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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
Tak jako každé nové sdružení jsme v prvním roce své existence především 
hledali svůj směr. Prvotní impulz – zeď na náměstí Osvoboditelů, stojí i přes 
naše intervence a my teď jen můžeme čekat, zda si lidé na zeď zvyknou nebo 
jim bude dále vadit.  
 
Sdružení Za Opavu však nevzniklo jen jako bojůvka proti zdi, ale především 
proto, aby nastavovalo zrcadlo současnému vedení města i obyvatelům 
samotným, a aby zprostředkovávalo výměnu názorů, seznamovalo veřejnost 
se záměry města, aby bylo aktivním činitelem na poli rozvoje města a 
hybatelem snažení posunout město k tomu lepšímu výše nad průměr.  
Snaha o zvýšení architektonické kvality musí jít skrze pořádání 
architektonických soutěží, jež dosud nejsou konány a naopak jsou 
zatracovány jako ztráta času. Náš vklad do diskuse je shromažďování všech 
dostupných materiálů ke sledovaným kauzám, aktivní účast ve správních 
řízeních a předávání informací novinářům, a to takovým způsobem, aby se o 
stávající situaci dozvědělo maximum lidí a mohlo si na věc udělat vlastní 
názor. 
 
Přejme si, aby naše nové stránky www.zaopavu.cz byly portálem, kde se 
zájemce o dění v Opavě dozví nejen vše důležité o akcích, jež probíhají nebo 
se zatím připravují, ale také informace o památkách v okolí Opavy, 
informace o zajímavých akcích, lidech i skutcích. 
 
V příštím roce se pustíme do obnovy kaple v Brumovicích-Pustém mlýně, na 
kterou se nám podařilo získat finance z fondu Nadace Via. Už se těšíme na 
dny strávené na čerstvém vzduchu při práci, jež bude mít smysl a doufáme, 
že se nám podaří zachránit jednu drobnou památku s lidmi, jimž není odkaz 
předků lhostejný. 
  
V roce 2007 jsme toho v nadšení z počínající činnosti dokázali provést 
mnoho, přejme si do příštích let pokračování v podobném duchu, tedy 
následování všeho správně započatého a rozvíjení naší činnosti minimálně v 
rozsahu letošního roku.  
  
Všem kdo nás v prvním roce podpořili radou, pomocí či finančně srdečně 
děkujeme a těšíme se na další setkávání v příštích mnoha letech. 
 
 
Dalibor Halátek 
o.s. Za Opavu 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 

Sídlo sdružení, kontakty 
 
 
Adresa: o. s.  Za Opavu, Hobzíkova 3, 746 01 Opava 
  
IČO: 270 53 644 
  
Tel: 777 187 823 
  
E-mail: kontakt@zaopavu.cz 
  
Účet: 226684142/0300 
  
 
 
 

Symboly sdružení 
 

>>>> logo sdružení – barevná verze a černobílá verze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizační struktura 
 

>>>> Organizační uspořádání je zaneseno v čl. 6 stanov občanského sdružení. 
Struktura orgánů je tvořena členskou schůzí, členským výborem a 
dalšími orgány zřízenými rozhodnutím členského výboru. 

 
 
Předseda sdružení: Kateřina Chmelová 
  
Členský výbor: Mgr. Dalibor Halátek 
 Mgr. Petra Kaniová 
 Mgr. Václav Hájek 
 MgA. Tomáš Skalík 
 Kateřina Chmelová 
  
Členská schůze: sdružení má celkem 15 řádných členů 
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Curriculum vitae - z naší historie 
 
 

>>>> Prvotní myšlenka založit občanské sdružení vznikla již v polovině měsíce 
září roku 2006. Spouštěčem bylo množství sporných aktivit vedení města 
Opavy a mezi posledními výstavba protihlukové zdi na náměstí 
Osvoboditelů. Naše první aktivity konané do konce roku 2006 se také 
týkaly tohoto architektonického počinu směřovaného do historického 
městského jádra. 

>>>> První setkání zakládajících členů sdružení se konalo dne 20. 9. 2006. 
Živě se diskutovalo, vedly se úvahy o smysluplnosti založení sdružení, 
vznikaly první náměty a návrhy. Pozastavovali jsme se nad potřebou 
ochrany historických i uměleckých hodnot a životního prostředí vůbec, o 
úrovni současné architektonické produkce ve městě, o způsobech jednání 
úřadů s veřejností, o míře komunikace vůbec. 

>>>> Dne 4. 11. 2006 se uskutečnilo první setkání všech zakládajících 
členů sdružení. Je sestavena první verze stanov a je dohodnut název 
sdružení - "Za Opavu". Jdeme do toho a pokusíme se něco změnit.  

>>>> Následně se dne 17. 11. 2006 konala zakládající členská schůze, na 
které byly přijaty stanovy vznikajícího občanského sdružení.  

>>>> Počátkem prosince byla odeslána žádost na Ministerstvo vnitra České 
republiky o registraci o.s. Za Opavu. 

>>>> Dne 23. 1. 2007 bylo občanské sdružení Za Opavu zaregistrováno jako 
existující sdružení u Ministerstva vnitra České republiky, a to podle 
zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení 
je právnickou osobou podle českého práva. 

>>>> Dne 21. 2. 2007 se konala členská schůze organizace. Byl ustanoven 
jednací výbor sdružení, jehož členové jsou zároveň i jednatelé sdružení: 
Václav Hájek, Dalibor Halátek, Kateřina Chmelová, Petra Kaniová, Tomáš 
Skalík.  

>>>> Ode dne 25. 2. 2007 jsou v provozu internetové stránky 
www.zaopavu.cz, na kterých lze nalézt nejen aktuální kauzy, ale také 
další články ke konkrétním tématům, diskuse, ankety, užitečné odkazy a 
jiné. Dne 11.11. 2007 byl kompletně dokončen vývoj nového designu 
internetových stránek. Stalo se tak na základě vítězného návrhu soutěže 
"O grafický manuál občanského sdružení", o kterém informujeme níže. 

>>>> Dne 3. 9. 2007 bylo naše sdružení na vlastní žádost zařazeno do 
Oborové platformy nevládních neziskových organizací pracujících v 
oblasti ochrany životního prostředí. Platforma je neformální a má podobu 
otevřené informační sítě. V rámci tohoto kroku byl přijat Etický kodex 
ekologických organizací, jejichž úkolem je prosazovat, hájit a 
uskutečňovat veřejný zájem na zdravém prostředí pro život každého z 
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nás a na ochraně přírody. Pokud mají organizace dělat svoji práci dobře, 
musí být zaručena jejich nezávislost, nestrannost a kvalitní práce, včetně 
důrazu na přesnost a správnost, důvěryhodnost a korektnost. Proto se 
české ekologické organizace shodly na daném etickém kodexu. 

>>>> Od září 2007 užíváme logo a grafický manuál, které byly sdružení 
vytvořeny přímo na míru, a to ve spolupráci se Střední školou 
průmyslovou a uměleckou v Opavě. Úkol byl vyhlášen jako oficiální 
soutěž a vítězem se stala Anna Ulahelová. Podmínky soutěže byly 
poměrně volné, úkolem bylo vytvořit logo sdružení a doprovodný design 
(návrh razítka, hlavičkového papíru, vizitek, obálek, popř. jiných 
reklamních předmětů). 

>>>> V září 2007 je poprvé vyhlášena Opavská cena J. M. Olbricha, jež bude 
každoročně udělována za kvalitní počin v architektuře či urbanismu, a to 
na území Opavy a Opavska. 

>>>> V roce 2007 začínáme vydávat Občasný zpravodaj, ve kterém jsou 
prezentovány odborné články, aktuality a informace k dění v Opavě. 

>>>> Od roku 2007 je založena nová tradice konání konference „Památky ve 
Slezsku“, jejímž cílem je přiblížení existence a ochrany kulturního 
dědictví veřejnosti.      
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POSLÁNÍ - CÍLE 
 

 
Základní cíle sdružení 
 
 
Důvody založení občanského sdružení se odráží v náplni organizace 
specifikované v jejích stanovách. 
 

>>>> přispívání k ochraně kulturního dědictví, životního prostředí, zdravých 
životních podmínek ve městě Opavě a v jeho okolí 

>>>> ochrana kulturních památek a historických objektů, přírody a krajiny 

>>>> informační, poradenská a publicistická činnost zaměřená na informování 
občanů města Opavy a jeho okolí o stavu životního prostředí, jakož i o 
záměrech a činnostech, které ohrožují a poškozují životní podmínky 
obyvatel, přírodní či kulturní hodnoty města Opavy a jeho okolí 

>>>> propagace a prosazování principů občanské společnosti a trvale 
udržitelného způsobu života a rozvoje města Opavy 

>>>> podpora a aktivní uskutečňování širší účasti v oblasti ochrany životního 
prostředí a kulturních památek ve městě Opavě a jeho okolí 

>>>> podpora dalších forem účasti veřejnosti na řešení ekologických i 
sociálních problémů města Opavy a jeho okolí, souvisejících zejména s 
dopravní situací, ochranou obyvatel před hlukem a znečišťováním 
ovzduší, ochranou městské zeleně a příměstských přírodních hodnot a 
ochranou městské památkové zóny, jejího ochranného pásma a 
jednotlivých památkově chráněných objektů, jakožto i dalších 
historických budov.  

>>>> účastnění se správních řízení ve smyslu § 70 zákona č. 114/1992 Sb. o 
ochraně přírody a krajiny 

>>>> účastnění se správních řízení týkajících se novostaveb a rozsáhlých 
rekonstrukcí stávajících objektů ve městě Opavě a v jeho okolí. 
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Formy činnosti sdružení 
 

>>>> informační a poradenská činnost pro občany města Opavy a okolí, 
podpora vzájemné komunikace mezi občany 

>>>> organizování kampaní a petičních aktivit na ochranu životního prostředí, 
zdravých životních podmínek a kulturního dědictví 

>>>> účast ve správních i jiných řízeních, ve kterých mohou být dotčeny zájmy 
ochrany životního prostředí a kulturního dědictví 

>>>> vydávání tiskových zpráv, letáků a publikací 

>>>> oprava a ochrana památek, na které se zapomnělo, které chátrají či jim 
hrozí jiné nebezpečí 

>>>> pořádání výstav, přednášek, diskuzí, promítání, programů pro děti a 
dalších kulturních akcí 

>>>> vysazování zeleně a zapojení se do správních řízení kvůli její ochraně 

>>>> účast při přípravě projektů významných pro budoucnost města Opavy 

>>>> poradenství při obnově a ochraně historických objektů.     
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 

 
Přehled projektů a aktivit v roce 2006 a 2007 
 
 
Kauza náměstí Osvoboditelů 

>>>> Počátkem října 2006  vznikla petice 
vyjadřující nesouhlas se stavbou zdi na nám. 
Osvoboditelů v Opavě. Následně se 
uskutečnila 1. a 2. hlášená demonstrace 
„Proti zdi“ spojená s podpisovou petiční akcí.   

>>>> Počátkem listopadu 2006 proběhlo 1. 
zasedání nového Zastupitelstva města 
Opavy po komunálních volbách. Při této 
příležitosti jsme zorganizovali podpisovou 
akci přímo na zasedání, při které petici na 
místě podepsalo celkem 17 zastupitelů. 

>>>> Následně byly všechny podpisy sečteny. V 
rámci petiční podpisové akce "Petice 
vyjadřující nesouhlas se stavbou zdi na nám. 
Osvoboditelů", včetně podpisových archů z 
veřejných míst, bylo sesbíráno celkem 1028 
platných podpisů. V době odevzdání petice na Magistrát města Opavy 
měla petice konečných 1086 hlasů.   

>>>> Výstavba zdi na náměstí Osvoboditelů a úprava celého prostoru je 
dodnes považována z pohledů občanů za nežádoucí aktivitu vedení města 
a tudíž kontroverzní stavbu. 

  
 
Kauza Rybníček 

>>>> Počátkem měsíce května 2007 se uskutečnilo v aule Slezské univerzity 
veřejné projednání připravovaných úprav náměstí Joy Adamsonové, 
vyvolané na základě žádosti, kterou o. s. Za Opavu zaslalo Magistrátu 
města Opavy. Byl prezentován projekt rekonstrukce kulturního domu, 
přilehlého parku a přístavby víceúčelového městského sálu Na Rybníčku. 
Prezentaci   projektu   předcházelo  jeho zpracování až do finální  podoby,  

      ke  které   vydal   magistrát   stavební   povolení.    Na   projednání   byly  
      vznášeny   především   otázky  po  smyslu,  potřebnosti  a  umístění  celé  
      stavby,  řešení  dopravní  situace,   úpravy   stávající   zeleně  a  budoucí  
      podoby parku. 

>>>> Sdružení Za Opav se k navrhovaným úpravám vyjádřilo negativě. 
Uvažovaná novostavba by významným způsobem narušila nejen 
architekturu samotného objektu, ale i harmonii tohoto z hlediska 
urbanistického vývoje dokončeného území.  
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   Kauza Opava Plaza 

>>>> Plány výstaveb velkoplošných komerčních center v historickém jádru 
města Opavy představují významné zásahy z hledisek urbanistických, 
architektonických, kulturních, ekologických i sociologických. Protože 
jsme přesvědčeni, že by se mělo o tak rozsáhlém zásahu diskutovat, 
zorganizovali jsme na konci října 2007 veřejnou debatu, na kterou jsme 
pozvali zástupce investora, magistrátu a také odborníky na danou 
problematiku, včetně laické veřejnosti.  

>>>> V prosinci roku 2007 byl zahájen 
proces EIA (Environmental Impact 
Assesement – Hodnocení vlivů 
záměrů na životní prostředí) pro 
záměr výstavby Nákupního centra 
Plaza v prostoru bývalé tržnice na 
ulici Nákladní. Sdružení Za Opavu 
se do tohoto procesu zapojilo a 
vzneslo nespočet připomínek a 
námětů, na základě kterých měla 
být celá dokumentace přepracována 
a doplněna a podléhala tak dalšímu 
projednávání. 

>>>> Dne 23. 8. 2007 byly na magistrátě představeny dva připravované 
projekty, které mají významně ovlivnit centrum Opavy. Jedná se 
o obchodní a zábavní centrum v prostoru městské tržnice připravované 
společností Plaza Center a dále multifunkční objekt 
v prostoru za Slezankou připravovaný společnosti Crestyl.  

 
 
Kauza Slezanka 

>>>> Dne 27. 3. 2007 se konal 
happening před budovou 
měnírny el. proudu za 
Slezankou. Rozhodli jsme 
se uspořádat 
narozeninovou oslavu k 
17. výročí zapsání 
objektu do seznamu 
kulturních památek. Na 
akci upozorňovala 
maketa papírové historické tramvaje a měnírně byl zakoupen dort. Akce 
se zúčastnilo cca 200 návštěvníků, kteří mohli zhlédnout interiér 
měnírny a připravené materiály mapující historii unikátní památky.  
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>>>> V dubnu 2007 se uskutečnilo jednání o.s. Za Opavu s firmou Crestyl. 
Tématem byla plánovaná zástavba v prostoru za Slezankou v Opavě. 
Zástupci sdružení vyjádřili nesouhlas s uvažovaným přesunem a zánikem 
stavby měnírny. S výstavbou centra developerská firma počítá od roku 
2009.   

>>>> V červenci 2007 jedná vedení města s ministerstvem zemědělství o 
převodu věžáku za Slezankou do majetku města Opavy. Záměrem získat 
objekt do městského majetku a následně jej zbourat, aby ustoupil stavbě 
nového obchodního centra.   

>>>> Dne 23. 8. 2007 byly na magistrátě 
představeny dva připravované projekty, 
které mají významně ovlivnit centrum 
Opavy. Jedná se o obchodní a zábavní 
centrum v prostoru městské tržnice 
připravované společností Plaza Center a 
dále multifunkční objekt 
v prostoru za Slezankou připravovaný 
společnosti Crestyl.  

>>>> Dne 24. září 2007 proběhla veřejná prezentace projektu, kterou 
pořádala společnost Crestyl. 

 
 
Kauza Dům umění 

>>>> Na základě nejasných informací v 
místním tisku jsme počátkem 
listopadu  2007 oslovili Magistrát 
města Opavy k  podání aktuálních 
informací o připravované 
architektonické studii na 
rekonstrukci budov bývalého 
dominikánského kláštera. Dozvěděli 
jsme se, že připravovaný 
architektonický návrh by měl řešit 
funkční propojení ambitu s 
kostelem sv. Václava (návrh restaurace a sociálního zařízení, 
architektonické úpravy ambitu, začlenění Moravské kaple, hotel ve 
zbývající části kláštera, komunikační řešení v návaznosti na veřejné 
prostory v 1.NP).  

>>>> Koncem roku 2007 se město Opava rozhodlo provést změny v současném 
vedení této kulturní instituce, které měla od roku 2008 převzít nově 
zřízená Opavské kulturní organizace (OKO). Celkově se měla také změnit 
náplň Domu umění. 
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Kauza rekreační oblast Stříbrné jezero  

>>>> V květnu 2007 se veřejnost dozvěděla o záměru proměny současné tváře 
bývalého sádrovcového dolu Stříbrného jezera v Opavě. Plánované úpravy 
by se měly týkat proměn pláží, vybudování 
cyklostezek, přístupových cest a pěšin, dětského 
hřiště, rozhledny, sportovišť či záchytného parkoviště. 

>>>> Na základě veřejné prezentace projektu počátkem 
července 2007 sdružení Za Opavu zaslalo Odboru 
hlavního architekta a ÚP, Magistrátu města Opavy, 
své připomínky a podněty  k rozvojovému plánu 
využití rekreační oblasti Stříbrné jezero. Obecně byla 
studie hodnocena jako zdařilá, vznesli jsme několik 
připomínek a námětů. 

 
  
Obnova kaple v Brumovicích 

>>>> V listopadu roku 2007 jsme se dozvěděli výbornou 
zprávu – uspěli jsme v získání grantu Nadace VIA na 
obnovu kaple v Brumovicích, památky nacházející se v 
havarijním stavu. Je to naše první vyslyšená žádost o 
grant.  

   
 
 
 
 
 
Opavská cena J. M. Olbricha 

>>>> Na podzim  roku 2007 jsme poprvé 
vyhlásili Opavskou cenu J. M. Olbricha, 
která by měla být každoročně udělována 
za kvalitní architekturu, rekonstrukci 
nebo urbanistické řešení na území 
Opavska.  

>>>> Odborná porota se v polovině prosince 
shodla na vítězi a v den Olbrichových 
narozenin 22. 12. 2007 mohla být cena 
vítězi soutěže předána. Z celkem šesti 
nominovaných staveb byl vybrán rodinný dům ve Chvalíkovicích 
vyprojektovaný Ing. arch. Tomášem Bindrem z opavského Ateliéru 38. 
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Občasný zpravodaj 

>>>> V září a prosinci 2007 vydalo o. s. Za Opavu nákladem cca 250 ks 1. a 
2. číslo tištěného zpravodaje. Zpravodaj komentující aktuální události je 
volně dostupný na různých místech ve městě a v elektronické podobě na 
webových stránkách sdružení.   

 
 
Konference „Památky ve Slezsku“ 

>>>> V polovině května 2007 byl zahájen 1. ročník konference s názvem 
„Památky ve Slezsku“. Setkání s hojnou účastí studentů se uskutečnilo v 
prostorách studentského klubu hotelu Koruna. Konference byla 
zorganizována ve spolupráci s Historickým klubem a Slezskou 
univerzitou v Opavě. Příspěvky se samozřejmě týkaly dějin, historie a 
problematiky památkové péče.  

 
 
Přednášky 

>>>> Ve spolupráci s občanským sdružením Bludný kámen a Domem umění v 
Opavě jsme v červnu 2007 uspořádali cestopisnou přednášku s názvem 
„Nový Zéland - jižní ostrov“ (Aleš Rod).   

>>>> Ve spolupráci s občanským sdružením Bludný kámen a Domem umění v 
Opavě jsme v červnu 2007 uspořádali přednášku nazvanou "Sochy v 
Opavě 1800-2007" (Tomáš Skalík). 
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 
 

 
Finanční zpráva 
 

>>>> Při zajišťování financování se snažíme postupovat výhradně etickým, 
zodpovědným  a transparentním způsobem. K financování užíváme pouze 
zdroje, které byly nabyty v souladu s demokratickými, právními a 
etickými normami. Vyhýbáme se takovým zdrojům finančních prostředků 
nebo jiných hmotných statků, které by mohly navodit střet zájmů, snížit 
nezávislost či nestrannost. Tyto zásady jsou v souladu s našimi 
představami o fungování organizace a jsou rovněž zakotveny v Etickém 
kodexu ekologických organizací. 

>>>> Příjmy sdružení tvoří příspěvky jeho členů, dary, dotace, granty a příjmy 
z neziskové činnosti sdružení.  

>>>> Výdaje sdružení jsou zaměřovány na uskutečňování cílů sdružení. 

>>>> V tomto roce, kdy bylo sdružení založeno, došlo k nabytí pouze prvotních 
nákladů, a to z členských příspěvků jeho členů v celkové výši 4 500,- Kč. 
Náklady na provoz sdružení činily celkem 1 646,- Kč.     

 

 
Hospodaření občanského sdružení 

 

>>>> Sdružení se po svém založení ucházelo o grant z Fondu obnovy  
kulturního dědictví  Nadace VIA na podaný  projekt „Obnova kapličky 
v Brumovicích“. Na základě smlouvy podepsané dne 6. 11. 2007 byla 
poukázána na účet sdružení částka dle smlouvy ve výši 19 900,- Kč. 

>>>> Aktivy sdružení ke dni 31. 12. 2007: zůstatek na účtu ve výši 23 350,75,-  
Kč tvořený příspěvky členů OS a poskytnutým příspěvkem na obnovu 
kapličky v Brumovicích ve výši 19 900,- Kč.  

>>>> Výdaje sdružení ke dni 31. 12. 2007: bankovní poplatky a platba za 
vedení internetových stránek.  

>>>> Pasiva sdružení ke dni 31.12. 2007: příspěvek Nadace VIA činil závazek 
ve výši 19 900,- Kč. Jiná pasiva ke konci roku nebyla vykázána. 

>>>> Hmotný investiční majetek, ani dlouhodobě hmotný investiční majetek 
občanské sdružení nepořídilo a nevlastní. 

>>>> Občanské sdružení nevyvíjelo žádnou aktivitu, ze které by vznikla 
povinnost přiznat daň.  Vykazovalo pouze činnosti v souladu se statutem 
neziskové organizace. 
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SPOLUPRÁCE 
 

 
Poděkování 
 
 

>>>> Občanské sdružení Za Opavu děkuje Střední škole průmyslové a 
umělecké v Opavě za umožnění vyhlášení soutěže mezi studenty, za 
zařazení práce na návrzích přímo do výuky a v neposlední řadě za 
bezplatné poskytnutí výsledků práce k dispozici pro potřeby sdružení. 
První tři místa byla ohodnocena pamětním diplomem a permanentní 
vstupenkou na výstavy v opavském Domě umění (za poskytnutí ceny 
děkujeme občanskému sdružení Bludný kámen). 

>>>> 1. ročník konference „Památky ve Slezsku“ byl uskutečněn ve spolupráci 
s Historickým klubem a Slezskou univerzitou v Opavě, za což jim patří 
dík. Na tomto místě bychom chtěli zároveň poděkovat všem přítomným, 
účinkujícím a spoluorganizátorům za to, že byla v Opavě vytvořena nová 
tradice směřující k poznávání, prezentaci a ochraně kulturních památek. 

>>>> Děkujeme o.s. Bludný kámen za spolupořadatelskou pomoc při 
organizaci přednášek v Domě umění. 

>>>> Děkujeme všem členům a přátelům sdružení za aktivní pomoc a podporu 
naší činnosti. 
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ZÁVĚR 
 
 
Tato výroční zpráva byla vydána v zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje 
o organizaci, jejich dobrovolnících a pracovnících, projektech a způsobu 
financování. 
 
V Opavě 31. 12. 2007. 


