveným výročím, které připadlo na rok 2005 bylo, kromě 60 let od obnovení
činnosti Matice slezské po II. světové válce, také výročí 125 let od zakoupení domu
na Rybím trhu, který se stal sídlem MS. Stalo se tak v roce 1880, pouhé tři roky
od založení Matice opavské. Dům byl zakoupen díky dlouhodobému úvěru,
který

spolek

splácel

do

roku

1917.

„Vlastní

dům

však

umožnil

to,

že se Matice opavská mohla dále dynamicky všestranně rozvíjet bez závislosti
na

nepřejícím

prostředí

převážně

německého

města,

což

mělo

posléze

pro náš region dalekosáhlý význam,“ uvedl kromě jiného k výročí Zpravodaj MS.308

Smutnou zprávou pro MS ale i pro opavskou veřejnost bylo to, že v Opavě
ve svých 99 letech zemřel 10. června dlouholetý člen Matice Jaroslav Moser. Narodil
se v rodině uvědomělého Čecha, stavitele, který pro Matici opavskou aktivně
pracoval. Jaroslav Moser pokračoval v šlépějích otce, byl za své vlastenectví
pronásledován a za války byl totálně nasazen. O činnost MS projevoval velký zájem
a účastnil se pravidelně většiny jejích akcí.309

Mezinárodní varhanní festival barokní
hudby
Festival si od svého založení v roce 2000, kdy byly v chrámu sv. Ducha v Opavě
postaveny nové barokní varhany, vybudoval zcela nezaměnitelné místo nejen
v Opavě, ale v rámci celého kraje. Předpokladem pro tuto skutečnost byly unikátní
„nové – staré“ varhany, které vycházely z nástrojů starých a umožňovaly stylově
správně

a

umělecky

působivým

způsobem

interpretovat

varhanní

skladby

16.–18. století. Dramaturgický plán V. ročníku, který se konal v květnu a červnu,
vycházel

z

kulatého

výročí

narození

nejproslulejšího

barokního

skladatele

Johanna Sebastiana Bacha (1685–1750) – 320 let. „Každý z koncertů byl zaměřen
na prezentaci evropských kořenů varhanní hudby J. S. Bacha v jeho skladatelských
interakcích a kombinacích s dobovými skladbami dané lokality,“ vysvětlil pořadatel
festivalu a varhaník Tomáš Thon. Zazněl tak „italský Bach“ (5. května),
307
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„francouzský Bach“ (12. května), „německý Bach“ (2. června), kompletní varhanní dílo
výrazného předchůdce J. S. Bacha – Nicolause Bruhnse (19. května) společně
s dobovými vokálními severoněmeckými chorály. Nástrojovou interakci doplnilo
souborné provedení šesti sonát pro barokní housle a cembalo J. S. Bacha. Festival
byl podpořen grantem Statutárního města Opavy.

Festival

hodnotil

v Hlásce

PhDr.

Artur

Sommer

z Ústavu

cizích

jazyků

FPF Slezské univerzity v Opavě. Podle jeho slov festival stavěl Opavu do řady
těch několika míst v naší zemi, v nichž se každoročně koná dnes už specifická
hudební slavnost onoho báječného spojení barokní hudby s hudbou varhanní.
„Město je k tomuto typu víceméně předurčeno nástrojem, který byl v chrámu
sv. Ducha postaven jako replika barokního nástroje s výjimečně zvolenou dispozicí
právě pro danou slohovou oblast,“ podotkl Sommer. Letošní pořad byl předznamenán
uctěním 320. výročí narození varhanního génia J. S. Bacha. Festival pořádala
od svého vzniku v roce 2001 Umělecká agentura MgA. Tomáše Thona
za podpory řady institucí. Svou vysokou interpretační úrovní již pevně zakotvil
v uměleckém prostředí města a bývá hojně navštíven poučeným publikem. „Pořadatel
oslovuje

mezinárodně

známé

umělce,

kteří

se

netají

svým

zájmem

o vystupování v Opavě a předvádějí zde hudbu nejen technicky dokonalou,
ale i zajímavou v pojetí svého naturelu, jak bylo možno na letošním festivalu sledovat
v Bachových dílech pojetí francouzské, německé a italské,“ hodnotil Sommer.
Podle něj festival přispíval k ideám vzájemného spojení evropských kultur
a předznamenával pochopení našeho kontinentu bez hranic.310

Pěvecké sbory
V roce 2005 byl v Opavě založen hlavně díky Umělecké agentuře Karla Kostery
festival Opavská dětská píseň. Tradice dětských pěveckých sborů byla v Opavě
bohatá a dlouholetá. Sbory, ať už jsou ze ZŠ I. Hurníka, Základní umělecké školy
V. Kálika či jiných škol, celoročně vystupovaly na řadě akcí. ZŠ Krnovská v Opavě
pořádala Slezské zpívánky. „My bychom letos rádi na tuto tradici navázali.
Proto jsme se rozhodli uspořádat první ročník přehlídky dětských pěveckých sborů
s názvem Opavská dětská píseň,“ uvedl v květnové Hlásce Karel Kostera. Cílem
pořadatelů bylo podle něj uskutečnit akci, která by mohla mít svou opavskou tradici.
Nad prvním ročníkem, který se uskutečnil 18. května v 17 hodin ve Sněmovním sále
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minoritského

kláštera,

převzal

záštitu

primátor

Statutárního

města

Opavy

Ing. Zbyněk Stanjura. Na přehlídce vystoupil dětský pěvecký sbor ZŠ I. Hurníka
Sluníčka pod vedením Jaroslavy Ševčíkové. Iniciativu a základ sborům na této škole
dala známá sbormistryně Ivana Kleinová, která dodnes některé sbory vede.
Dále

zde

vystoupil

sbor

ZŠ

Krnovská

s názvem

Studánka

po

vedením

Renáty Podešvové, sbor ZŠ Dolní Životice Čápata s dirigentkou Vlastou Skřontovou
a Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice s dirigentem Karlem Kosterou. Zlatým hřebem
podvečera bylo vystoupení Koncertního sboru Permoník ZUŠ B. Smetany z Karviné
s dirigentkou Evou Šeinerovou, který přednesl pásmo S písničkou kolem světa.
Tento sbor je svými kvalitami a úspěchy znám nejen v naší republice, ale i v Evropě
a zámoří. Koncert uváděli Ivana Kleinová a sólista opavské opery Evžen Trupar.311
Domino
Pěvecký sbor Domino reprezentoval Opavu na evropském koncertním turné po Itálii,
Francii a Španělsku. Více než dvoutýdenní turné zahájil sbor v italské Padově
a pokračoval přes francouzskou riviéru do katalánské Barcelony. Tam absolvoval
sbor několik koncertů: v gotické La Catedral, secesním Palau de la Musica
a

závěrečný

barcelonský

koncert

se

odehrál

v kostele

de

Sant

Ildefons

jako poděkování místním rodinám, kde byly děti ubytovány, a také sbormistryni
Elisendě Carrasco, která celý barcelonský pobyt připravila.
Hlavní část turné se odehrála v katalánském městě Vic, kde se Domino
společně

s dalšími

třinácti

vybranými

evropským

sbory

účastnilo

festivalu

Europa Cantat Junior 4. „Pro naše Domino jsme vybrali workshop izraelské dirigentky
Naomi Faran a děti pod jejím vedením studovaly pět skladeb v hebrejštině
a

jednu

v jidiš,“

upřesnila

manažerka

sboru

Eva

Petrášová

s tím,

že ačkoliv tyto workshopy byly náročné, patřily mezi nejúžasnější zážitky
z celé cesty. V rámci festivalu mělo Domino i několik samostatných koncertů,
při

kterých

hudební

produkci

doprovázela

výstava

dětských

prací

dětí

ZUŠ Háj ve Slezsku pod vedením Aleny Zupkové. Děti koncertovaly přímo ve městě
Vic i v blízké vesnici Tona.312
Jeřabinka
Jeřabinka pobývala od 25. února do 2. března v Německu. Čtyřicetičlenné hudební
těleso vedené Jaromírem Lokajem pozvala hudební škola v Essenbachu k oslavě
311
312
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desátého výročí vzniku svého dětského pěveckého sboru. Opavští zpěváci
se

zúčastnili

pěveckých

workshopů

a

nastudované

věci

na dvou koncertech. Samostatný koncert uskutečnili ještě v Mnichově.

předvedli

313

V sobotu 17. prosince se v kostele Nejsvětější Trojice v Raduni uskutečnil
Vánoční koncert Jeřabinky. V neděli 18. prosince se ve 14 a 17 hodin
ve

Sněmovním

sále

minoritského

kláštera

konaly

Vánoční

koncerty

Dětského sborového studia Jeřabinka (DPS Malinka, Ostružinka a Jeřabinka)
pod vedením uměleckého vedoucího a sbormistra Jaromíra Lokaje, s klavírním
doprovodem Jany Lokajové. V rámci druhého vánočního koncertu proběhl křest
nového CD Jeřabinky s názvem Jeřabinka Live. V programu zazněly sborové skladby
starých mistrů, duchovní hudba, vánoční písně, české a moravské koledy
v úpravě Zdeňka Pololáníka.314
Luscinia
Luscinia ani v tomto roce podle slov svého sbormistra Jiřího Slovíka nezahálela.
Dvanáctého února proběhly oslavy 10. výročí vzniku tohoto pěveckého tělesa.
„Slavnostní koncert v sále minoritského kláštera a ples bývalých členů sboru Luscinia
na zámku v Hradci nad Moravicí byly snad důstojným završením desetileté činnosti,“
uvedl Jiří Slovík. Sbor založil před lety právě on se svou manželkou. Během několika
let se sbor stal pojmem nejen v našem regionu, ale i daleko za hranicemi
naší republiky. Soutěže v Anglii, Německu, Rakousku i exotické Ankaře patřily
k vrcholným zážitkům. Opakovaně jezdí členové sboru do dánského Holstebro
i německého města Wolfenbüttel. „Sbor se stal zakladatelem mezinárodního
soutěžního festivalu OPAVA CANTAT, každoročně pořádá desítky koncertů pro děti,
veřejnost i postižené spoluobčany. Během desetileté činnosti se ve sboru vystřídalo
téměř 300 zpěváků z Opavy i jejího okolí,“ doplnil Slovík. Navázané kontakty
s rodinami v zahraničí přesáhly rámec povinného a staly se součástí života českých
rodin. Zakládající členové jsou dnes již úspěšnými inženýry, lékaři, učiteli
na všech typech škol včetně vysokých. Mnoha členům se hudba stala i povoláním,
a tak můžeme bývalé členy Luscinie potkat ve Slezském divadle v Opavě
(Tereza Halamová) i v Národním divadle v Praze (Martin Vacula).315
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Pěvecké sdružení slezských učitelek
Na konci října zavítal opavský Pěvecký sbor slezských učitelek (PSSU) do polského
města

Bielsko-Biala

na

9.

ročník

pěveckého

festivalu

duchovních

písní

„Gaude Cantem“. Letošní festival měl poprvé charakter mezinárodní soutěže.
PSSU přednesl tři soutěžní písně. Porotu přednes zaujal a sbor si odvezl
Zlatý diplom za 2. místo a Vítězný pohár pro nejlepší zahraniční sbor. Podstatně širší
repertoár nabídl PSSU v následném veřejném vystoupení v polském Meszne,
kde v nádherné akustice místního chrámu posluchače zaujal především skladbou
„Gaude Mater Polonia“, která je v Polsku vnímána jako duchovní hymna věřících.316

Slezské divadlo
Premiérový výběr z Dvořákových Biblických písní, osm Slovanských tanců
a Stabat mater uvedlo Slezské divadlo 9. ledna. Hudbu a zpěv doplnil osmičlenný
baletní soubor pod vedením Martina Tomsy. Divadelní orchestr řídil Roman Válek.
Pěvecké

party

zazpívali

sólisté

opery

a

program

doplnili

kromě

dalších

členů operního souboru také členové Pěveckého sboru Křížkovský a děti
z Baletního studia Slezského divadla. Autorem kostýmů byl Martin Tomsa a scénu
vytvořili Alexandr Babraj a Dalibor Hrda.317
Opavští herci poprvé připravili o víkendu 22. a 23. ledna pro veřejnost Ples v opeře.
Stalo se tak poprvé v soudobé historii divadla. Sedadla v hledišti byla odstraněna
a místo nich vznikl taneční parket. Návštěvníci si navíc mohli vybrat mezi plesem
tradičním nebo maškarním.318
Operní scéna Slezského divadla se účastnila Festivalu hudebního divadla
Opera 2005. Opavská opera se festivalu zúčastnila 5. února s Belliniho Normou.
Opera má náročné pěvecké party a výkony hlavních postav, hlavně pěvkyně
Kramolišové, pražské publikum ve Stavovském divadle uznale ocenilo. Potlesk
na otevřené scéně trval unikátních 19 minut. „Opavané prokázali, že i malé
divadlo

může

mít

velký

soubor,“

hodnotila

Jitka

Hrušková

představení

v Opavském a hlučínském Regionu. Podle jednoho z pěvců Michala Vojty,
který ztvárnil roli Polliona, bylo obecenstvo nadšeno. „Obecenstvo bylo skvostné
a dokázalo v krásném divadelním prostředí vytvořit doslova fantastickou atmosféru.
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Diváci dávali najevo, že se jim představení líbilo a odcházeli spokojeni,“ uvedl Vojta.
Odborná porota pro udělování Cen Thálie za mimořádný výkon oficiálně vyhlásila
jména kandidátů. Ze všech divadel v Moravskoslezském kraji se do finále probojovala
pouze sólistka opavské opery Katarína Jorda Kramolišová právě za ztvárnění titulní
role v opeře Norma.319 Podle odborné komise byl výkon Kramolišové v české operní
oblasti naprosto ojedinělý. Pěvkyně uplatnila v extrémně obtížné dramatické
koloraturní partii suverénní pěveckou techniku a vzácné umění belcanta.320
Katarína Jorda Kramolišová nakonec Cenu Thálie na slavnostním večeru 26. března
v Národním divadle v Praze získala. Komise ve složení E. Herrmannová
(předsedkyně), Z. Brabec, J. Dehner, H. Havlíková, I. Ruml, P. Stejskal a T. Šimerda
rozhodla a zvolila právě opavskou sólistku. Druhou nominovanou byla Lívia Ághová
za roli Xenie Borisovny v Dimitriji A. Dvořáka. O výkonu Kataríny Jordy Kramolišové
se komise vyjádřila takto: „V extrémně obtížné dramatické koloraturní partii Normy
uplatnila Katarína Kramolišová suverénní pěveckou techniku a vzácné umění
belcanta. Její Normě věříme – soucítíme s duševními útrapami ženy zmítané láskou
i pomstychtivostí a zároveň jsme ohromeni velkolepostí vystupování velekněžky.
Výkon

Kataríny

Kramolišové

je

v naší

operní

oblasti

naprosto

ojedinělý.“

Sama pěvkyně o roli Normy pro tisk uvedla: „Norma je fyzicky náročnější
než kterákoliv jiná role. Rozvržení sil je v ní velice důležité. Žádná operní role,
kterou znám, neskýtá tak bohaté možnosti hereckého vyjádření. Zároveň technické
zvládnutí vybízí překonat sama sebe. Norma je pro pěvkyni velkou výzvou.“321
Slezské divadlo uvedlo českou premiéru hry chorvatského dramatika Mira Gavrana
Vše o ženách. Stalo se tak 6. března. Inscenace nabídla mimořádnou hereckou
příležitost pro Hanu Vaňkovou, Kamilu Srubkovou a Ivanu Petrželovou. Každá z nich
hrála pět ženských postav ve věkovém rozpětí od holčiček v mateřské škole
až po důchodkyně v domově důchodců. Miro Gavran ve hře prezentuje mužský
pohled na ženský svět. Režisérka Jana Janěková zase zastupovala při inscenování
hry ženský pohled a tím vznikla zajímavá konfrontace. Miro Gavran se narodil
v roce 1961. Studoval dramaturgii na Divadelní, filmové a televizní akademii
v Zagrebu. Pracoval v zagrebském divadle ITD nejprve jako dramatik, později
jako umělecký šéf. Je tvůrcem a realizátorem projektu Moderní chorvatské drama.
Od roku 1990 vedl školu tvůrčího psaní, dramatu a prózy. Založil divadlo
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Epilog v Zagrebu a stal se tak jeho dvorním autorem. Později s manželkou Mladenou
založil v roce 2002 divadlo Gavran. Jako dramatik debutoval v roce 1983. Od té doby
napsal zhruba tři desítky her a jeho díla byla uvedena v Chorvatsku, Nizozemí, USA,
Slovinsku a jinde. Získal 15 divadelních a literárních ocenění.322
Druhá české premiéra této sezóny podle recenzentů v místním tisku propadla.
Sedmnáctého dubna divadlo uvedlo hru maďarského autora Györgyho Schwajdy
s názvem Pomoc. Autor ve hře ukázal problematiku pomoci jedné sociálně slabé
rodině, která až dosud žila spokojeně. Děj odehrávající se v jedné místnosti ozvláštnil
tragikomickými až absurdními rysy, na kterých režisér Petr Mankovecký inscenaci
postavil.

„Závažné

poselství

však

rozmělnil

v druhořadé

kabaretní

poloze,

která podceňuje divákovu schopnost chápat sdělovaná fakta,“ uvedla Jitka Hrušková
v Opavském a hlučínském Regionu.323 Podle ní režisér z hereček a herců
Veroniky Senciové, Petra Halberstadta, Ludmily Štědré, Zdeňka Svobodníka,
Petra Vaňka, Sabiny Figarové a Marka Kunce udělal pouhé karikatury v sérii gagů
bez začátku i konce. „K ničemu jinému už nedostali sebemenší šanci a nejblíže realitě
se dostali jen poslední dva jmenovaní jako štáb komerční televize,“ dodala Hrušková.
Po přestávce se větší část hlediště vylidnila. Odmítavá reakce podle recenzentky
vyvrátila tvrzení, že premiérové publikum snese všechno.

Radní města Opavy na svém 49. zasedání 10. května přijali dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje ve výši 1,085 miliónů korun na projekt Podpora financování
Slezského divadla Opava.324
V červnu (19. 6.) mělo ve Slezském divadle premiéru drama Smutek sluší Elektře.
Byla

to

americký

zároveň

poslední

dramatik

E.

premiéra

Gladstone

sezóny

O´Neill

a

2004/2005.

Autorem

hra

v originále

nese

hry

je

název

Mourning Becomes Elektra. Hra pojednává o americké puritánské rodině Mannonů.
Vystupují v ní despotický a majetnický manžel a otec Ezra Mannon, jeho žena
Kristina, která selhává ve své úloze matky a sobecky jde za svými touhami a sny,
dále pak se setkáváme s jejich synem Orinem a dcerou Lavinií. Celou hru provází
všudypřítomný vypravěč Seth, který plní úlohu antického chóru. O´Neil vycházel v této
hře z Aischylovy tragedie Oresteia. O´Neillovo zpracování však konfrontuje antické
hodnoty s moderní dobou, která je interpretována Freudovou psychoanalýzou.
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V Opavě byla hra uvedena v překladu Jana Grossmana, úpravě Jiřího Macháčka
a v režii hostujícího Ivana Krejčího. Ezru Mannona nastudoval Kostas Zerdaloglu,
jeho ženu Kristýnu Hana Vaňková, jejich dceru Lavinii Lucie Žáčková j. h., syna Orina
hrál Kamil Koula a další. Dějem hry provázel jako Seth Beckwith herec Petr Klimeš.325

Recenzi z pera Jitky Hruškové otiskl Opavský a hlučínský Region. Podle Hruškové šlo
o skvěle podanou tragiku nepotlačitelných vášní. Opavské inscenaci dominovala
jako host Lucie Žáčková (Lavinie), z jejíchž povahových vlastností šel na diváka mráz.
„Psychicky deformovanou dívku, milující pouze svého otce Ezra a nenávidící matku
za nevěru i jeho smrt, vystihla ve všech detailech hrůzného spektra,“ psala Hrušková.
Pozadu podle ní nezůstala ani Hana Vaňková v roli matky Kristiny. V jejím podání
nebyla Kristina jen zhýčkanou paničkou, která nevěrou sledovala jen krácení dlouhé
chvíle. „Představitelka přesně vykreslila portrét citově strádající osamělé ženy,“ uvedla
Hrušková. Něhu Kristina poznala až v náručí milence Branta, kterému dal
Marek Kupec podobu člověka, svádějícího matku i dceru pro naplnění rodinné
pomsty. Zaměřil ji na Ezru, otce rodiny. Tuto roli ztvárnil Kostas Zerdaloglu
svým standardně dobrým způsobem. Petr Klimeš se v roli vypravěče Sytha také
„blýskl“ a podle Hruškové jeho herecké kvality zrají jako víno. „Smutek sluší Elektře je
rozhodně to nejlepší, co opavská činohra v letošní sezoně divákům nabídla,“ uzavřela
Hrušková.326
S divadelní sezónou se loučilo Slezské divadlo na zámku v Hradci nad Moravicí.
V kouzelném prostředí nádvoří Červeného zámku uvedlo divadlo 1. července
klasickou operetu Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. O den později 2. července
se konalo představení Goldoniho komedie Sluha dvou pánů. Divadlo tím uzavřelo
veleúspěšnou sezónu. Kromě udělení ceny Thálie Kataríně Jordě Kramolišové
za roli Normy v Belliniho stejnojmenné opeře, slavil úspěchy i činoherní soubor,
který se Praze představil s inscenací Maryša na festivalu České divadlo. S inscenací
Smrt obchodního cestujícího vystoupila činohra na Festivalu divadel Moravy
a Slezska v Českém Těšíně. Konečně komedie Sluha dvou pánů byla vybrána
pro Festival smíchu v Pardubicích.
V srpnu měla držitelka Ceny Thálie Katarína Jorda Kramolišová další důvod
k radosti. Devátého srpna se jí narodil druhý syn – David. Měřil 48 centimetrů a vážil
3,20 kilogramu. „Bylo to náročné, ale oba jsme to výborně zvládli. Jedenáctiletý Jakub
325
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je z brášky celý pryč a myslím, že si kluci budou dobře rozumět. Vyšlo to tak, že budu
mít doma tři chlapy v chalupě,“ svěřila se po porodu Kramolišová.327
Po

letní

přestávce

zahájilo

Slezské

divadlo

novou

sezónu

2005/2006

na Horním náměstí 12. září. Na schodech divadla se představili sólisté i členové sboru
a

orchestr,

diváci

v téměř

hodinovém

programu

tleskali

áriím

z Rusalky,

Prodané nevěsty, Noci v Benátkách i dvěma z Dvořákových Slovanských tanců.
Zahájení divadelní sezóny bylo součástí multižánrového festivalu Bezručova Opava,
který byl tento rok věnován právě tématu divadla. Při této příležitosti také proběhlo
první předávání ceny Opavská Thálie. Předávání se uskutečnilo na slavnostním
večeru ve Slezském divadle. Držiteli nové ceny se stali Hana Vaňková v kategorii
činohra a Michal Vojta za operu.

Pozadí vzniku této opavské ceny a průběh prvního slavnostního udílení ceny popsala
na

stránkách

Hlásky

dramaturgyně

Slezského

divadla

Blanka

Fišerová.

„S iniciativou založit tradici udělování ceny Opavská Thálie přišli manželé Klazarovi,
bývalí členové souboru Slezského divadla,“ přiblížila Fišerová. Osmičlenná komise
ve

složení

Jan

Mrázek

(za

Statutární

město

Opavu),

Sylva

Gapková

(za Slezské divadlo Opava), Karel Boženek (za Slezskou univerzitu v Opavě),
Sylva

Pracná

(za

Slezské

zemské

muzeum),

Jindřich

Pasker

(za Českou spořitelnu, a.s.), Vlastimil Kočvara (za Matici slezskou) a manželé
Klazarovi – sledovala po celou předchozí sezonu repertoár divadla, aby posléze
rozhodla o nominovaných a nakonec i oceněných.

Před zaplněným hledištěm se tak divákům a příznivcům divadla představili
tito nominovaní – v oboru činohra: Hana Vaňková (za roli Kostelničky v dramatu
G. Preissové Její pastorkyňa, a za ztvárnění pěti postav ve hře M. Gavrana
Vše o ženách), Ivana Lebedová-Petrželová (za ztvárnění pěti postav ve hře
M. Gavrana Vše o ženách) a Veronika Senciová (za roli Veroniky v inscenaci
Pomoc současného dramatika G. Schwajdy) – v oboru opera Alexandr Vovk
a Katarína Vovková (ti se bohužel večera nezúčastnili kvůli pracovním povinnostem
mimo Opavu) a Michal Vojta (za roli Prince ve Dvořákově Rusalce). Večerem
Opavské

Thálie,

v

režii

Jany

Pletichové-Andělové,

provázel

člen

činohry

Martin Táborský. Na úvod diváci zhlédli ukázku z úspěšné inscenace Vše o ženách,
v níž se představily první dvě nominované společně s kolegyní Kamilou Srubkovou.
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Veronika Senciová se prezentovala závěrečným monologem z inscenace Pomoc,
s několika áriemi vystoupil také Michal Vojta.
Členové operního souboru zpestřovali průběh večera operními i muzikálovými
ukázkami za klavírního doprovodu Libuše Vondráčkové. Opavským Tháliím
pak

také

zpěvem

přišla

gratulovat

držitelka

celostátní

Ceny

Thálie

Katarína Jorda Kramolišová. První nositelé Opavské Thálie obdrželi z rukou komise
hlavní cenu – čestný diplom s finanční odměnou (kterou věnovali manželé Klazarovi),
uměleckou plastiku (věnovanou Českou spořitelnou, a.s.), knižní dar a také květiny.
A odměnu velmi krásnou – dlouhotrvající potlesk zaplněného hlediště.328
Začátkem sezóny 2005/2006 opustili operní soubor Katarína a Alexandr Vovkovi.
Pánskou část souboru doplnil basista Petr Sos a přibyli ještě tenoristé Zdeněk Olda
a Martin Holík. Na místo Kataríny Vovkové nastoupila Ilona Kaplová-Jedlová.
Slezské divadlo oslavilo 1. října 200. výročí od otevření divadelní budovy. Projektant
budovy nebyl bohužel znám, ale podle dochovaných pramenů byla budova kopií
divadla Na Vídenče. Autorem opony a jevištního interiéru byl vídeňský malíř
Lorenze Sachetti. Opavské divadlo se mohlo pochlubit jednou zajímavostí. Podlahu
hlediště bylo možno zvednout do úrovně jeviště, čímž vznikl veliký sál k pořádání
nejrozmanitějších druhů plesů a maškarních rejů – i na tuto tradici v současné době
Slezské divadlo navazuje,“ popsal Opavský a hlučínský Region.329

V den výročí proběhl divadelní happening na Horním náměstí. Vzdor chladnému
počasí se od 15 hodin na náměstí sešli nejen příznivci divadla, ale i náhodní chodci.
Herci
Proč

jednotlivých
bychom

se

souborů
netěšili

bavili

diváky

z Prodané

variantami

nevěsty,

sborového

recitací

vystoupení

Apollinairovy

básně

s doprovodem houslí a nebo tancem masek z Noci v Benátkách.

V divadelní budově pak byla pokřtěna kniha o Slezském divadle. Závěr oslav patřil
předpremiéře hry Williama Saroyana Divadlo svět v režii Zdeňka Černína.330
Oslavy se bohužel musely obejít bez ředitelky divadla. Dosavadní šéfka divadla
Sylva Gabková totiž zaslala radním dopis, ve kterém jim oznámila, že z osobních
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důvodů nastupuje od 1. září do 31. prosince na neplacenou dovolenou a prozatímním
řízením divadla pověřila šéfa činohry Zdeňka Černína.331
Premiéra Saroyanovy hry Divadlo svět se podle Jitky Hruškové příliš nevyvedla
a hra sotva patřila k atraktivní titulům sezóny. Dojem prý rušil i násilný a nevhodný
smích pravidelných premiérových návštěvníků.
Hra vypovídala příběh o divadle, které má už své dny sečteny. Ústřední čtveřici,
která v budově nalezla azyl, tvořili stárnoucí herečka (Ivana Petrželová), vysloužilý
kabaretiér přezdívaný Král (Petr Vaněk, j. h.), odepsaný boxer (Kostas Zerdaloglu)
a mladičká Dívka (Veronika Senciová). Autor ve hře odkrývá pocity obyčejných
a společností přehlížených lidí, kteří se snaží udržet v nepříznivých situacích
alespoň svou lidskou důstojnost. Současnost je odepsala a proto čerpají sílu
z minulosti.

Šanci

na

budoucnost

má

Dívka,

které

může

pomoci

láska.

„Právě Veronika Senciová tvořila překvapivě nejslabší článek a předvedený výkon
nechala daleko před hranicemi svých uměleckých možností. Její projev chvílemi
vzbuzoval dojem, že si s postavou neví rady, což u ní nebývá obvyklé,“ komentovala
představení v recenzi Jitka Hrušková. Inscenace podle ní byla přijala rozporuplně
a nepatřila ke zdařilým dramaturgickým počinům.332
Divadlo uvedlo 20. listopadu premiéru Ze života hmyzu. Mravenec šplhající po zdi
Slezského

divadla

už

několik

týdnů

před

premiérou

nezvykle

ohlašoval,

s jakou podzimní novinkou opavští divadelníci přicházeli. Na jeviště se dostalo známé
dílo bratří Čapků Ze života hmyzu. „Máme za sebou dvě premiéry nové sezony.
Jak Divadlo Svět, tak i Tosca byly vstupem skutečně impozantním. Ovace diváků
ve stoje na premiérách jsou příjemnou odměnou za měsíce usilovné práce celého
divadla. Je to ovšem i – a to především – ohlas zavazující, který bychom nechtěli
zklamat. Věříme, že i Ze života hmyzu bude divadelní událostí,“ konstatoval
před premiérou režisér a šéf opavské činohry Zdeněk Černín. „Nejedná se o hru
pro inscenátory jednoduchou. Dnešní doba je až příliš imunní vůči mnohým
varováním, která jsou v díle bratří Čapků obsažena. Věříme však, že inscenace
předvedená v moderním duchu bude pro diváky lahůdkou, plnou zábavy, scénických
obrazů a zajímavé polemiky o dnešním životě – a to vše bez karatelsky zdviženého
prstu,“ uvedl Černín. Roli Tuláka hrál Petr Klimeš, v hmyzích rolích vystoupili
například
331
332

Martin

Táborský,

Kamila

Srubková,
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Ivana

Petrželová-Lebedová,

Zdeněk Jorda nebo Lukáš Hejlík jako host, Kostas Zerdaloglu, Kamil Koula,
Hana Vaňková a další.333
Premiéra měla podle Jitky Hruškové několik nedostatků. Po úvodní forbínové části
zahajoval děj na jevišti efektní tanec motýlů. „Kamila Srubková pak jako motýlí
samička láká partnera způsobem, jaký by ve fázi namlouvání nezvolila ani samička
lidská,“ psala Hrušková. Podle ní Srubková hystericky uječenou dominantnost občas
přehnala do té míry, že jí nebylo vůbec rozumět. Jako hamižnou hovniválku jí nechal
režisér mluvit kravařským nářečím. „Opavské diváky to velmi pobavilo, a teprve čas
ukáže, jestli se stejně dobře budou bavit i diváci z Kravař.“ Hrušková pochválila výkon
Petra Klimeše v roli Tuláka. Jen závěr hry podle jejích slov vyzněl nepochopitelně.
„Ve spojitosti s naplněním doby života u jepic se naplní i Tulákův čas a on také umírá.
To lze pochopit u starého člověka, jakým by podle představy autorů měl být,
ale už ne u mladého bez příznaků nemoci nebo vyčerpání. Černín tento problém
režijně nedotáhl a diváky s ním neseznámil,“ uvedla Hrušková.334

Premiéru operety Tulák od Rudolfa Piskáčka uvedlo Slezské divadlo 11. prosince.
Známý český operetní skladatel Piskáček studoval skladbu u Antonína Dvořáka.
Za svůj život napsal desítky operet a většina z nich měla premiéru v divadlech,
kde Piskáček působil jako šéf operety nebo dirigent. Mezi jeho nejznámější
operety patří Slovácká princezna, Děvče z předměstí, Perly panny Serafínky
nebo právě Tulák. Ten je považován za druhou nejhranější operetu. Charakterizuje ji
působivá hudba, vděčná titulní postava a libreto s osvědčenou zápletkou, založenou
na

záměně

osob.

Zvláštností

námětu

je

situování

děje

do

amerického

podnikatelského prostředí horní vrstvy, která je ukázána z poněkud negativního
pohledu a jako její protiváha je ukázán Tulák, který v sobě nese zdravé jádro člověka.
Režisérka Jana Andělová – Pletichová do titulní role obsadila Zdeňka Kapla
a Vladimíra Němce. V dalších rolích vystupovali Evžen Trupar nebo Martin Šujan,
Zdenka

Mervová,

Václav

Morys

j.

h.,

Zdeněk

Polda,

Petr

Murcek

nebo Martin Slavík j. h. a další. Dirigentem byl Jan Snítil, v operetě spoluúčinkoval
sbor, balet a orchestr Slezského divadla. Autorem choreografie byl jako host
Jiří Kyselák. Večer před premiérou Tuláka se konal 8. 12. ve sborovém sále
divadla.335

333
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Slezské zemské muzeum
Nejstarší muzeum v českých zemích, jehož ředitelem byl Jaromír Kalus, tvořila
v roce 2005 tato oddělení a pracoviště:
Oddělení

přírodních

paleontologického,

věd

se

botanického,

skládalo

z

mineralogicko-petrografického,

entomologického

a

zoologického

pracoviště.

V roce 2005 došlo k personální změně na pracovišti mineralogicko-petrografickém.
Po odchodu P. Kopy do důchodu nastoupila jako nová kurátorka podsbírky
Lenka Jarošová. Vedoucím oddělení přírodních věd a současně zástupcem
ředitele muzea byl Jindřich Roháček.

Arboretum Nový Dvůr (dále AND) bylo rozsahem svých expozic, spravovaným
majetkem, náklady na provoz, počtem zaměstnanců a plochou venkovních expozic
největším oddělením muzea. Bylo specializovanou botanickou zahradou s množstvím
živých

sbírkových

fondů,

hlavně

dřevin

a

dalších

rostlin.

„Dominantní

sbírkovou kolekcí je dendrologická expozice o ploše 23 ha, kterou doplňovala
do roku 2000 skleníková expozice o ploše 1 300 m²,“ popisovala výroční zpráva.336
V té době bylo AND zrovna v rekonstrukci. Skleníky byly uzavřeny v roce 2000.
Pěstební plochy a expozice v roce 2005 soustřeďovaly okolo 7 000 evidovaných
položek

pěstovaných

rostlin.

Celkový

objem

živé

sbírky

dosahoval

čísla

100 000 položek. Vedoucím AND byl Miroslav Frank. V roce 2005 navštívilo AND
28 551

návštěvníků.

Před

uzavřením

skleníků

v roce

1999

to

bylo

64 176 návštěvníků.

Oddělení společenských věd zahrnovalo uměleckohistorické, archeologické,
národopisné, historické, numizmatické, muzikologické a divadelní pracoviště.
Oddělení jako celek získalo v tomto roce více než 17 tisíc sbírkových předmětů,
a

to

převodem,

sběrem

nebo

koupí.

Jedním

z mimořádně

významných

exponátů byla madona z přelomu 17. a 18. století nizozemské provenience
a dřevořezba nejvýznamnějšího opavského sochaře z 18. století J. G. Lehnera.
Vedoucí tohoto oddělení byla Marie Schenková.

Památník Petra Bezruče (dále PPB) byl druhým největším literárním archivem
v České republice. V roce 2005 zde bylo uloženo 83 literárních fondů z oblasti

336
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Slezska a Ostravska. Stav sbírek k 31. 12. 2005 činil 21 198 přírůstkových čísel,
tj. 198 350 jednotek. V tomto roce přibylo šest přírůstkových čísel, tedy 13 jednotek.
Sbírky PPB se těšily velkému zájmu badatelů, ke studiu jim bylo předloženo
8 200 jednotek. Vedoucí PPB byla paní Alena Chudárková.
Slezský

ústav

SZM

(dále

SÚ

SZM)

byl

autonomním

pracovištěm

Slezského zemského muzea, a to na základě smlouvy mezi Akademií věd ČR
a Ministerstvem kultury ČR z roku 1993. V roce 2005 tvořily SÚ SZM čtyři odborná
oddělení a ústřední knihovna SZM. Ústav měl 30 zaměstnanců, z toho 25 vědeckých
a odborných pracovníků. Jeho ředitelem byl Rudolf Žáček a vědeckým tajemníkem
Dušan Janák. Pod SÚ SZM patřila tato pracoviště: oddělení dějin Slezska
(vedl je Mečislav Borák), oddělení pro výzkum národnostních vztahů a menšin
(vedoucí
Irenou

Tomáš

Staněk),

Korbelářovou

a

dokumentační
oddělení

a

muzeologické

sbírkových

fondů

oddělení

vedené

novodobých

dějin

v Ostravě-Přívoze (vedoucí Miroslava Nosková). Ústřední knihovnu SZM vedla
Zuzana Tichá. Knihovnu tvořily kromě dřívější muzejní a ústavní knihovny také
knihovny Památníku II. světové války v Hrabyni a Památníku Petra Bezruče v Opavě.
Knihovní fond tvořilo více než 279 tisíc svazků včetně rukopisů, prvotisků
a starých tisků. Od října 1999 bylo ve Slezském ústavu otevřeno pobočné
pracoviště Dokumentačního a informačního střediska Rady Evropy v Praze,
které zpřístupňovalo průběžně aktualizované materiály k problematice národnostních
menšin a lidských práv.
Oddělení

prezentační

zajišťovalo

přípravu

a

technickou

realizaci

výstav

a expozic a také provoz základních expozic ve výstavní budově muzea v Opavě,
v Areálu čs. opevnění v Darkovičkách a v Památníku II. světové války v Hrabyni.
Zajišťovalo také propagaci muzea, styk s návštěvníky muzea a médii.

Stěžejním výročím nejen pro muzeum se stalo 60. výročí ukončení II. světové války.
Této události bylo věnováno šest tématicky zaměřených aktivit. S příznivým ohlasem
se také setkala Opavská muzejní noc. Vedoucím oddělení byl Vladimír Pfeffer.

V SZM se konalo v roce 2005 celkem 34 výstav (pět přesáhlo z roku 2004),
z toho 19 vlastních a 10 převzatých. Celkově je navštívilo 116 386 návštěvníků.
V provozu bylo osm stálých expozic, které navštívilo 59 485 osob. Návštěvnost
poklesla oproti roku 2004 o 4 089 osob. Celkově tedy expozice a výstavy navštívilo
175 871 osob, což v souhrnu představovalo pokles oproti roku 2004 o 868 osob.
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Památník II. světové války v Hrabyni stojí na místě nejtěžších osvobozovacích bojů
v rámci Ostravsko-opavské operace. S německou armádou se zde střetla vojska
4. ukrajinského frontu, v jejichž svazku bojovaly také československé jednotky.
Od roku 1992 je Památník součástí SZM. V roce 2000 se stal usnesením vlády ČR
ústředním Památníkem II. světové války v České republice. V roce 2005 bylo
dokončeno vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci Památníku
a byla vypsána veřejná soutěž na jeho rekonstrukci. V tomto roce také začala
příprava na rekonstrukci, začaly se vystěhovávat některé prostory Památníku,
pro návštěvníky byla ponechána stálá expozice II. světové války. Vedoucí Památníku
byla Jana Horáková. Památník byl pro návštěvníky otevřen od 1. května do 31. října
a navštívilo jej 59 489 osob.
Areál čs. opevnění Hlučín-Darkovičky (dále AOD) patřil od svého vzniku,
ale i po začlenění do SZM v roce 1992, mezi vyhledávané muzejní objekty.
Byl součástí Památníku II. světové války.

Mezi výstavy s mimořádným ohlasem patřily:
Blago Crne Gore, která prezentovala mimořádný soubor originálních sbírek
ze života lidu Černé hory v 19. a 20. století (17. 5. – 14. 7. 2005, ve výstavní budově
SZM).

Návštěvnicky

objevnou

se

stala

výstava

ke

200.

výročí otevření

budovy

Slezského divadla nazvaná Opavské divadlo 1805 – 2005, která vůbec poprvé
mapovala celou dvousetletou historii opavské divadla (15. 9. – 31. 12. 2005,
ve výstavní budově SZM).

Arboretum připravilo také množství samostatných výstav. Mezi jinými například
fotografickou výstavu známých i méně známým zástupců říše hub nazvanou
Z říše hub. Odborná spolupráce a fotografie: RNDr. Vít Balner, Mgr. Michal Graca,
RNDr. Iveta Nováková (perokresba), Ostravské muzeum. Výstavní pavilon a výstavní
síň Arboreta Nový Dvůr (1. 1. – 15. 5. 2005).
Doteky minulosti byly výstavou, která se uskutečnila díky spolupráci několika
institucí, kromě jiného tak Velvyslanectví Čínské lidové republiky v ČR. Šlo
o unikátní soubor 100 nejzajímavějších archeologických nálezů posledních sto let
(od 1. 8. do 30. 10. 2005).
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K výročí ukončení II. světové války bylo připraveno Památníkem několik výstav,
například Ostravská operace a osvobození obce Hrabyně. Velkému zájmu
se také těšila výstava Vítězný boj čs. a spojeneckých letců a paradesantní
brigády za II. světové války, která přibližovala boj čs. vojáků po boku spojenců
na východní frontě ve II. světové válce a jejich přímou účast při osvobození
Československa (od 20. 4. do 1. 5. ve výstavní budově SZM).

Tradičně
Ukázka

největší

a

návštěvnicky

činnosti

bojové

Společných

nejvyhledávanější
sil

akcí

České

Armády

byla

republiky

(k 67. výročí květnové mobilizace). Uskutečnila se 27. 5. (generální nácvik)
a 28. května (samotná ukázka) ve spolupráci s Velitelstvím Společných sil
AČR Olomouc a Městem Hlučín.

Národopisné oddělení Slezského zemského muzea připravilo výstavu nazvanou
Čepce,

šátky,

vlňáky

s podtitulem

Malé

nahlédnutí

do

depozitáře

textilu

národopisného pracoviště SZM. Ve výstavní budově SZM byly k vidění ručně
vyšívané čepce, šátky na hlavu, kašmírové šátky, čepce zdobené korálky, kamínky
a barevnými sklíčky, čepce těšínské, horalské a také ukázky krojů z Opavska,
Hlučínska a Těšínska. Výstava byla k vidění od 18. 1. do 30. 4.337

Umělecká agentura Karla Kostery
Nový kalendářní rok zahájila Umělecká agentura Karla Kostery koncertem
Janáčkovy filharmonie 29. ledna v minoritském klášteře. Do Opavy přivezla
filharmonie okolo padesáti členů a také sólisty z Řecka, Německa, Rakouska
a Koreje, kteří se v Ostravě účastnili mezinárodních hudebních kurzů. Uměleckým
ředitelem

hudebních

kurzů

a

současně

šéfdirigentem

filharmonie

byl

Rostislav Hališka. Na programu byly ukázky tvorby skladatelů C. Saint – Saënse
(violoncellový koncert), Ch. de Bériota (koncert pro housle), symfonie F. Schuberta
a nechyběla ani česká tvorba – ukázky z Lašských tanců Leoše Janáčka.

V březnu
Janáčkovy

se
komorní

uskutečnil
filharmonie

v minoritském
Ostrava.

Na

klášteře
programu

byly

koncert
skladby

G. Rossiniho, W. A. Mozarta, C. Saint-Saënse, A. Dvořáka a další. Jako sólisté
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vystoupili

Eliška

Kupková

(klavír),

Martina

Bačová

(housle),

dirigentem

byl Rostislav Hališka.
Hudební trio ze Španělska Trio Bilbao pozval Karel Kostera do Opavy 17. března.
Soubor tvořili Luis Alberto Requejo (klarinet), Richard Vandra (violoncello)
a Flora Gomez (klavír). Trio vzniklo v roce 1998. Má ve svém repertoáru skladby
W. A. Mozarta, F. Mendelssona, L. van Beethovena, J. Brahmse a dalších.338
Vystoupení dalšího tria, tentokrát s názvem Trio Melodia Ensemble připravila
agentura Karla Kostery na 14. dubna. Trio tvořili dramatická mezzosopranistka
evropského

významu

Marion

Seidel,

violoncellista

Wolfgang

Lehner

(jeho rodiče pocházeli z Opavy) a klavírista Rainer Armbrust. Na programu byly
sólové skladby pro violoncello, zazněly také skladby Wagnera, Offenbacha, Händela
a dalších.339

Agentura Karla Kostery ve spolupráci s dalšími institucemi připravili na tento rok
první ročník festivalu Opavská dětská píseň. Konal se 18. května.340

Karel Kostera nezahálel ani o prázdninách. Do kulturního domu Na Rybníčku pozval
23. července hned dvě tělesa. Komorní filharmonii a pěvecký sbor korejské
televize a rozhlasu. Komorní filharmonie sestávala z českých i zahraničních
hudebníků a vedl jí rumunský dirigent Radu Popa. Dětský korejský sbor zazpíval
opavskému publiku v rámci svého evropského turné.341

Celkem už sedmý ročník Mezinárodního festivalu duchovní hudby Opava 2005
pořádala Agentura Karla Kostery v říjnu. Kromě jiného mohli diváci vidět vystoupení
lužickosrbského mužského pěveckého sboru Delany s dirigentem Pavlem Šoltou
prvního října či koncert slovenského varhaníka Marka Vrábela a flétnistky
Moniky Štreitové v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie 6. října. Festival pak
uzavřelo vystoupení polského sboru Polonia Harmonia v kostele sv. Vojtěcha
8. října.342
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Pro adventní čas připravil Karel Kostera hned několik koncertů, a to 10. a 11. prosince
ve slovenské Prievidzi, 14. prosince v kostele v Neplachovicích a 17. prosince
v Leskovci nad Moravicí. Dne 13. prosince se v kině Mír uskutečnil koncert
Hradišťanu s Jiřím Pavlicou a 22. prosince vánoční koncerty pro studenty opavských
škol v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

Vánoční koncert se konal v pondělí 26. prosince v kostele sv. Vojtěcha
na Dolním náměstí v Opavě. V programu účinkovali Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice,
Chrámový

sbor

Opava,

PS

Stěbořice,

sólisté

členové

a

orchestru

Slezského divadla v Opavě. V hlavním programu zazněla Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby Hej, mistře.343

Zemský archiv
Součástí

Zemského

archivu

Opava

(ZA

Opava)

je

od

roku

2002

také

Státní okresní archiv Opava (o něm bude pojednáno níže). V čele ZA Opava
stál v roce 2005 PhDr. Karel Müller. V objektu ZA Opava na Sněmovní ulici probíhaly
v tomto roce stavební úpravy. „Na Sněmovní jsme vyměnili všechna okna
na vnitřní fasádě do dvora,“ upřesnil ředitel Müller.

Zemský archiv v Opavě je třetím nejstarším a také třetím největším státním archivem
v České republice. Plní funkci státního oblastního archivu pro území bývalého
Severomoravského kraje, současně je však také historickým zemským archivem
pro bývalé vévodství slezské. Tato skutečnost se významně odráží jak ve skladbě
dokumentů v archivu uložených, tak i ve vlastní organizaci instituce, tvořené centrálou
v Opavě a pobočkou v Olomouci. Od roku 2002 jsou organizačními články
archivu také všechny státní okresní archivy na teritoriu Moravskoslezského
a Olomouckého kraje. Zemský archiv dále metodicky řídí Archiv města Ostravy
a další akreditované archivy zřízené v uvedených dvou krajích.344

V roce

2005

aktivitách

a

se

zaměstnanci

výzkumech.

Byl

ZA

Opava

to

například

podíleli

na

výzkum

mnoha

odborných

bohemik

v polském

Státním archivu v Katovicích a v pobočce v Pštině v říjnu 2005, kterého se mimo jiné
účastnil pracovník ZA Opava Pavel Šrámek.

343
344

Hláska č. 12, 2005, str. 11
Viz web ZA Opava: http://www.archives.cz/zao/za_opava/index.php
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V ZA Opava se uskutečnilo 13 exkurzí ze Slezské univerzity v Katovicích, českých
vysokých, středních i základních škol, Klubu za starou Opavu. Celkově do archivu
zavítalo asi 450 účastníků.

V tomto roce se také na budově centrály na Sněmovní ulici v Opavě konalo
13. května hasičské námětové cvičení.345

Státní okresní archiv
Státní okresní archiv Opava (SOkA Opava) byl ustaven k 1. 1. 1956 a k tomuto datu
byl také jmenován okresní archivář. Jeho místo však zůstalo neobsazeno. Historie
SOkA se prakticky začíná odvíjet až od 1. října 1957, kdy na místo vedoucího
okresního archivu nastoupil promovaný historik Jaroslav Bakala.

SOkA sídlil na různých adresách a v různých objektech. První prostory získal
v suterénu

tehdejší

budovy

ONV

v Opavě

na

Bezručově

náměstí

14.

Později se hlavním pracovištěm stal objekt na Otické ul. č. 15 a od roku 1979 je
centrálním pracovištěm archivu „červený kostel“ na Lidické ulici.
Od roku 1991 stojí v čele archivu ředitelka Marta Medková. Od 1. srpna 2002
se SOkA stal vnitřní organizační jednotkou Zemského archivu v Opavě.346

Budova archivu na Lidické ulici se v roce 2005 dočkala zásadnějších stavebních
úprav. „Byla kompletně vyměněna střešní krytina budovy, vyměněny vstupní dveře
i

vrata.

Přestropením

dosavadní

vnitřní

haly

vznikla

nová

badatelna

s šesti místy pro studium archiválií,“ upřesnil ředitel Zemského archivu v Opavě
PhDr. Karel Müller.

Pracovníci SOkA Opava se podíleli na výstavách: Opavské divadlo 1805 – 2005
ve

Slezském

zemském

muzeu

v Opavě

(15.

9.

2005

–

1.

1.

2006),

100 let městské dopravy v Opavě (Městský dopravní podnik Opava) v Domě umění
v Opavě (21.10. – 30. 11.). Do SOkA Opava také zavítaly tři exkurze ze středních
škol.

345
346

Zpráva o činnosti za rok 2005, str. 59-60
viz web: http://www.archives.cz/zao/opava/index.php
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Počet badatelů za rok 2005 byl ovlivněn uzavřením badatelny archivu po dobu
tří měsíců (červenec – září) z důvodu stavebních prací v objektu.347

Různé
Na základě pozvání Velvyslanectví České republiky v Alžíru provedl známý opavský
varhaník Tomáš Thon 3. února v bazilice Notre-Dame d´Afrique v Alžíru skladbu
Petra Ebena Labyrint světa a ráj srdce. Jednalo se o velmi významnou kulturní akci,
která měla upevnit v Alžírsku povědomí o kulturní vyspělosti České republiky,
jak konstatoval Mgr. Jan Czerný, kulturní atašé ambasády v Alžíru. Nad koncertem
převzal patronát alžírský arcibiskup Henri Teissier. Skladba Petra Ebena byla
opavskému publiku známá z provedení Tomáše Thona v říjnu roku 2004
ve

spolupráci

s

Markem

Ebenem.

Alžírský

projekt

zahrnoval

spolupráci

se třemi místními recitátory ze souboru ARTISSIME (Amine Idjer, Chahinez Yagoubi
a Samir Ammar-Khodja), kteří recitovali Komenského texty francouzsky. Varhaníka
Tomáše Thona oslovila multikulturnost a zajímavá symbióza náboženských směrů
v charakteru provedení: koncert se konal v muslimské zemi, v katolické bazilice
s texty Komenského – biskupa Jednoty bratrské. A tyto texty interpretovali muslimové
za přítomnosti alžírského kardinála. U varhan Tomáši Thonovi asistoval registrátor
z Nizozemí. Varhany francouzské firmy Mutin Cavaillé-Coll v alžírské bazilice jsou
jediné v zemi, mají velkou historickou hodnotu a hrával na ně významný francouzský
hudební skladatel Camille Saint-Saëns. Příprava koncertu měla i svá „africká“
specifika – bylo třeba naladit jazýčkové píšťaly varhan, neboť nejbližší varhanář je
ve Francii a přilétá na servis jednou ročně. V naplněné bazilice byli přítomni zástupci
diplomatických sborů včetně velvyslanců z mnoha zemí.348 „Dílo inspirované
Janem Amosem Komenským se mnou recitovali tři alžírští umělci. Bylo to symbolické,
když muslimští herci recitovali dílo křesťanského autora v katolické bazilice,“ svěřil se
po návratu z Alžíru Tomáš Thon. Podle svých slov se domů vrátil s pocitem,
že tamějším lidem přinesl něco jedinečného z evropské humanitní kultury.349
V neděli 8. května měla opavská veřejnost znovu možnost zhlédnout provedení
dětské opery Hanse Krásy Brundibár. Tato opera se během druhé světové války
hrála více než padesátkrát v terezínském ghettu, kam její klavírní výtah propašoval
Rudolf Freudenfeld, který operu s dětmi pražského židovského sirotčince před válkou
347

Zpráva o činnosti za rok 2005, str. 63
Hláska č. 3, 2005, str. 6
349
OHR, 22. 2. 2005, str. 3
348
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nacvičoval. Ve Sněmovním sále minoritského kláštera operu Brundibár koncertně
předvedl dětský pěvecký sbor Domino z Opavy pod vedením sbormistryně
Ivany Kleinové. Domino má k této opeře velmi blízko. V roce 2001 ji několikrát zpívalo
společně s francouzskými dětmi pěveckého sboru Capriccio Nevers v rámci projektu
Hudba a vzpomínky. V roce 2002 se uskutečnila opavská premiéra Brundibára
ve Slezském divadle rovněž za účasti francouzských dětí. Na podzim téhož roku
pak oba pěvecké sbory předvedly tuto operu v Radě Evropy ve Štrasburku
v rámci konference Nezapomeňte na holocaust za účasti ministrů školství
z více než 40 evropských zemí.350

Město

Opava

se

již

posedmé

výrazněji

pořadatelsky

zapojilo

do Evropského svátku hudby v ČR, který proběhl tentokráte ve třech dnech
a vyvrcholí tradičně v den letního slunovratu. Svátek hudby je ojedinělou slavností,
která

nabízí

veřejnosti

setkání

s

různými

hudebními

žánry.

Hudba

jde

v tento den za lidmi a je prezentována na veřejně přístupných místech –
v parcích, zahradách, ulicích, náměstích. Všechny koncerty jsou pro veřejnost
zdarma. Opavským pořadatelem bylo Statutární město Opava ve spolupráci
s agenturou

A

production

Martina

Žižlavského,

sdružením

Werichovci

a Domem dětí a mládeže v Opavě.
V pátek 17. června od 18 hodin patřilo Dolní náměstí opavským a ratibořským
rockovým kapelám. Vystoupily ratibořské kapely Funk 4 Fun, Parking, Przecinek
a opavské kapely Peří, Batiq Tanga a Expedice Apalucha.
V neděli 19. června připravilo od 14 hodin v zahradě a Sněmovním sále minoritského
kláštera

sdružení

Werichovci

program

k

„stoletinám“

Jiřího

Voskovce

a Jana Wericha. Návštěvníci mohli slyšet Orchestr mladých z Dolního Benešova,
vokální skupinu Sluníčko z Bohumína, taneční soubor ZUŠ V. Kálika, písničky
a dialogy Voskovce a Wericha v podání členů sdružení Werichovci a sedm dětských
pěveckých

sborů.

Od

18

hodin

vystoupil

v sále

minoritského

kláštera

Richard Pogoda se samostatným programem písniček Voskovce, Wericha, Ježka
a ukázek předválečných filmů na velkoplošném videu.
V úterý 21. června patřilo od 16. hodiny pódium na Dolním náměstí souborům
Domu dětí a mládeže v Opavě. V programu vystoupila cimbálová muzika ZUŠ,

350

Hláska č. 5, 2005, str. 4
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folklórní soubory Úsměv a Vrtek, taneční soubor Puls se stepařským i tanečním
vystoupením, bubenická škola DDM a další.351
Opavský sochař a pedagog Střední umělecko-průmyslové školy Daniel Klose
se

účastnil

projektu

křížové

cesty,

která

povede

ke

slavnému

Betlému

Matyáše Bernarda Brauna ve východočeském Kuksu. Pro tento projekt Klose tvořil
sousoší Zvěstování. Projekt křížové cesty navazoval na myšlenku hraběte
Františka Antonína Šporka, který zámek vlastnil před více než dvěma sty lety.
Plánoval

tehdy

výstavbu

cesty,

ale

kvůli

sporům

se žírečskými

jezuity

k tomu nakonec nedošlo. Iniciátorem současného projektu bylo občanské sdružení
Křížová cesta v čele se sochařem Vladimírem Preclíkem. Na realizaci se podílelo
14 autorů z celé republiky, mimo jiné Jan Koblasa nebo Stanislav Hanzlík. Zmíněný
Daniel Klose pro projekt vytvářel sousoší tří andělů. Šlo o moderně pojaté skulptury
měřící více než tři metry, které měly místo křídel rakety.352

351
352

Hláska č. 6, 2005, str. 10
OHR, 20. 12. 2005, str. 5
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NÁBOŽENSKÝ ŽIVOT
V této kapitole si všímám jen nejdůležitějších událostí, které měly alespoň minimální
přesah

vně

v Opavě

jednotlivých

sídlily

církví

a

evangelické

náboženských

společností.

Československé

sbory

V roce

církve

2005

husitské,

Českobratrské církve evangelické, dále pak Římskokatolická farnost Opava
a její jednotlivé farní úřady a rovněž kongregace Milosrdných sester III. řádu
sv. Františka v Opavě.

Římskokatolická církev
Farní

úřad

u

Panny

Marie

byl

současně

sídlem

celého

opavského

děkanátu (na území města Opavy sem patřily kromě Panny Marie farní úřady
u sv. Ducha, v Opavě-Jaktaři, v Kylešovicích, Komárově a Opavě-Kateřinkách).
Farní úřad u Panny Marie také spravoval konkatedrálu Nanebevzetí Panny Marie,
kostel svatého Vojtěcha, kostel svaté Hedviky a kostel Nejsvětější Trojice.
Od

prvního

července

byl

správcem

farnosti

při

konkatedrále

Nanebevzetí Panny Marie v Opavě a děkanem opavského děkanátu ustanoven
otec Pavel Cieslar. Do té doby působil jako farář v Orlové a jako děkan v Karviné.
Dosavadní děkan Mons. Josef Veselý odešel na odpočinek.
V polovině roku začala oprava báně na jižní věži konkatedrály.

V září se konala diecézní pouť ministrantů, které se účastnilo asi 500 ministrantů
z celé ostravsko-opavské diecéze. Hlavním pořadatelem byla farnost Panny Marie.
Pouť sestávala ze mše a různých úkolů a znalostních soutěží pro skupiny ministrantů.
Jednadvacátého října se usazovala makovice na báň jižní věže. Děkan Pavel Cieslar
spolu s primátorem města Zbyňkem Stanjurou do ní uložili dokumenty, které měly
budoucím generacím přiblížit naši současnost. Na opravě věže konkatedrály
se

podílela

firma

WINRO,

s.

r.

o.

Celkové

náklady

se

vyšplhaly

na více než 4 milióny korun. Na opravu přispělo i ministerstvo kultury, krajský úřad,
město Opava (1,27 miliónu korun) a část nákladů pokryly i sbírky a dary věřících. Věž
dostala nový krov, nové zlacení, korouhve aj.
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Farní úřad Opava-Jaktař byl spravován z farnosti Panny Marie Opava. Začátkem
ledna 2005 se na faru nastěhovali manželé Křížovi. Začalo také jednání se zástupci
Slezské

univerzity

v Opavě

o

převzetí

knihovny

Dr.

Vladimíra

Neuwirtha

do jejich správy, přičemž majitelem by nadále zůstalo Biskupství ostravsko-opavské.
Farnost Opava-Kylešovice jako samostatná farnost vznikla v roce 1872. První kostel
zasvěcený

svatému

Janu

Nepomuckému

postavili

občané

Kylešovic

v roce 1818.353 Stavba byla bohužel poničena válkou a byla následně stržena.
V roce 1994 byl postaven nový kostel podle návrhu architekta Jana Kováře.

Nový rok 2005 byl zahájen v sobotu 1. ledna bohoslužbou. Administrátorem farnosti
byl páter Václav Koloničný, současně farář ve Slavkově a administrátor v Litultovicích.
Kronikářkou farnosti byla Marie Augustinová.

Podle kroniky zemřel 7. března 2005 zdejší farník Josef Knop, pohřeb se konal
12. března. „Byl velmi aktivní při práci na farním i občanském poli. Sám pomáhal
se stavbou kylešovského kostela i ve dnech velmi horkých, nedbal na únavu
a nepohodlí, také přispíval finančními dary – třeba i při zhotovení zvonů.“354
Jeden ze zvonů proto nese jeho jméno.

Od

1.

července

Waldemara

zde

Wozniaka.

sloužící
Ten

otec

postupně

Václav
začal

dostal

přebírat

k ruce

některé

kaplana
povinnosti,

protože otec Václav měl na starosti ještě fary ve Slavkově a Litultovicích
a k těmto povinnostem se přidružily i zdravotní problémy.

V roce 2005 zemřelo 30 lidí ze zdejší farnosti, konaly se 3 svatby a 10 křtů. Farnost
měla v té době okolo 300 věřících.

Evangelická církev
Českobratrská církev evangelická
Farářem sboru byl bratr Jan Lukáš. V neděli 19. června se konala konfirmační
slavnost. V tomto roce měl sbor tři konfirmanty: Pavla Kupku, Lukáše Rychtu

353

Podrobnosti viz publikace Petra Tesaře: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Kylešovicích.
Vydala Římsko-katolická farnost Opava-Kylešovice, 2007.
354
Pamětní kniha farnosti Opava-Kylešovice.
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a Jonáše Tramplera. O víkendu 11. a 12. června proběhlo v Zábřehu na Moravě
setkání rodin krajského seniorátu.

V září (17. 9.) se konal sborový zájezd do Kroměříže a okolí. Konání zájezdů
po zajímavých místech Moravy a Slezska spojené s návštěvami bratrských
evangelických sborů se pro sbor stalo již hezkou a užitečnou tradicí. Organizací
zájezdu byl pověřen na schůzi staršovstva bratr Antonín Plachý a podle vyjádření
členů sboru se svého úkolu zhostil výtečně.

Československá církev husitská
Církev v tomto roce negativně poznamenaly události ve vedení církve, které skončily
odstoupením ThDr. Jana Schwarze z funkce patriarchy.

Náboženská obec v Opavě (dále jen NO) v tomto roce zakoupila do opavské
modlitebny nové elektrické varhany v ceně 20 000 Kč, instalovala také nové topení
a byla provedena řada oprav také na budově Husovy kaple v Hradci nad Moravicí.
Žádosti o finanční příspěvek magistrátu města Opavy nebylo opět vyhověno
pro nedostatek peněz.

„Matici slezské a Slezské univerzitě jsme věnovali velké množství cenných vědeckých
knih z pozůstalosti po zemřelém členu církve Bořivoji Lencovi,“ uvedla výroční zpráva
sboru.

V rámci ekumeny se podařilo zahájit bohoslužby v nemocnici, prozatím dostal sbor
k dispozici čekárny urologických ambulancí, které jsou v neděli mimo provoz. „Určili
jsme si harmonogram, kdy která z opavských církví (vyjma Církve římskokatolické,
která účast odmítla) bude mít službu. První bohoslužbu měl Jan Lukáš, farář ČCE.
Zúčastnilo se asi 15 osob, což nebylo špatné jak na první setkání,“ zhodnotila farářka
církve Ladislava Svobodová.355

355

Výroční zpráva Náboženské obce Církve československé husitské v Opavě, str. 1
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SPORT A TĚLOVÝCHOVA
Atletika
V bratislavské hale Elán proběhlo 5. února mistrovství Moravy a Slezska v halové
atletice všech kategorií bez mladšího žactva. O týden dříve proběhlo mistrovství
Moravy a Slezska ve vícebojích a vrhu koulí v olomoucké hale a staršího žactva
ve vítkovickém tunelu. Atleti Sokola Opava získali 33 medailí, o osm více než loni.
V ženách zvítězila v běhu na 3 000 m Hana Slaninová a stříbro na 1 500 m
si vyběhala Jaroslava Pokorová. V juniorech vyhrál tyč Pavel Riemel a trojskok
Václav Ciminga, který si taktéž vyskákal stříbro v dálce. Pavel Roman byl stříbrný
v běhu na 60 m překážek a stejně tak Martin Hrubovský ve skoku o tyči. V juniorkách
vyhrála v běhu na 1 500 m Radmila Vaculová a Barbora Kaprálková ve skoku o tyči.
Nejvíce medailí vybojovali dorostenci. Tři zlaté Jan Kudlička, a to ve výšce, tyči
a sedmiboji, zlato má i Jakub Holuša v běhu na 3 000 m. Stříbro patří
Martinu Gebauerovi ve výšce a Adamu Tichému ve skoku o tyči. Bronzoví byli
Robin Thomas v běhu na 1 500 m a Ondřej Celta ve skoku o tyči. V dorostenkách
zvítězila Marie Drösslerová v běhu na 3 000 m. Dvě stříbrné získala Zuzana Málková
v běhu na 800 m a v pětiboji, bronzovou získala ve skoku o tyči. Další dva bronzy má
Kateřina Musilová v běhu na 800 m a ve skoku o tyči. V kategorii starších žáků zvítězil
v běhu na 3 000 m Jan Novák, na druhém místě byl Jakub Janík a na třetím
Ondřej Škrabal. Jan Jurečka má třetí místo ve skoku o tyči. Ve starších žákyních jsou
stříbrné Petra Kozelková ve skoku o tyči, Markéta Smoleňová ve vrhu koulí
a Markéta Figeczká ve skoku do dálky. Bronzové byly Bára Kramná ve skoku o tyči
a Michaela Kociánová ve vrhu koulí.356
Mladí atleti Sokola Opava zářili na halovém mistrovství České republiky dorostu
a juniorů v pražské hale Olymp. Získali devět medailí, a tím v konkurenci
více než 100 startujících družstev zaujali 2. místo v celé ČR. Mezi největší osobnosti
celého mistrovství se svými výkony zařadil Jan Kudlička, který k vítězství
ve skoku o tyči přidal i český halový rekord (492 cm), čímž splnil limit na MS 17letých
v Maroku a vybojoval i stříbrnou medaili ve skoku vysokém. Také další reprezentant
Sokola – Jakub Holuša se zapsal mezi hrdiny mistrovství, když zásluhou vítězství
v bězích na 3 000 m a 1 500 m byl nejúspěšnějším vytrvalcem celých závodů.
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Zvláště suverénní byl v běhu na 3 000 m, kde většinu soupeřů předběhl o celé kolo
a druhému v pořadí „nadělil“ celých 20 vteřin. Dalšími vítězi z mladých Opavanů
se stali dorostenec Lukáš Holuša, přesvědčivý vítěz na 5 000 m chůze a junior
Pavel Riemel ve skoku o tyči. Medailovou sbírku doplnila stříbrná štafeta v běhu
na 4 x 200 m ve složení P. Vaněk, L. Mendel, J. Kudlička a L. Hudeczek, bronz
vybojovali P. Vaněk (200 m) a V. Ciminga (trojskok). „Nesmíme zapomenout
ani na D. Herbera – stříbrného medailistu v chůzi na 5 000 m, startujícího v barvách
SK

Prestar

Opava.

Všichni

úspěšní

opavští

reprezentanti

jsou

absolventi

ZŠ Englišova, největší líhně mladých atletů v celé ČR,“ doplnil trenér Jan Škrabal.357
Tak, jako se mladí atleti v minulých týdnech zúčastnili mistrovství České republiky,
tak

se 12.

února utkali v atletické hale Elán v Bratislavě

starší atleti

na Mistrovství České republiky v atletice veteránů. I zde měla Opava své zástupce.
V kategorii W 50 to byla Anna Konečná ze Sokola Opava, která v běhu na 60 m
časem 10,26 sek a s počtem bodů 739 dosáhla výborného republikového výkonu.
Mužské

zastoupení

tvořila

dvojice

Vladimír

Klapetek

v

kategorii

M

45

a Pavel Konečný v kategorii M 50 ze Slezanu Opava. Vladimír Klapetek obsadil
v běhu na 60 m 3. místo časem 8,15 sek s 848 body a v běhu na 200 m 4. místo
časem 26,36 sek s 825 body. Pavel Konečný obsadil 3. místo v běhu na 200 m
časem 27,95 sek a se 778 body dosáhl pouze dobré republikové úrovně. V běhu
na 60 m se však 2. místem zařadil mezi kvalitní evropské závodníky časem 8,10 sek
s 853 body.358
Úplnou kolekci medailí si z halového mistrovství České republiky žactva v Praze
přivezli sokolští atleti ze Základní školy Englišova. O jejich úspěších referoval ředitel
ZŠ Englišova a trenér Jan Škrabal v Hlásce. Nejlepší formu z celé ČR
na nejdůležitějších halových závodech v roce prokázala Karolína Holušová, vítězka
běhu na 800 m. Stříbrnou medaili získal Petr Rucký v běhu na 1 500 m a bronzový
stupínek obsadila Markéta Smoleňová ve vrhu koulí. Čtvrtá místa vybojovali
Jan Novák (3 000 m), Marie Ozaniaková (3 000 m chůze) a štafeta na 3 x 300 m
ve složení: Karolína Holušová, Markéta Figeczká a Markéta Mašková. Posledně
jmenovaná skončila pátá v běhu na 1 500 m. K výrazným úspěchům mladých
opavských atletů přispěl i Jiří Malysa, junior (SK Prestar Opava), vítěz na 3 000 m
chůze. Posledním halovým mistrovstvím ČR atletů bylo klání nejlepších vícebojařů,
kde opět zářili atleti Sokola Opava. Jan Kudlička, vítěz sedmiboje v kategorii
357
358

Tamtéž.
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dorostenců, sahal i po českém rekordu, za kterým zaostal o pouhých 18 bodů.
Bronzová skončila Kateřina Musilová v pětiboji dorostenek.359
Velkým úspěchem pro atlety Sokola Opava skončilo mezistátní utkání Maďarsko –
Slovensko – Česká republika dorosteneckých družstev, které proběhlo ve dnech
10. až 12. června na národním stadionu v maďarské Budapešti. Již nominace
pěti odchovanců ze ZŠ Englišova ukázala, kde je největší líheň atletů v ČR. Opavští
dorostenci nezklamali důvěru do nich vloženou ani ve vlastním závodě a výrazným
způsobem se podepsali pod závěrečný účet soutěže, který byl: 1. místo – ČR,
2. místo – Maďarsko, 3. místo – Slovensko. Výsledky opavských atletů byly tyto:
2 000 m překážek – 1. místo J. Holuša, skok o tyči – 1. místo J. Kudlička,
skok daleký – 1. místo L. Hudeczek, 5 km chůze – 5. místo L. Holuša. Ve vítězné
štafetě na 4 x 400 m běžel na druhém úseku P. Vaněk, který skončil s druhým
nejlepším časem.360
Poslední červnový víkend se na stadionu AK Hvězda SKP Pardubice konalo
Mistrovství České republiky v atletice na dráze. Šampionát byl vypsán
pro dorostenecké a juniorské kategorie. Členové opavského Sokola z něj přivezli
osm medailí. Nejúspěšnějším členem týmu byl Jan Kudlička, který získal čtyři zlaté
medaile. Jednu z nich získal za vítězství ve skoku vysokém výkonem 204 cm,
další zlato získal skokem o tyči výkonem 481 cm, ve skoku dalekém vytvořil výkonem
735 cm nový rekord mistrovství ČR na dráze. Poslední zlato patřilo Kudličkovi
za štafetu 4 x 400 m. Spolu s ním běželi Holuša, Hudeczek a Vaněk.361

Vrcholem sezóny pro atlety Sokola Opava Jakuba Holušu a Jana Kudličku bylo
mistrovství světa sedmnáctiletých v Marrakeshi v africkém Maroku. Odchovanci
sportovních tříd ZŠ Englišova získali v tomto roce po pěti titulech mistra
České republiky. Do Afriky spíše mířili na zkušenou, společně s nimi se mistrovství
účastnilo 2 000 sportovců ze 178 zemí světa. Jakub Holuša, jehož trenérem je
Jan Škrabal, si splnil svůj cíl již při náročných rozbězích v běhu na 2 000 metrů.
V druhém nejlepším čase české historie postoupil jako jediný Evropan do finále.
„V něm Jakub časem 5:43,39 nejen získal bodované 8. místo pro Českou republiku,
ale překonal i 24 let starý český rekord na této trati,“ upřesnil Jan Škrabal.
Ani Jan Kudlička ve skoku o tyči svým výkonem nezklamal. Zařadil se
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do dvanáctičlenného finále. V souboji s nejlepšími atlety světa obsadil výkonem
505 cm 6. místo.362

Vynikajícího

úspěchu

dosáhl

nadějný

atlet

Sokola

Opava

Jakub

Holuša

na Poháru mistrů evropských zemí v Bělehradě. Jako jediný reprezentant
z České republiky dokázal zvítězit v souboji s evropskou elitou a ve své oblíbené
disciplíně 2 000 m překážek nechal za sebou všechny favority z běžecky vyspělých
zemí. Úspěch je o to cennější, že Holuša je teprve dorostenec, ale v závodě porazil
soupeře i o dva roky starší. V případě Jakuba se jedná opravdu o mimořádný talent
české atletiky a svědčí o tom i jeho předcházející vítězství na mistrovství ČR
do 22 let, kde nenašel přemožitele ani u o pět let starších soupeřů (zvítězil na trati
3 000 m překážek). Na tomto mistrovství mu velice dobře „sekundoval“ další nadějný
sokolský atlet, Honza Kudlička, který skončil ve skoku o tyči na stříbrné pozici.
V letošním roce se atletům Sokola Opava opravdu dařilo, o čem svědčí i umístění
z mistrovství ČR žactva. Petr Rucký zvítězil v běhu na 1 500 m a na 1 500 m
překážek skončil druhý. Stříbrnou příčku obsadil i Radovan Komár v oštěpu, bronzová
skončila Markéta Mašková v běhu na 1 500 m. Nejvíce umístění bylo
na čtvrté pozici – obsadili ji Markéta Smoleňová (koule, kladivo), Karolína Holušová
(800 m), Filip Čermák (oštěp), Honza Novák (3 000 m), Petra Kozelková (tyč)
a Petr Rucký, Radim Kaller a Petr Pomp (štafeta 3 x 300 m). Opavskou medailovou
sbírku doplnil vítězný Jiří Malysa z Prestaru Opava (3 000 m chůze).363

Basketbal
V sezóně 2004/2005 hráli opavští basketbalisté Matonni NBL. V lednu podlehli celku
USK Praha na Folimance 65:89. Opavané se tak ocitli na 12. místě tabulky s pouhými
17 body. Čelo tabulky vedl Nymburk, za ním byl Prostějov, na třetím místě celek
A Plus Brno a například Kunín byl na pátém místě.364

Basketbalisté zažili 22. ledna další prohru, tentokrát na palubovce celku A Plus Brno.
Slezané opět propadli ve střelbě a celkově prohráli o 20 bodů. S osmnácti body
se drželi na posledním místě tabulky.365
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Pěkně potrápili Opavané na domácí půdě vedoucí celek tabulky Nymburk. Úřadující
mistr se na vítězství nadřel. Nakonec porazil opavský celek 81:68.366

Důkaz, že opavský basketbal žije, podali opavští hráči v utkání 12. února na domácí
půdě. V boji o holý život s týmem Pardubic nakonec zvítězili 91:80. První poločas
zvládli lépe hosté, kterým se dařilo hlavně ve střelbě trojek. Ve druhé půli převzali
otěže hry Opavané. Díky velké bojovnosti svěřenců trenéra Davida Klapetka nakonec
dotáhli utkání do vítězného konce. V tabulce měli po tomto kole 22 bodů
a stále se drželi na posledním místě tabulky.367

Opavané nestačili na nováčka basketbalové Matonni NBL – Prostějov. Podlehli mu
76:96.

Za

Opavany

nemohly

nastoupit

dvě

opory

týmu,

David

Panáček

a Jakub Blažek, oba z Prostějova. Jejich hostování v Opavě bylo podmíněno tím,
že nenastoupí proti „svým“. Opava byla s 24 body na chvostu tabulky – na 12. místě.
Prostějov se naopak držel na druhé příčce.368
Velice blízko druhému vítězství v řadě měli opavští basketbalisté koncem února
na palubovce celku NH Ostrava. Celé utkání vedli, přesto odešli v poslední sekundě
poraženi a utkání skončilo stavem 60:62. Opava byla na šestém místě tabulky
s 27 body.369

Opava doslova smetla 13. března brněnské Housery na domácí palubovce
s výsledkem 105:85.370

Spekulovalo se o tom, že v sezóně 2005/2006 Opava zřejmě nebude hrát první
basketbalovou ligu. Klub měl po sestupu z Matonni NBL zájem koupit prvoligovou
licenci od týmu Sadské, ale jednání nebyla dotažena do konce. Padla také naděje
na získání licence od týmu Houseři Brno. Opava měla zájem o jejich licenci,
ale pouze bezplatně. Na to Brno nepřistoupilo. Svěřenci trenéra Davida Klapetka
se přes tyto vyhlídky svědomitě připravovali na nadcházející sezónu.371

V rámci přípravy na novou sezónu se Opavané objevili na domácí palubovce
v zápase proti slovenské Spišské Nové Vsi. Zápas nad celkem slovenské nejvyšší
366
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soutěže vyhráli 79:61. „Brali jsme to jako jednu z generálek na nadcházející sezónu,“
podotkl po utkání trenér David Klapetek. V opavské sestavě se střelecky dařilo
Dušanu Snopkovi, který zaznamenal 28 bodů, šestnáct bodů dal Blažek a třináct
Čarnecký.372

Novou sezónu rozjeli opavští basketbalisté senzačně. Úspěšně zahájili cestu
za návratem do nejvyšší soutěže. Na domácí palubovce o víkendu 24. a 25. září
zdolali rozdílem třiceti bodů týmy Plzně (111:81) a Domažlic (92:62). V zápase s Plzní
exceloval domácí Jakub Blažek, který nastřílel sedmatřicet bodů.373
Šedesáté výročí, stejně jako opavská atletika, slavil v roce 2005 i basketbal.
Košíková byla v Opavě svěřena Milanu Palisovi a v průběhu dvou sezón
po roce 1946 byl položen základ organizované košíkové v Opavě. Palisa sestavil
pět družstev. Vznikla družstva mužů, starších a mladších dorostenců, družstvo žen
a dorostenek. Důkazem, že se košíkové daří, byl vznik silného tandemu
Sokol Opava a tehdejší reálné gymnázium Opava, odkud byly rekrutovány ženské
i mužské složky pro basketbal. Většina utkání se hrála v tělocvičně zmíněného
reálného gymnázia. Téměř všichni muži a dorostenci se současně věnovali atletice.
Milan Palisa inicioval stavbu prvního letního hřiště na košíkovou na Tyršově stadionu
v Opavě. Družstva se dobře umisťovala v tehdejších krajských soutěžích. Úspěchem
bylo třetí místo v košíkové na všesokolském sletu v Praze. Z hráčů košíkové,
kteří se současně věnovali atletice jmenujme například: Zdeňka Hoffmana,
Milana

Zlámala,

Vladimíra

Klimta,

Vladimíra

Gatnara,

Jana

Cabela

nebo Miroslava Cetla nebo Vladimíra Metze.374

Po dvou vítězstvích na domácí půdě byli opavští basketbalisté na 4. místě tabulky
druhé ligy. V sobotu 29. září hostili Opavané celek Proton Zlín, za domácí nastoupil
i hrající trenér David Klapetek. Opava porazila Zlín 74:68. Nedělní utkání sehráli
Opavští proti celku Univerzity Olomouc, za kterou nastoupil pivot Jiří Okáč. Opavané
si poradili s Olomoucí 83:71. S 12 body byli na 4. místě tabulky.375

Opavané vyhráli o víkendu 12. a 13. listopadu v Kolíně (82:77) a prohráli v Liberci
(70:67). Tým trenéra Davida Klapetka dostal dvě nové hostující posily, kmenové hráče
Kunína: Miloše Valčáka (24 let, 194 cm) a Radka Halekala (24 let, 195 cm).
372
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S touto nabídkou přišel podle slov Klapetka Kunín, který chtěl, aby se hráči v Opavě
rozehráli.376

O víkendu 26. a 27. listopadu na domácí palubovce porazili Opavané s přehledem
celky Blanska (91:61) a rezervu Pardubic (102:69).

Pro jednoznačné výhry si dojeli o víkendu 10. a 11. prosince opavští basketbalisté
do Českých Budějovic a Jindřichova Hradce. První celek porazili Opavané vysoko
104:34 a s Jindřichovým Hradcem si také poradili, a to 91:59. Opava se držela
na druhém místě tabulky s 23 body.377

Nečekanou prohru uštědřily Opavě víkendové zápasy 17. 12. v Domažlicích (75:70)
a v Plzni (78:79). Pro Opavu to znamenalo pátou prohru na palubovce soupeře,
a to nebylo pro mužstvo, které myslelo na postup to nejvyšší soutěže dobrou
vizitkou.378

Box
Boxerský klub BC Opava vstoupil do extraligy boxu v roce 2004 s předsevzetím
něco dokázat, a to se mu v tomto roce dařilo a dokonce více než se předpokládalo.
Jako nováček se probojoval na přední příčky této soutěže.

Opavští boxeři přivezli cennou remízu z Mostu. Mostecká hala hostila 12. února
deváté kolo extraligy boxu. Domácí tým chtěl oplatit Opavanům porážku
z prvního kola soutěže. „Nejhezčím zápasem, který zvedal diváky ze sedadel byl boj
ve váze do 64 kilogramů. Jen několik týdnů v řádném tréninku připravující se Opavák
Roman Kozlowski nedal žádnou šanci posile Mostu Josefu Zahradníkovi,“ hodnotil
zápas na stránkách Opavského a hlučínského Regionu sportovní redaktor
Roman Brhel. Jasně vyhraný zápas s aktivnějším Kozlowskim nakonec skončil
k velké nevoli Opavanů remízou. Za remízu 9:9 odvezli Opavané domů cenný bod.
Celek se tak posunul na 2. místo tabulky.379
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Opavané nestačili v duelu na spojené celky Liberce a Prahy a podlehli 25. 2.
svému soupeři 8:10. Sen o druhém místě se tak pomalu začal rozplývat. Za Opavu
boxovali například Darius Welc nebo Rudolf Dydi.380
Boxeři přivezli cenné vítězství z Českých Budějovic, kde porazili místní borce
z klubu Samson České Budějovice 11:7 a stále se tak udržovali ve hře
o extraligovou medaili. Opavané opět vsadili na své polské posily Damiána Jonaka
a Dariuse Welce.
Opavský thaiboxer Ladislav Plachký, účastník letošního mistrovství světa
v thajském Bangkoku, podepsal měsíc po svých osmnáctých narozeninách smlouvu,
kterou se dostal mezi profesionální thaiboxery. První zápas ho čekal poslední
březnový den v pardubické hale Ideon, kde se utkal se slovenským borcem
Ivanem Godorem. Zápas však pro Plachkého nebyl šťastný, hned v prvním kole
oba borci upadli a Plachký si zranil obočí. Rozhodčí nakonec zápas pro zranění
ukončil.
Pavla Stankeová, členka oddílu Bellicus gym Opava, bronzová z letošního
mistrovství světa v thaiboxu v kategorii do 54 kg, se kvalifikovala na nejprestižnější
turnaj planety World Cup. Turnaj se uskutečnil v září v thajském Bangkoku
pod patronátem jeho veličenstva thajského prince. Pavla prošla bez potíží kvalifikací.
Ve finále se utkala s filipínskou závodnicí Jonnou Chokowen a zvítězila 5:0. Stala se
tak nejlepší thaiboxerkou planety.381

Bruslení
V Opavě vznikl nápad uspořádat pravidelné noční vyjížďky na kolečkových bruslích.
Zval na ně zpravodaj Hláska prostřednictvím Jany Mrkvičkové, vedoucí odboru
prezentace a zahraničních vztahů města. Zájemci o bruslení měli sraz v případě
příznivého počasí na Horním náměstí vždy v sobotu o půl deváté večer. Trasa jejich
asi hodinové projížďky vedla od Horního náměstí po Pekařské ulici, přes Vojanovu,
Mostní, Rolnickou, Vrchní, Fügnerovu, Holasickou, Kolofíkovo nábřeží, Praskovu,
Janskou, Bíloveckou, Gudrichovu, Rooseveltovu, třídu Spojenců, Husovu, Mírovou,
Olbrichovu, U Jaktařské brány zpět na Horní náměstí.382 Historicky první taková
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vyjížďka Opavou proběhla 20. srpna a zúčastnila se jí necelá stovka bruslařů.
Zájemců o tuto akci však postupně přibývalo, o 3 týdny později již měla
312

účastníků.

Spolupořadateli

vyjížděk

byli

Statutární

město

Opava

a Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě a Sportovní kurzy.383

Cyklistika
Již popáté vyjeli všichni bikeři a příznivci cyklistiky na Silesia Bike Marathon,
který pořádal Bike Sport Club Opava. Letos připravili pořadatelé jednu kratší trať
na 55 km (převýšení 1 200 m) a klasickou na 90 km (převýšení 2 200 m). Obě vedly
překrásnou přírodou okolí Opavska, přírodního parku Moravice i podhůřím
Nízkého Jeseníku. Zahájení se uskutečnilo 21. května na Horním náměstí. Na trať
nakonec vyrazilo asi 700 účastníků. Závod se jel za nejkrásnějšího dne letošního jara,
přes den se teploty vyšplhaly až na 25 stupňů. V kategorii 55 km muži zvítězil
Svatopluk Janečka (DT Swiss Bike Team) časem 2:19:58, v ženách na trati
55 kilometrů zvítězila Renáta Berková (Bike One) časem 2:53:05 a v družstvech
na téže trati bodovalo na první příčce Skicentrum Odry – Bike One s časem 7:21.
Na trati 90 kilometrů byl z mužů nejúspěšnější Václav Utínek (DT Swiss Bike Team)
časem 3:51:11. Mezi ženami byla na této trati z pěti startujících nejlepší
Barbora Radová (Profil KTM) s časem 4:44:53 a v družstvech zajeli nejlepší čas
Swiss Bike Team (12:33).384

Fotbal
Opavský fotbal zkraje roku byl stále ještě v rukou ukrajinsko-švýcarské společnosti
UB Corporation. V místním tisku se psalo o tom, že o jeho koupi uvažoval
Radim Masný. Na začátku ledna však zatím nebylo jasné, zdali se Masnému podaří
shromáždit dostatečné finanční prostředky. Společnost UB Corporation se měla
také

údajně

pokusit

o

převod

klubu

z Opavy

do

Prahy.

Podle

radního

Marka Veselého (ODS) to byl spíš pokus o tvrdý nátlak na opavskou radnici,
aby vložila do opavského fotbalu veřejné finance. Nepřímo to potvrzovaly i námluvy
UB Corporation s vedením pražského klubu Bohemians. Po neúspěšném pokusu
o převedení SFC do Prahy, však Bohemians ukončil jednání o prodeji akcií
Ukrajincům.385
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Opavští fotbalisté neodehráli jeden z přípravných zápasů. Ačkoliv absolvovali celý
týden příprav, plánované utkání proti Banské Bystrici nakonec neodehráli. Hlavním
důvodem bylo neplnění podmínek smlouvy ze strany vedení klubu. Cestovat
na přípravní utkání tak fotbalisté nakonec odmítli, protože jim došla trpělivost.386
Opavané jako jediný prvoligový celek neabsolvovali soustředění a začali se
na

sezónu

připravovat

individuálně.

Navíc

se

v tisku

objevila

informace,

že podnikatel Radim Masný, jediný zájemce o koupi akcií od ukrajinské společnosti
UB Corporation za stávajících podmínek transakci odmítl. Masný prý dostal přesnější
podklady k hospodaření SFC a zjistil, že předluženost klubu je větší než čekal.
Navíc podmínky prodeje ze strany stávajícího majitele klubu Alexeje Borovikova byly
podle

Masného

nepřijatelné.

Jedním

z možných

řešení

situace

byl

návrh

na konkurz.387
Radnice skutečně začala uvažovat o poslání klubu do konkurzu. Dokonce odeslala
klubu výpověď užívání stadionu, protože klub dlužil za nájem a energie. Radnice byla
pětinovým vlastníkem akcií klubu a mimo to vlastnila stadion, který prošel rekonstrukcí
za 50 miliónů korun. Navíc město před lety půjčilo SFC dvacet miliónů
na znovuvzchopení. Náměstek primátora Pavel Mališ počítal s tím, že pokud půjde
klub do konkurzu, bude rozdělen na několik celků. „Jde o to, aby byla uzavřena nová
nájemní smlouva s novým profesionálním týmem a paralelně se subjektem,
který povede samostatně mládež,“ uvedl Mališ.388

Přípravné utkání s celkem Ružomberoku skončilo pro SFC bezbrankovou remízou.
Zápas se hrál na umělé trávě na stadionu v Žilině.389
Poslední přípravné utkání SFC před startem jarní části Gambrinus ligy sehráli
Opavané na umělé trávě Vítkovic se slovenským Spartakem Trnava. Utkání dopadlo
nerozhodně 2:2.390

Slezský FC se snad dostal z nejhoršího, to hlásily titulky novin na začátku března.
Majoritní vlastník klubu švýcarsko-ukrajinská společnosti UB Corporation přestala mít
o klub zájem a šéf klubu Alexej Borovikov jen sliboval a nakonec se
se svým pobočníkem Nikolajevem ze Slezska zdekovali.

386

OHR, 18. 1. 2005, str. 16
OHD, 18. 1. 2005, str. 27
388
OHR, 1. 2. 2005, str. 1
389
OHR, 15. 2. 2005, str. 16
390
OHR, 22. 2. 2005, str. 16
387

175

Hrozící odtržení mládežnického fotbalu bylo zažehnáno. Klub také hledal cestu
ze zadlužení. Část dluhu se podařilo uhradit z prodeje Vaška a Metelky. „V současné
době dluhy nepřesahují částku deseti miliónů korun,“ uvedl Bohumír Vojtovič,
místopředseda představenstva. SFC také zveřejnil soupisku hráčů pro nadcházející
sezónu. Na postu brankářů figurovali Jiří Bobok, Otakar Novák a Radek Petr.
Obránci: Michal Chlebek, Jakub Bureš, Martin Šalamoun, Jaroslav Laciga,
Radek Kuděla, Filip Štýbar, Ivo Krajčovič, Martin Kotůlek a Radek Jašek.
Mezi záložníky patřili Jakub Dohnálek, Jan Baránek, Pavel Kulig, Jakub Myšinský,
Martin Motyčka, Rostislav Kiša, Tomáš Dujka, Martin Sviták, Sergej Pšeničnyj
a na postu útočníků byli Maroš Bacík a Dušan Půda.391
Nové vedení klubu tvořili Igor Grebenikov (jako předseda představenstva)
a místopředseda Bohumír Vojtovič a člen představenstva Jiří Berousek. Podnikatel
Grebenikov žil už zhruba šest let v ČR a byl obchodním ředitelem firmy
Vemex, s. r. o. a byl také jednatelem zprostředkovatelské firmy Logo Invest. O fotbal
se živě zajímal, ale do dění v klubu násilně nezasahoval a všechny své přísliby
podle Bohumíra Vojtoviče splnil. Vedení radnice hodnotilo tento vývoj v klubu kladně.
Bylo ochotno také jednat o odvrácení konkurzu na klub, ale požadovalo aspoň
částečnou úhradu dluhů. Klub stále v té době dlužil městu okolo 20 miliónů korun.
Klub také nabídl představitelům města, aby se vrátili do statutárních orgánů klubu.392

Opava se blýskla 12. března na domácí půdě proti Brnu a vyhrála 2:0. Opavané
vsadili na velkou bojovnost a díky tomu nakonec slavili úspěch. Fotbalisté
tak stále zůstávali ve hře o záchranu v I. lize. Novou posilou týmu se stal
Jan Svátek.393

Na sestup do druhé ligy si Opava zadělala porážkou od Blšan 7. května na domácím
stadionu. Hostující celek více bojoval a hlavně trestal chyby opavské defenzivy.
Opava po utkání byla na 16. místě tabulky s 18 body.394 Sestup do druhé ligy
definitivně potvrdila porážka od Olomouce v květnu opět na domácím stadionu 1:2.395

Opavští hledali pomoc u německého podnikatele Friedenmanna Kuchenmeistera.
Předseda dozorčí rady druholigového klubu Dynamo Drážďany přislíbil, že pomůže
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najít sponzory, kteří by měli zájem pomoci opavskému fotbalu. Po dlouhé době se měl
SFC také vrátit ke svým původním červeno-černým dresům. Pro zápasy venku
pak zvolil bílo-červenou kombinaci.396

Fotbalisté SFC neuspěli ani v posledním utkání I. ligy. S nejvyšší soutěží
se tak rozloučili jasnou porážkou 0:3 od domácího celku Zlína. Byla to šestá
porážka v řadě. Opavě a Liberci bylo odečteno šest bodů a SFC tak skončil
s 18 body.397

Fotbalisté nakonec nehráli ani druhou ligu, což bylo v rozporu se sliby generálního
manažera Bohumíra Vojtoviče a také předsedy představenstva Igora Grebenikova.
Klub totiž den před losováním vzal zpět svou přihlášku do II. ligy a nahradil ho celek
Hlučína. Za tak náhlým obratem mohly stát jedině peníze. Dluhy nejspíš stále
dosahovaly zhruba 13 miliónů korun. Igor Grebenikov, který jako majoritní vlastník
akcií klubu projevil zájem pozvednout opavský fotbal, s tím nakonec přestal počítat.
„Majoritní vlastník Opavy se rozhodl ukončit svou činnost a prodat obchodní podíl
v klubu s tím, že nový kupující nemá zájem o účast týmu ve druhé lize,“ uvedl licenční
manažer fotbalového svazu Stanislav Rýznar, který měl přihlašování klubů do soutěže
na starost. V této souvislosti se jako o novém zájemci o opavský klub mluvilo
o Josefu Hájkovi. Nejistotou trpěli i hráči spolu s trenérem Paličkou. Opavu
už opustili hráči jako Zeher nebo Kotůlek s Baránkem.398

V pondělí 4. 7. rozhodovala rada města o tom, zda koupí akcie SFC a stane se
tak většinovým vlastníkem týmu. Zatímco koalice byla pro tuto koupi, opozici
se to nelíbilo.399 Na tomto zasedání byli z představenstva i dozorčí rady odvoláni
všichni členové. Ve statutárních orgánech tedy přestal figurovat ruský podnikatel
Grebenikov nebo generální manažer Vojtovič. Členy nového představenstva se stali
náměstci primátora Václav Klučka a Pavel Mališ a místopředseda představenstva
Opathermu Miroslav Uvíra. Do dozorčí rady byli zvoleni zastupitel Marek Veselý
(ODS), Miroslav Kavan z pekařské společnosti J. L. N. a vedoucí finančního odboru
Miroslav Drössler. Téměř všichni členové nového vedení ve statutárních orgánech
klubu již působili. Jediným nováčkem byl Miroslav Drössler.400
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Nové představenstvo SFC zasedlo 11. července. Opava se chystala na krajský
přebor. Mužstvo opustila většina hráčů: kapitán Jan Baránek a Radek Jašek šli
do

Jakubčovic

nad

Odrou,

které

hrály

třetí

ligu.

Zadák

Martin

Kotůlek

podepsal smlouvu s druholigovým mužstvem HFK Olomouc. Jaroslav Laciga šel
do prvoligového Jablonce.401

O tom, jak to dále bude vypadal s opavským fotbalem se mělo rozhodnout
na mimořádném zastupitelstvu 26. 7. v odpoledních hodinách. Aktuálně byla pro klub
schválena dotace ve výši 50 tisíc korun na zaplacení telefonů, jinak by stadion
zůstal odříznutý od linek. Kromě toho začal požadovat 350 tisícovou pohledávku
bývalý opavský kouč Pavel Hapal. Představenstvo klubu schválilo 18. 7. rozpočet
pro novou sezónu. Příjmy a výdaje klubu počítaly s částkou 10 miliónů korun.
V této sumě byla započtena jak mládežnická družstva, tak mužstvo dospělých.402

Mezitím

se

majiteli

akcií

SFC

stala

společnost

TQM,

která

je

nabyla

od Igora Grebenikova za korunu za kus. Společnost vyjednávala s městem o prodeji
za 600 tisíc korun. Představenstvo jmenovalo 1. 8. do funkce generálního manažera
SFC bývalého sportovního ředitele Baníku Ostrava Pavla Hadamczika. Jeho prvním
krokem bylo jmenování nového trenéra mužstva, Petra Žemlíka. O složení hráčského
kádru trenér v té době zatím jednal.403

Prvním utkáním v krajském přeboru byl souboj SFC a Kobeřic, který skončil
3:1 pro Opavu. Pro oba týmy byl krajský přebor novinkou, Kobeřice do ní sestoupily
z 1.A třídy a SFC z I. ligy.

Fotbalisté SFC zvítězili v derby s Velkými Hošticemi 2:0. Na hřišti Velkých Hoštic měla
sice Opava navrch, ale sympaticky bojující celek domácích rovněž nebyl
bez šancí. V základní sestavě žlutomodrých se objevil i bývalý reprezentant
a donedávna i kouč Opavy Pavel Hapal.404

Další

ostrostřelbu

předvedli

na

domácím

stadionu

Opavané

v utkání

proti Háji ve Slezsku 10. září. Necelé tři tisíce diváků domácí opět pobavili
a Háj si odvezl z Opavy doslova výprask v podobě skóre 1:5.405
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O tom, že většinovým vlastníkem opavského fotbalu bude město Opava rozhodli
zastupitelé na svém zasedání 20. září. Kupní smlouva se společností TQM byla
podepsána bezprostředně po zasedání zastupitelů. Město nabylo 24 z 26 vydaných
akcií. Za navýšení svého podílu o 18 akcií zaplatilo město 18 korun. Stalo se
tak navzdory tomu, že ani vedení města, ani zastupitelé neměli přesné informace
o výsledcích auditu v SFC. Podle primátora Zbyňka Stanjury byl koncem června dluh
SFC 40 miliónů korun. „Z městského rozpočtu však na pokrytí dluhu nepůjde
ani koruna,“ dodal primátor. Nejvyšší část dluhu dlužil klub městu (k 30. červnu
to bylo 21 miliónů korun), dále pak 8 miliónů dlužil hráčům, masérům, lékařům
a 5 miliónů státu na zdravotním a sociálním pojištění. Navíc se také přišlo na to,
že klub neodváděl daň z příjmu za zahraniční hráče. To zvýšilo dluh klubu
o další 4 milióny.406
Opavané si s chutí zastříleli na konci října na domácím hřišti a porazili vysokým skóre
7:0 celek Frýdlantu nad Ostravicí.407
Opavští fanoušci se smutně vyznamenali v sobotu 29. října po utkání s domácím
celkem v Bohumíně. Už cestou vlakem řádili a po vítězném utkání s Bohumínem
dva z fanoušků Opavy napadli dva policisty. Útok byl tak razantní, že jeden z policistů
musel být převezen k ošetření v nemocnici. Utrpěl poranění nosu, kolena, ramene
a zad. Ve stejném okamžiku se do jiného policisty na jiném místě stadionu pustil další
fanoušek Opavy, tentokrát polské národnosti. Všichni tři výtržníci museli být převezeni
na záchytnou stanici a poté skončili v policejní cele a byl podán návrh na jejich vzetí
do vazby. Fanoušci vyváděli už cestou vlakem do Bohumína, kvůli hozené dýmovnici
došlo ke dvacetiminutovému zpoždění vlaku. Navíc, některý z fanoušků zatáhl
během jízdy za záchranou brzdu.408

Opava i

v závěru roku 2005 suverénně vedla tabulku krajského přeboru

se skórem 56:6 a 46 body. Podzim zakončili hráči SFC na hřišti v Kobeřicích,
kde vyhráli 4:1.409
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Gymnastika
Opavské členky Gymnastického klubu TJ Sokol Opava po získaném bronzu
na celomoravské soutěži EUROTÝM JUNIOR 2005 postoupily do celorepublikového
přeboru České obce sokolské EUROTÝM JUNIOR 2005, kde 22. ledna v Praze
obsadily krásné 2. místo v kategorii III. dorost a dospělí nad 16 let. Soutěž EUROTÝM
zahrnovala tři disciplíny – pódiovou skladbu, akrobacii na gymnastickém pásu
a přeskok na trampolíně. Hlavní zásluhu na tom, že dívky patřily v rámci ČOS
mezi nejlepší v republice, měla trenérka Iva Otipková.410

Hokej
V hokejovém klubu nepanovala začátkem roku příliš optimistická situace. Člen výboru
HC

Slezan

Miroslav

Kupka

nařkl

na

webu

klubu

místopředsedu

klubu

Vladimíra Kociana z toho, že bez souhlasu vedení klubu prodal útočníka
Dalibora Sochorka. Peníze za jeho přestup se však v klubové pokladně neobjevily.
Na mimořádné schůzi výboru 4. ledna, kam se však Kocian nedostavil, byl odvolán
z funkce. Místo něj byl zvolen Kupka. Vladimír Kocian tvrdil, že nic špatného neudělal
a že se opavskému hokeji nesnaží škodit. Podle zdrojů z opavského hokeje
prý Kocian již dříve zaplatil ze svého peníze, které chyběly klubu na výdaje hráčů
a když mu je klub nevrátil, vymohl si je pomocí přestupu. Kromě přestupu Sochorka
prý bez schválení klubem proběhl například i přestup Petra Rozuma do Havířova,
který tím posílil konkurenta opavského celku v boji o záchranu. Společně s Kocianem
skončil v klubu i manažer Oldřich Brada. Klub se zmítal ve špatné finanční
situaci a chyběly mu dokonce i prostředky na cestovné. V této souvislosti
se také na stránkách tisku mluvilo o přesunu mužstva z Opavy do Prostějova
a nebo také o záchraně mužstva prostřednictvím Aloise Hadamczika.411

Slezan byl v I. hokejové lize v polovině ledna v tabulce se skórem 70:108
a se ziskem 39 bodů na 11. místě. V čele tabulky stály České Budějovice,
druhé Ústí nad Labem a třetí příčku obsadil Chomutov.412
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Hokejisté Slezanu si dojeli 15. ledna do Ústí nad Labem pro drtivou prohru
uštědřenou domácím celkem ve výši 8:3. Slezan měl po tomto kole skóre 82:129
a na kontě 42 bodů. 413

Slezanu se povedlo deklasovat v sobotu 22. ledna na domácím ledě jednoho
z vedoucích celků tabulky, Chomutov. Opavané jej zdolali v poměru branek 8:2.
Toto drtivé vítězství je posunulo zase o kousek blíž záchraně. Opava byla
se 45 body na 11. místě tabulky, zatímco Chomutov na 5. příčce s celkovým počtem
69 bodů.414

Slezané prohráli zápas v sobotu 12. února s Kometou Brno a definitivně tak ztratili
naději na útěk z baráže. Slezané prohrávali už od 4. minuty a za celý zápas moc
nadějí na výhru neměli. Mířili do baráže společně s Pískem. Slezan se octnul
v tabulce se 47 body na 13. místě.415

Do opavského hokeje vstoupil v únoru Alois Hadamczik. Trenér reprezentační
dvacítky se rozhodl pomoc mládežnickému hokeji v Opavě a přislíbil, že pro řádné
dohrání baráže zajistí také dospělému hokeji řádnou výstroj, zejména hokejky
a zaplatí autobusovou dopravu. Vymínil si také, že klub musí hráčům doplatit dlužné
mzdy za poslední dva měsíce. Špatné hospodaření klubu, o kterém se mluvilo
i na valné hromadě 25. února, chtěl výbor Slezanu Opava řešit kromě
jiného odprodejem, respektive delimitací (převodem na jiný sportovní klub)
části budovy, ve které sídlilo fitcentrum Pepa a okresní sdružení ČSTV,
na Sportovní klub kulturistiky Slezský Opava. Obě strany se dohodly na částce
1,2 miliónu korun. Hadamczik, který na valné hromadě také kritizoval situaci
v opavském hokeji, se ptal, proč se špatná hospodářská situace neřešila dříve.
„Ptám se, proč nebyla situace řešena už v září, říjnu nebo listopadu, kdy bylo jasné,
že se tento klub pomalu ale jistě potápí. S podobnou nabídkou jsem přišel už v září,
ale nikdo na ní neslyšel,“ uvedl Hadamczik.416

Slezanu začal boj o baráž 15. března s IHC Písek. Mínusem přitom pro Slezan byla
špatná ekonomická situace klubu a také málo zkušená obrana. Plusem naopak
vyrovnaná brankářská dvojice Šlupina – Masný a produktivní útočníci Boháč
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a Langhammer. Motivací pro hráče bylo to, že sestup by znamenal historický
neúspěch opavského hokeje.417

Namísto Opavy měl hrát II. ligu HK Slaný. Rozhodl o tom aktiv druholigových klubů
v červnu 2005. Opava totiž nepodala přihlášku do 3. nejvyšší hokejové soutěže.
Vyplynulo to z vyjádření člena prozatímního výboru opavského hokejového klubu
Petra Beránka. V Opavě pokračoval audit hospodaření klubu, který byl zahájen
koncem května.418

Opavský hokej se znovu zvedl z popela, ačkoliv jen na mládežnické úrovni. Hokejový
klub se stal podílníkem v nové akciové společnosti, jejímž většinovým vlastníkem byl
Alois Hadamczik, který se zavázal podpořit a nadále rozvíjet opavský mládežnický
hokej. Hadamczik se také zavázal uhradit veškeré podložené závazky vůči ostatním
subjektům. Prvního srpna se rozběhla příprava na novou extraligovou mládežnickou
sezónu. Hadamczik také prohlásil, že Opava si na mužský hokej bude muset nějakou
dobu počkat. Podle něj je důležité začít budovat v Opavě hokej od začátku,
tedy od mládežnického družstva a poté, až klub prokáže, že je stabilizovaný
a nevytváří dluhy, se může začít jednat o licenci pro mužskou profesionální soutěž.
Hadamczik preferoval nejvyšší soutěž, druhá liga by podle něj byla urážkou
všech skvělých hokejistů, kteří v Opavě působili.419

Hokejbal
Opavští hokejbalisté celku SHC Opava se v neděli 22. května mohli radovat z postupu
do

baráže

o

extraligu.

Vyhráli

dvě

víkendová

utkání

nad

Malenovicemi

7:0 a 3:2. Baráž čekala svěřence trenéra Jiřího Christa v neděli 29. května
v Českých Budějovicích.420 V Budějovicích hokejbalisté uspěli 4:1 nad domácím
celkem a posléze porazili i celek Habešovna Kladno ve dvou zápasech 3:2 a 7:1.
Spolu s Kladnem tak Opavané opět hráli hokejbalovu extraligu.421

Strhující podívanou připravili extraligoví hokejbalisté svým fanouškům v sobotu
10. září. Domácí tým Statku Kylešovic si tímto utkáním odbyl svou premiéru
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v extralize. Opavané porazili Sudoměřice 4:3. Nadšeně bojující Kylešovice měly
za sebou silnou diváckou kulisu a nakonec vyhrály po samostatných nájezdech.422
Podzimní černou sérii prolomili hokejbalisté kylešovického statku o víkendu
12. – 13. listopadu na hřišti Jihlavy. Díky skóre 7:3 získali opavští za zápas plný počet
bodů. Celek SHC Opava se ocitnul na 10. místě tabulky s celkovým počtem
13 bodů.423

V sobotu 19. listopadu již tak úspěšní nebyli a na domácím hřišti prohráli s celkem
Piráti Hradec Králové 2:4. Stále se drželi v tabulce na 10. místě.

Kulturistika
V galapředstavení slovenského výběru se změnil 27. ročník mezinárodní pohárové
soutěže v kulturistice, fitness a bodyfitness Grand Prix Pepa Opava 2005.
Ze sedmi vyhlášených kategorií ovládli naši východní sousedé plných pět
a zásluhou mistra světa Štefana Havlíka si odvezli i nejprestižnější absolutní
prvenství

v

kulturistice

mužů.

Ženskému

fitness

dominovala

jeho

krajanka Miroslava Dolníková, zbylé dvě kategorie patřily českým vicemistrům světa –
v bodyfitness byla nejlepší Gabriela Kubešová, v mužskému fitness František Bartoš.
„I když Poláci přivezli slabší výběr než v minulých letech a absolutní vítěz předchozích
dvou ročníků Bogdan Szczotka seděl v roli hosta pouze v hledišti, startovní pole bylo
celkově kvalitnější než loni,“ těšilo promotéra soutěže Stanislava Pešáta. „Diváci viděli
plejádu mistrů světa a Evropy, o dalších medailistech z těchto vrcholných akcí
nemluvě.“ V kulturistice mužů do 75 kg kraloval stříbrný z letošních Světových her,
Polák Kamil Majek. Estetikou a symetrií předčil robustního mistra Evropy a vicemistra
světa Corrada Maggioreho z Itálie. Ve váze do 80 kg triumfoval mistr Evropy
Andrej

Mozolani

před

českou

nadějí

Martinem

Dajčem

a

nestárnoucím

Romanem Vrábelem. „Devadesátku“ vyhrál další Slovák Vladimír Flimel, ve špičkově
obsazené nejtěžší kategorii nad 90 kg nebyl Havlíkovi rovnocenným soupeřem
ani mistr Evropy Arkadiusz Szyderski z Polska. V mužském fitness měl stříbrný
Radek Červák obrovskou radost ze skalpu Poláka Tomasze Pietrase, který v Opavě
zopakoval třetí místo z nedávného světového šampionátu. V porovnání vítězů
čtyř kategorií kulturistů zvítězil všemi hlasy rozhodčích Štefan Havlík. Bohatý
doprovodný program vyvrcholil exhibicí stálice české kulturistiky Štefana Orosze.
422
423
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Mezi čestné hosty patřil i předseda ČSTV Vladimír Srb. Celkově se Grand Prix Pepa
2005 zúčastnilo 55 závodníků z osmi zemí – Polska, Slovenska, Rakouska, Itálie,
Belgie, Litvy, Chorvatska a Česka.424

Plavání
V sobotu 26. března se v Opavě uskutečnilo první setkání všech českých
a slovenských pokořitelů kanálu La Manche. Přijeli Jan Novák, Jan Příborský,
Ludmila Jelínková a Dana Zbořilová. Nechyběl ani osmnáctiletý David Čech,
který vloni úžinu mezi Francií a Velkou Británií zdolal jako nejmladší český plavec
v národním rekordu devět hodin a pětačtyřicet minut. Do Opavy přijela i dvojice
Slováků – Čechův trenér Zoltán Makai a také Jozef Lendacký, který La Manche
přeplaval v loňském roce ve stejný den jako David Čech. S myšlenkou uspořádat
ojedinělé setkání vedle Davida Čecha přišel jeho otec Václav. Sraz se uskutečnil
v rámci závodu Českého poháru v zimním plavání na Stříbrném jezeře.425

Střelba z kuše
Opavští kušisté dosáhli úspěchů na dalším závodě Českého halového poháru,
který

hostily

Otrokovice.

Největšího

úspěchu

z opavských

střelců

dosáhl

Dalibor Lhotský, který v mužské kategorii obsadil s 587 body druhé místo
za vítězným borcem pořádajícího oddílu Korbelářem, který nastřílel 598 bodů
ze 600 možných.426

Střelba
Každoročním ukončením malorážkové sezony je mistrovství České republiky,
které se letos konalo 9. až 11. září na střelnici v Plzni, kde se sešli nejlepší střelci
z celé republiky. Opavští puškaři měli velkou šanci se umístit na předních příčkách
výsledkové listiny a svého úkolu se zhostili dobře. Největším úspěchem bylo prvenství
sedmnáctileté Zuzany Olšovcové, která si nástřelem 589 bodů ve standardní
malorážce v poloze leže zajistila prvenství, a stala se tak mistryní České republiky
pro rok 2005 v kategorii juniorek. Gabriela Krečmerová nástřelem 588 bodů obsadila
4. místo, mladičká a velmi nadějná střelkyně Kateřina Peterková nástřelem 587 bodů
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skončila na 6. místě. Dívky společně vytvořily družstvo SSK Ostroj Opava
a vybojovaly si tak titul mistrů republiky. V kategorii juniorů v poloze leže tak měla
Opava jedno želízko v ohni – Jiřího Hromadu, jenž nástřelem 589 bodů postoupil
do finále na 4. místě. V něm dokonce směle útočil na třetí pozici, která mu utekla
jen o chlup. Další dny se střílel standard a ani tentokrát se naši mladí zástupci
nenechali

zastrašit

velkou

konkurencí.

Jiří

Hromada,

ačkoliv

je

věkem

ještě dorostenec, směle bojoval jako junior v olympijské disciplíně 3 x 40 ran
a výsledkem 1 125 bodů podal velmi kvalitní výkon. Opavské střelkyně v disciplíně
3 x 20 ran znovu zaútočily na medailové pozice v družstvech. S celkovým nástřelem
1 698 bodů skončily na pěkném 2. místě, a to s výsledky Krečmerová 576 bodů,
Olšovcová 564 bodů a Peterková 558 bodů. V dorosteneckých kategoriích
se zaučovali Ivana Peštuková a Michal Kremser, pro které bylo mistrovství
České republiky velkou zkušeností, a rozhodně se svými výsledky nenechali zahanbit
před ostatními vrstevníky. I trenér Oldřich Gavenda si konečně po celoroční dřině
mohl

v

klidu

oddychnout,

protože

jeho

svěřenci,

kterým

věnuje

většinu

svého volného času, podali dobré výkony.427

Squash
Teprve 13-ti letá Anička Klimundová, členka české reprezentace juniorů ve squashi,
se účastnila spolu s českou juniorskou špičkou série přátelských turnajů N+N,
kde

změřili

své

síly

junioři

České

republiky,

Maďarska

a

Slovenska

ve dvou kategoriích do 13-ti a 15-ti let. Anička byla v průběžném hodnocení
ve své kategorii Gu15 na 1. místě. Na konci ledna 2005 se opavští junioři zúčastnili
1. turnaje na mezinárodní úrovni v České republice – 1. Czech Junior Open v Praze
a hned vzápětí obhajovali své pozice na MRJ ČR. Squash patří k dynamickým
sportům a dynamicky se také rozrůstá jeho obliba. Ve více než 150 zemích světa
hraje 15 milionů lidí squash! Mezinárodní olympijský výbor navrhl pět nových sportů
(karate, rugby, golf, kolečkové brusle a squash) pro přibrání do programu OH
již v roce 2012. Konečný verdikt měl padnout na zasedání OV v červnu 2005.428
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Vodní sporty
Vodácký kanál s divokou vodou na řece Opavě byl oficiálně otevřen v sobotu
23. dubna v Městských sadech. Uvedení do provozu tohoto základu areálu vodních
sportů se zúčastnil tajemník OS ČSTV Ladislav Kreisel společně se správcem kanálu
Martinem Rouskem a Stanislavem Fialou z Kanoe klubu Opava. Jako host byl
přítomen i náměstek primátora doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc. „Jedná se
o jediný umělý vodácký kanál na Moravě a ve Slezsku,“ uvedl Ladislav Kreisel.
Martin Rousek ho doplnil slovy: „Chceme zde dobudovat ještě další věci
zabezpečující zázemí kanálu a vytvořit tak skutečné středisko vodních sportů
v Opavě.“ Ihned po zahájení provozu zde proběhly první závody. Několik
mistrovských titulů, několik dalších medailí a několik solidních finálových výsledků
v republikových i v mezinárodních kláních. Taková byla letošní bilance opavského
kanoistického oddílu, který ve městě působil již téměř padesát let.

Úspěchy

opavských

kanoistů

v tomto

roce

shrnula

na

stránkách

Hlásky

Jana Kašparová. Na Mistrovství České republiky žáků ve vodním slalomu a sjezdu
na divoké vodě, které se konalo koncem srpna v údolí řeky Berounky,
si šest mladých kanoistů vybojovalo osm medailových míst. Na 2. příčce
se v kategorii mladších žaček umístila Denisa Foltysová a na 3. místě
Barbora Valíková. Starší žáci Jonáš Kašpar a Marek Šindler si vyjeli 3. místo
na deblkanoi. V závodě družstev bodovaly obě kajakové hlídky, 2. místo získali
mladší žáci – Matouš Bahenský, Tomáš Urban a Barbora Valíková a 3. místo starší
žáci Denisa Foltysová, Marek Šindler a Jonáš Kašpar. Deblíři Marek s Jonášem
se představili jako opravdu všestranní sportovci a zajeli 3. místo v krátkém a 2. místo
v dlouhém sjezdu. Toto umístění jim nakonec vyneslo 1. místo v kombinaci. Body
se ovšem sbíraly celý rok v seriálu závodu Českého poháru žáků 2005, který se jel
od dubna do srpna. Denisa Foltysová se v celkovém hodnocení umístila na 2. místě
a deblíři Jonáš Kašpar a Marek Šindler na 1. místě. Dorostenci měli své MČR
ve slalomu 17. a 18. září na umělé slalomové dráze v pražské Tróji. V nabité
konkurenci se v kategorii deblkanoistů stali mistry České republiky mladší dorostenci
Marcel Postřimovský a Daniel Kopťák. V součtu s medailovými místy v mistrovském
závodu ve sjezdu, který se konal v Karlových Varech v červnu, se stali mistry
i v kombinaci těchto dvou disciplín. Své síly si se staršími kolegy troufli změřit
i úspěšní starší žáci Jonáš Kašpar a Marek Šindler. V kategorii mladších dorostenců
jim patřila sedmá příčka. Úspěšné vystoupení korunovali jmenovaní opavští kanoisté
společně s další dvojicí – Ondřej Kopička a Radomír Fusek v závodě družstev,
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kde obsadili 2. místo. Své dokázali mladí kanoisté i na poli mezinárodním. Letos
poprvé

ČR

reprezentovali

junioři

Marcel

Postřimovský

a

Daniel

Kopťák

na mistrovství Evropy v polském Krakově. Do finále sice nepostoupili, ale 11. příčka
v semifinále je velkou nadějí do budoucna. Z juniorských kategorií mezi seniory
úspěšně

přestoupila

Petra

Slováková,

loňská

juniorská

mistryně

Evropy

a 3. z mistrovství světa. Nominaci v reprezentaci ČR do 23 let obhájila i pro letošní
rok. Přes zranění kotníku se na mistrovství Evropy v Krakově probojovala do finále,
kde skončila na 10. místě. Podobně úspěšní byli i žáci. Na mezinárodním
Závodě olympijských nadějí ve slovenském Čuňově u Gabčíkova se Jonáš Kašpar
a Marek Šindler umístili na 2. místě. Mladší žačka Denisa Fotysová svou kategorii
vyhrála. V loňském roce se v Městských sadech otevřel nový umělý slalomový kanál.
Po mnoha letech se podařilo mladým sportovcům vytvořit podmínky pro trénink doma
a za divokou vodou už nemusí tolik cestovat. Do budoucna si k němu přejí i zázemí
s loděnicí. Za pomoci ČSTV, příslibu pomoci města Opavy a v neposlední řadě
i za přispění vlastní práce na brigádách si chtěli opavští vodáci vybudovat důstojný
areál.429

Volejbal
Opavský celek VK Ferram se dostal v této sezóně podle sportovních komentátorů
nejdále ve své historii. Pohyboval se okolo 4. až 5. místa v tabulce volejbalové
extraligy. Ředitelem klubu byl Lubomír Rabinský.

Slezské derby mezi VK Ferram Opava a DHL Ostrava přineslo 8. ledna na domácí
palubovce pěkný a rychlý volejbal. Jednou z opavských opor utkání byl i slovenský
smečař

Vladimír

Kysela.

Opavané

celkově

vyhráli

3:1

a

v

tabulce

byli

po tomto utkání s 15 body na 4. místě za prvním Libercem, druhými Budějovicemi
a třetím Kladnem.430

Opavský Ferram však nečekaně prohrál v sobotu 15. ledna v Brně. Přitom první sadu
Opavané

vyhráli

a

v

úvodu

druhé

se

jim

také

dařilo.

Zlom

nastal

ale v okamžiku, když musel ze hry odstoupit kvůli výronu blokař Michal Sukuba.
S jeho odchodem se celek nedokázal vyrovnat. Opavané nakonec Brnu podlehli 1:3
a v tabulce klesli na 5. příčku s 15 body.431
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Urputnou pětisetovou bitvu svedli opavští volejbalisté na domácí půdě 22. ledna
s celkem Zlína. O vítězství se nakonec muselo rozhodnout v závěrečném tiebreaku.
Z těsného vítězství se nakonec mohli radovat Slezané. Opava se se skórem 30:33
a se 17 body držela na 5. místě tabulky.432
Opavané předvedli nejlepší výkon sezóny v Českých Budějovicích. Domácí celek
porazili 29. ledna s přehledem 3:0. Opava se tak octla na 4. místě tabulky s 19 body
a skóre 33:38.433

Opavský Ferram podle očekávání prohrál o víkendu 12. a 13. února s vedoucím
celkem extraligové tabulky Duklou Liberec. Na palubovce vedoucího celku ligy
se jim však podařilo uhrát alespoň jeden set. V tabulce klesli Opavané na 5. místo
s celkovým počtem 19 bodů.434

Zdolat

Kladno

se

podařilo

opavským

volejbalistům

pod

vedením

kouče

Milana Hadravy na domácí půdě 19. února. Kladno, druhý celek extraligy, nastoupilo
ve značně okleštěné sestavě a se zraněným nahrávačem Masným na lavičce.
Ani domácí tým nebyl kompletní, na bloku musel zaskakovat smečař Tomáš Plichta.
Volejbalisté Ferramu se nakonec vyrovnali s nedostatky v sestavě lépe a Kladno
porazili 3:1 a získali tak dva cenné body. Zůstali tak na páté pozici tabulky
s 21 body.435
Dvaadvacátého února začaly zápasy Českého poháru ve Svitavách. Pohár začal
slezským derby DHL Ostrava – Ferram Opava. Dalšími dvěma celky v poháru bylo
Kladno a Liberec. Finále proběhlo 23. února.

Opavské volejbalisty 10. března přijali na radnici primátor Zbyněk Stanjura
a náměstek primátora Jan Mrázek v tomto složení: vedoucí družstva Pavel Jašek,
Tomáš Plichta, trenér Milan Hadrava, kapitán Tomáš Malčik, Martin Demar.436

Volejbalisté Ferramu nestačili ve Zlíně na celek VK Fatra a podlehli mu v pětisetové
bitvě 2:3.437
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Pro Ferram skončila sezóna vyřazením po bojích s ostravským celkem DHL.
Po dvou porážkách v Ostravě se zápasy přesunuly v sobotu 9. a neděli 10. dubna
na domácí půdu. V sobotním zápase stačili Opavané zvítězit 3:1, ale v neděli
ostravskému celku podlehli 2:3. Z postupu do semifinále se tak radovali Ostravané.438

Novou sezónu zahájili Opavané 29. září. Měli ambice výrazně zasáhnout do osudí
extraligy. Celek vedený trenérem Rastislavem Chudíkem pošilhával po medaili
a navíc ho čekala bitva v Evropských pohárech. Opavu čekalo na domácí palubovce
Ústí nad Labem.439

Opavské volejbalisty potkala pohárová porážka ve Finsku. Po tomto nezdaru
se však vzchopili a na domácí palubovce porazili 5. listopadu celek Fatry Zlín 3:1.
Zápas byl zároveň generálkou na pohárový duel v Turecku 10. listopadu.440

V sobotu 19. listopadu vyhráli Opavané v Ústí nad Labem 3:0. Opavští těžili hlavně
z dobrého podání a bloku a podle trenéra Rastislava Chudíka podali standardní
výkon. Opava byla po utkání s 16 body na 4. místě tabulky.441

Na palubovce Mladé Boleslavi si o víkendu 26. a 27. listopadu s přehledem poradili
opavští volejbalisté s nováčkem extraligy Benátkami nad Jizerou. Domácím nepomohl
ani

nový

kouč

Lubomír

Vašina,

který

v minulosti

slavil

s Opavou

postup

442

do extraligy. Ferram si s Benátkami poradil 3:0.

Po jedné prohře s Vavexem Příbram (0:3) v domácí hale a po vítězství
v Českých Budějovicích 3:1 se stále opavští volejbalisté drželi na třetím místě tabulky
s 23 body. Tabulku vedla Ostrava před druhým Libercem.443

Opavští volejbalisté nedokázali ani ve třetím utkání extraligy uhrát proti Ostravě
ani set. Samotný zápas, ačkoliv skončil pro Opavu drtivou porážkou, přinesl kvalitní
podívanou.444
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Ferram s přehledem přehrál na domácí palubovce celek Brna 17. prosince. V tabulce
patřilo Opavanům stále třetí místo.445

Volejbalisté nečekaně vyhráli v pohárovém střetnutí na palubovce Skopje 2:3.
Bohužel na postup to nestačilo, ačkoliv vzájemné utkání měla Opava lepší
než Skopje. Opava jela do Makedonie ve značně okleštěné sestavě. Zdravotní
problémy neumožnily hrát Demarovi, Tomášovi a Masnému. Navíc se volejbalistům
na letišti v Makedonii ztratila zavazadla, ve kterých byly kromě tréninkových věcí
i bundy. Volejbalisté tak byli zavřeni dva dny na hotelu a nemohli jít trénovat
a na zápas šli rovnou bez přípravy.446

Vzpírání
Opavský vzpěrač Jiří Kati získal 6. srpna zlato na Mistrovství Evropy Masters
v Berouně. Jako jediný překonal hranici 200 kilogramů. Na první pokus zvedl 200,
na druhý 207,5 a na třetí dokonce 212,5 kg.447

Různé
Opavské veřejnosti se 22. ledna před utkání volejbalové extraligy poprvé představil
Univerzitní sportovní klub (USK) Slezské univerzity. Jeho aktivity představil rektor
Zdeněk Jirásek, který také prozradil, že myšlenka na jeho vznik je sice staršího data,
ale naplnit se jí podařilo až v létě roku 2004. Klub si podle něj stanovil za cíl trvalou
podporu sportu v řadách vysokoškoláků, ale také pořádání sportovních akcí
pro veřejnost. Od 8. ledna do 19. února například USK pořádal ve Ski areálu
v Šošovicích lyžařskou a snowboardingovou školu pro začátečníky i více pokročilé.448
V počtu tělocvičných jednot a sportovních klubů byla Opava na druhém místě
v ČR. Okresní sdružení ČSTV v Opavě zastřešovalo celkem 231 TJ a SK
se 380 oddíly ve 47 sportovních odvětvích. Jen v Opavě, bez dalších částí bývalého
okresu, bylo v registraci OS ČSTV bezmála 12 tisíc sportovců. „Jsem hrdý na to,
že jsme předstihli i takovou Ostravu. Brno-město, které je na prvním místě,
má jen o tři TJ více,“ komentoval to v Hlásce předseda OS ČSTV v Opavě
Stanislav Pešát. Činností OS ČSTV se podrobněji zabývala nedávná valná hromada,
445
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které se jako hosté zúčastnili náměstek primátora doc. RNDr. Ing. Jan Mrázek, CSc.
a místopředseda republikového ČSTV Vladimír Šimíček. Pro rok 2005 byl schválen
Program rozvoje tělesné výchovy a sportu OS ČSTV. „Jedná se o rozpracování
dokumentu schváleného již v roce 1993 a novelizovaného v loňském roce,“ vysvětlil
tajemník OS ČSTV Ladislav Kreisel. Tento program se týkal podpory rozvoje spolkové
činnosti, talentované mládeže a reprezentace, pořádání veřejných sportovních
soutěží, přípravy odborných pracovníků a spolupráce s ostatními subjekty.
„Nechceme se jen soustředit na vrcholový sport, ale i na mládež, na jejich
podmínky

a

výchovu.

V rámci

tohoto

programu

je

rovněž

např.

anketa

Nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů,“ pokračuje Ladislav Kreisel.
V rámci programu valné hromady byli oceněni významní sportovní funkcionáři
za svůj přínos k rozvoji tělovýchovy a sportu. Z opavských klubů se jednalo
o Ing. Břetislava Malyšku (SKI klub Opava), Arnošta Mlýnka (TJ Slavia Malé Hoštice)
a Ing. Jiřího Noska (SK Jantar Opava).449

Na opavských sportovištích se 18. května uskutečnil Opavsko – ratibořský
olympijský den. Více než 400 žáků družebních základních škol Opavy a Ratiboře
soutěžilo v atletice, plavání, malé kopané, volejbale a basketbale. I když se počasí
v letošním roce chovalo k našim sportovcům „macešsky“, celý sportovní program
olympiády se podařilo zvládnout. Jen při závěrečném kulturním programu, který byl
připraven k slavnostnímu vyhlašování, se po přesunu do tělocvičny, v níž se tísnili
všichni žáci, muselo improvizovat. Ale mladé gymnastky ze ZŠ Šrámkova a pěvecký
sbor z „Englišky“ dokázaly ve stísněných prostorách navodit tu správnou atmosféru.
„Tu

umocnil

svojí

přítomností

i

primátor

Opavy

Ing.

Zbyněk

Stanjura,

který svým projevem dokázat zahřát zvláště atlety a fotbalisty, soutěžící celý den
ve vytrvalém dešti,“ podotkl ředitel ZŠ Englišova Jan Škrabal. Pro všechny účastníky
bylo připravené pamětní tričko a pro nejlepší poháry a medaile. I když výsledky nebyly
tentokráte tím nejdůležitějším, není od věci vyjmenovat ty nejlepší. V plavání zvítězilo
družstvo z Ratiboře, i když v jednotlivcích byli nejlepší dvojnásobní vítězové: sestry
K. a A. Jedličkovy a F. Čermák (všichni ZŠ Englišova). V atletice zvítězila družstva
z Opavy a „double“ v podobě dvou vítězství dosáhli P. Rucký, R. Kaller,
R. Šlosárek a I. Opravil (všichni ZŠ Englišova). Pohár pro vítěze si v kolektivních
sportech odnesly ZŠ Otická (basketbal chlapci), ZŠ Mařádkova (volejbal dívky),
ZŠ Kylešovice (malá kopaná) a jen ve volejbale chlapců se radovali žáci z družební
Ratiboře. „Za to, že se úspěšně podařilo navázat na loňskou olympiádu,
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patří poděkování plavecké škole v Opavě, Základním školám Englišova, Otická,
E. Beneše, Mařádkova a Kylešovice za pořádání soutěže, všem zúčastněným
opavským školám a zvláště pak celému organizačnímu výboru – M. Kokymu,
J. Kellnerové a Ing. J. Machovskému,“ uzavřel Škrabal.450
Sportovní hry zrakově postižené mládeže České republiky proběhly ve dnech
20.

až

Speciální

24.

června

základní

v

škola

Opavě.
pro

Organizátorem

zrakově

postižené

této
a

celostátní
žáky

s

akce

byla

vadami

řeči

na Havlíčkově ulici v Opavě. „Tyto sportovní hry již probíhají několik let a v Opavě
budou potřetí,“ uvedla ředitelka školy Mgr. Karla Solnická. Zrakově postižení
sportovci se utkali v atletice na Tyršově stadionu, plavání v Městských lázních
a goalballu ve sportovním areálu Belaria v Hradci nad Moravicí. Jako zpestření akce
proběhl i showdown v prostorách školy.451

V červnu (24. a 25. 6.) proběhl na závodišti JK Opava-Kateřinky již 17. ročník
Velké Ceny Opavy. Soutěž byla zároveň 7. kolem Českého skokového poháru
a byla ve své dosavadní historii nejpočetněji a nejsilněji zastoupena. Páteční (24. 6.)
dvoufázové skákání 120/130 zvládl nejlépe z dvaašedesáti dvojic Jiří Hanulay
na Cathagos (Slovensko) před domácím Jiřím Zwingrem na Doně Z Kentaur
a Jiřím Skřivanem na Ranaře Elkor (Stáj Manon Litomyšl). Ve dvoufázovém skákání
130/135 byl nejrychlejší Jaroslav Jindra s Kreací (JK Bierhanzl). V sobotní (25. 6.)
soutěži stupně L (120 cm) předvedl nejlepší výkon Jaroslav Jindra s MGT Hilton.
V soutěži S (130 cm) zvítězil Marek Hentšel s Ladou (Baník Ostrava). V závodě ST
(140 cm) byl nejlepší Aleš Opatrný na Supreme Oil Team (Opatrný Hořovice).
Druhý skončil Petr Eimem na Oskar Agramm (JK Tlumačov).452
V roce 2005 si připomínal 80. výročí založení také TJ Sokol v Kateřinkách.
Jeho ustavující valná hromada se konala 25. října 1925 v místnosti bývalého hostince
U červeného anděla. Při ustavení TJ stáli v čele velmi schopní a obětaví funkcionáři.
„Vzpomeňme

alespoň

na

několik

členů

prvního

výboru

jednoty:

starosta MUDr. Vladimír Víteček, I. místostarosta Jan Kelner, II. místostarosta
Jan

Melichar,

náčelník

Jaroslav Vyhnálek,

náčelnice Ludmila

Bednaříková,

vzdělavatel Gustav Kořený, jednatel Ladislav Sladký,“ vyjmenovával starosta TJ
Ing. Vladimír Pořický na stránkách Hlásky. Zakladatelé jednoty měli již od počátku
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konkrétní představu o její budoucí činnosti tělovýchovné, kulturně-výchovné
a společenské. Do popředí se dostala představa vlastního sokolského domova,
který by sloužil pro bohaté rozvinutí činnosti celé jednoty. Pozemek pro postavení
sokolovny byl zakoupen 7. března 1929 a s vlastní stavbou se započalo
19. října 1929. Již 25. května 1930 se uskutečnilo první promítání filmů v nově
postavené budově sokolovny, která měla sloužit na přechodnou dobu i jako kinosál
stálého kina Kosmos. Ke slavnostnímu otevření sokolského domova pak došlo
8. června 1930. Domov byl pojmenován po předchozím souhlasu samotného
Petra Bezruče jako Bezručův sokolský domov. Současně s výstavbou sokolovny
probíhala i úprava letního cvičiště. „Všestranně se rozvíjející TJ Sokol v Kateřinkách
plnila své důležité poslání až do okupace Opavska fašistickým Německem. Poté byl
majetek Sokola zkonfiskován a jednota rozpuštěna,“ připomněl Pořický. Obnovení
v roce 1945 nebylo snadné. Po únoru 1948 došlo k velkým změnám i v tělovýchově,
která přešla na organizační strukturu dobrovolných sportovních

organizací.

V roce 1950 vznikl TJ Sokol – SPJP Opava a po dvou letech činnosti vznikla opět
samostatná jednota s názvem TJ Sokol Kateřinky s oddíly základní tělesné výchovy,
oddílem odbíjené a oddílem stolního tenisu. Prvního března 1964 vstoupil do jednoty
kolektivně

se

všemi

členy

a

celým

svým

majetkem

jezdecký

oddíl,

který až do té doby vyvíjel svou činnost pod patronací JZD Kateřinky.

V roce 2005 patřil TJ Sokol Kateřinky k největším jednotám na Opavsku
a jeho členskou základnu tvořilo 45 % mládeže, podílející se na činnosti
v osmi družstvech stolního tenisu, volejbalu a Sportu pro všechny. Areál TJ
na Fügnerově ulici byl vhodnou základnou pro veškerou sportovní činnost
nejen jednoty, ale i partnerských ZŠ E. Beneše a Vrchní. Představoval kompletní
vybavení pro stolní tenis, antukový volejbal, beachvolejbal s bazénem, tenis, malou
kopanou a sportovní všestrannost. V roce 2002 uzavřela TJ dohodu o vzájemné
spolupráci se sportovním klubem RAFAKO Racibórz z Polska. V roce oslav
80. výročí připravila TJ celou řadu akcí i pro širokou sportovní veřejnost. V pátek
3. června od 16 hod. proběhl Den otevřených dveří s ukázkou činnosti a v sobotu
4. června od 8.30 hod. turnaj ve volejbale mužů a žen „Kdo přijde, ten hraje“.
V měsíci červnu a červenci se uskutečnily turnaje v beachvolejbalu a v září
již tradičně Memoriál MUDr. Zdeňka Hrdličky ve volejbalu. Vyvrcholením oslav byla
říjnová slavnostní valná hromada.453
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V bývalém jezdeckém areálu v Opavě – Milostovicích se 22. května uskutečnil
4. ročník soutěže jednotek sborů dobrovolných hasičů O putovní pohár primátora
Statutárního města Opavy. Soutěž, které se zúčastnilo všech 13 jednotek sborů
dobrovolných hasičů, pořádalo město Opava ve spolupráci s místním sborem
v rámci oslav 750 let od první zmínky o obci Milostovice. Jedinou disciplínou soutěže
byl požární útok s vodou. Zasloužené vítězství a putovní pohár si odvezlo družstvo
z Milostovic, na druhém místě skončilo družstvo z Podvihova a třetí příčka patřila
družstvu z Kylešovic. Mimo soutěž předvedlo své umění v zásahových oblecích
a s dýchací technikou na zádech družstvo Hasičského záchranného sboru
Moravskoslezského kraje, Územního odboru Opava.454

Sportovní seriál pro základní školy s názvem Liga sportu připsal poslední tečku
za

ročníkem

2004/2005.

V říjnu

se

zástupci

nejúspěšnějších

škol

setkali

při rozdávání cen v Moravské kapli. Cenu pro vítěze si už podvanácté v řadě
za sebou odnesla ZŠ Englišova. Liga sportu je jedna z největších sportovních akcí
v celé ČR organizovaná pro žáky ZŠ. Na opavská sportoviště přivedla
více než 10 000 sportovců. Školy v ní soupeří v atletice, sportovní gymnastice,
plavání, kopané, basketbalu, volejbalu, florbalu a dalších sportovních odvětvích.
ZŠ Englišova v soutěži získala 129 bodů a porazila dalších jednapadesát škol.
Druhá skončila ZŠ Kylešovice, třetí kateřinská ZŠ Edvarda Beneše. Pro zástupce
nejlepších deseti škol v kapli zazpíval pěvecký sbor Zvonek ze ZŠ Englišova.
Všichni ocenění sportovci dostali z rukou hlavní organizátorky celého projektu
Jany Gellnerové trička s logem Asociace školních sportovních klubů, která všechny
soutěže finančně zajišťuje. Za město ocenil mladé sportovce náměstek primátora
Jan Mrázek. Pořadí nejlepších škol: 1. ZŠ Englišova, 2. ZŠ Kylešovice,
3. ZŠ E. Beneše, 4. ZŠ Mařádkova, 5. ZŠ Hlučín, Hornická, 6. ZŠ Vrchní,
7. ZŠ Dolní Benešov, 8. ZŠ Vítkov, Komenského, 9. ZŠ Kravaře, 10. ZŠ Kobeřice.455
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VEŘEJNÝ POŘÁDEK
Mladíkovi se podařilo zachránit centrum města před požárem, který mohl zasáhnout
několik budov. Stalo se ve středu 16. března. Čtyřiadvacetiletý mladík si v noci všiml
požáru v objektu čistírny na Nákladní ulici. Když zavolal hasiče, postřehl, že z čistírny
někdo utíká. Mladík začal druhého muže pronásledovat a dopadl jej na náměstí
Osvoboditelů. Tam se s mladíkem začal pronásledovaný tahat, mladíka poranil,
vyhrožoval mu a dokonce se jej snažil uplatit, aby ho neudával. Mladík jej vylákal
na pivo a díky tomu ho mohla dopadnout policie. Hasičům se podařilo zlikvidovat
požár asi za hodinu. Motiv žháře nebyl znám. Vyšetřovatelé zjistili, že žhář rozbil okno
bazaru,

vnikl

dovnitř

a

oheň

zapálil

zapalovačem.

Žhář

byl

vzhledem

ke své podnapilosti převezen na záchytku a pak umístěn do policejní cely. Soudce
vyhověl návrhu na jeho vzetí do vazby.456

Soudy
Expřednosta okresního úřadu Antonín Šrom měl už téměř rok sedět ve vězení. Soud
ho poslal za mříže na pět a půl roku za bezmála 20 miliónový podvod. Trestu
se však stále vyhýbal a nepřebíral poštu. V polovině února zamítl brněnský
Nejvyšší soud ČR jeho odvolání proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci. Šrom
krátce po vynesení rozsudku Vrchního soudu požádal o odklad nástupu do vězení
ze zdravotních důvodů. Kvůli zdravotním problémům byl krátce hospitalizován
na opavské psychiatrii. Jeho žádost o odklad však byla různými stupni soudů
zamítnuta jako neopodstatněná.457
Šroma nakonec zatkla policie v pátek 24. června krátce před devátou hodinou
večerní. V jedenáct večer byl pak dodán do ostravské věznice.

Šrom byl přednostou okresního úřadu v letech 1993 – 1997 a pro podezření,
že se obohacuje jej odvolal ministr vnitra Jan Ruml. Šromovi nakonec zlomila vaz
společnost Bohemia et Moravia, kterou založil roku 1998 s cílem pomáhat
lidem
že

postiženým

jedinou

její

povodněmi.
činností

byla

Státní

zástupce

připravovaná

ale

transakce

společnost
nákupu

podezíral,
a

prodeje

pěti tun zlata s blíže neurčeným zahraničním subjektem a žádost o dotaci
456
457
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na ministerstvu práce. V roce 2000 pak Šrom žádal o dotaci na výstavbu
Domova pro seniory svaté Hedviky. Problém byl ale v tom, že v žádosti uvedl
nepravdivé údaje a v referencích se zaštiťoval lidmi, kteří o společnosti nic nevěděli.
Ačkoliv Šrom žádost na ministerstvo podal, peníze mu nebyly nikdy vyplaceny.
Komise nedoporučila jeho projekt ke schválení. Podle soudu se přesto úvěrového
podvodu dopustil. Proti rozsudku se odvolala obhajoba i žaloba. Proti byli
i někteří Šromovi straničtí kolegové. Podle Rudolfa Chamrátha šlo spíše o politickou
objednávku.458

Městská policie
Městská

policie

dostala

nového

šéfa.

Stal

se

jím

Richard

Szotkowski

a do své nastoupil 12. ledna 2005. Bývalý šéf okresní vojenské správy v Opavě
nahradil ve funkci Jiřího Golku, který po devíti letech vedení městské policie
rezignoval.459

Městská policie zavedla SMS bránu pro němé a neslyšící občany v nouzi. Na nově
zřízené mobilní číslo se mohli obracet i lidé, pro které z různých důvodů bylo
jednodušší napsat SMS než volat linku 156. Od února do dubna měla linka fungovat
jen částečně, tedy v pracovní době. „Pokud se ukáže, že je potřebná, přemístíme ji
ke stálé službě,“ potvrdil ředitel Městské policie Richard Szotkowski.460
Městská policie zakoupila v létě nový hlukoměr jako výzbroj proti všem, kdo nočním
hlukem obtěžovali své okolí. Strážníci museli projít nezbytným školením a na podzim
začali přístroj používat. Přístroj umožňoval tzv. neakreditované, tedy orientační
měření hlukové hladiny. Policisté měli v plánu měření uplatnit v případech, kdy si lidé
budou stěžovat na hluk nad hygienickou normu. Stížnosti na rušení nočního klidu
patřily k častým problémům ve městě. Od začátku roku řešili strážníci 221 takových
případů. Tyto typy stížností měly dva vrcholy, první z nich byl v období leden
až březen a druhý přicházel během léta. MP měla pro používání hlukoměru vyškoleno
osm strážníků.461
Městská policie spustila od listopadu své webové stránky. Stalo se tak v souladu
se schválenou reformou Městské policie Opava, jejímž cílem bylo přiblížit městskou
458
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policii občanům a návštěvníkům Opavy. Internetové stránky www.mp-opava.cz běžely
nějakou dobu ve zkušebním provozu. Jejich přípravou byla pověřena renomovaná
firma OVX.462

Policie ČR
Jak na tom byla Opava a okolí z hlediska kriminality a nehodovosti v roce 2005?
Celková kriminalita v Opavě, jejích městských částech a některých dalších
přidružených obcích v roce 2005 dosáhla 1 871 trestných činů, ze kterých bylo
objasněno 1 050, tedy 56,12 %.
Násilných trestných činů bylo spácháno celkem 124 (objasněno jich bylo 107).
Mravnostních trestných činů (znásilnění, pohlavní zneužívání aj.) bylo spácháno
jedenáct a objasněno bylo deset z nich (objasněnost byla ve výši cca 91 %).
Z celkových 1 014 spáchaných majetkových trestných činů bylo objasněno celkem
364 případů (úspěšnost 36 %). V této kategorii tvořily krádeže vloupáním
210 případů (objasněno 77) a prosté krádeže 720 případů (objasněno 251).
Hospodářských trestných činů bylo spácháno celkem 415 (úvěrové podvody,
neoprávněné držení platební karty a podobně), z tohoto počtu bylo objasněno
308 činů (úspěšnost 74,22 %).
V roce 2005 se celkově stalo v rámci opavského útvaru č. 16 celkem 1223 nehod,
při nichž bylo 6 lidí usmrceno, 17 těžce zraněno, 192 lehce zraněno. Pod vlivem
alkoholu se stalo 52 nehod. V samotné Opavě a městských částech bylo
zaznamenáno 985 nehod, při kterých byly 3 osoby usmrceny a 144 osob lehce
zraněno.463

Vězeňská služba
V čele Věznice Opava stál plk. Mgr. Petr Prasek. Kapacitní vytíženost věznice
k 31. prosinci 2005 činila 94,5 %, při 4 m² na osobu. Během roku bylo kladně vyřízeno
221 žádostí odsouzených o podmínečné propuštění. Ve 136 případech došlo
k přerušení výkonu trestu odnětí svobody a 70 odsouzených bylo přeřazeno
mezi jednotlivými typy věznic.464

462
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Věznice se skládala z několika oddělení: oddělení výkonu trestu na Krnovské ulici
(OVT-Kr), které mělo pouze nástupní oddělení, a oddělení výkonu trestu
na Olomoucké (OVT-Ol). To mělo nástupní i výstupní oddělení. Další součástí věznice
bylo specializovaného oddělení, rovněž na Olomoucké ulici.

Během roku 2005 bylo na OVT-Krnovská dokončeno vybudování bezdrogové zóny
pro ostatní odsouzené v oddělení s dohledem. Dále pak byl vzhledem k neustále
se zvyšujícímu počtu mladistvých ve výkonu trestního opatření znovu zřízen stálý
výchovný kolektiv. Došlo k rozdělení této skupiny vězňů na dvě samostatné části.
Toto opatření částečně přispělo ke zlepšení stavu kázně mezi mladistvými a zvýšilo
kvalitu vlastního zacházení. Ke konci roku 2005 zde bylo 195 odsouzených,
z toho bylo 55 mladistvých odsouzených, 140 dospělých odsouzených. Do oddělení
výkonu trestu na Olomoucké bylo umístěno celkem 181 odsouzených žen,
mezi nimi například tři ženy odsouzené na doživotí.465
Hlavní těžiště činnosti specializovaného oddělení (Olomoucká) spočívalo kromě
plnění standardních úkolů vyplývajících z realizace výkonu trestu odnětí svobody,
hlavně v důsledném naplňování terapeuticko-výchovného programu u vězněných
osob

se

závislostí

na

psychotropních

látkách.

„Pozitivním

výsledkem

takto realizovaného terapeuticko-výchovného programu bylo 18 případů změny
soudem nařízeného ochranného léčení protitoxikomanického nebo protialkoholního
z ústavní formy na formu ambulantní a pět případů zrušení ústavní formy nařízeného
ochranného léčení,“ uvádí výroční zpráva.466

Nástupní oddělení na Krnovské (OVT-Krnovská) mělo kapacitu 25 odsouzených,
která byla pro tyto potřeby dostačující. Nově příchozí odsouzení pobývali
na tomto malém oddělení zpravidla 10-14 dnů, prodloužila se adaptační doba
mladistvých

na

4

týdny.

Během

tohoto

roku

zde

prošlo

k

19.

12.

celkem 254 odsouzených, z tohoto počtu bylo 87 odsouzených kategorie dohled,
84 odsouzených kategorie dozor a 83 mladistvých.

V nástupním oddělení (OVT-Olomoucká) byla kapacita 14 odsouzených žen,
se kterými pracoval stálý tým specialistů oddělení výkonu trestu (speciální pedagog,
psycholog, dva sociální pracovníci a vychovatel. Jejich hlavním úkolem bylo sestavit
charakteristiky, které jsou základním předpokladem pro zpracování objektivní
465
466
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komplexní zprávy o odsouzené. Odsouzeným ženám byla také nabízena pomoc
při překonávání prvotních adaptačních potíží – ventilační pohovory, navázání
spolupráce s psychiatrem, kontakt s protidrogovou poradnou apod. Odsouzené ženy
byly seznamovány s právními normami, které upravují výkon trestu odnětí svobody
a s bezpečnostními předpisy. U těch, které splňují podmínky pro zařazení na vnější
pracoviště byl zpracován návrh na udělení volného pohybu mimo věznici,
popř. návrh na zařazení na nestřežené pracoviště. Doba pobytu v nástupním oddělení
zpravidla

nepřesáhla

dva

týdny.

Doba

pobytu

mohla

být

buď

zkrácena

(např. u odsouzených, které byly dodány z jiné věznice, kde již pobyt
v nástupním oddělení absolvovaly) nebo prodloužena (např. u prvotrestaných).
Za rok 2005 prošlo nástupním oddělením celkem 185 odsouzených žen z toho:
dohled – 24, dozor – 106, ostraha – 47, zvýšená ostraha – 8.467

Kapacita výstupního oddělení (OVT-Olomoucká) byla 20 odsouzených žen. Byly
zde umístěny ženy kategorie dohled, dozor a ostraha. Hlavním cílem oddělení bylo
připravit odsouzené ženy na přechod do občanského života. Programy zacházení
byly koncipovány tak, aby si odsouzené ženy osvojily, případně upevnily dovednosti,
které dlouhým pobytem ve výkonu trestu pozbyly.

V objektu na Olomoucké ulici byla zřízena krizová cela, která byla určena
odsouzeným ženám, u kterých došlo k přechodnému zhoršení psychického stavu.
V průběhu roku 2005 zde bylo umístěno sedm odsouzených žen. Průměrná doba
pobytu zde byla asi jeden týden.

Oddělení zaměstnávání vězněných osob zajišťovalo zaměstnávání vězňů převážně
u cizích subjektů (v roce 2005 to bylo 13 firem), ale také ve vnitřním provozu,
kde převážná část pracovala v kuchyni a v provozu prádelny. Tento provoz zajišťoval
potřeby praní pro věznice Opava, Ostrava, Heřmanice, Karviná, Olomouc a Mírov.
Za období leden – listopad 2005 bylo pro tyto věznice vypráno cca 260 tun prádla
a na doplnění kapacity bylo vypráno pro cizí firmy cca 31 tun.468

Odsouzení mohli využívat péče několika specialistů: psychologa, speciálního
pedagoga, sociálního pracovníka, vězeňského kaplana, vychovatelky-terapeutky,
externího lékaře – psychiatra a externího psychoterapeuta.

467
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Výroční zpráva Věznice Opava, str. 9
Tamtéž, str. 25

199

Početní stav zaměstnanců k 31. prosinci 2005 činil 302,6 z toho 187 příslušníků,
115 občanských zaměstnanců (z toho jeden se zkrácenou pracovní dobou)
a pět úvazkových pracovníků při úvazku 0,725. Do služebního poměru nebyl
přijat žádný příslušník a ze služebního poměru bylo uvolněno osm příslušníků
(z toho čtyři v souvislosti s odchodem do starobního důchodu). Do pracovního poměru
byli přijati tři zaměstnanci (z toho jeden na dobu určitou za dlouhodobě nemocného
zaměstnance) a pět zaměstnanců pracovní poměr ukončilo (z toho jeden uplynutím
sjednané doby a jeden výpovědí z důvodu nadbytečnosti).469
V opavské věznici si odpykávala tříletý trest Helena Čermáková z Kladna,
odsouzená
Krajský

za

soud

usmrcení
v Praze

čtyřleté

v roce

dcerky

2002.

Terezky.

Protože

byla

Do

věznice

odsouzena

za

jí

poslal
ublížení

na zdraví, mohla teoreticky žádat o podmínečné propuštění po odpykání poloviny
trestu, tedy už v srpnu roku 2004. Sama však o propuštění nežádala ani věznice
nic takového neiniciovala, ačkoliv vzhledem k tomu, že neměla žádné kázeňské
problémy,

mělo

by

podmínečné

propuštění

reálnou

šanci

na

úspěch.

Spíše však vše nasvědčovalo tomu, že si trest Čermáková odpyká v plné výši. Měl jí
vypršet koncem roku 2005.470
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POŽÁRNÍ OCHRANA A VOJÁCI
Požární ochrana
Na Opavsku bylo ke konci roku 2004 registrováno 129 sborů dobrovolných hasičů
s 8 059 členy.

Z osmdesáti obcí a

měst opavského okresu nebyly sbory

jen ve Skřipově, Svatoňovicích a Starých Těchanovicích. Nikde na Moravě
a ve Slezsku nebylo tolik dobrovolných hasičů jako na Opavsku. Ve srovnání
s minulostí však dobrovolných hasičů obecně ubývalo. Například v roce 1986 bylo
v opavském okrese 148 sborů s více než 11 tisíci členy. Význam dobrovolných hasičů
stoupl hlavně po povodních v roce 1997 a podle profesionálních hasičů byli
ti dobrovolní nenahraditelní. Často bývali u zásahů jako první a svým profesionálním
kolegům pomáhali. Profesionálové se často k tomuto řemeslu dostali právě
přes dobrovolné hasiče.471

V dubnu roku 2005 si Opava připomněla 60. výročí od založení prvního
profesionálního požárního sboru v Opavě. Tomuto výročí se věnoval na stránkách
Hlásky ředitel územního odboru Opava HZS MSK major Ing. Břetislav Janošek.
Připomenul,

že

tato

první

profesionální

jednotka

byla

ustavena

koncem

druhé světové války. Její první sídlo bylo v hasičské zbrojnici na Radniční ulici č. 7
(naproti bývalé nemocnice U Rytířů). Od prvopočátku byla z řad členů sboru určena
strážní služba. „Členové této služby chodili v civilních oděvech s páskou na rukávu,
protože nebyly k dispozici uniformy,“ poznamenal Janošek. Technické prostředky
a výzbroj prvních profesionálních požárníků tvořilo dopravní vozidlo rakouské výroby
Hansa Loid, dopravní vozidlo Tatra s přenosným agregátem, čtyři kolové žebříky
na dřevěných kolech od 15 do 22 metrů, dvě parní stříkačky, které byly bývalým
majetkem německého sboru Freiwilige Feuerwehr der Stadt Troppau. Výkon služby
členů požární stráže města Opavy byl v prvopočátcích velmi náročný a fyzicky
vyčerpávající. V prvních dnech po osvobození docházelo denně k 15 až 20 případům
zásahu

požární

hlavně

v

jednotky

rozvalinách,

na
byli

různých

místech.

příslušníci

Kromě

povoláváni

samotných
i

k jiným

požárů,
akcím,

jako např. zabezpečování zbořených a poškozených objektů, které bezprostředně
ohrožovaly okolí, prováděla se i evakuace zboží a materiálu ze zavalených sklepních
prostorů. Samotná likvidace požárů byla velmi obtížná, protože na mnoha místech

471
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se v ohnisku požáru nacházela nevybuchlá munice, což mělo velmi nepříznivý vliv
na samotnou likvidaci. Nutno zde vyzvednout odvahu našich předchůdců,
kteří bez ohledu na hrozící nebezpečí zachraňovali na mnoha místech životy
a majetek občanů. Společenský význam příslušníků sboru nebyl v této době
doceňován a ze záznamu v kronice lze vyčíst, že základní platy se pohybovaly
v rozmezí 500 až 1 000 korun. S přibývajícími léty se technické prostředky,
které vlastnil požární sbor, staly zastaralými a byly nedostačující. V roce 1955 obdržel
požární sbor první cisternové vozidlo československé výroby CAS 16 na podvozku
Praga RN. Na tehdejší dobu to byl obrovský krok vpřed, protože hasiči mohli okamžitě
po příjezdu na místo zasáhnout s vodou, kterou si vezli v cisterně, a tím do značné
míry urychlili první zásah. „Postupem času docházelo k obměně zastaralé techniky
a v současné době jsou hasiči vybaveni moderní a účinnou hasičskou technikou.
Hasiči jsou rovněž vybaveni moderními a účinnými ochrannými prostředky,“ podotkl
Janošek. Stávající požární zbrojnice byla nevyhovující, a proto byl vybudován nový
objekt na Těšínské ulici, do nějž se hasiči přestěhovali v roce 1968. V roce 1969 byla
zřízena požární stanice ve Vítkově472 a roku 1985 v Hlučíně. Připomeňme si
v krátkosti všechny náčelníky a ředitele požárního sboru. Do roku 1967 to byl
František Kadlček, v letech 1968 a 1969 Jaroslav Můra, od 1969 do 1990
Radomír Janků, 1990 až 2000 Jaroslav Neuwirth a od roku 2001 Břetislav Janošek.

Požární ochrana prošla několika odlišnými vývojovými etapami. V současné
době Hasičský záchranný sbor tvoří generální ředitelství, které je součástí
Ministerstva
Hasičský

ČR,

vnitra
záchranný

a

sbor

hasičské

záchranné

okresu

byl

nově

sbory

krajů.

územním

Bývalý
odborem

Hasičského záchranného sboru kraje. Současný územní odbor Opava čítal
94 příslušníků, z toho po 13 na stanicích Hlučín a Vítkov a 68 na centrální stanici
v

Opavě.

Podle

systemizace

byla

na

územním

odboru

čtyři

oddělení

(oddělení prevence, oddělení krizové a havarijní plánování, oddělení operační
a

informační

středisko

a

oddělení

služeb),

dále

provozní

pracoviště.

Na třech směnách bylo zařazeno po 13 hasičích, přičemž minimální stav na směně
byl 10 hasičů.473

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – územní odbor Opava připravil
v rámci oslav 60. výročí založení profesionálních hasičů v Opavě celou řadu
doprovodných akcí, jejichž smyslem bylo připomenout široké veřejnosti historii požární
472
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ochrany ve městě, ukázat možnosti současné hasičské techniky a umění
současných hasičů. Formou her a soutěží pro děti ukázali i těm nejmenším,
co obnáší profese hasiče, co všechno se od něj čeká a čemu se musí naučit,
než se z něj stane opravdu profesionální hasič. Největší vyvrcholení oslav čekalo
na Opavany v sobotu 14. května, kdy se uskutečnilo v centru města setkání
hasičských zástav u příležitosti svátku patrona hasičů svatého Floriána. Toto setkání
se konalo rovněž u příležitosti 115. výročí založení sboru dobrovolných hasičů
v Kateřinkách a zúčastnilo se jej na 50 hasičských zástav včetně zástav družebních
sborů z Polska a ze Slovenska.

Vojáci
Po šestatřiceti letech skončil svou působnost opavský vojenský útvar 6292,
který se podílel na vojenské přípravě desítek tisíců vojáků všech kategorií.
Byl vytvořen prvního ledna 1969 jako Výcvikové středisko specialistů raketového
a dělostřeleckého vyzbrojování. Útvar měl za úkol školit vojáky na funkce
specialistů

pro

pozemní

útvary

armády.

Byl

nejdéle

existujícím

útvarem

československé poválečné armády. Mezi zakládající členy patřili pplk. O. Pelich,
npor. O. Kopec, mjr. L. Brůžička, kpt. J. Bechný, kpt. Z. Bělohlávek, npor. J. Hurda
a nrtm. V. Turoczi. Už v prvním roce působení bylo u útvaru připravováno
500 vojáků. Útvar však neplnil jen vojenské úkoly. „Dnes už si asi málokdo vzpomene,
že vojáci se významnou měrou podíleli na výstavbě Tyršova stadionu,“ uvedl v Hlásce
náčelník štábu VÚ 6292 v Opavě major Vladimír Tancík.

Dnem
u

9.

Památníku

května

1981

Ostravské

začala

operace

na

tradice
Hrabyni.

„V

vojenských

přísah

osmdesátých

letech

byl útvar pravidelně vyhodnocován jako výtečný a stal se nositelem řady
resortních ocenění. Rok 1989 přinesl řadu změn i do života výcvikového střediska,“
pokračoval dále Tancík. Vojáci z povolání se podrobili atestacím, které měly prověřit
jejich spolehlivost. Začal se mapovat stav a využitelnost pohraničního opevnění
z let 1936 – 1938. S rozdělením ČSFR bylo třeba zajistit přípravu profesionálních
pyrotechniků. V krátké době zde vzniklo specializované pracoviště, které připravovalo
odborníky nejen pro armádu, ale rovněž pro policii. Pyrotechnici později plnili úkoly
spojené s asanací v prostoru Milovice, Mimoň. Od 5. 12. 1994 měl útvar nový název,
53.

Výcviková

armády

základna.

rozhodlo,

že

Personální

pěší

změny

brigáda

a

přinesl

pěší

pluk

rok

1995,

budou

kdy

velení

transformovány

na 27. brigádu územní obrany podřízenou Vojenskému doplňovacímu velitelství
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v Ostravě. Základna pak započala se základním výcvikem vojáků základní služby
(přijímačem) a následnými odbornými kurzy. V roce 1997 se základna prezentovala
na
řeky

veřejnosti
Opavy.

obětavým
Od

1.

zásahem

července

při

1997

první

velel

velké

základně

povodni
pplk.

J.

v povodí
Gašpierik

a rozhodnutím náčelníka generálního štábu došlo k reorganizaci a přejmenování
na Výcvikovou základnu logistiky. Základna dostala za úkol připravovat
specialisty logistiky v dalších oborech, např. tanková a automobilní technika, ženijní
technika, proviantní služba, služba pohonných hmot a maziv a chemici.

Pokud do roku 1997 někdo z obyvatel Opavska nevěděl o přítomnosti vojáků,
pak v červenci došlo ke změně. Všichni příslušníci základny se od 6. července podíleli
na záchraně lidí a majetku při největší povodni století. Z kasáren vyjížděly desítky
vozidel se stovkami vojáků a tunami materiálu na pomoc do postižených oblastí
opavského a bruntálského okresu. „Z mnoha míst, kde opavští vojáci působili,
nelze

zapomenout

zejména

na

záchranu

dětského

tábora

v

Oldřůvkách

a Kojeneckého ústavu v Opavě, kde s nasazením vlastního života mjr. J. Krist
zachránil ohrožené děti a majetek za milióny korun,“ jmenoval Tancík některé z akcí,
při niž vojáci pomáhali. Další přírodní pohromu, sněhovou kalamitu, odstraňovali
vojáci základny v roce 1998. V následujícím roce udělil prezident republiky útvaru
historický název „generála Píky“. Léta 1997 až 2003 byla charakteristická nárůstem
vycvičených vojáků. V roce 2002 se vojáci útvaru opět dostali do bojů s vodou,
tentokrát v Čechách. Na akcích Záchrana a Obnova se podílelo 550 vojáků
všech kategorií, což byla asi pětina všech nasazených sil. „Za zajímavost stojí,
že nejsilnější skupina působící v Praze byla z našeho útvaru (95 osob),“ pochlubil se
Tancík. K dalším změnám došlo v roce 2004. Pokračující reforma AČR urychlila
přechod na plně profesionalizovanou armádu. Bylo rozhodnuto, že nebudou povoláni
další branci a výcvikové středisko logistiky bude zrušeno. 27. 10. 2004 se na Hrabyni
za účasti brigádního generála J. Halašky konala poslední přísaha vojáků základní
služby. V prosinci 2004 opustil brány útvaru poslední voják základní služby.
V roce 2005 se výcviku účastnilo jen několik stovek vojáků z povolání.

Za dobu existence Vojenského útvaru 6292 v Opavě zde byli vyškoleni 36 793 vojáci
a občanští zaměstnanci vojenské správy. „Útvar byl v určitém smyslu slova střední
a vysokou vojenskou školou pro vojáky základní služby. Zástupci veřejné správy
si za léta spolupráce zvykli, že vojáci vždycky, když bude třeba, pomohou.
Nikdo si nedokázal představit slavnostní pietní akt bez zástupců armády. Vyškolení
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specialisté působili ve všech misích, které republika v posledních letech vysílala,“
uzavřel major Tancík.474

Klub

vojenské

historie

Opava

ve

spolupráci

s

Klubem

vojenské

historie

SZMO Deštné a dalšími subjekty pořádal 13. srpna odpoledne v prostoru
u pěchotního srubu OP S 25 Trigonometr v Opavě – Milostovicích akci s názvem
Bojovali za svobodu. Šlo o veřejnou bojovou ukázku věnovanou připomínce
60. výročí konce II. světové války. Nejprve bylo znázorněno období podzimu
roku 1938 na příkladu přepadení posádky lehkého opevnění bojůvkou Freikorps,
přičemž v závěru této ukázky byla předvedena palebná síla linie československého
opevnění. Ve druhé scéně z válečných let diváci viděli přepad kolony přesouvajících
se německých vojsk partyzánskou skupinou. Hlavním bodem programu byla ukázka
z Ostravské operace. Nechyběly ani pyrotechnické a akustické efekty. Na akci byla
k vidění tradiční dobová československá a jiná technika, zejména několik tanků,
transportérů, motocyklů, automobilů a letounů.475

Od

1.

října

bylo

v Opavě

umístěno

53.

centrum

pasivních

systémů

a elektronického boje (VÚ 3068). Tato jednotka patřila k těm nejelitnějším
v České republice. Mimo jiné využívala unikátní radiolokátor Věra, který je schopen
odhalit na stovky kilometrů pro jiné radary neviditelná letadla. Opavské centrum
vzniklo
který

sloučením
od

počátku

dvou

původně

devadesátých

let

samostatných

útvarů

sídlil

v Jaselských

v Opavě

–

opavského,
kasárnách

a českobudějovického.476 Slavnostní nástup u příležitosti vzniku 53. centra pasivních
systémů a elektronického boje se uskutečnil 5. října v areálu Jaselských kasáren.
Na

slavnostním

aktu

k

zahájení

činnosti

vystoupil

s

hlavním

projevem

brigádní generál Ján Gurník, zástupce velitele společných sil a velitel pozemních sil
Armády České republiky a zúčastnili se jej také náměstek primátora Jan Mrázek
a předseda okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Leo Novák. Úkoly
jednotlivých útvarů popsal velitel centra podplukovník Milčický takto: „Jedním
z hlavních úkolů střediska v Českých Budějovicích je vyčlenění jednotky pasivních
systémů VĚRA S/M pro NATO. Opavské středisko v rámci plnění běžných
odborných

úkolů

ve

prospěch

nadřízených

474

Hláska č. 12, 2005, str. 12
Hláska č. 7, 2005, str. 7
476
OHR, 11. 10. 2005, str. 1
475
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stupňů

připravuje

dvě

roty

pro 4. brigádu rychlého nasazení a pro 7. mechanizovanou brigádu. Opavské
velitelství pak bude poskytovat podporu velitelství společných sil.“ 477

477

Hláska č. 11, 2005, str. 3
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Zastupitelstvo Statutárního města Opavy na svém zasedání dne 9. prosince 2004
schválilo Obecně závaznou vyhlášku Statutárního města Opavy, kterou se mění
Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů ze dne 18. 5. 2004. „Touto změnou došlo ke zvýšení sazby místního poplatku
za

provoz

systému

shromažďování,

sběru,

přepravy,

třídění,

využívání

a odstraňování komunálních odpadů na rok 2005 z původní částky 384 Kč
na 396 Kč. Sazba poplatku pro děti do 12 let věku včetně zůstala nezměněna,“ uvedla
vedoucí odboru životního prostředí Ing. Marie Vavrečková.478

Na základě usnesení představenstva akciové společnosti Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava byly schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností
od 1. ledna 2005. Za pitnou vodu zaplatili občané včetně DPH 20,43 Kč
za metr krychlový, odvedená voda (stočné) stála včetně DPH 18,49 Kč na m³.
Nové ceny byly uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2005,
popřípadě se postupovalo dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem
a dodavatelem.479
Opavsko bylo přes intenzivní zemědělskou a průmyslovou činnost posledních století
stále územím s rozmanitou přírodou, kde se dodnes vyskytuje většina druhů
živočichů

a

rostlin

zjištěných

v

naší

republice.

Alespoň

s některými

z nich a s jejich životním prostředím seznámila čtenáře nová publikace
Chráněná území na Opavsku, vydaná Statutárním městem Opava za finanční
podpory Moravskoslezského kraje. Nešlo o vyčerpávající charakteristiku chráněných
území okresu Opava, ale o to, podnítit zájem o přírodu především u mladé generace.
Tato barevná brožura s nádhernými fotografiemi a obrázky zdejší přírody byla
po

publikaci

Naučná

stezka

Hvozdnice

již

druhým

dílkem

autora

RNDr. Milana Kubačky z organizace Natura Opava, určeným hlavně žákům
základních

a

středních

škol

na

Opavsku.

Knížka

byla

v době

vydání

neprodejná, ale plánoval se její dotisk, stejně jak se tomu stalo u brožury

478
479

Hláska č. 1, 2005, str. 2 a také Hláska č. 4, 2005, str. 2
Hláska č. 1, 2005, str. 2
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Naučná stezka Hvozdnice, která vyšla ještě v první polovině roku 2005 a byla určena
k volnému prodeji.480
Odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy vyhlásil jarní úklid, který proběhl
na území města Opavy ve dnech 18. až 22. dubna a 25. až 27. dubna.
V tomto období byly postupně podle harmonogramu rozmístěny na vyjmenovaných
stanovištích kontejnery, které sloužily občanům k uložení odpadu z úklidu zelených
ploch a prostranství kolem domu. Jednalo se o suché listí, větve, trávu, plevel,
shrabky, kamení, zeminu a jiný inertní odpad, tj. ten, který nemá nebezpečné
vlastnosti.481
V první polovině roku padly za oběť pilám některé zakuty na Riegrově ulici.
Některé místní obyvatele to pobouřilo. Vadilo jim, že město nechalo stromy vykácet
těsně před květem. Kácet se totiž má do konce 31. března, kdy končí období
vegetačního klidu. Opavská radnice však tento termín kvůli změně zákona
o zadávání veřejných zakázek nestihla. Vedoucí odboru životního prostředí
si nevhodného termínu kácení byla vědoma, ale stromy podle ní byly ve špatném
stavu. Že byly stromy staré a ohrožovaly provoz potvrdil i vedoucí arboreta
Miroslav Frank. Na místo budou ale vysazeny nové stromy.482

V minulých letech město provedlo rozsáhlou obnovu zeleně v prstenci městských
parků.

Součástí

této

akce

se

stala

i

snaha

obnovit

Urbanovu

skalku

pod Ptačím vrchem v sadech Svobody. „Skalka byla s vynaložením nemalých
finančních prostředků vyčištěna, upravena, osázena a velmi rychle vykradena.
Chybějící rostliny jsme doplnili, ale situace se opakovala,“ popsala vedoucí
odboru

životního

prostředí

opavského

magistrátu

Marie

Vavrečková.

Podle ní postupně příslušní úředníci dospěli k názoru, že skalku bude nutné ponechat
bez zeleně.

V té době se obrátil na odbor

životního prostředí dřívější

předseda sdružení opavských skalničkářů IRIS a nabídl městu spolupráci.
„Jeho nabídka spočívala v tom, že členové sdružení provedou výsadbu a budou
zajišťovat základní údržbu skalky. I přes počáteční nedůvěru nutno konstatovat,
že se jim jejich záměr povedl,“ doplnila Vavrečková. V roce 2005 Urbanova skalka
po mnoha letech znovu rozkvetla.483

480

Hláska č. 4, 2005, str. 3
Hláska č. 4, 2005, str. 4
482
OHR, 19. 4. 2005, str. 1
483
Hláska č. 6, 2005, str. 4
481
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Opavu potkaly změny v třídění dřevního odpadu. V roce 2005 byla provedena
novelizace vyhlášky o komunálním odpadu včetně systému nakládání se stavebním
odpadem na území Statutárního města Opavy. „Zásadní změnou, ke které došlo,
je

změna

pravidel

pro

odevzdávání

dřevních

odpadů,“

vysvětlil

v Hlásce

Ing. Albert Červeň z odboru životního prostředí. Z kapacitních důvodů bylo nakládání
s

dřevními

odpady

na

sběrných

místech

upraveno

takto:

dřevní

odpady

včetně nábytku a okenních rámů bez skla byly přednostně shromažďovány
na sběrném místě odpadů na ulici Přemyslovců vedle domu č. p. 18 v Jaktaři.
Rovněž odpady z ořezů stromů a keřů bylo možno odevzdávat neupravené
pouze na tomto sběrném místě. Ve sběrných místech na ulici Hálkova a Bílovecká
bylo možno odevzdávat pouze drobné kusy nábytku (max. 10 kg) a odpady z ořezů
stromů a keřů musely být kráceny na délku jednoho metru.484

Opava zahájila v roce 2005 v rámci zkvalitňování systému nakládání s komunálním
odpadem na svém území mobilní sběr tříděných odpadů v zástavbě rodinných
a částečně i činžovních domů. Stalo se tak na lokalitě vymezené ulicemi Hradecká,
Nádražní okruh, Janská, Bílovecká a železnicí. „Mobilní sběr se netýká panelových
domů na ulicích Hradecká, Bílovecká a Horní schody, kde jsou umístěny barevné
kontejnery na tříděný odpad,“ upřesnil Albert Červeň. Mobilní sběr město provádělo
prostřednictvím Technických služeb Opava. Obyvatelé vybrané lokality byli podrobně
informováni v první polovině června prostřednictvím letáků, které jim byly vhozeny
do schránek společně s prvními plastovými pytli, jež sloužily pro tento účel.
Žluté pytle byly určeny na plastový odpad a modré na papír. Svoz plastů a papíru
probíhal současně a byl prováděn pravidelně každý druhý čtvrtek v měsíci
mezi půl osmou a desátou hodinou ranní. První svoz se konal ve čtvrtek
14. července.485

484
485

Hláska č. 6, 2005, str. 5
Hláska č. 6, 2005, str. 5
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POČASÍ
Údaje o počasí poskytl pro účely této kroniky Český hydrometeorologický ústav,
pobočka Ostrava a údaje byly naměřeny na stanici v Oticích.

Leden
Na začátku ledna panovalo na většině míst České republiky téměř jarní počasí.
Oteplení potěšilo řadu lidí, zejména ty bez střechy nad hlavou.486

Únor
V únoru (7. 2.) byla naměřena nejnižší teplota z celého roku, a sice -22,7. Průměrná
měsíční teplota činila -3,6°C.

Březen
Druhá nejnižší teplota z celého roku byla naměřena 1. března (-20,1°C).

Duben
Duben překvapil vysokými teplotami. Maximální teplota 7. dubna dosáhla 20,1°C.

Květen
V květnu se vrátily mrazíky. 9. 5. klesla teplota pod bod mrazu na -0,7°C.

Červen
Červen přinesl velké teplotní výkyvy. Zatímco 2. 6. klesly teploty na 3,9°C, maximální
teploty se vyšplhaly 25. 6. na 28,8°C.

486

OHD, 11. 1. 2005, str. 9

210

Červenec
Červenec byl nejbohatší na srážky. Za měsíc spadlo 126,4 mm. Červenec byl také
nejteplejším měsícem, průměrná teplota vzduchu dosáhla 18,8°C. Nejtepleji bylo
29. července – až 34,2 °C.

Srpen
Srpen byl po červenci druhý měsíc nejbohatší na srážky, spadlo jich celkem
87,6 mm.

Říjen
V měsíci říjnu spadlo nejméně srážek, v úhrnu to bylo jen 3,9 mm.

Listopad
Teplotní maxima přinesl 4. listopad (15,5°C), zatímco nejníže v tomto měsíci klesla
rtuť teploměru 19. 11. (-7,6°C).

Prosinec
Prosinec měl celkem 15 dnů s celkovou sněhovou pokrývkou. Intenzivní sněhová
přeháňka se postarala o celonoční pohotovost opavských silničářů. Stalo se to v noci
z 18. na 19. prosince. Sněžit začalo okolo půl deváté večer. V krátké době napadlo
mnoho sněhu, a tak se silničáři celou noc snažili zprůjezdnit hlavní tahy. Silničáři
na Opavsku vyplužili dva tisíce kilometrů komunikací a vysypali 76 tun soli a 78 tun
inertního materiálu. Kvůli sněhu se také stalo šest dopravního nehod, naštěstí
se obešly bez zranění. Podle vyjádření mluvčí opavského policejního ředitelství
Roxany Michaliskové byly pouze způsobeny škody za 317 tisíc korun.487 Nejvyšší
sněhová pokrývka napadla 30. prosince (21 cm).

487

OHD, 20. 12. 2005, str. 1
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PRAMENY
-

Výroční zprávy jednotlivých organizací a podniků

-

Regionální tisk (Opavský a hlučínský Deník a Region)

-

Zpravodaj Hláska

-

Internetové zpravodajské servery

-

Údaje Českého hydrometeorologického ústavu, pobočka Ostrava

-

Webové stránky sportovních klubů (SFC Opava, HC Slezan Opava,
BK Opava aj.)
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Zápis do Kroniky města Opavy schválila Rada města Opavy dne 30. 7. 2012.

................

..........................

Mgr. Milan Freiberg

Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
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