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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
 

Přestože sdružení existuje již druhým rokem, cítíme se v některých 
činnostech stále jako nováčci. Naštěstí víme, koho požádat o pomoc a na 
koho se obrátit o radu. Spolupracujeme s jinými neziskovými organizacemi a 

úřady, studujeme vyhlášky a zákony, žádáme o první dotace a granty, učíme 
se zkrátka za pochodu. Je třeba brát tento postup za standardní, a to zvláště 

v případě, kdy spolek vzniká na základě čestných představ a smělých idejí a 
praktickou stránku potřeb a vedení organizace je nutné zajistit až teprve 
v průběhu jejího fungování, protože jedině tak mohou vznikat nové 

zkušenosti. 
 

Jsme překvapeni, kolik nových aktivit je možné zorganizovat ve volném čase,  
jak blízko je ve skutečnosti od myšlenek k činům. Věci, které vypadaly 
neřešitelně, obrací se náhle k lepšímu při hledání a nalézání možných cest, 

uznávání kompromisů, spolupráce a pomoci.   
 
Rok 2008 vnímám jako „zkušební“ a zároveň klíčový pro organizaci, jež 

funguje tak krátce. Kauza zdi na nám. Osvoboditelů nám dala konečný 
impuls k tomu, aby vzniklo něco nového a touhu další sled věcí ovlivňovat. 

Nevěříme, že předložené věci jsou konečné, ustrnulé v pohybu, že není 
možné jejich stav změnit.  
 

Pokračováním aktivit jsme dokázali, že po našem zrození pokračuje i růst, 
nikoliv stagnace či dokonce zánik. Rozvíjením činností zase, že jsme schopni 

postupovat kreativně, komunikovat, vyjednávat, vymýšlet a realizovat nové 
projekty. Jsme potěšeni, že se věci daří a že uskutečňováním našich aktivit 
můžeme přispívat především k veřejné spokojenosti.  

 
Své úvodní slovo končím přáním, aby občanské sdružení Za Opavu vyrostlo 
brzy z batolecího věku do fáze zralosti a mohlo dál plánovaně a bez větších 

výkyvů plnit cíle, jež si předsevzalo.  
 

V tomto úsilí samozřejmě počítáme s podporou všech přátel a partnerů, bez 
kterých by nebylo možné většinu našich projektů ani uskutečnit.       
 

 
Kateřina Skalíková 

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: +420 774 548 088  

  
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/Skalíková 
  
Členský výbor: Mgr. Dalibor Halátek 

 Mgr. Petra Kaniová 
 Mgr. Václav Hájek 

 MgA. Tomáš Skalík 
 Kateřina Chmelová/Skalíková 
  

Členská schůze: sdružení má celkem 17 řádných členů 
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Curriculum vitae 

 
 

> Prvotní myšlenka založit občanské sdružení vznikla již na podzim roku 

2006. Spouštěčem bylo množství sporných aktivit vedení města Opavy a 
mezi posledními výstavba protihlukové zdi na náměstí Osvoboditelů.  

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

> 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 první členská schůze organizace.  

> Ode dne 25. 2. 2007 jsou v provozu internetové stránky organizace 

www.zaopavu.cz.  

> Dne 3. 9. 2007 bylo naše sdružení na vlastní žádost zařazeno do 
Oborové platformy nevládních neziskových organizací pracujících v 

oblasti ochrany životního prostředí.  

> Od září 2007 užíváme logo a grafický manuál, které byly sdružení 

vytvořeny přímo na míru. 

> 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. 

> Od roku 2008 se začínáme zabývat problematikou ohrožených památek 
na Opavsku a začínáme se fyzicky podílet na jejich monitorování a 

opravách. V tomto roce se také daří fyzicky obnovit první památku, jíž 
hrozí zánik – kapličku v Brumovicích.  
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POSLÁNÍ - CÍLE 
 
 

Důvody založení občanského sdružení se odráží v náplni organizace 

specifikované v jejích stanovách. 
 

Základní cíle sdružení 
 

> 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 veřejnosti ve správních 

řízeních, týkajících se 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 2008 
 

 

Kauza Slezanka 

> V lednu 2008 je krajským úřadem 

zahájeno řízení EIA k záměru výstavby 

„Opava City Center“ v Opavě.   

> V květnu 2008  požádal magistrát o vynětí 

objektu měnírny elektrického proudu ze 
seznamu kulturních památek. Proti žádosti 
města, aby ministerstvo osm desítek let 

starou budovu od opavského architekta 
Ericha Geldnera už nadále památkově nechránilo a 

umožnilo zakomponování technického zařízení 
měnírny do připravovaného obchodního centra, se 
postavily všechny příslušné instituce. Ministerstvo 

proto žádost opavského magistrátu zamítlo.  

> Dne 10. 11. 2008 proběhlo další neplánované 

zasedání opavského zastupitelstva. Nejzávažnějším 
bodem tohoto jednání bylo schválení přijetí úvěru ve 

výši 270 miliónů korun na koupi Obchodního centra 
Slezanka.      

 

 

Kauza Opava Plaza 

> Na konci 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 byla celá 
dokumentace přepracována a doplněna a podléhala dalšímu 
projednávání. 

> Ve středu 7. května 2008 proběhlo veřejné 

projednání posudku a dokumentace 
k záměru výstavby zábavního a obchodního 
centra Opava Plaza. Aktuální projekt 

obsahoval řadu zásadních změn.   

> Stavební úřad v srpnu 2008 povolil 

odstranění staveb areálu městské tržnice. 
Tím dal souhlas developerovi k tomu, aby 
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odstranil zbývající část historického areálu bývalé tkalcovské Quittnerovi 

továrny z roku 1836. Proti tomuto rozhodnutí se o.s. Za Opavu odvolalo, 
bohužel areál byl zcela srovnán se zemí. 

> Dne 2.12. 2008 bylo zahájeno územní řízení ve věci výstavby zábavního a 
obchodního centra Opava Plaza v Opavě.  

 

 
Kauza Obchodní centrum na ulici Dukelská  

> Výstavba obchodního centra na křižovatce ulic Olomoucká a Dukelská se 

úředně řeší již od června roku 2007, kdy byl záměr projednáván na 
krajském úřadě v řízení EIA. V té době vznesla veřejnost své připomínky, 

na základě kterých byl záměr dále posuzován. 

> V březnu 2008 bylo opavským stavebním úřadem oznámeno zahájení 

územního řízení. S ohledem na celkový vývoj kauzy se zástupci sdružení 
účastnili ústního jednání a vznesli zásadní připomínky. Mimo jiné 
upozornili na situování nákupního centra v území se zvýšenou 

architektonickou kvalitou a nesoulad návrhu s platným územním plánem 
města. Přesto bylo územní rozhodnutí vydáno, sdružení Za Opavu se 

proti výstavbě odvolalo. Naše odvolání nebylo vyslyšeno a výstavba 
dalšího nákupního centra v Opavě mohla po několika měsících začít.    

 
 
Kauza Opavský pivovar  

> V první polovině roku 2008 byly 

konkretizovány informace o novém využití 
opavského pivovaru a jeho plánované 

rekonstrukci na nové obchodní a 
společenské centrum.     

> V říjnu 2008 prochází návrh posuzováním 

EIA na krajském úřadě. Proti novému 

návrhu nemá sdružení zásadní připomínky – 
hlavním pozitivem je využití stávajícího 
chátrající industriálního areálu, který má historické hodnoty a je 

situován mimo samotné jádro města.       
 

 

Kauza Dům umění 

> Od roku 2008 přechází instituce Domu umění pod OKO, Opavskou 

kulturní organizaci.  Areál bývalého dominikánského kláštera, ve kterém 
Dům umění sídlí, má v budoucnu projít rozsáhlou rekonstrukcí. Nadále 
by však měl sloužit svému účelu.  

> Na základě připravované celkové rekonstrukce Domu umění se ve čtvrtek 

11. 9. 2008 konalo v aule Slezské univerzity představení záměru a 
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projektu rekonstrukce bývalého dominikánského kláštera na Pekařské 

ulici v Opavě.   
 

 

Kauza Městské sady 

> Dne 20. 4. 2008 uspořádalo  sdružení Za 

Opavu v  Městských sadech v Opavě 
„Stužkovací happening“. Hlavním bodem 
programu bylo stužkování - vytvoření land-

artové instalace za pomocí stužek z bílého 
krepového papíru, kterými zúčastnění v 

průběhu dne označovali ty ze stromů v 
Městských sadech, které jsou v rámci 
navržené rehabilitace parku určené 

k vykácení. Akce byla pořádána v 
souvislosti s oslavou Mezinárodního dne Země 22. dubna.   

> Záměrem akce bylo vizualizovat v daném prostoru rozsah toho, co je 

dosud pouze na papíře v rámci připraveného projektu vypracovaného 

v roce 2006. Předložený návrh předpokládal vykácení celkem 482 kusů 
stromů. Následně bylo plánováno vysadit 447 stromů a 2500 m3 keřů, 
celkem 7 kusů stromů mělo být přesazeno. V projektové dokumentaci 

však nebyly dostatečně zdůvodněny rozsáhlá kácení, ošetření stávajících 
dřevin nebyly navrhovány téměř vůbec. 

> Naše apely formou land-artové akce a písemných připomínek daly podnět 
k přepracování a aktualizaci projektu. Fatální zásahy do stávající vzrostlé 

zeleně nebyly dosud realizovány.     

 
 

Obnova kaple v Brumovicích 

> Pro rok 2008 jsme získali grant Nadace VIA na obnovu kaple 

v Brumovicích. Fond obnovy kulturního dědictví nás podpořil částkou ve 
výši 19 900,- Kč, která pokryje materiál a některé režijní náklady. 

Veškeré práce jsou založeny na  účasti dobrovolníků. 

> Dne 22. 7. 2008 byly zahájeny práce na výstavbě vápenné pece, a to 

přímo v brumovickém mlýně. Výsledkem pálení vápence bylo kvalitní 
vápno, které bylo použito na obnovu památky.  

> V sobotu 26. 7. 2008 proběhl v bývalém brumovickém mlýně workshop 

pro veřejnost na téma historického pálení vápna a jeho zpracování. 

> Následně jsme pokračovali dle časového harmonogramu. Byly zajištěny  
cihelné dozdívky, injektáž a fixace dochovaných omítek, hrubé omítky, 

fajnové omítky, úprava štuků, položení pálené krytiny, finální nátěr, 
úklid a úprava terénu.     
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Opavská cena J. M. Olbricha 

> Občanské sdružení Za Opavu vyhlásilo již 2. ročník Opavské ceny J. M. 

Olbricha, a to na území celého Opavska. S ohledem na nízký počet 
podaných návrhů nebyla v tomto roce cena udělena. Mezi podanými 
návrhy byly například řadové domky v Malých Hošticích, rodinné domky 

v Kylešovicích a Jaktaři, přístavba kadeřnického salonu v Opavě a 
novostavba sídla fy DK1 v Kravařích.  

> V souvislosti se 100. výročím 
úmrtí J. M. Olbricha jsme 

v pátek 8. srpna 2008 
zorganizovali průvod, který 
prošel městem Opavou na 

trase z Ptačího vrchu na Dolní 
náměstí a dále k architektově 

bustě na náměstí 
Osvoboditelů. V průvodu šli na 
chůdách herci, kteří 

představovali Smrt a architekta 
J. M. Olbricha, vpředu kráčel 
bubeník a postava Glorie. Závěr průvodu tvořily stylizované modely 

nejslavnějších Olbrichových staveb vyrobených z papíru.    
 

 
Ohrožené památky Opavska 

> Počátkem roku 2008 zavádíme na webových stránkách novou rubriku 
zabývající se ohroženými památkami na Opavsku. 

> Mezi prvními je zde zařazen objekt vošárny v Raduni, dále socha Jitra 
v Městských sadech a vodárna na nádraží Opava – východ. 

 

 
Občasný zpravodaj 

> V březnu, září a říjnu 2008 vydalo o. s. Za Opavu nákladem cca 250 ks 

další tři čísla tištěného zpravodaje, který je volně dostupný ve veřejných 
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prostorách města k rozebrání a také je k dispozici na internetových 

stránkách organizace. 

 
 
Konference „Památky ve Slezsku“ 

> Slezská univerzita v Opavě společně s občanským sdružením Za Opavu a 

Historickým klubem uspořádala letos již 2. ročník konference zaměřené 
na ochranu kulturního dědictví a aktuální problémy památkové péče. 

Letošní ročník s tématem "Požehnaná země? Drobná sakrální 
architektura v krajině" se uskutečnil ve čtvrtek 2. října 2008 v bývalé 
knihovně minoritského kláštera sv. Ducha v Opavě.  
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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. 
 
 

Hospodaření občanského sdružení 

> Z Fondu obnovy  kulturního dědictví  Nadace VIA jsme získali na konci 
roku 2007 finanční příspěvek ve výši 19 900,- Kč, a to na projekt 

„Obnova kapličky v Brumovicích“. Obec Brumovice se podílela na obnově 
památky částkou ve výši 10 000,- Kč.  

> Aktivy sdružení ke dni 31.12. 2008: zůstatek na účtu ve výši 1 379,- Kč 
tvořený příspěvky členů OS.  

> Výdaje sdružení ke dni 31.12. 2008: 4 037,40,- Kč bankovní poplatky a 

platba za vedení internetových stránek. Příspěvek na obnovu kapličky byl 
v určeném termínu nadací vyúčtován. Samotnou Nadací VIA pak byla 
provedena i kontrola uplatněných nákladů ve vyúčtování z roku 2008. 

> Pasiva sdružení ke dni 31.12. 2008: příspěvek Nadace VIA činil závazek 
ve výši 19 900,- Kč. Jiná pasiva ke konci roku nebyla vykázána. 

> Občanské sdružení nevyvíjelo žádnou aktivitu, ze které by vznikla 

povinnost přiznat daň.  Vykazovalo pouze činnosti v souladu se statutem 
neziskové organizace. Opravy kaple v Brumovicích byly zajištěny členy 
sdružení a tím vznikla hodnota díla. 

> Hmotný  investiční  majetek,  ani  dlouhodobě  hmotný investiční majetek   

     občanské sdružení nepořídilo a nevlastní. 
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SPOLUPRÁCE 
 

 

Poděkování 
 

 

> Občanské sdružení Za Opavu děkuje Nadaci VIA za poskytnutí dotace na 

opravu kaple v Brumovicích. Současně děkujeme i Obci Brumovice a 

všem dobrovolníkům, kteří se na opravě památky podíleli.   

> 2. ročník konference „Památky ve Slezsku“ byl uskutečněn ve spolupráci 

s Historickým klubem a Slezskou univerzitou v Opavě, za což jim patří 
dík.  

> 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, jejích pracovnících, projektech a způsobu financování. 

 
V Opavě 31. 12. 2008. 
 


