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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
 
Vážení přátelé, příznivci a členové sdružení. 
 
Půlkulaté výročí fungování občanského sdružení Za Opavu je za námi. Rokem 2012 
sdružení zamířilo do dalšího období svého vývoje, posiluje svou členskou základnu 
a upevňuje svou pozici v činnosti sloužící zachovávání kulturního dědictví 
v regionu.  
Členové sdružení se během uplynulých měsíců znovu zapojili do desítek akcí, které 
Za Opavu pořádalo samo nebo se na nich podílelo jakožto spolupořadatel.  
Sdružení mimo jiné realizovalo další pomoc kostelu v Deštné, organizovalo Cenu 
Josefa Marii Olbricha s výstavou nominovaných v galerii Cella. Opravy se dočkala 
Roderichova kaple u hradu Vikštejna v Radkově-Dubové, vysvěcena byla druhá 
opravená kaple v Nových Těchanovicích, na jejíž záchraně se Za Opavu podílelo. 
Ve spolupráci se Slezským zemským muzeem se rozvíjela také přednášková činnost. 
Hosty přednášek byli architekti a teoretici umění, kteří rozšířili znalosti místních 
obyvatel například o architektonickém dědictví Leopolda Bauera městu či o 
městských parcích v Opavě. 
Rok 2012 se nesl také ve znamení putování výstavy o havarijním stavu velkého 
množství sakrálních staveb v republice s názvem „Necháme to tak?“. Výstava se 
podívala mimo jiné do Jeseníku, Nového Jičína, Suchdolu nad Odrou, Krnova, 
Stonavy či Karviné. Své místo v kulturním dění Opavy si pevně vydobyl literární 
pořad „Básnické hlasy“, který sdružení pořádá ve spolupráci se Slezskou 
univerzitou a Jazz Café Clubem Evžen. Desítky milovníků literatury, mezi nimiž 
měli hlavní návštěvnické slovo studenti, viděli v uplynulém roce během čtyř večerů 
další nezastupitelné literární hlasy, například undergroundového umělce Pavla 
Zajíčka či držitele Státní ceny za literaturu Antonína Bajaju. 
Sdružení Za Opavu také druhým rokem spolupořádalo akci, související především 
s přiblížením historie a významu zříceniny hradu Vikštejna. „Den hradu“ přilákal 
desítky návštěvníků a ukázal, že je dobrou nenásilnou formou prezentace činnosti 
sdružení směrem k veřejnosti. Svou důležitou roli zde sehrála také spolupráce 
s hnutím Brontosaurus, Obcí Radkov a občanským sdružením Radkov.  
Pokračování edukační činnosti a tvorba programů v oblasti památkové péče, 
nabízená především základním školám, je důležitým článkem v posilování vědomí 
sounáležitosti s životním prostorem a jedním z nejperspektivnějších projektů, které 
Za Opavu realizuje. 
Neméně důležitým počinem bylo převzetí průvodcovství po židovské části Městského 
hřbitova na Otické ulici během Dnů evropského dědictví od sdružení Areka, které 
v Opavě ukončilo svou činnost. 
A jaký je výhled sdružení pro další rok? Pokračovat bude přednášková činnost, 
Básnické hlasy, výstava „Necháme to tak“? i edukační programy, sdružení žádá na 
realizaci svých projektů granty z různých fondů. A samozřejmě, rozšiřuje se členská 
základna, takže je jisté, že aktivita sdružení v roce s třináctkou v závěsu ještě 
poroste. A co lze popřát? Sílu a trpělivost, chuť a odhodlání. Protože i hrstka lidí 
dokáže velké věci.  
 
 

                                                                                    Ondřej Hložek  
                                                                                                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: Bc. Kateřina Skalíková 
  
Členský výbor: Bc. Ondřej Hložek 
 Mgr. Hana Pavelková 
 Mgr. Zdeněk Frélich 
 MgA. Tomáš Skalík 
 Bc. Kateřina Skalíková 
  
Členská schůze: sdružení má celkem 21 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. 

> V roce 2012 se začínáme systematicky věnovat přednáškové činnosti a 
zahajujeme 1. cyklem přednášek o architektuře, umění, kultuře a 
památkové péči. 

> Od roku 2012 přebírá o. s. Za Opavu záštitu nad organizováním 
komentovaných prohlídek na židovském hřbitově v Opavě. Tuto aktivitu 
přebíráme od sdružení Areka, které ukončilo v Opavě svou činnost. 

> V roce 2012 se poprvé naši členové účastní vzdělávacích seminářů 
zaměřených na činnost neziskových organizací a poprvé se účastní 
veletrhu Památky 2012 v Praze.       

  
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 

> edukační aktivity věnované poznání, ochraně a péči o kulturní dědictví.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 
 
Přehled projektů a aktivit v roce 2012 
 
 
Kauza opavského pivovaru  
> Kompletní rekonstrukce a přístavba bývalého pivovaru Zlatovar započala 

v roce 2010. Situaci jsme průběžně monitorovali. 15. 11. 2012 bylo 
společenské centrum Breda & Weinstein otevřeno veřejnosti.    

 
Kauza Slezanka 

> Počátkem roku 2012 podepsali zástupci Statutárního města Opavy a 
Developerské skupiny Crestyl dodatek smlouvy o budoucí kupní smlouvě 
na pozemky v centru města. V něm obě strany deklarují společný zájem, 
upřesňují rozsah obchodního a společensko-zábavního centra Central 
Opava a zavazují se pokračovat v realizaci jeho výstavby. Je zpracovávána 
objemové studie, která by měla být představena veřejnosti. 

 
Židovský hřbitov  
> Od roku 2012 přebírá o. s. Za Opavu záštitu nad organizováním 

komentovaných prohlídek (1x – 2x do roka) na židovském hřbitově 
v Opavě. Tuto aktivitu v minulosti zajišťovalo sdružení Areka, které však 
v loňském roce ukončilo v Opavě svou činnost.      

 
Oprava kaple v Raduni 
> V roce 2012 jsme zahájili obnovu kaple v Raduni. Památka měla 

v havarijním stavu především svou vrchní část. Pozornost tedy byla 
věnována krovu a střešní krytině.   

> Finančně tuto akci podpořila Nadace VIA, Program ČSOB a ERA pro 
podporu regionů částkou ve výši 20 183,- Kč.   
    

      
    



Oprava kaple v Radkově – Dubové 

> V roce 2012 jsme také realizovali opravu jiné 
drobné památky, výklenkové tzv. Roderichovy 
kapličky v Dubové. Její stav byl celkově 
zanedbaný, proto se obnova týkala všech částí 
stavby.  

> Finančně tuto akci podpořila Nadace VIA, Fond 
kulturního dědictví, v celkové výši 23 000,- Kč. 
Finančně se na akci spolupodílela také Obec 
Radkov. Akce byla realizována v úzké spolupráci 
s o. s. Radkov.   
  

       
Opavská cena J. M. Olbricha 
> Občanské sdružení Za Opavu vyhlásilo již 6. ročník Opavské ceny J. M. 

Olbricha, a to na území celého Opavska, tentokráte za novostavbu 
kolaudovanou v letech 2011-2012. 

> Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2011 – 2012 byla udělena 
stavbě Ing. arch. Tomáš Bindr a Ing. arch. Jan Zelinka, Ateliér 38, 
Opava, rodinný dům ve Slavkově.  

> Čestná uznání Opavské ceny J. M. 
Olbricha: Ateliér Technico, Opava, objekt 
zastřešení sypkých hmot v areálu 
SSMSK v Opavě a Ing. arch. Martin 
Materna, ing. arch. Adam Weczerek, 
Opava, WMA architects, rodinný dům 
v Ludgeřovicích a rodinný dům v Opavě.  

> Cena veřejnosti: Ing. arch. Petr Mlýnek, 
Ateliér Zóna, Opava, rodinný dům v 
Oticích. 

> Projekt byl podpořen dotací z Ministerstva kultury ČR ve výši 10 000,- 
Kč.  

Cyklus přednášek o architektuře, kultuře, umění a 
památkové péči 
> V roce 2012 jsme zahájili zcela nový projekt, a to přednáškovou  

tematicky zaměřenou činnost. Podařilo se uskutečnit celkem 10 
přednášek: 

 
3/2012 – "Příběh finské architektury" - Martin Strakoš 
3/2012 – "Ateliér 38" - Tomáš Bindr, Jan Zelinka 
4/2012 – "Architektura ve Slezském románu Petra Čichoně" - Petr Čichoň 
5/2012 – "Opavská Cena J.M.Olbricha" - Tomáš Skalík  
5/2012 – "Venkov - jaký byl a co z něj zbylo" - Radim Lokoč 



6/2012 – "Od drobné architektury k developerským projektům" - Kamil Mrva 
6/2012 – "Současná evropská moderní architektura" - Jakub Gřešek 
9/2012 – "Velké vystřízlivění: Úvod do femenologie architektury" - Martin 
Rosa 
10/2012 – "Leopold Bauer - architekt jiné moderny" - Jindřich Vybíral 
11/2012 - "Městské sady - příběh parku na kraji města" - Petr Ondruška  
11/2012 - "Arnošt Lustig - Devět životů" - Ivo Pavelek.  

 

     
 

Básnické hlasy 
> V průběhu celého roku 2012 mohli návštěvníci opět zavítat na večery 

věnované literatuře a poezii. Opavu navštívilo celkem osm autorů: Pavel 
Zajíček a Tomáš Vtípil se skupinou DG 307, Antonín Bajaja, Petr Hruška, 
Petr Čichoň, Milan Krupa, Monika Horsáková, Ivan Motýl.    

> Vydařená akce, jíž se v oblíbené opavské kavárně Evžen účastnilo 
množství lidí, byla podpořena finanční dotací Statutárního města Opavy 
ve výši 20 000,- Kč. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
Benefiční akce – kostel Navštívení Panny Marie v Deštném 
> Občanské sdružení Za Opavu se i 

v minulém roce 2012 podílelo na 
aktivitách souvisejících s obnovou 
filiálního kostela Navštívení Panny Marie 
v Deštném. Angažovanost našeho 
sdružení spočívá především v 
organizování kulturně společenských 
akcí, hledání prostředků na dílčí obnovy 



a zařizování související agendy s údržbovými a stavebními pracemi 
v areálu kostela.   

> V předprázdninovém čase se uskutečnila pouť ke svátku patronky 
kostela Panny Marie. Koncem října se v kostele uskutečnil velmi zdařilý 
koncert komorního pěveckého sboru Slezské univerzity v Opavě a na 
samém počátku adventní doby se uskutečnil v kostele předvánoční 
benefiční koncert. S velmi kvalitním aranžmá a precizně vybraným 
repertoárem vystoupil Hlavnicko-kateřinský sbor. 

> Všem zmíněným kulturním akcím předcházely 
drobné stavební práce, jejichž cílem bylo především 
zajistit elementární údržbu a odstranění defektů, 
které poškozují stavbu. Jednalo se především o: 
zásadní úpravu prostoru před západním průčelím 
kostela a úpravu dveřních výplní hlavního vstupu 
tamtéž, vyčištění dešťových svodů a okapových 
žlabů, zprůchodnění dešťové kanalizace. Zároveň 
byly zahájeny projekční práce na provedení nové 
elektroinstalace a výstavby nových dřevěných 
přístavků před západním a jižním průčelím kostela 
a přípravné práce k vypracování stávajícího stavu 
krovu s návrhem opatření nutných zásahů do vrchní části stavby. 

 
Den hradu Vikštejna  
> Ve spolupráci s o. s. Radkov a 

Obcí Radkov jsme v srpnu 2012 
zorganizovali 2. ročník akce „Den 
hradu Vikštejna“. Akce se 
zúčastnilo cca 350 lidí, kteří se 
zapojili do bohatého kulturního 
programu. 

> Připravena byla prohlídka prostor 
zříceniny s odborným výkladem, 
dále hry pro děti s výtvarnou 
dílnou a stánky se suvenýry. 
Součástí zábavného odpoledne bylo i občerstvení. 

     
 
Veletrh Památky 2012 
> Ve dnech 4. – 6. října se na Výstavišti v Praze – Holešovicích konal 1. 

specializovaný veletrh regenerace, financování a využití památek 
s názvem PAMÁTKY 2012. Současně se všemi organizacemi a firmami 
působícími v památkové péči se zde prezentovalo i občanské sdružení Za 
Opavu.      

 
 



Putovní výstava „Necháme to tak?“  
> Výstava věnující se ochraně a 

zachování kulturního dědictví 
putovala pod našimi křídly i 
v roce 2012. V průběhu roku 
se podívala do Jeseníku, 
Mikulovic, Stonavy, Karviné, 
Hradce nad Moravicí, Krnova, 
Suchdolu nad Odrou a 
Moravského Berouna. V Opavě 
byla vystavena na Základní 
škole na Otické ulici a 
v Mendelově gymnáziu.  
 

Edukační činnost  
> V roce 2012 jsme vytvořili roční edukační program pro základní školy, 

který se zaměřuje na ochranu a poznání kulturního dědictví.  
> Na projekt jsme získali dotaci z Ministerstva kultury ČR v celkové výši 

23 000,- Kč.   
   
 
Výsadby zeleně 
> V roce 2012 jsme pokračovali v dílčích výsadbách zeleně. Na jaře jsme u 

křížku v Litultovicích vysadili dvě lípy.  
 

 
 
 
Den Země  
> Mezinárodní svátek životního prostředí se 

v Opavě slavil 22. dubna. Občanské 
sdružení Za Opavu si letos připravilo pro 
děti a dospělé hned několik činností. Děti 
si mohly vyzkoušet modelovat z hlíny nebo 
si odlít sádrový otisk předmětu dle 
vlastního výběru. Na dalším stanovišti si 
děti mohly vyrobit přívěsek na krk ze 



dřevěného kolečka pomalovaného obrazy jejich fantazie. Navíc byla pro 
rodiče připravena ochutnávka vody s anketou a pro všechny pak tradiční 
stánek se zajímavými ručními výrobky pro radost.  

 
Den stromů 
> Den stromů se v Opavě slavil 14. října. 

Sdružení Za Opavu se také připojilo 
k oslavám stromů a pro děti i dospělé 
připravilo několik aktivit, do kterých se 
rádi zapojili. Mohli si vyzkoušet vyskládat 
obrázky z plodů stromů a keřů, vytvořit 
originální suchou vazbu nebo si ručně 
vyrobit papír. 

 
 
Územní plán 
> V říjnu 2012 se občanské sdružení Za Opavu vyjádřilo ke Konceptu 

územního plánu města Opavy, klíčovému dokumentu budoucího rozvoje 
města.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 finančně podpořilo projekt Básnické hlasy ve 

výši 20 000,- Kč. 

> Statutární město Opava finančně podpořilo projekt Cyklus přednášek o 
architektuře, umění a památkové péči ve výši 30 000,- Kč. Ministerstvo 
kultury ČR (program Kulturní aktivity občanských sdružení působících 
v památkové péči) podpořilo projekt částkou ve výši 17 000,- Kč.  

> Nadace VIA (program ČSOB a ERA na podporu regionů) podpořilo obnovu 
kaple v Raduni částkou 20 183,- Kč.  

> Nadace VIA (Program obnovy památek) podpořil projekt obnovy 
Roderichovy kaple v Radkově – Dubové v celkové výši 23 000,- Kč. 

> Ministerstvo kultury ČR (program Kulturní aktivity občanských sdružení 
působících v památkové péči) podpořilo projekt Edukační činnost 2012 – 
vypracování pracovních listů pro výuku pam. péče ZŠ finanční částkou 
23 000,- Kč. 

> Ministerstvo kultury ČR (program Kulturní aktivity občanských sdružení 
působících v památkové péči) podpořilo projekt Opavská cena J. M. 
Olbricha finanční částkou 10 000,- Kč.  

> Výdaje sdružení za rok 2012:  221 884,- Kč 

> Příjmy sdružení:  199 005 Kč 

> Celkem byla vyčíslena ztráta ve výši 22 879 Kč. 

> Zisková činnost sdružení vyplývá z prodeje zboží e-shopu: 
Tržby e-shopu ve výši 6 691 Kč byly na druhé straně zatíženy nákupem 
zboží ve výši 2 888 Kč. Konečný zisk ze ziskové činnosti činil 3 803 Kč. 
Zisk bude použitý v dalších letech k aktivitám sdružení. 



> V roce 2012 byly dokončeny projekty, na některé byly čerpány granty a 
dotace v roce 2011, termín realizace a vyúčtování přecházel do roku 
2012. 

> Bylo provedeno jejich řádné vyúčtování a zasláno poskytovatelům. V roce 
2012 byly poskytnuté stejně jako v roce 2011 granty, jejichž vyúčtování 
přechází do roku 2013. Bylo provedené jejich řádné vyúčtování.  

> Majetek sdružení je v následující struktuře ke dni 31. 12. 2012: 
Peněžní prostředky v pokladně: k 1. 1. 2012: 2 276,- Kč, k  31. 12. 2012:  
28 598,- Kč. 
Peněžní prostředky na účtu: k 1. 1. 2012: 104 067,- Kč, k 31. 12. 2012:  
54 867 Kč. 
Zásoby činí: 86 365,- Kč 
Závazky k vyúčtování k 31. 12. 2012:   49 772,- Kč 
Majetek sdružení ke dni 31. 12. 2012: 120 058,- Kč.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPOLUPRÁCE 
 
 
Poděkování 
 

> Občanské sdružení Za Opavu děkuje Nadaci VIA za poskytnutí grantu na 
obnovu kaple v Raduni a v Radkově-Dubové.  

> Děkujeme Statutárnímu městu Opava za dotace, jež nám poskytlo 
k realizaci dalších projektů.  

> Děkujeme Kavárně Evžen na Beethovenově ulici za možnost pořádat akci 
Básnické hlasy v jejich příjemných prostorech.  

> Děkujeme Národnímu památkovému ústavu 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 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. 2012. 
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