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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
 

Vážení přátelé, členové a příznivci sdružení, 
 
 

předkládáme vám výroční zprávu občanského sdružení Za Opavu za rok 
2014. Tak jako v minulých letech se v ní dočtete o projektech, které se nám 

podařilo realizovat. Z jejich zaměření je vidět cesta, kterou se náš spolek 
ubírá.  
 

Každoročními stálicemi jsou přednášky a Opavská cena J. M. Olbricha, 
literární cyklus Básnické hlasy, ekologické aktivity a benefiční akce vedoucí 

k záchraně jednoho venkovského kostelíku. Tentokrát mohu za již tradiční 
činnost označit i výborně se vyvíjející edukační programy, se kterými jsme 
měli úspěch nejen v základních školách, ale nově rovněž u dětí předškolního 

věku. 
 
Co není z výroční zprávy patrné, jsou projekty, které připravujeme na příští 

rok a lidé, kteří je chystají. Jsou to nejen členové spolku Za Opavu, ale také 
příznivci našich aktivit, kamarádi a dobrovolníci, bez jejichž pomoci bychom 

se neobešli. Díky jim všem!      
 
 

 
Pěkné a inspirativní čtení přeje  

 
Kateřina Skalíková 
o. s. Za Opavu



ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 

Sídlo sdružení, kontakty 
 
 

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

IČO: 270 53 644 

  
Tel: +420 737 40 28 44  

  
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: Mgr. Zdeněk Frélich 
 Zuzana Prokešová 

 Mgr. Milan Freiberg  
 MgA. Tomáš Skalík 
 Bc. Kateřina Skalíková 

  
Členská schůze: sdružení má celkem 23 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. 

> V roce 2013 vznikají nové edukační programy pro děti základních škol 

zaměřené na poznávání historie Opavska. V tomto roce rovněž 
zahajujeme první roční edukační program památkové péče. 

> V roce 2013 vzniká Opavská ekomapa, jakožto první regionální průvodce 
ekologicky šetrným životním stylem. 

> V roce 2013 organizujeme první ročník přednáškového večera Opavské 

noční kupé na téma Společný prostor. 

> V roce 2014 se stáváme nájemci zahrady v centru Opavy. Zahradě, 

situované za kaplí sv. Alžběty na Rybím trhu, říkáme Alžbětina a 
zahajujeme její rekultivaci.  



> V roce 2014 s velkým úspěchem dokončujeme pilotní roční edukační 

program zaměřený na ochranu kulturního dědictví pro děti 1. stupně 

základních škol.   

> V roce 2014 zahajujeme pilotní roční program výchovy ke vztahu ke 

kulturnímu dědictví pro děti mateřských škol. 

> Občanské sdružení Za Opavu bylo na podzim 2014 nominováno na cenu 

Patrimonium pro futuro za obnovu souboru drobných památek na 
Opavsku – výklenkové kapličky v Brumovicích, božích muk v Melči a 

v Úvalně, kaple v Nových Těchanovicích a v Radkově – Dubové.        
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



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 a přírodní 

dědictví.      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 

 

Přehled projektů a aktivit v roce 2014 
 

          

Opavská cena J. M. Olbricha 2012-2013 

> Občanské sdružení Za Opavu vyhlásilo již 

7. ročník Opavské ceny J. M. Olbricha, a 

to na území celého Opavska, tentokráte 
za rekonstrukci kolaudovanou v letech 
2012-2013. 

> Udílení Ceny J. M. Olbricha má za úkol 
propagovat kvalitní architekturu, 

informovat a angažovat veřejnost, 
iniciovat diskuzi a zájem o architekturu a 

prostředí, které nás obklopuje. Cena je 
vyhlašována každoročně od roku 2007 za 
kvalitní architekturu, rekonstrukci nebo 

urbanistické řešení na území Opavska. 
Střídají se ceny za novostavbu a 
rekonstrukci. 

> Sdružení obdrželo celkem 16 návrhů, ze 

kterých bylo nominováno 13 realizací. 
Členové odborné poroty byli: Ing. arch. 
Milena Vitoulová,  

Mgr. Martin Strakoš, Ing. arch. MgA. Osamu Okamura, prof. akad. soch. 
Jan Ambrůz, prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.,  

MgA. Vendula Šafářová, PhD., Ing. arch. Lucie Langerová. 

> V pondělí 7. 4. 2014 se v Galerii CELLA v Opavě uskutečnilo slavnostní 

udělení ceny a vernisáž výstavy nominovaných a oceněných staveb. 

> Oceněny byly tyto stavby:  

     - rekonstrukce knihovny v Holasovicích  
      - rekonstrukce rodinného domu v Mokrých Lazcích 

     Čestné uznání získaly tyto stavby:  
     - rekonstrukce OC BREDA & WEINSTEIN  
     - rekonstrukce Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea  

     - rekonstrukce kapličky u Černého mlýna v Opavě – Komárov  
     - rekonstrukce rodinného domu ve Slavkově 

     Cenu veřejnosti získala tato stavba: 
     - hasičská zbrojnice v Melči. 

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

 



Cyklus přednášek o architektuře, kultuře, umění a 
památkové péči 

> V roce 2014 se podařilo uskutečnit celkem 7 tematických přednášek: 
 

4/2014 – "Janské koupele“ – Mgr. Jakub 
Ivánek, Ph.D. 
4/2014 – "Provádění interdisciplinárního 

restaurátorského průzkumu 
kamenosochařských děl in situ“ – Mgr. 
Petr Gláser 

5/2014 – „Moje Opava – vátězství a prohry 
památkové péče?“ – PhDr. Pavel Šopák, 

Ph.D.   
7/2014 – „Městské zásahy Ostrava 2013“ – 
MgA. Vendula Šafářová, Ph.D.  

8/2014 – „Aktivity CCEA“ – Ing. arch. Karin Grohmannová 
9/2014 – „Architektura pro lidi“ - Ing. arch. Radim Václavík 

10/2014 – „Opavský průmysl z pohledu památkové péče“ – Mgr. Alena 
Borovcová  

> Projekt byl podpořen dotací Statutárním městem Opavou ve výši 20 000,- 

Kč. 
  

Básnické hlasy 

> Diváci měli v letošním roce možnost 

shlédnout šest jedinečných večerů 
s rozmanitými (nejen) literárními 
postavami. První večer proběhl 

v divadelním duchu s šéfem 
Činoherního souboru v Ústí nad Labem 
Filipem Nuckollsem a divadelníkem 

Přemyslem Burešem (Bezruči). 
Divadelníci si vybrali tři ukázky z her, 

na kytaru je doprovázel Martin Dytko. 
Druhé setkání se neslo čistě v ženské režii. Svou tvorbu prezentovaly 
mladá slovenská autorka Lucia Mandincová. Třetí večer přivítal 

pražského autora Josefa Straku a jeho nové texty z knihy Malé exily. 
Komplicem mu byl ostravský písničkář a povídkář Jiří Neduha, který 

představil svůj výbor s názvem Záloha na slávu. Čtvrtý večer patřil 
básnířce Petře Stré, která v roce 2014 debutovala v nakladatelství Host, a 
Martinu Pochovi, který byl za svou knihu Jindřich Jerusalem nominován 

na Cenu Jiřího Ortena. Pátý večer přivítal po letech Boženu Správcovou 
s novou sbírkou Strašnice. A celé letošní putování uzavřel večer 
pardubického básníka Pavla Rajchmanna. 

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

množství lidí, byla podpořena finanční dotací Statutárního města Opavy 
ve výši 20 000,- Kč 



Den hradu Vikštejna  

> Ve spolupráci se sdružením Radkov a Obcí Radkov jsme v srpnu 2014 

zorganizovali již 4. ročník akce „Den hradu Vikštejna“. Akce se zúčastnilo 

cca 450 lidí, kteří se zapojili do bohatého kulturního programu, tentokrát 
zaměřeného na hudbu. 

> Připravena byla prohlídka prostor zříceniny s odborným výkladem, dále 

dětské hudební vystoupení, rodinná kapela Vedrovci, trubač Miloš 
Malaník a saxofonista Martin Šrubař z Vítkova. Pro večerní návštěvníky 

byl ještě na horním nádvoří připraven recitál Pavly Barákové a Šárky 
Flodrové. V průběhu celého odpoledne byly pro děti připraveny řemeslné 

a rytmické dílny, kde mohly nejen poznat různé hudební nástroje, ale 
také si mohly jednoduché nástroje přímo vyrobit. 
 

     
 

         
 

 
Putovní výstava „Necháme to tak?“  

> Výstava věnující se ochraně a zachování kulturního dědictví zůstala pod 

našimi křídly i v roce 2014. 

> V průběhu roku hostila putovní výstavu např. obec Radkov, Slezská 

univerzita v Opavě, zámek v Hradci nad Moravicí, Olomouc a Pustá 
Polom.  



Edukační činnost  

> V červnu 2014 jsme úspěšně ukončili pilotní výukový program 

památkové péče pro děti 5. třídy základní školy na Otické ulici v Opavě.  

> V září 2014 jsme zahájili nový roční výukový program na Základní škole 
v ulici Havlíčkova v Opavě, tentokrát pro děti 8. třídy se specifickými 

potřebami. Statutární město Opava poskytlo na projekt finanční dotaci ve 
výši 40 000,- Kč a Ministerstvo kultury ČR podpořilo výrobu didaktických 
pomůcek ve výši 25 000,- Kč. 

> V září 2014 byl rovněž zahájen pilotní roční výukový program „Výchova 

ke vztahu ke kulturnímu dědictví“ pro děti předškolního věku v Mateřské 
škole v Radkově. Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR 
částkou ve výši 15 000,- Kč.  
 

     
 

     
 

 
Výsadby stromů  

> Na podzim 2014 jsme vysadili 
deset nových dubů za městským 

hřbitovem v Opavě. Při výsadbách 
nám pomáhali spřátelená sdružení 

a další dobrovolníci. Výsadba 
navázala na další čtyři stromy, 
s nimiž již tvoří kompaktní alej. 



> Projekt byl finančně podpořen Statutárním městem Opavou v celkové výši 

29 800,- Kč.   
 

 

Pavilon Prvního slezského spolku pro chov ryb v Opavě  

> Na jaře 2014 jsme se aktivně zabývali záchranou jedinečné opavské 

památky, které reálně hrozil zánik. Vyjednávali jsme s úřady i vlastníkem 

nemovitosti, zapojovali veřejnost, demonstrovali. Demolici se i díky našim 
aktivitám podařilo zabránit.    

 
 

     
 
  

Benefiční akce 

> V roce 2014 byla zajištěna dokumentace stávajícího stavu krovu kostela 

Navštívení Panny Marie v Deštném, která bude podkladem pro další 
možnou finanční podporu na celkovou sanaci horní části stavby.  

> Projekt finančně podpořila Purkyňova nadace částkou 30 000,- Kč.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

> Účetnictví sdružení bylo a je vedeno transparentním způsobem, který 

odpovídá legislativě ČR.  

> Aktivita našeho sdružení v roce 2014 vedla k účasti celkem na 10-ti 

projektech, na jejichž realizaci se podařilo získat finanční podporu 

v celkové výši 294 800,- Kč.   

> Největší úspěšnost byla u projektů podpořených Statutárním městem 

Opava (144 800,- Kč), dále projektů podpořených Ministerstvem kultury 
ČR (50 000,- Kč) a Purkyňovou nadací (30 000,- Kč). Zvláštním případem 

byla veřejná sbírka HitHit na záchranu zříceniny hradu Vikštejna 
(80 000,- Kč).   

> Bylo provedeno řádné vyúčtování projektů a zasláno poskytovatelům. 

Veškeré položky byly uznané do nákladů.  

> Hmotný investiční majetek, ani dlouhodobě hmotný investiční majetek 

občanské sdružení nepořídilo a nevlastní. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



SPOLUPRÁCE 
 

 

Poděkování 
 

> Občanské sdružení Za Opavu děkuje Ministerstvu kultury ČR a 

Statutárnímu městu Opavě za dotace na realizované projekty. 

> Občanské sdružení Za Opavu děkuje Purkyňově nadaci za grant na 

rehabilitaci kostela Navštívení Panny Marie v Deštném. 

> Děkujeme Kavárně Evžen na Beethovenově ulici za možnost pořádat akci 

Básnické hlasy v jejich příjemných prostorech.  

> 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 20. 8. 2015. 

 

 
 

 
 
 

 


