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ÚVODNÍ SLOVO 
 

 
     Po pročítání předešlých výročních zpráv se zdá téměř neskutečné kolika 
aktivitami se sdružení v průběhu předešlých let zabývalo a na kolika akcích 

se přímo podílelo. Skoro se zdá až nemožné uvěřit, že rozsah aktivit by se 
mohl ještě rozšířit. A přece je tomu tak.  
 

     V roce 2011 se sdružení více zaměřuje na prezentaci ve vztahu 
k veřejnosti. Souvisí to jednak s potřebou vtáhnout do dění širokou veřejnost 

a zároveň ukázat, že sdružení tu není pouze pro to, aby kritizovalo 
společenské dění, poměry v oblasti ochrany životního prostředí, památkové 
péče a soudobé kultury, ale aby se aktivně zapojilo a stalo se tvůrcem a 

hybatelem veřejných aktivit. Jak je vidno z dokončených zdařilých projektů, 
přináší to jejich autorům a organizátorům nejen radost z kreativní práce, při 

níž vyrůstají hmatatelné věci, ale i z pocitu možnosti  svobody tvoření. 
 
     Mezi takové projekty lze zařadit výtvarné symposium v Úvalně a 

Brumovicích, dále již tradiční organizování a udílení Opavské ceny Josefa 
Maria Olbrchia, které se společně s Básnickými hlasy pevně zakotvilo do 
povědomí veřejnosti. K novým projektům patřilo např. spolupořádání výstavy 

o zaniklých kulturních památkách s názvem „Necháme to tak?“ nebo 
pořádání benefičního divadelního představení na záchranu kostela v Deštné. 

Další akcí z této oblasti bylo pořádání „Dne hradu“, jejímž cílem bylo oživit 
místo zříceniny hradu Vikštejna na Vítkovsku. Pořádaly se zde hry a soutěže 
pro děti, divadelní představení ochotnického souboru Nechutné Tajemství, 

které vzešlo z řad dobrovolníků a příznivců našeho sdružení. Součástí akce 
byla také odborná prohlídka hradního areálu. Neméně důležitým počinem je 
rozbíhající se edukační činnost a tvorba programů v oblasti památkové péče, 

která je nabízena především základním školám. 
 

     Kromě jiného se i nadále sledovaly probíhající kauzy související 
s veřejným prostorem v Opavě, a to Slezanka, pivovar a také realizace 
obnovy Domu umění v Opavě, k čemuž sdružení aktivně vyjadřovalo své 

názory a snažilo se ovlivnit vývoj dění. Nikoliv na posledním místě, ale jako 
jednou z priorit, bylo dokončení stavebních prací na obnově kaple v Nových 

Těchanovicích. Je až neuvěřitelné, že v závěru bylo odpracováno 1000 hodin 
v řádu cca 40 dní.  
 

     Jedním z nových počinů je skutečnost, že se sdružení stalo 
vydavatelským subjektem, což umožnilo vznik první publikace zabývající se 
problematikou oprav památkových objektů „Obnova drobných památek“, kde 

byly zúročeny zkušenosti z několika posledních let získané při obnovách 
historických objektů.   

 
     Co dodat na závěr? Snad jen ……nechť se dobré děje…… 
 

Hana Pavelková  
                                                                                                o.s. Za Opavu 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 

Sídlo sdružení, kontakty 
 
 

Adresa: o. s. Za Opavu, Hobzíkova 3, 746 01 Opava 
  

IČO: 270 53 644 

  
Tel: +420 777 187 823  

  
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 Skalíková 
  

Členský výbor: Dr. Martin Klimeš 
 Mgr. Hana Pavelková 

 Mgr. Zdeněk Frélich 
 MgA. Tomáš Skalík 
 Kateřina Skalíková 

  
Členská schůze: sdružení má celkem 22 řádných členů 
 

 



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 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 roce 2009 směřujeme otázky a diskusi na nová témata: Umění ve 

veřejném prostoru, Městské prostředí, Historie krajiny Opavska a 
Ekologie. Na internetových stránkách sdružení jsou k těmto tématickým 

okruhům vytvořeny nové sekce. 

> V roce 2009 vrostl počet obnovených historických památek na tři. Kromě 

kaple v Brumovicích, jejíž oprava proběhla již v roce 2008, se podařilo 
obnovit boží muka v Melči a kapli v Krásném Poli u Ostravy. 

> V roce 2010 se nám podařilo realizovat obnovu dalších památek. Jednalo 
se o kapli v Nových Těchanovicích u Vítkova a boží muka v Úvalně u 

Krnova. 



> V roce 2010 zahajuje sdružení Za Opavu edukační činnost zaměřenou 

na ochranu a péči o kulturní dědictví pro děti základních škol. 

> V roce 2010 byla založena nová tradice večerů o literatuře a poezii 
s názvem „Básnické hlasy“. 

> V roce 2010 jsme začali organizovat benefiční akce. Začali jsme u kostela 
v Deštném, u něhož se podařilo získat finance na první havarijní opravy. 

V rámci těchto aktivit byl v roce 2011 založen divadelní ochotnický 
spolek „Nechutné tajemství“. 

> V roce 2010 zahajujeme systematickou výsadbu stromů – jednotlivců na 
vybraných místech na Opavsku.   

> Občanské sdružení Za Opavu se v roce 2011 stává vydavatelstvím. 

Vznikají dvě první publikace věnované kulturnímu dědictví. 

> V roce 2011, v rámci foundraisingové strategie organizace, zakládáme 

malý obchůdek. Zájemci si mohou zboží objednat v e-shopu zveřejněném 
na webu sdružení.       

> V roce 2011 jsme se stali koordinátory putovní výstavy „Necháme to 

tak?“ věnované ochraně kulturního dědictví. 

> V rámci edukačních aktivit realizujeme v roce 2011 několik pilotních 
projektů na základních školách na Opavsku. Na základě pozitivních 

zkušeností vytváříme několik placených programů pro základní školy 
zaměřených na ochranu kulturního dědictví.    

  

 
         
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



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. 
 



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.     

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 

 

Přehled projektů a aktivit v roce 2011 
 

 
Kauza opavského pivovaru  

> V roce 2010 započala přestavba a dostavba stávajícího areálu bývalého 

pivovaru Zlatovar v Opavě. Probíhá v rámci celého roku 2011, situaci 
průběžně monitorujeme a pořizujeme fotodokumentaci.   

 

Kauza Slezanka 

> V jarních měsících roku 2011 je zajišťován archeologický záchranný 

výzkum v prostorách mezi Slezankou a ulicí Popskou. Na webu sdružení 
zveřejňujeme zprávu z výzkumu i fotografie nálezů, které nám poskytl 
Národní památkový ústav, útvar archeologie.  

> Počátkem roku 2011 společně s o.s. Věc Opava a o.s. Bludný kámen 
iniciujeme petiční akci vyjadřující nesouhlas s připravovaným záměrem 

přestavby celého prostoru na obchodní centrum.  

> Koncem února 2011 má petice cca 1300 podpisů a je zaslána Radě 

města Opavy. V březnu 2011 následuje schůzka mezi vedením města a 
petičním výborem.     

 
Kauza Dům umění 

> V roce 2011 pokračují rozsáhlé adaptační práce objektu. Situaci 
průběžně monitorujeme a provádíme fotodokumentaci. 

> S ohledem na skutečnost, že je stále nejasná náplň a způsob fungování 

kulturního objektu, oslovujeme v červnu 2011 s dotazy vedení města. 

> Dne 23. září 2011 je opavský Dům umění otevřen veřejnosti. Výsledek 

rekonstrukce a dostavby je však v mnoha ohledech sporný.       

 
Oprava kaple v Nových Těchanovicích 

> Obnova zchátralé památky započala již 

v roce 2010. S ohledem na její vážný stav 
a také rozsah prací, jsme pokračovali s její 

obnovou i v roce 2011.  

> Finančně tuto akci významně podpořily 

Nadace VIA (49 000,- Kč) a Nadace České 
spořitelny (33 333,- Kč). Strávili jsme zde 
brigádně celkem 1 000 hodin po dobu asi 

40-ti dnů.     

 



Výtvarné sympozium v Úvalně a v Brumovicích 

> V roce 2008 jsme opravili kapli v Brumovicích a v roce 2010 barokní boží 

muka v Úvalně. Problémem obou památek byla nedochovaná výzdoba 

nik, kde byly původně umístěnz obrázky svatých malované na plechu. 

> Zorganizovali jsme proto umělecké sympozium, jehož se zúčastnili 4 

výtvarníci a vytvořili množství návrhů, ze kterých následně vybírala jak 
odborná porota, tak obyvatelé obcí. Zvolená díla byla po ukončení 
sympozia osazena do nik památek. Akce byla podpořena dotací 

Ministerstva kultury ČR ve výši 30 000,- Kč. 
 

        
 

Opavská cena J. M. Olbricha 

> Občanské sdružení Za Opavu vyhlásilo již 5. ročník Opavské ceny J. M. 

Olbricha, a to na území celého Opavska, tentokráte za rekonstrukci 
kolaudovanou v letech 2010-2011. 

> Tento rok došlo k posunutí termínu vyhlášení soutěže. Odborná porota se 
shodla na tom, že uskutečnění akce vždy počátkem následujícího roku 

bude mít na soutěž příznivý vliv, a to především s ohledem na 
dokončování jednotlivých staveb v kalendářním roce. 

> Koncem měsíce ledna pak bylo zveřejněno všech 17 nominací, a to 
z celkem 21 zaslaných návrhů  udělení Opavské ceny J. M. Olbricha 

za kvalitní architektonickou rekonstrukci uskutečněnou na území 
Opavska v letech 2010 - 2011. Nominované stavby si mohli zájemci 
prohlédnout jak na webu sdružení, tak ve výstavních prostorách Galerie 

CELLA ve dnech 25. 1. - 24. 2. 2012. 

> Sedmičlenná odborná porota ocenila, že v rámci uplynulého období se 

podařilo realizovat celou řadu rekonstrukcí, které si zaslouží zvláštní 
pozornost a publicitu a mohou být dány za příklad možného dobrého 

řešení. Úkol zhodnotit všech sedmnáct nominací nebyl jednoduchý, 
vzhledem k diametrálně odlišným přístupům i rozsahu jednotlivých 

rekonstrukcí. Porota se shodla v názoru, že vyjma jednoho případu, došlo 
u všech rekonstrukcí k více či méně výraznému kladnému zhodnocení 
staveb a rekonstrukce lze považovat za úspěšné. 



> Cena J. M. Olbricha za rekonstrukci v 

letech 2010 – 2011 byla udělena stavbě 

tělocvičny Tyršova stadionu v Opavě, 
kterou zpracovali Ing. arch. David 
Wittassek a Jiří Řezák z architektonického 

ateliéru QARTA architektura. 

> Čestné uznání odborná porota udělila 

rekonstrukci Polyfunkčního domu MG 
Medical center - bývalé nemocnici U rytířů, 

kterou zpracoval Ateliér Arches pod vedením Ing. arch. Jiřího Horáka, 
dále rekonstrukci Vošárny, kterou realizovalo o. s. Vošárna ve spolupráci 
s o. s. KST Slezan Opava a firmou WINRO s.r.o. Robert Winkler a 

rekonstrukci rodinného domu ve Stěbořicích, kterou zpracoval Ing. 
Ondřej Kubesa z architektonického ateliéru STUDIO-D Opava s.r.o.  

 

Básnické hlasy 

> V průběhu celého roku 2011 mohli návštěvníci opět zavítat na večery 

věnované literatuře a poezii, tentokrát se zajištěním i mezinárodní účastí. 
2. ročník akce „Básnické hlasy“ dokázal upoutat své posluchače takovými 
autory jako byli Vojtěch Kučera, Radek Štěpánek, Lubor Kasal, Maciej 

Melecki, Krzystof Siwczyk, Vít Kremlička, Martin Langer, Patrik Linhart, 
Petr Hruška, Jakub Chrobák, Norbert Holub, Jaromír Typlt nebo Michal 

Hvorecký.  

> Vydařená akce, jíž se v oblíbené opavské kavárně Evžen účastnilo 

množství lidí, byla podpořena finanční dotací Statutárního města Opavy 
ve výši 25 000,- Kč.   

 
Benefiční akce – kostel Navštívení Panny Marie v Deštném 

> Tuto charitativní činnost jsme zahájili již v roce 

2010, kdy občanské sdružení Za Opavu 

zorganizovalo úklid 16 let nevyužívaného kostela. 
Na základě naší činnosti se začali ozývat místní 
občané s nabídkou pomoci, a tak jsme rádi 

v aktivitách pokračovali.  



> Kromě zásahů, které se podařilo vykonat již v předchozím roce (oprava 

nefunkčních zámků a dešťové kanalizace kostela) jsme se zabývali celou 

řadu aktivit, které vedly k navázání společenských 
kontaktů s příslušnými úřady i jednotlivci – s novým vedením obce 
Jakartovice, s vedením místní pobočky opavského Mariana a také 

zástupci místní farnosti.  

> Díky finanční podpoře, jíž se kostelu dostalo na konci roku 2010 při 

konaném benefičním koncertu, mohla být zadána k vypracování 
projektová dokumentace k opravě sakristie postižené statickými 

poruchami a dřevomorkou sídlící ve stropě a krovu.     

> Na jaře byl zorganizován úklid kostela a hřbitova společně s klienty 

Mariana a místními obyvateli. V kostele se pak na velikonoční svátky 
konala prodejní velikonoční výstava otevřená pro místní i přespolní. 

> V létě byla v kostele instalována putovní výstava „Necháme to tak?“ 
zabývající se ochranou kulturního dědictví.  

> Dne 28. května 2011 se zde uskutečnila pouť ku příležitosti svátku 
Navštívení Panny Marie – patronky, jíž je kostel zasvěcen. Pouť byla  

zahájena slavnostní mší a program dále pokračoval jak v prostorách 
kostela, tak i v místním kulturním domě.  

> Další akcí, která se v kostele odehrála, bylo červnové divadelní 
představení pohádky pro děti i dospělé, kterého se zhostil nově založený 

opavský ochotnický spolek. Kostel byl do posledního místa zaplněn.   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Den hradu Vikštejna  

> Ve spolupráci s o.s. Radkov a Obcí Radkov jsme v srpnu 2011 

zorganizovali úspěšnou akci „Den hradu Vikštejna“. Akce se zúčastnilo 
cca 500 lidí, kteří se zapojili do připraveného kulturního programu. 

> Připravena byla prohlídka prostor zříceniny s odborným výkladem, kterou 
zajistil Mgr. Michal Zezula z archeologického pracoviště Národního 

památkového ústavu v Ostravě. V průběhu celého dne byly vystaveny 
panely putovní výstavy „Necháme to tak?“ věnované kulturnímu dědictví, 
byly připraveny hry pro děti a stánky se suvenýry. Současně si žízniví 

mohli vypít pivo nebo limonády a hladoví upéct na připraveném ohništi 



buřty. Vrcholem dne bylo divadelní představení opavského ochotnického 

souboru, jež sklidilo veliký úspěch.   
 

       
 
Vydavatelská činnost  

> Rok 2011 se stal průlomovým v tom, že se naše organizace stala 

nakladatelstvím. V tomto směru jsme realizovali dva velké projekty. 

> Prvním byla publikace „Obnova drobných památek“ věnovaná péči o 
drobné historické stavby, která je zaměřená především na všechny, kteří 

nemají s opravami památek žádné zkušenosti a měla by jim být návodem, 
jak toho prakticky dosáhnout. Na projekt jsme získali dotaci Ministerstva 

kultury ČR ve výši 50 000,- Kč.  

> Druhá publikace se věnuje sochařským dílům v centru města Opavy a 

nese název „Opavské sochy I. – tiché dominanty veřejného prostoru“. Na 
projekt jsme získali dotaci od Statutárního města Opavy ve výši 25 000,- 
Kč.      

 

Putovní výstava „Necháme to tak?“  

> Koncem roku 2010 jsme převzali od 

občanského sdružení Zachraňme 
dominanty z Višňové putovní výstavu, 

která se věnuje ochraně kulturního 
dědictví. Občanské sdružení Za Opavu se 
tak stalo jedním ze čtyř sdružení u nás 

koordinátorem této putovní výstavy. 

> V průběhu celého roku 2011 se nám 

dařilo přemisťovat výstavu z místa na 
místo, a to nejen v rámci našeho kraje. 

Svou pouť začala výstava v opavské knihovně Petra Bezruče, pak 
pokračovala na opavský magistrát a obce mikroregionu Hvozdnice. O 

prázdninách byla instalována na zámku v Hradci nad Moravící a poté až 
do konce roku ve městech a obcích Jesenicka.       

 
Edukační činnost  

> I roce 2011 jsme úspěšně pokračovali se specializovaným programem pro 

žáky základních škol, který je zaměřen na ochranu a péči o kulturní 
dědictví. 



> V květnu a červnu roku 2011 úspěšně 

realizujeme pilotní projekty na základních 

školách ve Slavkově a v Mladecku.  

> Na základě pozitivních zkušeností vytváříme 

několik placených programů pro 1. stupeň 
základní školy zaměřených na ochranu 
kulturního dědictví. 

 
Založení e-shopu sdružení  

> V roce 2011, v rámci nové foundraisingové strategie organizace, 

zakládáme malý obchůdek. Zájemci si mohou zboží objednat v e-shopu 
zveřejněném na webu sdružení, popř. na akcích konaných venku 
v prodejních stáncích. Originální zboží je vyráběno členy sdružení nebo 

drobnými obchodníky z Opavska.          
   

Občasný zpravodaj 

> V roce 2011 nevyšlo žádné číslo zpravodaje.  

 

Výsadby zeleně 

> V roce 2011 jsme pokračovali v dílčích výsadbách 

zeleně. Dvě lípy jsme na jaře vysadili u křížku 

v Držkovicích poblíž cyklotrasy ve směru na 
Holasovice, další dvě lípy u kaple sv. Tadeáše mezi 
Opavou a Oticemi. 

 
      

Účast na akcích Zdravého města 

> Členové sdružení Za Opavu Tomáš Skalík a Zdeněk Frélich se účastní 

koordinačního výboru projektu Zdravé město Opava, kde se zaměřují 

především na oblast kultury a životního prostředí. Tomáš byl současně 
zvolen za člena Kulturní komise Rady města Opavy.    

 

Veřejná promítání 

> Na jaře roku 2011 jsme pořádali dvě akce spojené s promítáním a 

přednáškou pro veřejnost. První akcí byl film „Anna v přední linii „ 
pořádaná v rámci projektu „Promítej i ty“, kterou organizuje instituce 
Čověk v tísni, druhou akcí byla přednáška Iva Dokoupila o Banátu. Obě 

akce navštívilo cca 25 lidí.   
 

Den Země  

> Mezinárodní svátek životního prostředí se slavil v sadech Svobody za 

hojné účasti veřejnosti 17. dubna 2011. Našim tématem bylo kulturní 

dědictví, které je významnou složkou životního prostředí.  Prezentovali 



jsme návštěvníkům putovní výstavu "Necháme to tak?", která se zabývá 

ničením i obnovou památek. Pro děti i dospělé byly připraveny 
vědomostní kvízy, děti mohly také kreslit, skládat historické fotografie 

města nebo modelovat z hlíny. Všichni si také mohli odnést letáky 
týkající se životního prostředí a zakoupit drobné dárky, jež vyráběli 
členové našeho sdružení a charitní chráněná dílna  ve Vlaštovičkách.   

 

       
 

Den stromů 

> Dne 16. října 2011 se v Opavě v sadech Svobody slavil Den stromů. 

Občanské sdružení Za Opavu se také připojilo k oslavám a pro děti i 

dospělé připravilo několik aktivit. U našeho stanoviště bylo možné stavět 
z dřevěných kostek, skládat obrázky z plodů stromů a keřů a vyzkoušet 
si ruční výrobu papíru.  

 

    
 

Den bez aut 

> Dne 22. září 2011 byla opět otevřena, 
v rámci oslav Dne bez aut, pro veřejnost 

měnírna el. proudu. Otevření této 
významné technické památky bylo 
zorganizováno za významné pomoci 

studentů Mendelova gymnázia v Opavě. 
Prohlídky s výkladem o historii objektu 

se zúčastnilo v průběhu dne okolo 200 
lidí. Cílem akce bylo zpřístupnit jinak 
celoročně uzavřený objekt a seznámit 

veřejnost s jeho historií. 
 

 



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 

> Statutární město Opava podpořilo projekt tvorby publikace „Opavské 
sochy I. – tiché dominanty veřejného prostoru“ dotací ve výši 25 000,- Kč.  

> Ministerstvo kultury, v rámci programu „Kulturní aktivity občanských 
sdružení působících v památkové péči“ podpořilo projekt tvorby a tisku 

publikace „Příručka k obnově drobných památek“ dotací ve výši 50 000,- 
Kč.  

> Ministerstvo kultury, v rámci programu „Kulturní aktivity občanských 
sdružení působících v památkové péči“ podpořilo projekt „Výtvarné 

sympozium – výzdoba božích muk v Úvalně a kaple v Brumovicích“ dotací 
ve výši 30 000,- Kč.  

> Na realizaci akce Básnické hlasy II. se nám podařilo získat finanční 
podporu od Statutárního města Opavy ve výši 20 000,- Kč. 

> Výdaje sdružení ke dni 31.12. 2011: 192 tis. Kč. 

> Příjmy sdružení ke dni 31.12. 2011:  207 tis. Kč. 

> V roce 2011 byl zřízen e-shop za účelem získávání finančních prostředků. 

Pořizovací náklady byly vyšší než tržby, proto nepodléhají dani z příjmu. 
Zisk se projeví v roce 2012. Výdaje na e-shop: 12 tis. Kč. Příjem z e-

shopu:  8 tis. Kč.  

> V roce 2011 byly dokončeny projekty, na které jsme čerpaly dotace a 

granty z předcházejícího účetního období – roku 2010. Bylo provedeno 
jejich řádné vyúčtování a zasláno poskytovatelům. Veškeré položky byly 

uznané do nákladů. Stejným způsobem byly vypořádány projekty, na něž 
jsme získali finanční podporu pro rok 2011.     

> Hmotný  investiční  majetek,  ani  dlouhodobě  hmotný investiční majetek   

     občanské sdružení nepořídilo a nevlastní.  



SPOLUPRÁCE 
 

 

Poděkování 
 

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

obnovu kaple v Nových Těchanovicích. Děkujeme také Nadaci České 
spořitelny, všem donátorům a dobrovolníkům, bez kterých by náročná 

oprava této památky nemohla být dokončena. 

> Děkujeme Ministerstvu kultury ČR a Statutármímu městu Opava za 

dotace, jež nám poskytli k realizaci projektů.  

> Děkujeme Kavárně Evžen na Beethovenově ulici za možnost pořádat akci 

Básnické hlasy v jejich příjemných prostorech.  

> Děkujeme Národnímu památkovému ústavu, útvaru archeologie, za 

spolupráci při zveřejnění informací týkajících se archeologického 
výzkumu za Slezankou, za součinnost při řešení kauzy bytového domu 

Rohlík na ulici Hálkova a za odbornou pomoc při zajišťování akce „Den 
hradu Vikštejna“.  

> Děkujeme za spolupráci občanskému sdružení Radkov a Obci Radkov a 
jeho obyvatelům při organizace akce „Den hradu Vikštejna“.    

> Děkujeme studentům 2. ročníku Mendelova gymnázia za pomoc při 
otevření měnírny v rámci akce „Den bez aut“. 

> Děkujeme Obci Úvalno a Obci Brumovice a všem jejich obyvatelům, kteří 

byli námocni uskutečnění projektů výtvarného sympozia.  

> Děkujeme všem zástupcům institucí, kteří se podíleli na instalacích 

putovní výstavy „Necháme to tak?“.     

> Děkujeme všem členům a přátelům sdružení za aktivní pomoc a podporu 

naší činnosti. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



ZÁVĚR 
 

 
Tato výroční zpráva byla vydána v zájmu transparentnosti zveřejňovat údaje 
o organizaci, jejích pracovnících, projektech a způsobu financování. 

 
V Opavě 31. 12. 2011. 

 

 
 

 
 
 


