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ÚVODNÍ SLOVO 
 
 
 
Vážení přátelé, členové a příznivci sdružení, 
 
 
předkládáme vám výroční zprávu zapsaného spolku Za Opavu za rok 2019.  
 
Jsme tady již 12 let, naše činnost a aktivity se vyvíjejí, členové se obměňují 
a přicházejí další, základ a hlavní myšlenky zůstávají.  
 
Naše hlavní aktivity se již několikátým rokem odehrávají v Matičním domě, 
kde máme kancelář a hlavní prostory. Zde probíhají přednášky, kroužky 
i další akce. Působíme rovněž na sousední Alžbětině zahradě. 
 
Dlouholetým projektem je cena J. M. Olbricha, kterou jsme udělovali i letos 
za novostavby postavené v letech 2017-2018. Probíhal také celoroční projekt 
Lidé, město, příroda zaměřený na vzdělávání. 
 
Chtěli bychom popřát všem, kteří v Opavě a na Opavsku něco dělají ve 
prospěch kultury, životního prostředí nebo vzdělávání, ať se jich drží 
optimismus a elán a ať na sebe nabalují další lidi podobného ražení.    
 
 
 

Zdeněk Frélich 
Spolek Za Opavu 

 
 



 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE
 
 

Sídlo sdružení, kontakty
 
 
Adresa: Za Opavu, z. s., Ovocná 43, 
  
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
Struktura orgánů je tvořena členskou schůzí, členským výborem 
a dalšími orgány zřízenými rozhodnutím členského výboru. 

 
Předseda sdružení: Bc. 
  
Členský výbor: Mgr. 
 Zuzana Prokešová
 Mgr. Milan Freiberg 
 Mg
 Mgr. Kateřina Skalíková
  
Členská schůze: sdružení má celkem 
 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Sídlo sdružení, kontakty 

z. s., Ovocná 43, 746 01 Opava 

40 28 44  

kontakt@zaopavu.cz 

226684142/0300 

Symboly 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 

dalšími orgány zřízenými rozhodnutím členského výboru. 

Bc. Kateřina Skalíková 
 
Mgr. Veronika Frélichová 
Zuzana Prokešová 
Mgr. Milan Freiberg  
Mgr. Dalibor Halátek 
Mgr. Kateřina Skalíková 
 
sdružení má celkem 14 řádných členů

4 

 

spolku. 
Struktura orgánů je tvořena členskou schůzí, členským výborem 

dalšími orgány zřízenými rozhodnutím členského výboru.  

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 
v Opavě.  

> 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 začali jsme vydávat občasný zpravodaj, ve kterém jsou 
prezentovány  odborné články, aktuality a informace k dění v Opavě. 

> Od roku 2007 byla založena nová tradice pořádání 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 jsme začali směřovat diskusi k novým tématům: 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 jsme zahájili systematickou výsadbu stromů – soliterů i alejí 
na  vybraných  místech na Opavsku.   

> Občanské sdružení Za Opavu se v roce 2011 stalo vydavatelstvím. 
Vznikly první dvě  publikace věnované kulturnímu dědictví. 

> V roce 2011, v rámci fundraisingové strategie organizace, jsme založili 
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 jsme realizovali v roce 2011 několik pilotních 
projektů na základních školách na Opavsku. Na základě pozitivních 
zkušeností jsme vytvořili několik placených programů pro základní školy 
zaměřených na ochranu kulturního dědictví. 

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

> Od roku 2012 přebralo o. s. Za Opavu záštitu nad organizováním 
komentovaných prohlídek na židovském hřbitově v Opavě. Tuto aktivitu 
jsme přebrali od Střediska ekologické výchovy Areka, které ukončilo 
v Opavě svou činnost. 

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

> V roce 2013 vznikly nové edukační programy pro děti základních škol 
zaměřené na poznávání historie Opavska. V tomto roce jsme rovněž 
zahájili první roční edukační program památkové péče. 

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

> V roce 2013 jsme zorganizovali první ročník přednáškového večera 
nazvaného Opavské noční kupé na téma Společný prostor. 

> V roce 2014 jsme se stali nájemci zahrady v centru Opavy. Zahradu, 
situovanou za kaplí sv. Alžběty na Rybím trhu, jsme nazvali Alžbětina 
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a zahájili jsme její rekultivaci.  

> V roce 2014 jsme s velkým úspěchem dokončili pilotní roční edukační 
program zaměřený na ochranu kulturního dědictví pro děti 1. stupně 
základních škol.   

> V roce 2014 jsme zahájili 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 jsme s úspěchem ukončili pilotní roční program výchovy ke 
vztahu ke kulturnímu dědictví pro děti mateřských škol. 

> S platností nového občanského zákoníku jsme přijali v roce 2015 změnu 
v názvu spolku Za Opavu, z. s., změnili jsme jeho sídlo a mírně upravili 
stanovy.  

> Rok 2015 byl pro nás zlomový v přijetí nové výzvy prostřednictvím 
prvních vlastních prostor v centru města Opavy. V prostorách Matičního 
domu jsme pokračovali v našich aktivitách a zahájili nové, častěji se 
začali setkávat nebo jen potkávat, navazovat kontakty a spolu-sdílet 
prostor s jinými neziskovými organizacemi.  

> V roce 2015 jsme poprvé organizovali v Matičním domě a v Alžbětině 
zahradě pravidelné volnočasové aktivity pro děti a mládež, v létě jsme 
organizovali naše první příměstské tábory pro děti ve věku 3-6 let a 7-12 
let. 

> V roce 2015 vznikl 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. Jednalo se o kauzu, kterou 
se spolek dlouhodobě zabýval. 

> 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 se uskutečnil projekt Opavská rozhraní, který upozorňoval 
na objekty nacházející se na hranici zániku a obnovy. 

> V roce 2018 vystoupil ze spolku jeho zakladatel a dlouhodobý člen 
Tomáš Skalík. Přejeme mu hodně úspěchů. Ve výboru spolku byl 
nahrazen Daliborem Halátkem. 

> V roce 2018 probíhal projekt Městské a komunitní zahradničení. Jeho 
tématem byly zahrady, většina aktivit se točila okolo Alžbětiny zahrady. 
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> V roce 2019 probíhal celoroční projekt Lidé, město, příroda, který široké 
centrum workshopů, přednášek, promítání a letních táborů. 

> Na konci roku 2019 jsme oživili krajinu města Opavy. V lokalitě za 
hřbitovem byl umístěn umělecky opracovaný kámen, který teď slouží jako 
zajímavý cíl vycházek. 
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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 na správních řízení ve smyslu § 70 zákona č. 114/1992 Sb. 
O ochraně přírody a krajiny 

> účast na 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 2019 
 
          
Opavská cena J. M. Olbricha 2017-2018 

> Poslední dubnový den se 
uskutečnila slavnostní 
vernisáž s vyhlášením vítězů 
Opavské ceny J. M. Olbricha 
za architekturu, v tomto roce 
udělovaná zdařilé novostavbě.  

> Z původních 18-ti návrhů 
realizovaných novostaveb z 
Opavska nakonec postoupilo 
do úzkého kola celkem 10 
nominací. Tyto posuzovala 
odborná porota a určila 
jednoho vítěze a udělila jedno 
čestné uznání.  

> 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. 

> Z 18 návrhů realizovaných 
novostaveb zvítězilo informační centrum v Píšti od architektů Jiřího 
Knesla a Jakuba Kynčla.  

> Čestné uznání získala budova venkovní učebny u základní školy 
v Mokrých Lazcích od architekta Jiřího Halfara. 

> Projekt byl podpořen dotací Ministerstva kultury ČR ve výši 15 000,- 
a z rozpočtu města Opavy ve výši 15.000,- Kč. 
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Projekt Lidé, město, příroda 

> Cílem projektu bylo rozvíjet environmentální vzdělávání a povědomí 
obyvatel města Opavy. Tento cíl byl realizován formou jednorázových 
i dlouhodobých aktivit. Projekt se cíleně zaměřoval na vytváření 
příležitostí pro strukturovanou i nestrukturovanou výchovu a vzdělávání 
v přírodě.  

> V průběhu roku proběhlo celkem 6 výchovně-vzdělávacích workshopů 
pro rodiče s dětmi – Zahrada učí, Den čisté dopravy, Za vodou, Průzkum 
stavebních materiálů, Barevný les a Vánoční tvoření 

> V průběhu roku byla uspořádána pravidelná promítání tematicky 
zaměřených filmů, a to Kola versus auta, Zemřít pro design, Ozvěny 
ekofilmu - Děkujeme za déšť (v rámci Dne Země), Rebelská střední 
v Berlíně, Týden pro klima (filmy Děkujeme za déšť a Krajina v tísni) 
a Krajina v tísni (v rámci Dne stromů) 

> Z dalších aktivit lze zmínit např.: 
o Besedu s Krkavčí matkou aneb Veronikou Hurdovou 
o Beseda o bylinkách, Beseda o přírodním vykuřování 
o Dílny pro děti a Chemicko-biologický stánek 
o Účast na Dni země a Dni stromů 
o A další 

> Proběhl také netradiční zážitkový seminář s Jaroslavem Pavlíčkem 
o přežití v přírodě 

> V rámci projektu proběhly v květnu a v září dvě Zahradní slavnosti (viz 
dále 

> Součástí projektu byl také přírodovědný příměstský letní tábor pro děti ve 
věku 4-7 let: Co se děje v trávě? 

Projekt byl podpořen dotací Statutárního města Opavy ve výši 96.800,- Kč. 

    

Beseda s „Krkavčí matkou“ – 65 účastníků  Zážitkový seminář v přírodě – J. Pavlíček 
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Zahradní slavnost     Příměstský tábor 

Dvě Zahradní slavnosti na Alžbětině zahradě 

> Na jaře a na podzim jsme uspořádali dvě již tradiční Zahradní slavnosti 
na Alžbětině zahradě 

> 16. května proběhla Májová zahradní slavnost. Její součástí byl koncert 
kapely Jarem být, občerstvení, tvořivé aktivity pro děti, SWAP rostlin 
a další program. 

> 26. září proběhla Svatováclavská zahradní slavnost, přičemž zde 
vystoupila kapela Dobrozdání. 

> V rámci zahradních slavností chceme dát prostor opavským umělcům, 
propagovat myšlenku městského komunitního zahradničení a podporovat 
ekologicky šetrné alternativy, jako výměna semínek, rostlin nebo 
oblečení. 

> V rámci akce minimalizujeme množství plastového a dalšího odpadu, 
používáme zálohované kelímky a nádobí na více použití. 

> Obou akcí se dohromady zúčastnilo cca 200 lidí. 
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Cyklus odborných přednášek 

Projekt představuje celoroční cyklus odborných přednášek kombinovaných 
s diskuzemi zaměřených na téma architektury, historie, památkové péče 
a kultury obecně. V roce 2019 jsme uskutečnili tyto akce:  

> 15. 1. 2019: Nový Zéland, Bronia Gill (přednáška s besedou) 

> 26. 3. 2019: Zážitky z Tanzánie, Bronia Gill (přednáška s besedou) 

> 27. 3. 2019: Jedlý les, komunitní sad, Petr Valeček (přednáška 
s besedou) 

> 27. 3. 2019: Jsme tady!, beseda se seniory o jejich zapojení do 
společnosti 

> 24. 9. 2019: Voňavá Afrika, Bronia Gill (přednáška s besedou) 

> 15. 9. 2019: Dny EHD – jedna komentovaná procházka a dva 
workshopy pro děti – popis viz níže 

> 4. – 5. 10. 2019: Dny architektury – 2 komentované procházky – popis 
viz níže  

> 7. 10. 2019: Historická dílna – jednodenní workshop pro pedagogy - 
popis viz níže 

> 24. 10. 2019: Barokní architektura na Opavsku, Martin Pavlíček 
(přednáška) 

> 14. 11. 2019: Evropská obnova opavského klenotu, Dalibor Halátek 
(přenáška) 

> 28. 11. 2019: Z malého města na vídeňský císařský dvůr - Johann 
Wenzel Bergl, Petr Arijčuk (přednáška)       

 

      
Fotky z celoročního cyklu odborných přednášek 
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Dny architektury 
 
Poprvé se město Opava, díky našemu spolku, zapojilo do oslav dne 
architektury. Zorganizovali jsme dvě komentované procházky:  

> „Reichner versus Bauer“, aneb který z nich dal Opavě více (provázeli 
Dalibor Halátek a Martin Pavlíček)  

> „30 let, 30 staveb“, aneb co jsme si za posledních 30 let v Opavě 
postavili nebo opravili (provázel Dalibor Halátek).   

 

     
 
Dny evropského dědictví 
Spolek Za Opavu se již tradičně zapojuje do těchto mezinárodních oslav, a to 
vždy dle tématu. V roce 2018 bylo téma „Památky a zábava“. Zrealizovali 
jsme tyto aktivity:  

> Pro(story) Opava – Duch ukrytý v rybě: výtvarný workshop na Rybím trhu 
(proměna místa tvorbou lidí, kteří v něm žijí s výtvarnicí K. Meletzkou). 

> Průzkum stavebních materiálů: tvořivá dílna pro děti v Alžbětině zahradě. 
Povídání o historii stavebních materiálů a tvoření s nimi (s Veronikou 
Hlubkovou ze spolku Tereza). 

> Kina a divadla v Opavě: komentovaná prohlídka (Dalibor Halátek).     
 
Opavské noční Ku-pé  

> Již 7. ročník kulturního večera, který je variací na celosvětově 
pořádaná setkání Pecha Kucha Night, tj. kulturní pořad, ve kterém 
lidé z různých oborů prezentují svou tvorbu, své nápady, postřehy 
a názory, byl realizován v Kulturním centru KUPÉ v Opavě. Opavské 
noční KU-PÉ bylo opět představením 10 zajímavých lidí, kterým bylo 
zadáno společné téma „Nic není náhoda“.   
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Historická dílna 

> V centru Opavy jsme ve spolupráci s Karlovou univerzitou zrealizovali 
jednodenní dílnu pro pedagogy z regionu s názvem „Město jako pramen“ 
zaměřenou na hledání stop minulosti ve veřejném prostoru a hledání 
identity současné Opavy. 
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Příměstské tábory  
 
Také v roce 2019 pořádal spolek příměstské tábory.  

> Pro mladší děti (3-6 let) byl připraven tábor s názvem „Co se děje 
v trávě“ zaměřený na poznávání přírody regionu. Při badatelsky 
vedených dnech byla rozvíjena témata živočichů v přírodě, zkoumaly se 
vody i louky, pole i cesty. Podnikaly se výlety, hrály hry a při výtvarných 
činnostech děti zkoumaly vlastní kreativitu a zručnost. Tábor byl 
podpořen dotací statutárního města Opavy.    

> Další tábor byl pro dívky ve věku 9-12 let, který se jmenoval „Už vím, 
jak!“.  

> Tábor byl primárně zaměřený na tvořivost, praktičnost, posílení 
sebedůvěry a seberozvojové dovednosti, pochopení změn emočního, 
psychického a tělesného charakteru, změn typických pro období 
dospívání.  

> Tábor byl doplněn o - tvůrčí dílny, taneční a pohybové vyjádření nebo 
aktivity v přírodě.  
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Oživujeme krajinu v okolí města 

> Realizovali jsme projekt „Zelené hradby – prvky v krajině“. V rámci 
projektu proběhla instalace jednoho uměleckého prvku do krajiny města 
Opavy, který by měl rozvíjet jeden z cílů vize „Zelené hradby“, tj. oživovat 
zemědělskou krajinu okolo města Opavy.  

> Výsledkem je realizace menší kamenné instalace a lavičky. Realizace 
proběhla v lokalitě za hřbitovem. 

> Jedná se o místo dalekých výhledů v nově vysázené aleji, kdy kámen zve 
k zastavení, usednutí a rozhledu. Současně je lokalita viditelná také 
z dalekého okolí, kdy instalovaný objekt místo dotváří. 

 

> Idea projektu byla následující (autorem je Tomáš Skalík): 
„Do krajiny je zasazen blok žulového masivu, který zde přirozeně vytváří 
místo, u nějž může vzniknout zastavení. Blok je částečně v surovém stavu 
se vší romantickou dramatikou rostlého kamene a částečně je opracovaný 
sochařsky do ukázněné formy, kdy je jasná stopa práce lidské ruky a vůle. 
Tvar je utilitárně prostý, z rostlého kamene “vyrůstá” hladce opracovaná 
krychle. Horní plocha krychle není rovná, ale je mělce probraná do 
miskovité prohlubně. Toto opracování působí tak, jako by je vytvořila 
během tisíců let voda. Ostatně dešťová voda by se v této misce měla 
zdržovat. Je určena mimo jiné jako pítko pro ptáky zachycující vodu po 
deštích. Nevadí, když budou lidé na objekt vylézat a stoupat si na ni, aby 
dohlédli dál do širokého okolí.“  

> Realizaci projektu podpořilo Statutární město Opava. 
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V kostele v Deštném jsou nové zvony 
 
V roce 2019 byla dokončována další etapa prací na záchraně gotického 
kostela Navštívení Panny Marie v Deštném. Projekt probíhá průběžně již 
několik let.  

> V průběhu let 2018 a 2019 bylo provedeno vyčištění, repase a zavěšení 
dvou historických zvonů do věže kostela. Jednomu ze zvonů muselo 
být doplněno nové srdce. Zvony pocházejí z konce 15. a z poloviny 18. 
století.  

> Dále se podařilo dokončit sanaci krovu.  

> Zároveň byla obnovena i věž a stavba se dočkala odpovídající a vhodné 
krytiny – šindele.  

> Projekt vícekrát finančně podpořila Purkyňova nadace.   
 
Věříme, že gotický kostel dojde v následujících generacích svého objevení, ať 
po stránce architektonické, ale lépe, po stránce duchovní. Do té doby je 
zajištěn a stabilizován. 
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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 2019 účetnictví, bylo účtováno dle vyhl. č. 504/2002 
Sb. ve znění pozdějších předpisů. Účetním období je kalendářní rok. 

> Aktivita našeho spolku v roce 2019 vedla k účasti celkem na sedmi 
projektech, na jejichž realizaci se podařilo získat finanční podporu 
v celkové výši 388.600,- Kč.  

> Vyúčtování projektů bylo řádně provedeno a zasláno poskytovatelům. 
Veškeré nákladové položky byly daňově uznané.  

> Nejvíce projektů podpořilo Statutární město Opava (230.300,- Kč). 

> Nejvyšší podpora byla získána na realizaci projektu Lidé, město, příroda 
ve výši 96.800,- Kč.  

> Další podpora od města Opavy byla poskytnuta v rámci Programu 
prevence kriminality, a to ve výši 16.500,- Kč.   

> Na projekt Zelené hradby – prvky v krajině přispělo Statutární město 
Opava částkou 40.000,- Kč.  

> Nadace české architektury přispěla částkou 15.000,- Kč na projekt „Cena 
Josefa Maria Olbricha spojená s cyklem odborných přednášek". Na tento 
projekt přispělo také Statutární město Opava částkou 60.000,- Kč. 

> Částkou ve výši 50.000,- Kč byl ze strany Purkyňovy nadace podpořen 
projekt záchrany kostela Navštívení Panny Marie v Deštném, a to pro 
období 2018 až 2019.  

> Příměstské letní tábory byly podpořeny také z MAS Opavsko ve výši 
75.300,- Kč. 

> Veškeré finanční podpory, které jsme obdrželi v roce 2019, 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. 

> Děkujeme Nadaci české architektury za podporu projektu „Cena Josefa 
Maria Olbricha spojená s cyklem odborných přednášek“. 

> Děkujeme MAS Opavsko za podporu a spolupráci. 

> 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 3. 3. 2020 

 
 
 


