
Výsledky

Iniciovali jsme vznik a podíleli se 
na tvorbě rozvojové koncepce kultu-
ry v Opavě. Zahájili jsme veřejný dialog 
na toto téma s představiteli různých 
názorových platforem. Optimalizovali 
jsme grantový systém a rozšířili gran-
tové okruhy. Přišli jsme s netradičními 
formami propagace městské kultury 
(divadlo v ulicích, hudební ochutnávky 
na veřejných prostranstvích, umělec-
ké performance, otevření příhraniční-
ho prostoru pro zahájení uměleckého 
česko-polského dialogu s družební Rati-
boří). Pokračovali jsme v podpoře Slez-
ského divadla a všech jeho souborů při 
současném snížení rozpočtu a zefektiv-
nění provozu divadla. Podařilo se nám 
stabilizovat i fungování Opavské kultur-
ní organizace.

Rozpracováno

Podpora maximálního využití grantů 
u kulturních organizací zřizovaných 
městem
Budeme v tomto trendu pokračovat for-
mou dohledu nad jejich efektivním říze-
ním a budeme sledovat efektivní využití 
a pronájmy městských prostor a objek-
tů ke kulturním účelům.

Kalendář opavských kulturních akcí 
na webu městského informačního 
centra
Kalendář kulturních akcí pořádaných 
na území města různými subjekty, díky 
kterému se omezí konání více podob-
ných akcí ve stejný termín.

Vize a plány

Podpora mladých talentů a jejich 
umělecký růst
V Opavě žije mnoho talentovaných jed-
notlivců i uměleckých skupin. Vystu-
pují na nejrůznějších soutěžích doma 
i v zahraničí. Nadaní mladí Opavané si 
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Kultura

zaslouží, aby je jejich spoluobčané znali 
a fandili jim. Jednou z možností, jak je 
může město podpořit, je umožnit jim 
vystupovat na městských akcích a také 
zajistit přiměřenou finanční podporu, 
pokud ve svém oboru dosáhnou úspě-
chu. 

V Opavě máme i starší umělce, např. 
hráče na různé hudební nástroje, kte-
ří již dávno opustili zdi umělecké školy, 
přesto by však rádi cvičili dále. Těm-
to zapáleným lidem by mohlo město 
v rámci městských budov k tomu urče-
ných zřídit zkušebnu, která by sloužila 
čistě těmto účelům.

Pestrá nabídka kultury pro opravdu 
všechny generace
Protože jsme byli hlavními iniciátory 
tvorby koncepčního materiálu kultur-
ního rozvoje města, který jsme i připo-
mínkovali, dokončíme díky němu kul-
turní koncepci města a budeme ji dále 
doplňovat a aktualizovat jakožto živý 
dokument, který bude sloužit občanům 
SMO. 

Zahájili jsme veřejný dialog na téma 
kultura ve městě se všemi zúčastně-
nými stranami. Budeme v něm nadále 
pokračovat formou Otevřené radnice 
a kulatých stolů, aby kultura produko-
vaná v Opavě, ať už městem nebo veřej-
nými subjekty, nebyla konkurenční, ale 
vzájemně se prolínající, plnohodnotná 
a pestrá.

Oslovíme místní umělce a výtvarné 
školy s nabídkou oživení veřejného pro-
storu města jejich díly. Chtěli bychom 
využít umělecký potenciál, jakým Opa-
va disponuje a docílit její větší veřej-
né umělecké atraktivity a originality, 
kterou by navázala např. na díla Kurta 
Gebauera ( Běžící dívka před DU, ptáci 
na Ptačáku) a zvýšila tak zájem o ná-
vštěvu našeho krásného města.

Městem organizované výlety za kul-
turou pro mladší i starší občany
Podpoříme možnost rozšíření nabídky 
služeb Městského informačního cen-

tra o organizované výlety za kulturou 
mimo Opavu. Přiblížíme tak občanům 
další krásná česká města a zajímavé 
kulturní události. Četnost konání těch-
to akcí a jejich tematické zaměření by 
bylo upravováno dle aktuálního zájmu 
občanů. 

Rozšíření sítě naučných stezek se za-
měřením na kulturní dědictví regionu
Naším cílem je formou dvou nových 
naučných stezek občanům i návštěv-
níkům města ukázat vybrané zajíma-
vosti z oblasti architektury a funerální 
plastiky, se kterými se mnohdy denně 
setkávají. První stezka bude zaměře-
na na nejvýznamnější stavby v centru 
města a v navazujícím předměstí. Mezi 
jednotlivá zastavení stezky budou vybí-
rány jak urbanistické a architektonické 
dominanty, tak stavby pro Opavu typic-
ké, přičemž budou preferovány objekty, 
které může veřejnost alespoň částečně 
navštívit i v interiéru (např. sloužící jako 
veřejné budovy, banky a obchody). Dru-
há naučná stezka bude věnována měst-
skému hřbitovu a jeho nejvýznamněj-
ším náhrobkům. Pro tuto trasu budou 
vybírány jak náhrobky umělecky nej-
hodnotnější, tak náhrobky nejvýznam-
nějších lidí, kteří se ve své době zasadili 
o rozvoj města i společnosti. Součástí 
vybudování naučných stezek bude pře-
hledná mapa, kde se zájemce dozví jak 
umístění jednotlivých zastavení stezek, 
tak i základní informace o samotných 
stavbách a náhrobcích. Obě stezky tak 
mají návštěvníkům umožnit získání 
mnohých zajímavých informací o na-
šem krásném městě.


