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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
 

Vážení přátelé, členové a příznivci spolku, 
 
 

předkládáme vám výroční zprávu zapsaného spolku Za Opavu za rok 2017.  
 

V tomto roce jsme v Opavě působili již desátým rokem. Jsme zde za tuto 
dobu již pevně zakotveni. Máme kancelář a pronajaté prostory v Matičním 
domě, které sdílíme s dalšími opavskými spolky. Kromě těchto prostor také 

sdílíme také komunitní Alžbětinu zahradu, na které se kromě zahradníků 
schází také další lidé – maminky s dětmi, pěvecký sbor, působila zde dětská 

školka a pro veřejnost zde pořádáme různé akce.  
Spolupracujeme s dalšími spolky, jako jsou Bludný kámen, Spolek pro 
rodinu, z. s. Radkov a jiné. 

 
V některých projektech pokračujeme, některé vznikly nově. Podruhé 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. Druhým rokem organizujeme příměstské tábory, které se 

setkaly s nadšením u dětí i rodičů. 
 
Novým projektem byl v tomto roce projekt „Opavská rozhraní“, který 

upozorňuje na objekty nacházející se na hranici zániku a obnovy. V Opavě 
jich je poměrně dost – jedná se o budovu České pošty, historické silo 

u západního nádraží, kaple sv. Tadeáše u cesty z Opavy do Otic, kaple sv. 
Alžběty na Rybím trhu, židovský hřbitov při Městském hřbitově, textilní 
továrna Karnola, obchodní centrum Slezanka a obchodní dům Breda. Přáli 

bychom si, aby tyto objekty znovu ožily a sloužily užitečně lidem. 
 
Přejeme nám i vám všem, ať nás i v následujícím roce provází chuť podílet se 

na dobrovolnické práci ve prospěch města, svého okolí i širšího společenství.  
 

 
 
Zdeněk Frélich, 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. Veronika Frélichová 

 Zuzana Prokešová 
 Mgr. Milan Freiberg  
 MgA. Tomáš Skalík 

 Bc. Kateřina Skalíková 
  

Členská schůze: sdružení má celkem 18 řádných členů 
 

 



5 

 

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 vzrostl 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 fundraisingové 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.         

> V roce 2016 byla vydána publikace pro děti „Památky dětem, průvodce 
Opavou.  

> V roce 2016 ukončilo město Opava spolupráci s developerskou firmou 

Crestyl ve věci obchodního centra Slezanka. Jedná se o kauzu, kterou se 
spolek dlouhodobě zabývá. 

> V roce 2017 jsme pomáhali rozvíjet vizi města Opavy Zelené hradby, a to 

v rámci projektu Zelené hradby – od vize k realizaci.      

> V roce 2017 proběhl projekt Opavská rozhraní, který upozorňuje na 
objekty nacházející se na hranici zániku a obnovy. 
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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 

> účast ve správních řízeních ve smyslu § 70 zákona č. 114/1992 Sb. 

O ochraně přírody a krajiny 

> účast ve správních řízeních 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.      

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



10 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI 
 

 

Přehled projektů a aktivit v roce 2017 
 

          

Opavská cena J. M. Olbricha 2015-16 

> Spolek Za Opavu vyhlásil již 9. ročník Opavské ceny J. M. Olbricha, a to 

na území celého Opavska, tentokráte za novostavbu kolaudovanou 

v letech 2015-2016. 

> Opavská cena Josefa M. Olbricha, opavského rodáka a světového 

architekta, je již dlouhodobě udělována za kvalitní architektonickou 
realizaci, novostavbu nebo rekonstrukci v Opavě. 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. 

> K Opavské ceně se nezbytně váže výstava nominovaných projektů, 
setkání odborné poroty, posouzení v terénu, diskuze, hlasování a udělení 

vlastní ceny. Výstava byla doprovázena komentovanou prohlídkou 
a řadou neformálních diskuzí. Výstava se uskutečnila v Galerii Cella ve 
spolupráci se spolkem Bludný kámen. 

> Členové odborné poroty byli: 

o MgA. Daniel Barták, designér  
o Ing. Venuše Drochytková, stavební 

inženýrka 

o Ing. arch. Zdeněk Lukeš, historik 
architektury 

o Ing. arch. Martin Rosa, architekt 
o Ing. arch. Kamil Mrva, architekt 
o ing. arch. Pavel Nasadil 

o Ing. arch. Lucie Langerová, vedoucí 
oddělení památkové péče MMO  

> Hodnoceno bylo celkem 17 nominací, mezi 

které bylo zařazeno 7 staveb financovaných  

z veřejných zdrojů a 10 soukromých investic. 
V rámci veřejných staveb byla hodnocena 
realizace návsi ve Smolkově, architektonické 

řešení muzejní výstavy, smuteční síň  
v Oticích, knihovna Slezské univerzity, 

pavilón interních oddělení Slezské nemocnice, 
zázemí fotbalového hřiště se šatnami v Raduni a sportovní hala SFC. Mezi 
soukromými investicemi bylo hodnoceno celkem 8 rodinných domů, 

zahradní altán a interiér oční optiky. 
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> V úterý 11. dubna se sešla veřejnost, architekti a investoři staveb 

k slavnostnímu zahájení výstavy Ceny J. M. Olbricha a vyhlášení 

výsledků v Galerii Cella 

> Spolek Za Opavu na základě doporučení odborné poroty udělil následující 

ocenění těmto nominovaným stavbám: 
o Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2015–2016 pro 

Smuteční síň v Oticích. (STUDIO-D Opava s.r.o., Ing. arch. Lubomír 

Dehner a Ing. Ondřej Kubesa). 
o Cena J. M. Olbricha za novostavbu v letech 2015–2016 pro rodinný 

dům ve Chvalíkovicích. (WMA architects, Ing. arch. Martin Materna, 
Ing. arch. Adam Weczerek). 

o Čestné uznání za novostavbu interiéru oční optiky Skryjová za 

osobitý a vtipný interiér, který očišťuje vnitřní prostor a obsahuje 
řadu nápaditých detailů. (Jarmila Skryjová a výtvarnice Jitka 

Škarohlídová v roce 2016) 
o Čestné uznání za novostavbu zázemí hřiště v Raduni za kultivované, 

ale přitom jednoduché řešení, dobře zapadající do daného prostředí 

s poetickým nábojem. (Ing. Adam Kaštovský v roce 2014). 
Stavebníkem byla Obec Raduň. Dodavatelem stavby realizované  
v roce 2015 byla společnost NOSTA. s.r.o. (n. č. 14). 

> Součástí tohoto projektu byla rovněž spolupráce se střední školou 

a příprava studentské výstavy s tématem „Opuštěná architektura“, 
průběžná jednání, konzultace, návštěvy, besedy, workshopy (hlavním 
partnerem je SOŠ umělecká a gymnázium u Ostravy-Zábřehu). Práce pak 

byly vystaveny v rámci dnů EHD v Alžbětině zahradě, kde se uskutečnila 
i slavnostní vernisáž.   

> Projekt byl podpořen dotací Ministerstva kultury ČR a Statutárního 
města Opavy. 
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Cyklus přednášek o architektuře, kultuře, umění 
a památkové péči 

> Součástí projektu cena J. M. 

Olbricha byl rovněž cyklus 
odborných přednášek věnova-

ných aktuálním tématům  
v oblasti architektury, památkové 
péče, umění a kultury. 

> Přednášejícími v cyklu přednášek 
byli:  

o Tomáš Skalík, Michal 
Zezula, Jindřich Hlas, 

František Kolář, Martin 
Pavlíček, Barbora a 
Ondrej Žiakovi, Nicolas Peréz, Barbora Duží, Jan Štohanzl, 

Zdeněk Lukeš, Petr Beneš, Jasmína Finkeová, Jakub Frank, 
Zdeňka Hauserová, Ondřej Hložek, Petr Mlýnek, Luba Ottová, 
Vladimír Peringer, Jakub Plaskura, Daniela Rádková  

> Projekt byl tradičně ukončen 5. ročníkem kulturního večera Opavské 

noční kupé, jehož se zúčastnilo 10 účinkujících, kteří na tematicky 
pojatém večeru reflektovali různými způsoby a myšlenkovými směry 
jednotně zadané téma Odvaha. 

 

 
 

 
Projekt Zelené hradby – od vize k realizaci 

> Hlavním cílem projektu byla podpora realizace vize Zelených hradeb a tím 
i podpora oživení krajiny města Opavy.   

> Zelené hradby jsou „marketingové“ označení procesu revitalizace 

příměstské krajiny v extravilánu SMO, k němuž se SMO zavázalo ve 
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strategickém plánu 2007—2020. Tématu se věnuje vedení města, 

příslušné odbory MMO, externí pracovní skupina ad.  

> V předchozích letech byla zpracována krajinná studie „Zelené hradby 

Opava a městské části“ (zpracovatelé Czernik, Klečka, Ondruška), 
v r. 2015 spustilo Za Opavu web shrnující základní myšlenky vize 

Zelených hradeb www.zelenehradby.cz, průběžně jsou prováděny výsadby 
zeleně v Opavě a jednotlivých městských částech, které tuto vizi taktéž 
naplňují. Město Opava zároveň podalo žádost do OPŹP na realizaci řady 

dílčích projektů výsadeb. 

> Vize Zelených hradeb je postupně naplňována a současně se postupně, 

i když zatím v omezeném rozsahu, dostává do povědomí lidí zabývajících 
se problematikou krajiny a výsadeb zeleně v Opavě.  

> V rámci projektu byl proto vytvořeny tyto výstupy: 

o Facebookový profil Zelených hradeb - slouží jako aktivní 
informační zdroj o aktuálním dění v projektu. 

o Přehled výsadeb od roku 2010 – zpracován souhrnný přehled 

o hlavních proběhlých realizacích výsadeb na území Opavy do 
mapové aplikace, která je součástí webu www.zelenehradby.cz . 
Zde je uváděna lokalizace, počet a druh výsadeb, termín akce, 

foto, další.  

> V rámci projektu probíhaly doplňkové aktivity, mezi které patřily: 

o Promítání filmů z Ozvěn Ekofilmu – v rámci Dne Země a stromů.  
o Promítání filmu v rámci akce Promítej i ty 

o Aktualizace Opavské ekomapy 

> Realizátoři projektu se dále aktivně a spoluorganizačně podíleli na veřejné 

výsadbě remízu pod Sv. Annou.   

> Projekt byl podpořen dotací Statutárního města Opavy.  

 

 
Ukázka webe www.zelenehradby.cz  

http://www.zelenehradby.cz/
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Architektura Opavy dětem - průvodce po opavských 
stavebních památkách pro děti  

> Spolek Za Opavu vydal na sklonku roku 2016 

svou 10. publikaci. Tentokrát se jedná o 
knihu pro děti nazvanou Památky dětem, 

průvodce Opavou. Kniha představuje soubor 
40 významných opavských staveb, 

pocházejících z různých architektonických 
období a slohů.  

> Publikace je k dostání na e-shopu spolku Za 

Opavu, dále v Informačním centru a 

v knihkupectví Kosmas v Opavě. Projekt byl 
podpořen dotací Statutárního města Opavy.  

> Slavnostní křest knihy se uskutečnil  

v prostorách spolku Za Opavu v pátek 27. 
ledna. 

> Podrobnější informace ve Výroční zprávě za 

rok 2016. 

 
 
 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.      
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> Proběhla zde mimo jiné Zahradní slavnost, na které zahrála také 

legendární opavská kapela Nekuř toho tygra. 

 
Příměstské tábory  

> Spolek Za Opavu o letních prázdninách uskutečnil již 3. ročník 

zážitkových příměstských táborů, které se tradičně věnovaly tématům 

přírodního a kulturního dědictví našeho regionu. 

> Pro mladší děti (3-6 let) jsme připravili program zaměřený na řemesla 

s názvem „Řemeslná školička“. V průběhu týdne jsme pracovali 
s různými materiály a navštívili jsme zajímavá místa jako zvířecí farmu 

při Zemědělské škole v Opavě, kovárnu v Milostovicích, opavskou 
keramickou dílnu nebo kozí farmu v Úvalně. Program doplňovaly 
oblíbené muzikohrátky, pohybové hry, relaxace, procházky, koupání 

a výtvarné aktivity.   

> Pro starší děti (7-12 let) jsme zorganizovali „Tábor pro mladé archeology“. 

Děti si zakusily vlastní archeologický výzkum na Alžbětině zahradě, 
seznámily se s významnými výzkumy v rámci centra Opavy, viděly na 

vlastní oči archeology v akci. Byli jsme také na výletě v Archeoskanzenu 
v Chotěbuzi, hráli jsme si na Vikštejně, navštívili jsme konzervátorskou 
dílnu a lepili střepy v opavském archeologickém pracovišti.  
    

 
    

 
Den hradu Vikštejna 2017 

> V sobotu 26. srpna se v Radkově uskutečnila již tradiční slavnost Den 

hradu Vikštejna. Sedmý ročník této akce nesl tentokrát téma 
stavitelství a architektura. Akci navštívilo cca 500 návštěvníků. 

> Byl slavnostně odhalen pomník stojící před Vikštejnem s původní 

kamennou deskou, jež prošla krátce předtím odbornou renovací. 
Kromě zástupců Obce Radkov a spolku Radkov byli přítomni také 
zástupci Města Vítkov a německého spolku Heimatbezirksgruppe 
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Wigstadtl. K návratu této významné památky na původní místo byla 

vydána publikace „Kamenný pomník před hradem Vikštejnem“.    

> Návštěvníky dále čekalo kouzelné hudební a taneční vystoupení dětí ze 

ZUŠ Vítkov a z polských Kalet. V podvečer vystoupila ostravská 
hudební kapela Doktor Schneberger. Ve sklepení byl promítán 

historický záznam z akce konané na Vikštejně v 50. letech 20. století 
a návštěvníci se mohli pohoupat na zbrusu nové houpačce v areálu 
hradu.   

> Pro malé návštěvníky byly v průběhu celého dopoledne připraveny 

aktivity přibližující dobu středověku. Areál doplnila putovní výstava 
„Necháme to tak“, která se zabývá problematikou obnovy církevních 
staveb. 

> Zvláštní poděkování patří dobrovolníkům, hudebníkům, tanečníkům 

a pěvcům, členům spolků Radkov, Za Opavu a Za lepší Hradec, dále 
Městu Vítkov, Obci Radkov, ZUŠ Opava a ZUŠ Vítkov, MAS Opavsko, 
německému spolku Heimatbezirksgruppe Wigstadtl, Nadaci 

českoněmeckého fondu a Státnímu okresnímu archivu Opava. 

 
 
Dny evropského dědictví 

> Spolek se účastnil Dnů evropského dědictví pořádaného dne 9. 9. 2017.  

> Připravena zde byla řada akcí: 

o Komentované prohlídky - Měnírna a Rybí trh (Tomáš Skalík, Za 
Opavu) 

o Soubor přednášek - Tomáš Skalík, Petra Veličková, Krajský úřad 

MSK, Daniel Říčan, Muzeum Městys Suchdol nad Odrou, Tomáš 
Hradil, Hnutí Brontosaurus, Petr Havrlant, Správa zámku 
Hradec nad Moravicí 
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o Program v Alžbětině zahradě - poklad, questing, občerstvení 

(Máma mele kafe, fair trade), dílničky pro děti, hřiště a pohoda 
o Vernisáž k výstavě „Opomíjené památky“ ve 12h 

o Slavnostní otevření questingových tras 
o Slavnostní otevření sdílené knihovny a semínkovny v přízemí 

Matičního domu, ve 13h 

 
 
 

Opavská rozhraní 

> Projekt Opavská rozhraní upozorňuje na 

objekty nacházející se na hranici zániku a 
obnovy 

> Na počátku tohoto roku byl nastartován 
projekt Opavská rozhraní, jehož cílem je 

realizace takových aktivit, které pomohou 
poznat, představit a upozornit na vybraná 

místa opavského veřejného prostoru, která 
jsou předmětem dlouhodobého problému, a 
to ať už z hlediska vlastnictví, využití, 

nedostatku financí, nezájmu či jiné příčiny.  

> Z dlouhého seznamu vybral realizační tým 

soubor osmi objektů na území města Opavy, 
které splňují jednu nebo více těchto podmínek. Jedná se o budovu České 

pošty na ulici Masarykova, historické silo na Husově ulici u západního 
nádraží, kapli sv. Tadeáše u cesty z Opavy do Otic, kapli sv. Alžběty na 
Rybím trhu, židovský hřbitov při Městském hřbitově na Otické ulici, 

textilní továrnu Karnola na Zámeckém okruhu, obchodní centrum 
Slezanka na Horním náměstí a obchodní dům Breda na náměstí 
Republiky. 

> Na jaře tohoto roku se sešli studenti Střední odborné školy umělecké 

a gymnázia v Ostravě a členové spolku Za Opavu ke společnému 
workshopu, při kterém byly objekty mapovány, poznávány, fotografovány. 
Výsledkem jsou prezentace jednotlivých budov na originálních panelech, 
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jež jsou součástí venkovní výstavy u Alžbětiny zahrady v blízkosti Rybího 

trhu v centru města.  

> Vernisáž výstavy se uskutečnila v sobotu 9. září v rámci oslav Dnů 

evropského dědictví.     

> Projekt byl podpořen statutárním městem Opavou, Ministerstvem kultury 

ČR a Nadací české architektury. 
 

 
 
Další akce 

> Adam Štastný i tento rok provázel zájemce o židovský hřbitov po 

příslušné části městského hřbitova v Opavě.  

> V pondělí 10. dubna proběhla přednáška Barbory a Ondreje Žiakových 

o jejich cestě do Keni, kde strávili v roce 2012 několik měsíců jako 

dobrovolníci. Barbora zde pomáhala se vzděláváním, Ondrej zde 

pracoval jako sociální pracovník. Povídání bylo o jejich činnosti a 

zkušenostech v Keni, nechyběly ani zážitky z cest. Otázky se částečně 

točily také kolem smyslu rozvojové pomoci. 

 

> 25. 4. a 17. 10. proběhly Ozvěny ekofilmu: promítání krátkých filmů  

z festivalu Ekofilm 2016.   

> 21. 11. proběhlo promítání filmu z festivalu Jeden svět: 10 miliard – co 

máte na talíři. 
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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 2017 účetnictví, bylo účtováno dle vyhl. č. 504/2002 

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

> Aktivita našeho spolku v roce 2017 vedla k účasti celkem na cca osmi 

projektech. Některé z těchto projektů byly víceleté (tj. probíhaly v období 
2016-2017 nebo 2017-2018) a byly financovány z více zdrojů. Celkem 

byla získaná podpora 159.500,-Kč. 

> Vyúčtování projektů bylo řádně provedeno a zasláno poskytovatelům. 

Veškeré nákladové položky byly daňově uznané. Nejvíce projektů 
podpořilo Statutární město Opava a Ministerstvo kultury ČR. 

> Opavská cena JMO a cyklus odb. přednášek byla podpoře z Ministerstva 
kultury (2x15.000,-Kč) a Statutárního města Opavy (30.000,-Kč). 

> Ministerstvo kultury dále podpořilo projekty „Výchova ke vztahu ke 
kulturnímu dědictví dětí předškolního věku – metodika“ (20.000,- 

a 25.000,- Kč), Opavská rozhraní a Questing pro Opavu – nové cesty za 
poznáváním (10.000,-Kč). 

> Město Opava podpořilo projekty Questing pro Opavu – cesty za 
poznáváním (30.000,-Kč), Příměstské letní tábory pro děti ve věku 3-12 

let (20.000,- Kč), Zelené hradby - od vize k realizaci (22.500,-Kč), 
Opavská cena JMO a cyklus odb. přednášek 

> Veškeré finanční podpory, které jsme obdrželi v roce 2017, 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.  

> Část zdrojů na činnost byla získána také z členských příspěvků a dalších 

drobných zdrojů. 

> Všem dárcům tímto velmi děkujeme. 
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SPOLUPRÁCE 
 

 

Poděkování 
 

> Spolek Za Opavu děkuje Ministerstvu kultury ČR a Statutárnímu městu 

Opavě za dotace na realizované projekty. 

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

při organizace akce „Den hradu Vikštejna“. Poděkování náleží též všem 
ostatním dobrovolníkům, hudebníkům, spolkům a MAS Opavsko.    

> Vážíme si spolupráce se všemi institucemi, organizacemi, školami 
i jednotlivci. Děkujeme také všem, které jsme nebyli schopni vyjmenovat 

konkrétně – jsme za vás rádi.  

> Děkujeme všem dalším organizacím, členům a přátelům spolku 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 5. 4. 2018. 

 
 

 


