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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
 

Vážení přátelé, členové a příznivci sdružení, 
 
 

předkládáme vám výroční zprávu zapsaného spolku Za Opavu, která by 
mohla klidně začínat parafrází na výrok připisovaný Archimedovi: „Dejte mi 

pevný bod a pohnu zeměkoulí!“ Náš spolek totiž tento bod (na rozdíl od 
antického učence) v roce 2015 splnil, a tak mohl rozvinout další aktivity a 
začít více hýbat "opavskou zeměkoulí". Tím pevnějším ukotvením bylo 

získání nového sídla občanských aktivit v opavském Matičním domě, který 
se díky moudrému rozhodnutí vedení Matice slezské stal opět centrem 

spolkového života. 
 
Z formálního hlediska, v souladu s novým občanským zákoníkem, pak došlo 

ke změně statutu sdružení na zapsaný spolek, což se projevilo v názvu 
organizace a jejím logu, stejně jako ve změně sídla spolku.  
 

V některých projektech jsme pokračovali, některé vznikly zcela nově. Poprvé 
jsme se letos zúčastnili v širším záběru Mezinárodních dnů evropského 

dědictví, kdy jsme uzavřenou kapli sv. Alžběty otevřeli veřejnosti a realizovali 
zde několik kulturních akcí, včetně unikátní výstavy Kostel365. Program 
probíhal v symbióze se sousední Alžbětinou zahradou, jejíž potenciál jsme po 

celý rok využívali nejen k pěstování bylinek a zeleniny. Poprvé jsme také 
organizovali dva příměstské tábory, které se setkaly s nadšením dětí i rodičů 

– jeden z nich, pro děti předškolního věku, probíhal právě na Alžbětině 
zahradě.       
 

Úspěšně jsme také propagovali naše aktivity v rámci výstavy Necháme to 
tak? tím, že jsme se účastnili hned dvou veletrhů - jednak Mezinárodního 
stavebního veletrhu v Brně a také veletrhu Pro Památky v Praze. 

 
Nezbývá než popřát hlavně nám všem, ať nás i v následujícím roce provází 

chuť podílet se na dobrovolnické práci ve prospěch města, svého okolí i 
širšího společenství. Přej nám všem i nadále chápavé diváky a posluchače, 
spolutvůrce projektů, příznivce našich aktivit, štědré poskytovatele podpory 

a další hybatele zeměkoulí na této planetě.    
 

 
 
Milan Freiberg a Kateřina Skalíková 

Spolek Za Opavu
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE 
 
 

Sídlo sdružení, kontakty 
 
 

Adresa: Za Opavu, z. s., Ovocná 43, 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 spolku. 

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 25 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 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. 
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> 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.  
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> 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. 

> V roce 2015 s úspěchem ukončujeme pilotní roční program výchovy ke 

vztahu ke kulturnímu dědictví pro děti mateřských škol. 

> S platností nového občanského zákoníku přijímáme v roce 2015 změnu 

v názvu spolku Za Opavu, z. s., měníme jeho sídlo a mírně upravujeme 
stanovy.  

> Rok 2015 je pro nás zlomový v přijetí nové výzvy prostřednictvím prvních 
vlastních prostor v centru města Opavy. V prostorách Matičního domu 

pokračujeme v našich aktivitách a zahajujeme nové, častěji se setkáváme 
nebo jen potkáváme, navazujeme kontakty a spolu-sdílíme prostor 

s jinými neziskovými organizacemi.  

> V roce 2015 poprvé organizujeme v Matičním domě a v Alžbětině zahradě 

pravidelné volnočasové aktivity pro děti a mládež, v létě realizujeme naše 
první příměstské tábory pro děti ve věku 3-6 let a 7-12 let. 

> V roce 2015 vzniká web Zelené hradby, jakožto veřejné platformy, která 
může ovlivnit přeměnu přehlížené krajiny v přitažlivý prostor.         
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POSLÁNÍ - CÍLE 
 
 

Důvody založení spolku se odráží v náplni organizace specifikované v jejích 

stanovách. 
 

Základní cíle spolku 
 

> 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 

> prostřednictvím školních a volnočasových aktivit příznivě působit na děti 

a mládež, jejich výchovu a výuku. 
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Formy činnosti spolku 
 

> 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.      
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ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 

 

Přehled projektů a aktivit v roce 2015 
 

          

Opavská cena J. M. Olbricha 2013-2014 

> Spolek Za Opavu vyhlásil již 8. 

ročník Opavské ceny J. M. 

Olbricha, a to na území celého 
Opavska, tentokráte za 
novostavbu kolaudovanou v letech 

2013-2014. 

> 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. 

> Spolek obdržel celkem 18 návrhů, 

ze kterých bylo nominováno 15 
realizací. Členové odborné poroty 

byli: Ing. arch. Milena Vitoulová,  
Mgr. Martin Strakoš, Ing. arch. 
MgA. Osamu Okamura, prof. akad. soch. Jan Ambrůz, Ing. arch. Tomáš 

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

> Dne 28. 4. 2015 se v Galerii CELLA v Opavě uskutečnilo slavnostní 

udělení ceny a vernisáž výstavy nominovaných a oceněných staveb. 

> Oceněna byla tato stavba:  

     - rodinný dům v Suchých Lazcích (Atelier 38, Opava)  
     Čestná uznání získaly tyto stavby:  

     - novostavba bytového domu v Opavě (Kamil Mrva Architects, AMG  
       studio)  

     - novostavba rodinného domu v Polomi (Atelier 38)  
     Cenu veřejnosti získala tato stavba: 
     - novostavba rodinného domu ve Vítkově (Ateliér Zóna). 

> Projekt byl podpořen dotací Ministerstva kultury ČR ve výši 15 000,- Kč a 
dotací Statutárního města Opavy ve výši 20 000,- Kč. 
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Cyklus přednášek o architektuře, kultuře, umění a 
památkové péči 

> V roce 2015 se podařilo uskutečnit celkem 9 tematických přednášek: 
2/2015: "Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy“ (Mgr. Romana 
Rosová) 

3/2015: "Domy v kontextu“ (Ing. arch. Adam Weczerek, Ing. arch. Martin 
Materna) 
4/2015: „Opava – diskuse nad riziky a příležitostmi středoevropského města“ 

(Ing. arch. Osamu Okamura)   
5/2015: „Zaostřeno na supermarkety“ (Milan Štefanec) 
6/2015: „Srdce města  jeho choroby a léčba“ (Mgr. Martin Strakoš) 

6/2015: „Chodím ráda nakupovat“ (veronika Kozlová) 
6/2015: „Secondhandizace prostoru“ (Ing. arch. Michal Poláš) 

9/2015: „Kostel 365.cz: 12 příběhů o kostelích a jejich obnově (Ing. Aleš 
Kozák) 
10/2015: „Krajina – aleje a lidé“ (RNDr. Marcela Klemensová).  

> Projekt byl ukončen již 3. ročníkem kulturního večera Opavské noční 
kupé, které mělo tentokrát 13. účinkujících a bylo na téma "Magnet mých 

myšlenek“.  
 

 

 
Web Zelené hradby  

> Projekt řešil spuštění a vedení internetových stránek ZeleneHradby.cz 

jako centrálního veřejného úložiště informací a argumentů k propagaci 
projektu Zelené hradby.  

> Zelené hradby jsou marketingovým označením procesu revitalizace 

příměstské krajiny v extravilánu města Opavy. Mají trojí význam: 

ekologicko-biologický, rekreační a environmentálně osvětový.  

> Projekt byl podpořen dotací Statutárního města Opavy ve výši 40 000,- 

Kč.  
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Edukační činnost  

> V červnu 2015 jsme úspěšně ukončili další roční výukový program 

památkové péče, tentokrát pro děti s poruchami zraku a řeči 8. ročníku 

základní školy na Havlíčkově ulici v Opavě.  

> 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 červnu 2015 jsme úspěšně ukončili pilotní roční výukový program 

„Výchova ke vztahu ke kulturnímu dědictví“ pro děti Mateřské školy 

v Radkově.  

> Projekt byl finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR částkou ve výši 

15 000,- Kč. 
 

     
 

     
  
Alžbětina zahrada  

> Kromě prostor v Matičním domě využíváme po většinu roku také prostor 

Alžbětiny zahrady. Kromě pěstební funkce má rovněž funkci komunitní, 
kde se setkávají lidé různých věkových skupin a zaměření. 

> V prostoru zahrady jsme v průběhu roku realizovali mnoho aktivit a 
činností. Jednalo se o pravidelné volnočasové kroužky pro děti i dospělé, 

dílny, mezispolková setkávání, konal se zde festival Respekt k porodu, 
Muzejní noc, příměstský letní tábor i Mezinárodní Dny evropského 

dědictví.      

> Projekt byl finančně podpořen Statutárním městem Opavou ve výši 

40 000,- Kč. 
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Příměstské tábory  

> Pilotním projektem bylo otevření dvou příměstských letních táborů pro 

děti předškolního věku (3-6 let) Zahradní táboráček a pro děti školního 

věku (7-12 let) Hradní tábor. 
   

     
 

    
 

Slezanka  

> Kauza nového nákupního centra 

v samém středu města je starší než náš 
spolek a stejně tak dlouho se jí 

zabýváme. V roce 2015 však začalo 
reálně hrozit, že developer od svých 
úmyslů neustoupí a že v historickém 

jádru města vyroste další nákupní 
objekt, jenž bude příčinou dalších 

negativních projevů – ekonomických, 
sociálních, urbanistických, 
architektonických, ekologických a 

jiných.  

> Ve spolupráce s dalšími opavskými 

neziskovkami jsme se proto rozhodli 
vyjádřit jasněji náš nesouhlas a 

především dát možnost široké 
veřejnosti, občanům k města, aby se se 
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záměrem blíže seznámili a mohli si na věc udělat vlastní názor.  

> V rámci projektu jsme realizovali sérii tematických přednášek, 

diskutovali jsme s veřejností a se zástupci města, konzultovali jsme 
v týmu i s právníky, komunikovali jsme s médii, v nákladu 20 000 kusů 
jsme vydali a roznesli Slezankoviny, založili jsme petiční akci za 

referendum a zahájili jsme sběr podpisů.     

> Projekt, jež zatím nepovažujeme za ukončený, byl finančně podpořen 

v programu Města z jiného těsta – rychlé granty Nadace VIA ve výši 
29 000,- Kč.  

  

Razumovští a jejich stopy na Opavsku 

> V roce 2015 vydal spolek novou publikaci týkající 

se významného šlechtického rodu působícího 
v Opavě a sousedních obcích (především Melči, 
Dolních Životicích, Radkově, Vítkově a Janských 

Koupelích). 

> Rod Razumovských ovlivnil nejen historii, 

architekturu a dobový život na Opavsku koncem 
19. a v 1. polovině 20. století, ale již od 2. poloviny 

18. století také dosti výrazně dějiny Ruska i 
Evropy. Přesto dosud neexistovalo souhrnné dílo, 

které by se systematicky zabývalo nejen historií 
rodu, ale také jeho významnými zásahy v našem 
regionu.  

> Projekt byl finančně podpořen Statutárním městem Opavou ve výši 
45 000,- Kč a dalšími subjekty ve výši 43 000,- Kč.   

 

Opavské sochy III. - hřbitovy  

> V roce 2015 vydal spolek Za Opavu novou 

publikaci navazující na předchozí dvě části, ve 
kterých bylo zpracováno téma opavských 

sochařských památek, a to nejprve v rámci 
historického centra města (Opavské sochy I.), a 
později také předměstských částí města (Opavské 

sochy II.). 

> Třetí díl se zaměřuje na sochařské památky a díla, 

které se nacházejí v areálech opavských hřbitovů, 
zjm. Městského hřbitova, hřbitova v Kateřinkách, 

dále hřbitova v Jaktaři a v Kylešovicích. Stejnou 
pozornost věnuje také dílům, která se nacházejí 

na méně známých hřbitovech nebo tam, kde 
hřbitovy zanikly, ale funerální památky zůstaly (např. lokalita bývalého 
hřbitova v okolí kostela sv. Hedviky, konkatedrály Panny Marie a další.) Z 

tohoto pohledu se tématem dosud literatura nevěnovala, kontextu Opavy 
taková publikace chyběla. 
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> Projekt byl finančně podpořen dotací Statutárního města Opavy ve výši 

60 000,- Kč.  

 
Den hradu Vikštejna  

> Ve spolupráci se spolkem Radkov a Obcí Radkov 

jsme v srpnu 2015 zorganizovali již 5. ročník akce 

„Den hradu Vikštejna“. Akce se zúčastnilo cca 600 
návštěvníků, kteří se zapojili do bohatého 
kulturního programu, tentokrát zaměřeného na 

land art neboli přírodní umění. 

> Program zahájily děti ze Základní školy Heřmanice 

u Oder se svou zvonkohrou, do které zapojily i 
diváky. Z hudební produkce pokračovalo 

vítkovské jazzové trio Adély Tomanové, 
dixielandová kapela a lidové písně dívčí skupiny 
Domácí práce z Opavy.  

> V průběhu celého odpoledne měli 

návštěvníci možnost prohlédnout si 
rozsáhlou galerii v přírodě, a to nejen 
v prostředí areálu hradu, ale i 

v přilehlém lese. Pro děti byly opět 
připraveny řemeslné dílny, dále si 

mohly vyzkoušet středověký oděv, 
psaní husím brkem nebo stavební 
středověké techniky.      

> Návštěvníci se opět mohli zúčastnit 
odborné komentované prohlídky hradu a tentokrát ještě komentované 

prohlídky uměleckou galerií. Návštěvníci ocenili také výstavu historických 
fotografií z Radkova a okolí.  

> Zvláštností bylo vystavení původní kamenné desky z pomníku před 
hradem, která byla převezena z nedalekého Spálova a měla by se na 

pomník opět navrátit. Pro potěšení ostatních smyslů bylo zajištěno 
občerstvení a řemeslný jarmark.  
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Putovní výstava „Necháme to tak?“  

> Výstavu, věnující se ochraně a zachování kulturního dědictví, jsme 

koordinovali i v roce 2015. 

> V průběhu roku hostily putovní výstavu obce Pustá Polom, Závišice u 
Nového Jičína a Holasovice, dále ZŠ Ostrava-Hrabůvka, OC Breda 

v Opavě, Muzeum baroka v Uničově, zámky v Neplachovicích a 
Valašském Meziříčí, Důl Michal v Ostravě. Koordinátoři vyjeli s výstavou 
také na veletrhy do Brna a do Prahy.    

 
 

 

Benefiční akce – kostel Deštná 

> Také v roce 2015 pokračovala záchrana kostela Navštívení Panny Marie 

v Deštné. Díky projektům, které se podařilo zajistit v průběhu 
předchozích let, mohla být tato významná regionální památka zařazena 

do Programu záchrany 
architektonického dědictví MK 

ČR. 

> Kostel získal 600 000,- Kč na 1. 

etapu sanace krovu nad 
presbytářem a výměnu střešní 

krytiny - z původní břidlicové na 
lehčí šindelovou, která tolik 
nezatěžuje unikátní krovovou 

konstrukci datovanou rokem 
1495.   

> Projekt finančně podpořila 

Purkyňova nadace částkou 20 000,- Kč.   
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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. 

> Spolek vedl v roce 2015 účetnictví, bylo účtováno dle vyhl. č. 504/2002 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. Účetním období je kalendářní rok. 

> Aktivita našeho spolku v roce 2015 vedla k účasti celkem na 15-ti 

projektech, na jejichž realizaci se podařilo získat finanční podporu 

v celkové výši 341.000,- Kč. Vyúčtování projektů bylo řádně provedeno a 
zasláno poskytovatelům. Veškeré nákladové položky byly daňově uznané. 
Nejvíce projektů podpořilo Statutární město Opava (195.000,- Kč) a 

Ministerstvo kultury ČR (50.000,- Kč). 

> Nejvyšší podpora byla získána na realizaci projektu Opavské sochy III. – 

hřbitovy, a to ve výši 60.000,- Kč z požadovaných 84.000,- Kč.  

> Další částka ve výši 45.000,- Kč byla poskytnuta na projekt Razumovští a 

jejich stopy na Opavsku. Tento podpořili také Spolek Radkov (3 tis. Kč), 
Krusta shop, Opava (4 tis. Kč), Ing. Leo Harazim, Opava (10 tis. Kč), Obec 

Radkov (10 tis. Kč), Obec Dolní Životice (10 tis. Kč), Obec Staré 
Těchanovice (3 tis. Kč) a Obec Melč (3 tis. Kč).  

> Částkou ve výši 40.000,- Kč byl podpořen projekt Alžbětina zahrada a 
stejnou částkou projekt Web Zelené hradby.  

> Veškeré finanční podpory, které jsme obdrželi v roce 2015, byly použity 

účelně a v souladu s činností našeho spolku. 

> Bylo provedeno řádné vyúčtování projektů a zasláno poskytovatelům. 

Veškeré položky byly uznané do nákladů.  

> Hmotný investiční majetek, ani dlouhodobě hmotný investiční majetek 

spolek nepořídil a nevlastní. 
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SPOLUPRÁCE 
 

 

Poděkování 
 

> Spolek Za Opavu děkuje Ministerstvu kultury ČR a Statutárnímu městu 

Opavě za dotace na realizované projekty. 

> Spolek Za Opavu děkuje Purkyňově nadaci za grant na rehabilitaci 

kostela Navštívení Panny Marie v Deštném. 

> Spolek Za Opavu děkuje Nadaci VIA za grant na informační kampaň 

týkající se centra města Opavy – Slezanky a prostoru kolem ní. 

> Děkujeme za spolupráci spolku Radkov, Obci Radkov a jeho obyvatelům 

při organizace akce „Den hradu Vikštejna“. Poděkování náleží též všem 

ostatním dobrovolníkům, hudebníkům, spolkům Naše Kamenka a Pro 
lepší Hradec, ZŠ Heřmanice u Oder a MAS Opavsko.    

> Děkujeme všem zástupcům institucí, kteří se podíleli na instalacích 

putovní výstavy „Necháme to tak?“.     

> Děkujeme všem dalším organizacím, členům a přátelům spolku 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 1. 10. 2016. 

 

 
 

 
 
 

 


