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Kategorie MA21 v roce 2022 

 

Cílem Plánu zlepšování v postupu místní Agendy 21 (dále jen „MA21“) z roku 2021 bylo 

obhájení kategorie C kritérií MA21, tento cíl byl naplněn. Statutární město Opava tedy 

kategorii C obhájilo.  

Politická a finanční podpora MA21 

 

Místním politikem pro MA21 byl pověřen Mgr. Petr Orieščík, náměstek primátora, usnesením 
č. 509/14/ZM/20 ze dne 7. 12. 2020. Po změnách, které proběhly na základě výsledků 
komunálních voleb, byl pak místním politikem pro MA21 jmenován Ing. Pavel Meletzký, 
MBA, náměstek primátora, a to usnesením č. 73/3/ZM/22 ze dne 19. 12. 2022. 

V rámci MA21 je od roku 2017 realizována výzva participativního rozpočtu „Nápady  
pro Opavu“, pro jejíž realizaci byl schválen pro rok 2022 rozpočet ve výši 1.500.000,00 Kč. 

 

Registrace města do Databáze MA21 

 

Databáze MA21 byla vytvořena Pracovní skupinou pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný 

rozvoj. Cílem Databáze MA21 je poskytnout municipalitám jednoduchý nástroj  

pro prezentaci jimi naplňované úrovně procesu MA21 dle oficiálně stanovených podmínek. 

CENIA, česká informační agentura životního prostředí (příspěvková organizace MŽP),  

jako správce databáze zajišťuje odbornou kontrolu informací, které jsou do Databáze MA21 

zadávány, a zároveň poskytuje municipalitám při plnění asistenční pomoc.  

Termín pro doložení naplnění ukazatelů (kategorie „D“ a „C“) ke schválení za rok 2022  

byl agenturou CENIA stanoven na 31. 10. 2022. Do tohoto termínu byla vyplněna - kritéria 

kategorie „D“ i kritéria kategorie „C“ (více informací na http://ma21.cenia.cz/).  

Město Opava tak v roce 2022 obhájilo kategorii C. Více informací o obhájení kategorie lze 

nalézt zde: https://www.opava-city.cz/sity/aktuality/mesto-obhajilo-kategorii-c-mistni-agendy-

21.html. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ma21.cenia.cz/
https://www.opava-city.cz/sity/aktuality/mesto-obhajilo-kategorii-c-mistni-agendy-21.html
https://www.opava-city.cz/sity/aktuality/mesto-obhajilo-kategorii-c-mistni-agendy-21.html
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Realizace osvětových kampaní 

 

V roce 2022 bylo v plánu uspořádat hned několik osvětových kampaní, které byly finančně 

podpořeny dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora 

dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a MA21 pro rok 2022 v rámci projektu 

Opava – osvětové kampaně 2022, dále rozpočtem odboru rozvoje města a strategického 

plánování, odboru školství a odboru sociálních věcí. 

Konkrétně byly realizovány následující aktivity: 

 

 Osvětová kampaň – Podpora kompostování v opavských školách 

 

Cílem projektu byla podpora kompostování v opavských školách – využití bioodpadu nejen  

ze školních zahrad, dále také podpora souvisejících znalostí a odborných dovedností 

pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců škol, vytvoření tematických vzdělávacích 

aktivit pro děti a žáky škol a vytvoření správných návyků nakládání s odpadem v opavských 

školách. 

V souvislosti s aktuální změnou zákona o odpadech a radikálním nárůstem poplatků  

za skládkování bylo nezbytné, aby město minimalizovalo množství komunálního odpadu, 

který následně končil na skládce. Významnou součástí popelnic je bioodpad, který tvoří 

okolo třetiny jejich obsahu. Součástí bioodpadu je odpad z úpravy zeleně a rostlinné zbytky, 

které je možné kompostovat. Nejenže se tak zbavíme nežádoucího odpadu, ale ještě navíc 

získáme kvalitní hnojivo využitelné na zahradě – podpoříme přirozený koloběh živin. 

Město Opava podporuje kompostování ve městě, součástí těchto aktivit je i podpora 

kompostování ve školách. Školy fungují jako komunitní centra odkud se správné návyky 

nakládání s odpadem šíří mezi laickou veřejnost. 

Z tohoto důvodu město Opava vybavilo školy, které projevily zájem, dvoukomorovými 

zahradními kompostéry. Během roku 2022 byly školy navíc vybaveny i vermikompostéry. 

Vedle materiálního zázemí je zásadní také podpora vzdělávacích aktivit a dovedností,  

které jsou zárukou zavedení správných postupů kompostování ve školách a jejich začlenění 

do běžného chodu školy, včetně výchovných a vzdělávacích aktivit pro děti a žáky. 

V rámci této osvětové kampaně byly realizovány následující akce: 

Byly uspořádány pro všechny zapojené školy - přihlášené pedagogy a zaměstnance škol  

2 odborné tematické semináře. Semináře byly zaměřeny na témata předcházení vzniku 

odpadu, kompostování a vermikompostování v prostředí škol, a také na ekologické výukové 

programy a badatelské učení v souvislosti s kompostováním – vhodný způsob předávání 

znalostí a dovedností dětem a žákům. Semináře vedli odborní lektoři z firmy Ekodomov. 

Účastníci seminářů získali kompletní odborné a aplikovatelné znalosti o kompostování  

a složku se vzory učebních pomůcek a výukových programů. 

Proběhly také 2 online webináře o předcházení vzniku odpadu určené pro pedagogy, 

zaměstnance škol, komunity rodičů, zájemce z řad laické veřejnosti či neziskových 
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organizací. Webináře sloužily pro rozšíření znalostí s praktickými tipy a vedli je odborní 

lektoři. 

Výše zmíněných webinářů se zúčastnili zaměstnanci z celkem 9 škol.  

Uskutečnily se také environmentálně vzdělávací programy na téma kompostování pro děti  

a žáky zapojených škol. Programy vedla certifikovaná lektorka. 

Rovněž byla v rámci této akce uspořádána exkurze do Zemědělské a. s., kde byla možnost 

nahlédnout do bioplynové stanice.  

 

Pro školy byl sestaven krátký vstupní dotazník, ve kterém definovaly své potřeby a aktivity, 

které chtěly v projektu zaměřeném na kompostování realizovat. Dotazník byl prvním 

seznámením odborníků s problematikou dané školy. Výstupy z dotazníku byly diskutovány  

s každou školou prostřednictvím on-line setkání. 

V další fázi proběhla pro každou školu on-line schůzka zaměřená na analýzu požadovaných 

aktivit a potřeb konkrétní školy, včetně vzdělávacích aktivit. S každou školou byl nastaven 

předpokládaný harmonogram projektu, včetně klíčových etap a stanovena míra zapojení 

školy do projektu. 

Další část projektu byla zaměřená na fyzickou návštěvu školy, seznámení se s prostorem 

zahrady, vytvoření návrhu realizace projektu kompostování a péče o zahradu včetně 

zaměření na finanční udržitelnost projektu. 
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Celou tuto akci měla pod záštitou koordinátorka EVVO – RNDr. Kateřina Durčáková  

ve spolupráci s koordinátorkou místní Agendy 21 – Mgr. Adélou Kozelkovou. Většiny akcí 

konaných v rámci této osvětové kampaně se účastnil rovněž pan náměstek – Mgr. Petr 

Orieščík, pod jehož gesci spadal odbor školství a odbor rozvoje města a SP. Pan náměstek 

rovněž podpořil problematiku kompostování na školách slovy, že právě děti mohou dále 

rozšiřovat nabyté informace o kompostování do svých rodin. 

 

 Cyklus vzdělávacích seminářů pro účastníky komunitního plánování 

 

Na území statutárního města Opavy se v rámci procesu komunitního plánování sociálních 

služeb pravidelně schází 5 pracovních skupin – Děti a rodina, Osoby se zdravotními 

problémy, Osoby s duševním onemocněním, Osoby se specifickými sociálními problémy  

a Senioři, jejichž jednání se účastní zástupci poskytovatelů sociálních služeb, magistrátu 

města Opavy, a v případě řešení konkrétního problému rovněž uživatelé služeb či zástupci  

z řad veřejnosti, kterých se problematika dotýká. 

 

Pro výše uvedené účastníky pracovních skupin se v minulém roce pořádal úspěšný cyklus 

pěti vzdělávacích seminářů, kterými si pracovníci v sociálních službách doplnili kvalifikaci  

a které si mohli zahrnout do zákonem stanoveného povinného vzdělávání sociálního 

pracovníka. Seminářů se zúčastnila také odborná a laická veřejnost. 

 

Nejspíše v souvislosti s celosvětovou pandemií Covid-19 a s platnými opatřeními, které měly 

vliv na úpravu provozu služeb (náročné podmínky pro práci aj.) a narůstající psychické vypětí 

personálu, byl ze strany účastníků seminářů největší zájem o téma odbourávání stresu  

a napětí, relaxační techniky. Zájemců bylo více, než stanovená kapacita seminářů. 

 

Z důvodu velkého zájmu byly v roce 2022 uspořádány další 2 totožné akreditované 

vzdělávací semináře pro dohromady přibližně 50 účastníků na téma odbourávání stresu  

a napětí v rozsahu 6-8 hodin/seminář, podle dotazů a aktivity účastníků. 

 

V návaznosti na pozitivní zpětné vazby účastníků z minulého roku se semináře opět 

uskutečnily mimo běžné pracovní prostředí, a to v pronajatém kulturně-uměleckém prostoru 

KUPE. Účastníci opět obdrželi originální propagační předměty v jednotném vizuálním stylu 

 – plátěná taška, blok, tužka, antistresová omalovánka, včetně certifikátu o absolvování 

vzdělávání. Seminářům předcházela propagační kampaň na sociálních sítích SMO spojená 

se zveřejněním plakátů. 
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První seminář proběhl ve dvou termínech, a to 17. 10. 2022 a 18. 10. 2022 pod názvem 

Pozitivní myšlení a práce se stresem. Každého termínu se pak zúčastnilo 25 zájemců. 

Lektorkou tohoto tématu byla Mgr. Lucie Mucalová.  

 

Tématem druhého semináře byl syndrom vyhoření, proto zněl název semináře Prevence 

syndromu vyhoření. Termín byl pouze jeden, a to 9. 11. 2022. Na tento seminář přišlo rovněž 

25 zájemců zejména z řad poskytovatelů sociálních služeb. Seminář proběhl pod vedením 

lektorky Mgr. Veroniky Vymětalové.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prezentace poskytovatelů sociálních služeb na multižánrovém festivalu 

 

V rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb je na jednáních pracovních skupin 

pravidelně diskutována problematika informování široké veřejnosti o nabídce sociálních  

a souvisejících služeb na území našeho města. Členové skupin se shodli, že ideální by bylo, 

kdyby poskytovatelé měli možnost prezentace na kulturních akcích pro občany města  

a širokou veřejnost. Tato aktivita byla rovněž zapracována do připravovaného Komunitního 

plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2022–2026. 

 

V návaznosti na výše uvedené se podařilo navázat spolupráci s pořadateli známého 

multižánrového festivalu Hradecký Slunovrat (nyní jen Slunovrat), který se v Opavě koná  

za hojné účasti veřejnosti, a domluvit prezentaci vybraných poskytovatelů na této akci.  

 

Byli osloveni poskytovatelé služeb pro osoby s duševním a mentálním onemocněním, 

zástupci náhradní rodinné péče, dobrovolnického centra a dalších služeb pro rodiny s dětmi. 

 

Cílem bylo, aby prezentace poskytovatelů ve stáncích nebyla pouhým předáváním 

informačních letáků, ale aby návštěvníky co nejvíce zaujala a byla zajímavou součástí 

„sociální sekce“ festivalu – praktické ukázky ze života handicapovaných, prodej výrobků 

chráněných dílen, zajištění aktivit pro rodiny s dětmi (hry, malování na obličej aj.), prodej 

občerstvení vyrobeného pracovníky chráněného zaměstnávání, mobilní kavárna 

obsluhovaná klienty sociálně-terapeutické dílny či hudební vystoupení klientů služby  

pro osoby s duševním onemocněním. Pro tyto účely a s ohledem na skutečnost, že se akce 
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konala ve venkovním prostranství, bylo potřeba zajistit kvalitní zázemí pro poskytovatele  

– prostorné, uzavřené stánky. 

 

S ohledem na situaci spojenou s pandemií Covid-19 a nárůstem psychických problémů  

v populaci (mladiství i dospělí lidé stále častěji vyhledávají pomoc psychologů a terapeutů) 

byly součástí „sociální sekce“ festivalu také odborné přednášky renomovaných psychiatrů  

na témata duševních úzkostí a fobií spojených s proběhlou pandemickou situací. 

 

Díky velké účasti a velkému zájmu ze strany návštěvníků lze předpokládat opakování této 

prezentace i v dalším roce, jelikož si tuto akci velmi chválili návštěvníci i poskytovatelé 

sociálních služeb. 

 

 

Další významné osvětové kampaně 

 

 Evropský týden mobility (16. – 22. 9. 2022) 

Ze strany organizace Pěšky městem byla opavským mateřským a základním školám 

nabídnuta možnost zapojit se v rámci Evropského týdne mobility do soutěže s názvem 

Pěšky do školy. Jednalo se o soutěž, do které se mohly zapojit celé školy, jednotlivé třídy, 

týmy žáku, případně rodiče s dětmi. Jediným pravidlem soutěže bylo chodit v týdnu mobility  

do školy pěšky, jezdit na kole, koloběžce, nebo skateboardu. Možné bylo také dojet MHD, 

případně zaparkovat kus od školy a do školy dojít pěšky.  

Jelikož je ve městě vysoká míra automobilové dopravy, bylo na místě ještě z iniciativy města 

podpořit zapojení škol do této soutěže. Ve spolupráci s organizací Pěšky městem bylo 

dohodnuto předání výsledků za jednotlivé třídy opavských základních škol. Ta nejlepší byla 

odměněna zážitkovou jízdou na netradičních kolech, koloběžkách a vozítkách. Opavská 

soutěž byla uspořádána koordinátorkou EVVO RNDr. Kateřinou Durčákovou  

a koordinátorkou MA21 Mgr. Adélou Kozelkovou. 

V rámci Evropského týdne mobility proběhla již poněkolikáté sbírka kol a cyklistického 

vybavení pro organizaci Kola pro Afriku s jejímž zástupcem proběhla také beseda s názvem 

Jak se točí Kola pro Afriku. Této přednášky se také zúčastnila Viki Seifertová, která je 

ambasadorkou České koalice pro ochranu biodiverzity a která se zúčastnila mise do Gambie 

v rámci převážení kol do Afriky. Besedu vedl spoluzakladatel společnosti Kola pro Afriku 

Roman Posolda. 
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Mezi další zajímavé aktivity Evropského týdne mobility patřila také možnost navštívit 

stavědlo ŽST Opava – Východ a vidět tak místo, odkud se řídí provoz vlaků. 

Mezi dalšími aktivitami byl tzv. EKO závod, který odstartoval pan náměstek Mgr. Petr 

Orieščík. V závodnickém voze se objevil také pan náměstek Ing. Michal Jedlička. Jednalo se 

o závod automobilů na ekologický pohon. 

Pro zaměstnance magistrátu byla připravena akce Na úřad bez aut. V tento den  

se přihlášení zaměstnanci měli dostavit do práce jinak než autem, a to například MHD, 

pěšky, nebo na kole. Touto akcí tak podpořili Den bez aut.  

V průběhu tohoto týdne byla také uspořádána přednáška o bezpečnosti na cestách nejen  

pro seniory. Děti si pak mohly vyzkoušet provoz na dopravním hřišti v Opavě – Malých 

Hošticích.  

Mezi aktivity, které si v rámci těchto akcí oblíbily zejména děti, patřilo stanoviště Českého 

červeného kříže, kde si děti mohly osvojit základy první pomoci, která je velmi důležitá nejen 

v dopravě. Dále si užily návštěvu přistaveného trolejbusu Městského dopravního podniku 

Opava a starší z nich již zmíněný provoz na dopravním hřišti v Opavě – Malých Hošticích.  

Jeden den také patřil řidičům. Pokud vyměnili své auto za MHD a prokázali se malým 

technickým průkazem, měli celou jízdu zdarma. Viz plakát pod textem. 
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 Den Země (9. 4. – 1. 5. 2022) 

 

Den Země je každoroční celosvětová událost připadající na 22. dubna, zaměřená  

na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Město Opava si letos připravilo pásmo 

akcí trvajících od 9. 4. 2022 do 1. 5. 2022. 

 

Byly připraveny komentované prohlídky, tvůrčí dílny a zážitkové hry. Na aktivitách  

se společně podílelo 14 organizací a několik desítek jednotlivců. 

 

Exkurze byly zahájeny návštěvou zahradnictví v Oticích, kde se účastníci mohli seznámit  

s tím, co dělají zahradníci v průběhu celého roku. Rovněž bylo možné vyrobit si vlastní jarní 

květinovou misku.  

 

Památkářka Petra Kaniová pořádala přednášky týkající se historie parků v centru města, 

které navazovaly až na pravěkou historii v Památníku Petra Bezruče. Bylo také možné 

podívat se na třídící linku odpadů technických služeb, nebo na vodárenskou věž galerie 

KUPE. 

  

V rámci Dne Země je důležité vzdělávat také děti a vybudovat u nich přirozené návyky,  

které vedou k pozitivnímu vztahu k problematice životního prostředí. Na děti tedy čekalo 

několik výzev, které mohly plnit se svými rodiči. V centru města mohly děti otestovat  

své znalosti o přírodě, soutěžily také ve školním arboretu ZŠ B. Němcové. Dále se zájemci 

mohli přesunout do Raduně, kde bylo možné vyrobit si šperky z přírodních materiálů. 

  

Spisovatelka Viktorie Hanišová pořádala besedu na téma městské zahradničení  

a potravinová soběstačnost. Spolu s ní přijel Marco Stella a vedli diskuzi na téma 

environmentální výzvy současnosti. Na toto téma bylo zaměřeno i promítání snímků festivalu 

Ekofilm v Matičním domě. 

 

Na Raduňském mokřadu bylo možné se blíže seznámit s obojživelníky. Ranní Vítání ptačího 

zpěvu v Městských sadech představilo místní opeřence a bylo možné naučit se ptactvo 

rozeznat podle hlasu. Bioložka Markéta Cichá připravila vzdělávací vycházku pro rodiče  

s dětmi. Kromě pozorování různých živočichů a určování rostlin bylo možné seznámit  

se i s pomůckami, které se k pozorování používají, například s planktonkou a dalšími 

nástroji. 

 

Celou akci měla pod záštitou koordinátorka EVVO RNDr. Kateřina Durčáková. 
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 Světový den bez tabáku 

Město Opava ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou a organizací ELIM pořádá 

každoročně preventivní program pro 4. ročníky základních škol v rámci Světového dne  

bez tabáku. 

Žáci byli rozděleni do skupin, ve kterých jim byly poskytnuty nejrůznější informace  

o problematice kouření a problémech, které nese užívání nikotinových výrobků. Letos byly 

nově přidány informace o problematice užívání nikotinových sáčků, které jsou nyní velmi 

populární nejen na veřejnosti, ale také na školách. Děti byly upozorněny, že i přes lákavý 

obal mohou tyto sáčky způsobit vážné psychické i fyzické obtíže.  

V rámci této osvěty je současně také již od roku 2014 městem zpracovávána anketa,  

která zjišťuje zkušenosti dětí s kouřením. Letos bylo zjištěno, že přibližně 15% žáků čtvrtých 

ročníků má již s kouřením zkušenost. Zároveň bylo zaznamenáno, že narůstá počet dětí 

z nekuřáckých rodin, které zkouší cigarety. Došlo ke zjištění, že ke zhorušící se situaci 

přispěla pravděpodobně také pandemická situace a uzavření škol. 

Tuto akci měla pod záštitou protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality 

Bc. Dagmar Polášková, Dis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 Den stromů 

V rámci Dne stromů proběhla 

výstava na stromech, kterou 

mohli zájemci navštívit od 1. 10. 

do 8. 10. 2022 v Sadech 

Svobody u Obecního domu.  

Na program volně navazovala 

beseda s názvem Kávová krize, 

která proběhla 7. 10. 2022 

v Kostele sv. Janů, kde se 

návštěvníci mohli dozvědět  

o tom, jaký je život pěstitelů a jak 

se vůbec káva městuje zejména 

v Kolumbii. Beseda byla 

doplněna ochutnávkou kávy. 

Ochutnávkou byla také 

obohacena přednáška s názvem 

Staré a místní odrůdy ovocných 

stromů, kterou vedl dne 11. 10. 

2022 lektor Radim Lokoč. 

Posluchači se mohli dozvědět  

o tom, jaké stromy jsou nejlepší  

pro zahrady, jaké jsou známy 

netradiční odrůdy a jak je 

pěstovat. Další den (12. 10. 

2022) si zájemci mohli z pohodlí 

domova poslechnout webinář 

společnosti Ekodmov s názvem 

Zahradní kompostování. 

Oslavy dne stromů vyvrcholily 16. 10. 2022 v Sadech Svobody na Ptačím vrchu, kde byl 

nachystán bohatý program pro děti i dospělé. Připraveny byly tvořivé dílničky a aktivity  

pro děti, poradna nejen pro zahrádkáře, ale také pro houbaře. Na své si přišli také milovníci 

dřeva, jelikož byly připraveny také informace o práci se dřevem a péče o dřeviny.  

Bylo možné si také vyrobit krmítko pro ptáky. Zájemci mohli získat také informace o lese, 

jeho fauně a flóře. V tento den mohli také návštěvníci ochutnat domácí výrobky  

a fairtraidovou kávu. Na tento den byla připravena také komentovaná procházka prstencem 

parků s dendrologem Miroslavem Frankem. 

Tímto dnem však program neskončil. Pokračoval ve středu 19. 10. 2022 besedou v Klubu 

Art. Tuto besedu vedla spisovatelka Viktorie Hanišová s Marcem Stellou na téma komunitní 

zahradničení a zahradničení ve městě. Autorka se svým hostem navštívila Klub Art během 

tohoto roku již podruhé (poprvé na Den Země). Stejně jako v rámci oslav Dne Země, byly  

i nyní (20. 10.) promítnuty snímky z festivalu Ekofilm. Následující sobotu ráno bylo možné 

vyrazit na houby s mykologem Vítem Balnerem v okolí Přerovce. 
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Na webinář o kompostování pak navazoval i další na téma vermikompostování. Na začátku 

listopadu pak proběhla společná výsadba ořešáků ve Zlatníkách a o týden později společná 

výsadba jabloní v Kateřinkách. Tyto dvě společné výsadby stromů pak oslavy Dne stromů 

zakončily. 

Ostatní aktivity:  

 

 Podpora Ukrajiny a ukrajinských uprchlíků 

Vzhledem k nelehké situaci, která na začátku roku 2022 nastala na Ukrajině, rozhodlo  

se město Opava, že je nutné pomoci nejen Ukrajině, ale také ukrajinským uprchlíkům  

a obyvatelům Ukrajiny, kteří se rozhodli ve své zemi zůstat.  

Nejprve podpořilo město sbírky profesionálních organizací, jako je například UNICEF, ADRA, 

Charita, apod.  

Město rovnež zřídilo databázi možných ubytovacích prostor a zařízení pro ubytování 

uprchlíků. 

Ve spolupráci s centrem Gottfrei, společností OPTYS, Slezskou univerzitou, Českým 

červeným křížem, organizací Elim o. p. s., Charitou Opava, organizací Kapradí,  

MAS Opavsko, Studentskou unií Slezské univerzity a Církví bratrskou bylo možné otevřít 

centrum PAĽANYCJA. Jedná se o dobrovolnické komunitní centrum pomoci válečným 

uprchlíkům.  

V prostorách centra se nachází tzv. FREE SHOP s humanitární sbírkou, informační centrum 

s nástěnkou obsahující kontakty na lékaře, úřady, školní zařízení a jiné podstatné zařízení  

a oraganizace ve městě. Jsou zde připravovány volnočasové aktivity pro dospělé a kroužky 

pro děti, celodenní dětské skupiny, různé formy setkávání, terapie a psychoterapie, kurzy 

českého jazyka, zdravotnické přednášky a další aktivity.  

Nejprve fungovalo v prostorách Gottfrei sběrné místo, kde se také věci vydávaly.  

Šlo především o hygienické potřeby (dámské hygienické potřeby, zubní a toaletní 

hygienu…), potřeby pro kojence (plenky, vlhčené ubrousky, kojenecká mléka a výživa),  

dále zdravotnický materiál, spacáky, deky, karimatky, peřiny, polštáře, lůžkoviny, trvanlivé 

potraviny, baterie apod. 

Kapacity pro příjem a výdej výše zmíněných potřeb byly dostačující, avšak pro vytvoření 

kontaktního prostoru nevyhovující.  

Vznikl tak prostor, kde se nachází free shop, je zde dostupná pomoc, podpora, případně 

terapie a také je zde místo, kde je možné se sejít, obdržet potřebné informace a shromáždit 

dobrovolníky. Vzniklo jednoho centrální místo 

s informační nástěnkou, na které jsou umístěny 

důležité informace typu: nabídky a možnosti 

práce, důležité orientační místa  

ve městě (úřady apod.), školní zřízení, lékařská 

pomoc, využití volného času pro dospělé,  

ale i pro děti, případně hlídání dětí, apod. 

Důležitým aspektem tohoto projektu je zapojení 

ukrajinských občanů. Svou pomoc nabídli lidé  

z ukrajinské menšiny, kteří v našem městě žijí, 
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pracují či studují již delší dobu. V tomto případě bylo velkým přínosem především prolomení 

jazykové bariéry, a tím bezpochyby také příjemnější komunikace a uvítání. 

Rovněž partnerské americké město Kearney zaslalo Opavě jako příspěvek na pomoc  

se zvládáním uprchlické krize finanční dar ve výši 10 tisíc dolarů. Z tohoto příspěvku  

bylo nakoupeno veškeré potřebné vybavení pro ubytování a další materiální pomoc 

uprchlíkům z Ukrajiny. Z této částky byly rovněž zakoupeny pomůcky pro výuku češtiny 

nejen dětí, ale také dospělých. Díky prolomení jazykové bariéry se ukrajinští obyvatelé 

mohou lépe integrovat do naší společnosti.  

 

 Kontrola znamének 

Opava je jedním z 15 měst, které Česká průmyslová zdravotní pojišťovna se svou letošní 

kampaní Spolu proti melanomu navštívila.  

6. 6. 2022 tak bylo možné přijít do speciálního stanu ČPZP na Horním náměstí u budovy 

divadla a nechat si zkontrolovat znaménka. Pro všechny zájemce byla tato prohlídka zdarma 

bez ohledu na to, u jaké zdravotní pojišťovny byli pojištěni. Rovněž nebylo podmínkou 

dosáhnout jakéhokoliv věku, k vyšetření znamének se tak mohl dostavit opravdu kdokoliv. 

Smyslem programu bylo upozornit na nebezpečí zvyšujícího se výskytu melanomu  

a na nutnost prevence. Podle statistik totiž zemře na zhoubný melanom kůže ročně  

340 až 400 osob. 

Součástí tohoto speciálního stanu byla také osvěta v rámci prevence onkologických 

onemocnění. 

Za město Opava převzal nad touto akcí záštitu primátor města Ing. Tomáš Navrátil. 
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 Fairtradový program na školách 

V rámci vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a environmentální osvěty začal na konci 
roku 2022 probíhat fairtradový program, kdy byly žáci vyššího stupně základních škol a 
studenti středních škol seznámeni s tématem fair trade. Náplní tohoto programu bylo 
seznámení s tím, na jakých výrobcích se lze setkat se značkou fairtrade, jak fungují 
fairtradová družstva a jak probíhá certifikace. V druhé části se účastníci dozvěděli o tom, jak 
se pěstují kakaové boby, ze kterých se následně vyrábí čokolády dostupné po celém světě. 
Tyto informace načerpali z dokumentárního videa s názvem Ve stínu kakaovníku. Následně 
pracovali žáci ve skupinkách a společně diskutovali, jaké emoce v nich dokument vyvolal a 
co si zapamatovali. Na konci programu měli žáci možnost doptat se na cokoliv z oblasti fair 
trade. 

Program proběhl pod vedením pana Mgr. Dalibora Halátka. V rámci programu byli účastníci 
zváni na aktivity projektu Neplýtvej jídlem, Opavo!.  

Přínosem tohoto programu bylo splnění kritérií místní Agendy 21 o osvětě v oblasti 
udržitelného rozvoje a navázání kontaktů s žáky, studenty a pedagogy. V budoucnu by také 
mohla vzniknout neformální skupina složená ze studentů, která by mapovala dostupnost 
produktů s označením fairtrade v Opavě. 

 

Komunitní plánování 

 

 Participativní rozpočet – Nápady pro Opavu 2022 

Výzva Nápady pro Opavu 2022 byla schválena na jednání ZMO usnesením č. 767/20/ZM/21 

ze dne 6. 12. 2021 s finanční alokací 1.500.000,- Kč. Nápady byly rozděleny na „malé“  

a „velké“ nápady. Malé nápady jsou nápady do 100.000 Kč, velké nápady potom  

od 101 000 do 400 000 Kč. 

 

Výzva probíhala dle harmonogramu: 

 

 17. 1. – 1. 3. 2022 příjem nápadů, 

 2. 3. – 31. 5. 2022 kontrola formálnosti a přijatelnosti nápadů, schválení nápadů 

k veřejnému hlasování Komisí místní Agendy 21, 

 1. 6. – 15. 6. 2022 hlasování veřejnosti prostřednictvím webových stránek 

www.opava-city.cz/sity,  

 1. 7. 2022 – 31. 12. 2023 fyzická realizace vítězných nápadů. 

 

 

Nápady určené k veřejnému hlasování vč. jejich stručného popisu (po schválení Komisí 

místní Agendy 21) 

 

  Paravánové zástěny kontejnerových stanovišť 

 

Cílem nápadu je vybudovat okolo 3 kontejnerů na Jiráskově ulici a okolo 4 kontejnerů  

na Těšínské ulici dřevěné „ohrádky“ bez zastřešení, tzv. paravánové kontejnerové 

stanoviště. Došlo by tím k uschování nevzhledného stavu a zvelebení prostoru  

do modernějšího vzhledu. Dále by byla zvýšena estetika prostoru, což napomáhá vizuálně 

udržovat pořádek a zvyšuje komfort v dané lokalitě.  

http://www.opava-city.cz/sity
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 Zahrada radosti 

Cílem je zlepšit prostředí zahrady, vést děti k radosti z pohybu a vytvořit ideální prostor  

pro rozvoj pohybových dovedností. Zahrada je využívána ke vzdělávání dětí po celý rok. 

Realizací tohoto nápadu dojde k obnovení herních prvků a jejich doplnění o houpačkové 

hnízdo a vybudování fotbalového hřiště z litého pryžového povrchu. 

  Opavský Stonehenge 

Cílem nápadu je vytvoření kruhového útvaru o průměru 15 m z 16 kamenů (pískovec, 

kvarcit…) 4 kameny budou ukazovat světové strany, 4 kameny budou ukazovat východ  

a západ slunce při slunovratech, 8 kamenů bude ukazovat východ a západ vysokého  

a nízkého Měsíce. Kameny budou mít výšku cca 150 – 120 cm. Dále předkladatel navrhuje 

vybudování horizontálních slunečních hodin. Součástí budou také informace na svislé tabuli 

s vysvětlivkami (rovnodennost, slunovrat, světové strany) a odkaz na Stonehenge, Crucuno, 

Francouzské menhiry a Kounovské řady (QR kód). V blízkém okolí boudou také umístěny 

odpočinkové plochy v podobě starých kamenů. 

  Celoroční WC v Městských sadech v Opavě 

Cílem nápadu je rozšíření otevírací doby na celý rok u veřejných toalet umístěných  

v Parkhotelu na stadionu SFC v Opavě o období 1. 10. až 30. 4. Toalety tak budou moci 

celoročně využívat rodiny s dětmi, sportovci, pejskaři a ostatní návštěvníci.  

 Integrační hřiště Dostojevského 

Cílem projektu je výstavba integračních herních prvků pro děti s postižením a děti zdravé  

s možnostmi společných dětských her. Snahou vybudování integračního hřiště je dětem  

na invalidním vozíčku, nebo s jiným kombinovaných postižením, ale i dětem se zrakovým 

postižením vytvořit důstojné prostředí pro trávení volného času ve městě Opava.   

 Bezpečné zastávky 

Cílem nápadu je zabezpečení zastávek nálepkami různých tvarů (puntíky, pruhy, 

geometrické útvary, atd.). Vzdálenost mezi nimi nesmí překročit 10 cm. Takto zabezpečeným 

plochám se poté ptáci vyhnou. Na zastávkách jsou v současné chvíli skleněné plochy 

opatřeny siluetami dravců. Toto ovšem není účinná ochrana. Ročně v České republice uhyne 

až milion ptáků po střetu se sklem, dle statistik ornitologické společnosti.  

 

 Alpský potok na Ptačím vrchu 

Cílem nápadu je obnova bystřiny od jejího vyvěrání pod znovu osazeným medailonem  

s portrétem Emanuela Urbana, přes takřka celou plochu alpina až do jezírka umístěného  

v nejnižším bodě. Vodní prvek bude mít blahodárné účinky v podobě uklidňujícího pohledu 

na tekoucí vodu, dále bude sloužit jako pítko pro ptáky a součástí bude také osvěta  

k probuzení zájmu o skalničkaření u nové generace. 
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  Učíme se a relaxujeme venku 

Cílem nápadu je vybudování zastřešené pergoly s velkým stolem a lavicemi, která by měla 

sloužit nejen dětem z mateřské školy, ale také veřejnosti pro níž je zahrada v odpoledních 

hodinách otevřena. V současné době je zahrada ve špatném stavu a stávající herní prvky  

již nejsou bezpečné. Pergola by měla vzniknout v místě brouzdaliště.  

 Hřiště na pétanque 

Cílem je revitalizace v současnosti nevyužitého hřiště, vytvoření klidového prostoru  

pro trávení volného času a pro rekreační společenský sport. Snahou je vybudovat prostor 

pro hraní hry pétanque. Vybavení na pétanque si však uživatele budou nosit vlastní.  

 Cyklisto, sesedni z kola! Kryté posezení na cyklotrase Radegast – Opava 

Cílem nápadu je vybudování turistického krytého posezení – altánu – pro oddech, rekreaci  

a relaxaci lidí. Součástí nápadu bude přístup k posezení od cesty, např. jednoduché 

kamenné schůdky a prostor před altánem. Dále bude opatřen stojanem pro kola a košem. 

Realizací nápadů dojde dle předkladatelky k částečnému zvelebení a zvýšení atraktivity 

opomíjené části města.  

 Outdoorové hřiště pod ZŠ Vrchní 

Cílem nápadu je vybudovat hřiště s workoutovými, parkurovými a boulderovými prvky hlavně 

pro náctileté děti. Prostor hřiště bude také opatřen lavičkami a odpadkovými koši.  

Děti tak získají prostor pro setkávání a motivaci se sportovně rozvíjet a trénovat. 

 

Výsledky hlasování: 

 
Celkový počet platných hlasů v rámci výzvy „Nápady pro Opavu 2022“ byl 2255.  
 
 
Nápady velkého charakteru (100 000 Kč – 400 000 Kč) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Název Počet hlasů 

Outdoorové hřiště pod ZŠ Vrchní 345 

Integrační hřiště Dostojevského 344 

Alpský potok na Ptačím vrchu 216 

Cyklisto, sesedni z kola! Kryté posezení na cyklotrase Radegast Opava  170 

Zahrada radosti 169 

Opavský Stonehenge 143 

Učíme se a relaxujeme venku 132 
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Nápady malého charakteru (do 100 000 Kč) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Realizační fáze výzvy: 
 
Finanční alokace pro výzvu Nápady pro Opavu 2022 byla 1.500.000,- Kč a na základě 

výsledků hlasování veřejnosti bylo podpořeno šest nápadů (v tabulce vyznačeny zeleně).  

V roce 2022 se povedlo realizovat Celoroční WC v Městských sadech v Opavě.  

Zbylé projekty budou realizovány v průběhu roku 2023, a to z důvodu nutnosti dokončit 

projekty z roku předešlého. V roce 2023 bude rovněž dokončen také projekt, díky kterému 

vznikne workoutové hřiště na ZŠ Otické. 

V rámci participativního rozpočtu navázalo město Opava přátelskou spolupráci pro sdílení 

dobré praxe s Ostravou – Jih. V roce 2023 se koordinátorka MA21 zúčastní setkání 

koordinátorů participativního rozpočtu v Ostravě. 

 
 
 
 

 Komunitní plánování sociálních služeb 

V rámci komunitního plánování sociálních služeb byl v Opavě aktualizován Komunitní plán 
rozvoje sociálních služeb na roky 2022 – 2026 za účasti členů skupin komunitního plánování. 
Návrh aktualizace byl následně zveřejněn k připomínkování veřejností. Po ukončení 
připomínkování a zpracování připomínek byl Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 
schválen zastupitelstvem města dne 11. 4. 2022 usnesením č. 863/22/ZM/22. 

 

 

Název 
Počet 
hlasů 

Paravánové zástěny kontejnerových stanovišť 284 

Bezpečné zastávky 197 

Celoroční WC v Městských sadech v Opavě 141 

Hřiště na pétanque 114 
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Zpracování Plánu zlepšování MA21 pro další rok a hodnotící zprávy za rok stávající 

 

Zpracování Plánu zlepšování MA21 a Hodnotící zprávy je jedním z kritérií databáze MA21, 

konkrétně se jedná o kritérium č. 5 Sledování a hodnocení procesu MA21. 

Hodnotící zpráva o stavu MA21 ve městě Opava za rok 2022  

byla vzata na vědomí a Plán zlepšování pro rok 2023 byl schválen Radou Statutárního 

města Opavy, č. usnesení 583/12/RM/23 ze dne 8. 3. 2023. 

 

Splnění cíle Plánu zlepšování MA21 v roce 2022 

 

Podmínky kategorií „D a C“ MA 21 město Opava v roce 2022 splnilo. Cílů plánu zlepšování 

pro rok 2022 bylo dosaženo. Město se hlásí k principům udržitelného rozvoje, politika vedení 

města je otevřená a transparentní a Magistrát města Opavy usiluje o dobrou správu věcí 

veřejných. 

 

Medializace aktivit MA21 

 

O aktivitách místní Agendy 21 byla veřejnost informována v největší míře prostřednictvím 

webových stránek www.opava-city.cz/sity, městského zpravodaje HLÁSKA a prostřednictvím 

facebookového profilu města. Dále prostřednictvím plakátů vyvěšených na plakátovacích 

plochách ve městě, případně v regionální televizi TV Polar. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Adéla Kozelková Ing. Pavel Meletzký, MBA 

koordinátorka pro MA21 
náměstek primátora, 

politik pro MA21 
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