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Kategorie MA21 v roce 2021 

 

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

kategorie C kritérií MA21, tento cíl byl naplněn.  

Statutární město Opava (dále jen „SMO“) tak v kategorii C zůstane zařazeno i v roce 2022.  

 

Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě 

 

SMO byl v dubnu 2020 udělen bronzový stupeň Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve 
veřejné správě za dosažení kategorie „C“ oficiální sady kritérií místní Agendy 21 (předání 
této ceny proběhlo z důvodu epidemických opatření až v listopadu 2021). 

 

 

Přihlášeni jsme byli s řešením Podpora problematiky duševního zdraví a reformy 
psychiatrické péče na území SMO. V rámci této problematiky byly organizovány následující 
akce: 

 

 9. 9. 2019 Přicházíme v míru  

o setkání se světem autismu a autistů, spolupráce s organizací Adventor. 

 11. 9. 2019 Blázníš, nebo co? 

o osvětová, destigmatizační akce pod širým nebem v centru města na Horním 
náměstí v Opavě. Účastníci zde dostali možnost „vypsat se“ ze svých pocitů, 
či vlastních zkušeností v oblasti psychického zdraví, ventilovat aktuální 
náladu, či stres psaním na bílou nepopsanou zeď. Za účasti odborných 
pracovníků psychiatrické nemocnice, peer-konzultantů, či zástupců 
poskytovatelů sociálních služeb získali přehled, základní sociální poradenství, 
či psychosociální podporu. 

 25. 9. 2019 Duše a zdraví 

o konference na téma duševního zdraví určená pro laickou i odbornou veřejnost. 
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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.  

V rámci MA21 je od roku 2017 realizována výzva participativního rozpočtu „Nápady pro 
Opavu“, pro jejíž realizaci byl schválen pro rok 2021 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 2021  

byl agenturou CENIA stanoven na 31. 10. 2021. Do tohoto termínu byla vyplněna - kritéria 

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

Městu byla udělena výjimka pro  kritérium 7.2 (7.3), které z důvodu epidemiologické situace 
nebylo naplněno (jedná se o realizaci vzdělávací akce k UR a MA21 pro veřejnost). Pokud to 
epidemiologické podmínky dovolí, bude plánovaná akce uskutečněna v příštím roce. 

Město Opava tak v roce 2021 obhájilo kategorii C. 

 

Realizace osvětových kampaní 

 

V roce 2021 bylo v plánu uspořádání hned několik osvětových kampaní, které měly být 

finančně podpořeny dotace Moravskoslezského kraje v rámci programu Podpora 

dobrovolných aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a MA21 pro rok 2021 v rámci projektu 

„Opava – osvětové kampaně 2021“, dále rozpočtem odboru rozvoje města a strategického 

plánování, odboru školství a odboru sociálních věcí. 

Z důvodu celosvětové pandemie Covid–19 byly některé z kampaní a akcí zrušeny  

či uspořádány v omezeném rozsahu. Konkrétně byly realizovány následující aktivity: 

 

 Osvětová kampaň – Podpora třídění odpadů v Opavě prostřednictvím 
žákovských ekotýmů 

 

Cílem osvětové kampaně byla podpora třídění odpadů v Opavě – zvýšení podílu 

separovaných složek a snížení množství komunálního odpadu odváženého na skládku. 

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

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

který následně končí na skládce. Jednou z cest je intenzivnější osvěta obyvatel. Realizovaná 

osvětová kampaň měla za cíl pomoc občanům Opavy s lepším vytříděním složek odpadu. 

http://ma21.cenia.cz/
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Nezřídka se stává, že se občané ozývají, že nejsou schopni odpad lépe vytřídit, protože 

neví, jak na to.  

Těmto občanům ochotně pomáhaly vytvořené žákovské ekotýmy, které je na vyžádání 

navštíví a vysvětlí, jak odpad lépe třídit, jaké složky kam odkládat, aby byl objem jejich 

komunálního odpadu co nejnižší. 

Navzdory epidemii se akci podařilo realizovat v původně plánovaném rozsahu  - jen s tím 

rozdílem, že fyzická setkání nahradila komunikace skrze videokonference a e-mail. 

Vzhledem k aktuální pandemii Covid-19 je očekáván zájem z řad občanů až po překonání 

současné vlny. 

Na základě videoschůzky s pedagogy a žáky byly vytvořeny 4 týmy žáků – Třídící patroly ze 

4 opavských ekoškol (ZŠ a MŠ Opava Vávrovice, ZŠ Boženy Němcové, ZŠ Šrámkova, 

Slezské gymnázium Opava), které byly doprovázeny pedagogem a úředníkem MMO 

z odboru životního prostředí.  

Název „Třídící patrola“ vymyslely samy děti (zapojení žáci podávali návrhy na pojmenování 

vytvořené skupiny, následně proběhlo hlasování), logo Třídící patroly vytvořila studentka 

Slezského gymnázia.  

Třídící patroly byly vybaveny názornými vzdělávacími pomůckami – magnetickou pomůckou 

na třídění odpadu, recyklačními kufříky (zdarma získáno od Ekokomu), novými opavskými 

letáky o třídění odpadu, vlastnoručně připravenými pomůckami (vymyté obaly od potravin). 

Pro týmy byl potištěn textil – vesty a trika s logem Třídící patroly. 

Bylo uspořádáno přípravné setkání Třídící patroly (říjen), na kterém si týmy školy vyzkoušely 

a navzájem předvedly nacvičený postup návštěvy občana (figurant), vysvětlily mu systém 

třídění odpadu, předaly rady a tipy pro předcházení odpadu a správné třídění, zodpověděly 

zvídané otázky. 

Na počátku listopadu byla služba pro občany medializovaná a nabídnuta oficiálně občanům 

Opavy.  

Plánované školní besedy ekotýmů s rodiči v rámci školních akcí byly z důvodu epidemie 

odloženy na příhodnější dobu. 

Za provedenou práci získali žáci odměnu v podobě volných vstupenek do ZOO, dárkových 

poukazů na knihy, volných vstupenek do multikina. 
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 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 či zástupci 

z řad veřejnosti, kterých se problematika dotýká. 

Pro výše uvedené účastníky pracovních skupin proběhl cyklus 4 vzdělávacích seminářů  

a to v následujícím rozsahu: 

 Pozitivní myšlení a práce se stresem – T: 11. 10. 2021, lektorka: Mgr. Lucie Mucalová 

(vzdělávací agentura EDUPOL), počet účastníků: 25 

 Zvládání náročných životních situací při práci s klientem – T: 12. 11. 2021,  

lektor: Mgr. Petr Hýl, počet účastníků: 26 

 Prevence syndromu vyhoření – T: 16. 11. 2021, lektor: Doc. PhDr. Mgr. Roman 

Procházka (vzdělávací agentura EDUPOL), počet účastníků: 25 

 Zvyšování úrovně života klientů prostřednictvím kvalitní nutriční péče – 22. 11. 2021, 

lektor: Bc. Petra Kociánová, počet účastníků: 13 

 

První dva semináře se konaly v Kulturně-uměleckém prostoru KUPE, z dotace byl uhrazen 

pronájem prostor a technického vybavení. Třetí z uvedených seminářů byl realizován online 

formou. 

Účastníci prezenčních forem seminářů obdrželi propagační předměty – plátěné tašky, bloky, 

jejichž pořízení bylo hrazeno z dotace. 

 

Pandemie Covid-19 se nicméně na realizaci seminářů projevila, lektor  

Doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka nabídl pouze online formu lektorování, z posledního 

realizovaného semináře se z důvodu karantén odhlásila řada účastníků, což se odrazilo  

na jeho konečné návštěvnosti. 

 

Další významné osvětové kampaně 

 

 Evropský týden mobility (18. – 25. 9. 2021) 

Pod heslem „Bezpečně a zdravě udržitelnou dopravou“ proběhla v rámci Evropského týdne 

mobility celá řada akcí napříč Evropou. Cílem kampaně bylo zviditelnit možnosti udržitelné 

dopravy a upozornit na aktuální výzvy, kterým města čelí, jako jsou znečištění ovzduší, hluk, 

nebo nedostatek místa. 

Sérii akcí v Opavě zahájil Den čisté dopravy a Eko-závod. Lidé si mohli prohlédnout 

elektromobily, autobus na CNG nebo jiné moderní techniky. Nechyběly ani ukázky první 

pomoci, preventivní aktivity Městské policie anebo možnost vyzkoušet si pohyb se slepeckou 

holí či invalidním vozíkem. Zatímco dospělí mohli pokládat své otázky ohledně dopravy  

ve stánku města, jejich ratolesti zabavily dílničky pro děti.  
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Významnou součástí akce byl  

Eko-závod po památkách Opavského 

Slezska, kde hrál roli nejen počet 

najetých kilometrů, ale i produkce 

CO² a celkově podpora udržitelné 

dopravy. Otevřen byl chodcům, 

cyklistům, uživatelům elektrokol  

a elektromobilů, jezdcům na koních  

či majitelům aut na CNG  

nebo hybridních vozů. 

 

 

 

Ani tentorkát nechyběla úspěšná sbírka kol pro Afriku. Opavané opět nezklamali a darovali 

celkem 340 kol. Dále donesli také  helmy, náhradní díly či cyklonářadí.  

 

Proběhly také další akce, jako přednáška „Bezpečně v dopravě“ určená především  

pro seniory, akce „Na úřad bez auta“, kdy úředníci podpořili udržitelnou dopravu a do práce 

se dopravili pěšky, na kole či veřejnou dopravou, nebo akce v rámci Dne bez aut „S malým 

techničákem MHD ZDARMA“, kdy všichni řidiči, kteří předložili malý technický průkaz, mohli 

jet městskou hromadnou dopravou zdarma. 



 6 

 Den stromů (říjen 2021) 

Každoročně slaví stromy v říjnu svůj svátek. Také v roce 2021 ho město připomnělo řadou 

zajímavých akcí.  

S dendrologem Miroslavem Frankem mohli občané vyrazit na komentovanou procházku  

po opavských parcích s výkladem o dřevinách, a to hned dvakrát, podruhé byla řeč i o jmelí, 

jeho šíření a důsledcích pro napadené stromy. Pro milovníky hub byl připraven výlet s jejich 

sběrem údolím říčky Hvozdnice se zkušeným mykologem Vítem Balnerem. Především 

rodinám s dětmi byly určeny akce plné her, bádání a tvoření. Ať už byl Kvíz na větvích  

ve školním arboretu ZŠ B. Němcové, Výstava na plotě Základní školy I. Hurníka v Pekařské 

ulici, tvůrčí Lesní ateliér ve Zvonku či zážitkové Setkání mezi stromy v Raduni.  

Nejen zahrádkáře určitě oslovila slavnost S láskou sklizeno spolku Kapradí. V Lučním sadu 

mezi Zlatníky a Slavkovem je čekala nejen komentovaná prohlídka, ale také soutěž  

o nejchutnější štrúdl a zavařeninu, společný táborák a zábava pro děti. Na minitržišti pak byly 

k mání přebytky ze zahrádek lokálních malopěstitelů.  

Mezi další aktivity patřilo večerní promítání vítězných snímků z festivalu Ekofilm v Matičním 

domě nebo výstava na stromech u Obecního domu, která ukazuje, že pěstitelé bavlny  

si rozhodně nežijí jako v bavlnce. V opavské knihovně bylo možné dozvědět se o Záchranné 

stanici v Bartošovicích. Beseda s jejím pracovníkem Janem Kašinským napověděla,  

jak divokým a zraněným zvířatům správně pomáhat.  

Výsadby stromů se mohli zúčastnit dobrovolníci na třech místech: v Malých Hošticích,  

kde se podél polní cesty do lesoparku sázely ořešáky, mezi Vlaštovičkami a Jamnicí keře.  

Obě výsadby byly podpořeny dotací města. V Kateřinkách do stávající aleje v lokalitě  

Nad stromkem přibyly další třešně. Za každého účastníka zářijové eko-rallye zde město 

Opava věnovalo jeden strom. 
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 Den Země (duben 2021) 

 
Město Opava ve spolupráci s dalšími spolky a opavskými školami připravilo Den Země 2021, 

tentokrát s podtitulem Bezkontaktně. To znamená, že se Den Země slavil bez vzájemného 

setkávání. Pro zájemce o ekologii, životní prostředí a vše, co souvisí se společensky 

ohleduplným životem a aktivitami, byl v průběhu dubna a v první polovině května připraven 

program několika námětových akcí. 

 

Opavané si mohli vybrat z několika tematických her na území města Opavy. Jak dospělí,  

tak i děti otestovali své znalosti o přírodě hrami „Opava žije!“ a „Hravě po Opavě“ přímo 

v ulicích města. S pomocí zábavných pokusů připravených emisary Slezského gymnázia  

si účastníci otestovali své znalosti z fyziky, biologie či chemie. Mezi další aktivity patřila 

interaktivní a přitom bezkontaktní prohlídku nevšední školní zahrady ZŠ Boženy Němcové  

či návštěva jednoho sice malého, ale zajímavého království přírody pro děti v zahradě  

ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice.  

Připraveny byly také vzdělávací webináře a online debaty. Přímo ve virtuálním prostoru  

se odehrály dvě besedy - odborníci ze Slezské, Báňské a Palackého univerzity představili 

inovativní projekt Clairo a to, jak zeleň ve městě čistí vzduch. Při další besedě s názvem 

„O půdě o přírodě, o naději“ byla zaměřena pozornost na půdu, protože na jejím dobrém 

zdraví záleží to naše.  

Především rodinám s dětmi byl určen zážitkový program Voda a její podoby z dílny lesní 

školky V Koruně stromu. Každý, kdo se přihlásil, získal pracovní karty ke zkoumání vody 

smysly i hrou v prostředí raduňského zámeckého parku.  

 
Ostatní aktivity:  
 

 Ukliďme Česko (květen 2021)  
 
Pandemie nepřála veřejným akcím, ani ty úklidové nejsou výjimkou. Přestože nemohla 

proběhnout tradiční celostátní akce Ukliďme Česko v klasickém provedení, lidé v Opavě 

rozhodně nezaháleli a prostor města i okolní přírodu zbavili desítek tun odpadků. 

 

Jelikož z důvodu pandemie tradiční jarní brigády neproběhly, jak jsme zvyklí, byly osloveny 

místní školy a neziskové organizace, zda by se do úklidových akcí nezapojily.  

Díky této iniciativě se do úklidu zapojily desítky dobrovolníků. Zapojené školy a spolky 

organizovaly malé dílčí skupinky, které vyrazily do okolí sbírat odpad. Jednalo se o učitele  

se studenty a žáky škol, rodiče s dětmi, členy spolků a další zájemce, kteří byli ochotní 

přiložit ruce k dílu. 

 

Statutární město Opava poskytlo organizacím pytle na sběr odpadu a zajistilo jejich svoz  

z domluvených sběrných míst. Během dubna vyčistili dobrovolníci Opavu od téměř dvaceti 

tun odpadu. 
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 Potravinová sbírka (21. 10. 2021) 

 

Zaměstnanci opavského magistrátu a nově i řada příspěvkových organizací se připojili k akci 

pořádané Potravinovou bankou v Ostravě a u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení 

chudoby uspořádali potravinovou sbírku. Přímo v prostorách úřadu na opavské Hlásce  

i na Krnovské ulici tak vznikla sběrná místa, kde se postupně shromáždilo bezmála 470 kg 

těstovin, rýže, konzerv, sladkostí, luštěnin, olejů, čajů, sirupů a mnoho dalšího. 

Vybrané trvanlivé potraviny byly stejně jako v předchozích letech rozděleny mezi klienty 

opavské Armády spásy. 
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 Sbírka oděvů a věcí do domácnosti (květen 2021) 

Zaměstnanci Magistrátu města Opavy se zapojili do sbírky oděvů, obuvi a dalších věcí  

do domácnosti pořádanou Diakonií Broumov. V průběhu jednoho dne nashromáždili desítky 

pytlů a krabic především s oblečením, hračkami, látkami, obuví, menšími elektrospotřebiči, 

drogistickým zbožím i dětskými potřebami. To vše pak putovalo do Diakonie Broumov,  

která druhým lidem pomáhá téměř třicet let. Sociální družstvo pak darované věci rozesílá 

občanům České republiky, ale i do východní Evropy či zemí třetího světa, zejména do Afriky. 

 

 

 

 

Komunitní plánování 

 

 Participativní rozpočet – Nápady pro Opavu 2021 

Výzva Nápady pro Opavu 2021 byla schválena na jednání ZMO usnesením č. 507/14/ZM/20 

ze dne 7. 12. 2020 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: 
 

 15. 1. – 1. 3. 2021 příjem nápadů, 

 2. 3. – 31. 5. 2021 kontrola formálnosti a přijatelnosti nápadů, schválení nápadů 
k veřejnému hlasování Komisí Zdravého města a místní Agendy 21, 

 1. 6. – 15. 6. 2021 hlasování veřejnosti prostřednictvím webových stránek 
www.opava-city.cz, 

 1. 7. 2021 – 31. 12. 2022 fyzická realizace vítězných nápadů. 
 

http://www.opava-city.cz/
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Nápady určené k veřejnému hlasování vč. jejich stručného popisu (po schválení Komisí 
místní Agendy 21) 
 

  Revitalizace starého hřiště 
 

Cílem nápadu je revitalizace hřiště na ulici Englišova. Současné hřiště je v havarijním stavu 

(v povrchu je mnoho děr, prasklin a bublin) a hrozí zde nebezpečí úrazu. Z hřiště by měla být 

odstraněna stávající betonová plocha, celý prostor by se měl zatravnit a doplnit o tři nové 

herní prvky – kladinovou houpačku se čtyřmi sedadly, tabuli na kreslení a šestihrannou 

šplhací sestavu s doskočištěm v podobě mulčovací kůry. Staré zničené pískoviště  

by se mělo nahradit novým. Pro zvýšení bezpečnosti by měl být vysazen podél chodníku 

směrem k cestě živý plot. Hřiště by sloužilo rodinám s dětmi žijícím v okolních domech 

k trávení volného času. 

  Hřiště pro jaktařské děti 

Cílem nápadu je vybudovat dětské hřiště v Opavě - Jaktaři, kde žádné takové zařízení  

v současnosti není. Nejbližší hřiště se nachází až v Městských sadech, což je 2 km daleko. 

Předkladatelka navrhuje vybudovat malé dětské hřiště na ulici Pavlovského, které by sloužilo 

zejména dětem předškolního a mladšího školního věku, jež žijí v Jaktaři a nemají kde trávit 

volný čas. 

  Učíme se a relaxujeme venku 

Cílem nápadu je vybudování pergoly v areálu zahrady Mateřské školy Šrámková. Zahrada je 

v současnosti ve velmi zanedbaném stavu a volá po celkové revitalizaci od zelně po nové 

herní prvky. Předkladatelka navrhuje vybudovat v místě starého brouzdaliště pergolu 

vybavenou velkým stolem a lavicemi, která by dopoledne sloužila jako zázemí dětem z MŠ  

a odpoledne veřejnosti, pro niž je zahrada otevřena. Děti i dospělí z okolních domů by zde, 

ve stínu, mohly trávit volný čas. 

  Workoutové hřiště a herní prvek pro ŠD a ZŠ Otická 

Cílem nápadu je vybudovat malé workoutové hřiště a herní prvek pro mladší děti  

na pozemku školní zahrady při ZŠ Otická. Předkladatelka navrhuje vybudovat workoutovou 

sestavu, která by sloužila nejen žákům školy, ale také veřejnosti, pro niž je zahrada otevřena 

v odpoledních hodinách. Workoutové hřiště by měl doplnit také herní prvek pro mladší děti, 

který by podporoval jejich hbitost a obratnost. 

  Relaxační zóna s pétanquem 

Cílem nápadu je vybudovat hřiště pro pétanque, francouzskou společenskou hru, kterou jde 

hrát prakticky v každém věku. Předkladatelka navrhuje vybudovat relaxační zónu, která bude 

vhodná pro všechny generace, a to včetně seniorů. Hlavním prvkem by mělo být hřiště  

pro pétanque doplněné lavičkami, stolem a čtyřmi fitness stroji. Dojít by mělo i na dosazení 

zeleně. 

  Lehátka pro Městské koupaliště 

Cílem nápadu je zatraktivnění a oživení štěrkové pláže mezi hlavní budovou a bazény  

na městském koupališti, a to zakoupením pohodlných lehátek v antracitové nebo hnědé 

barvě. Lehátka Keter Atlantic se vyznačují elegancí a originálním vzhledem.  



 11 

Ergonomické, nastavitelné opěradlo umožní návštěvníkům koupaliště opravdovou relaxaci. 

Lehátka se vyznačují vysokou životností a odolností vůči nepříznivým povětrnostním vlivům  

a UV záření. Nevyžadují montáž a snadno se udržují v čistotě. 

  Venkovní posilovna pro všechny 

Cílem nápadu je vybudování workoutového hřiště na travnaté ploše v blízkosti  

ZŠ E. Beneše. Předkladatelka navrhuje vybudovat hřiště, které by v této velmi obydlené části 

města sloužilo starším dětem, teenagerům i aktivním sportovcům. Dětských hřišť pro malé 

děti je v lokalitě spousta, ale zázemí pro mládež a sportovce zde zcela chybí. 

  Alpský potok na Ptačím vrchu 

Cílem nápadu je obnova bystřiny, jež byla podle historických pramenů na skalce vybudována 

v první polovině 20. století. Bystřina byla napájena přímo z městského vodovodu. 

Předkladatel navrhuje obnovit celou bystřinu - vyvěrání pod znovuosazeným medailonem, 

zprovoznění původního koryta bystřiny, které v současnosti zasypáno hlínou až po jezírko. 

Vznikl by tak vodní prvek, jež by kromě estetického přínosu, sloužil také jako pítko pro volně 

žijící ptáky. 

  Doplnění herních prvků pro děti 

Cílem nápadu je dobudování parku a dětského hřiště, které zde vzniklo v loňském roce. 

Předkladatel navrhuje doplnit stávající hřiště o další herní prvky a taky dokončit revitalizaci 

celého prostoru tak, aby zde vzniklo klidové místo, kde mohou místní obyvatelé trávit volný 

čas. 

  Street-art-malba 

Cílem nápadu je úprava půlkruhového betonového vstupu do Městských lázní,  

který je v současnosti zašlý a poničený vandaly. Jednalo by se o tematickou malbu moře  

s velrybou a potápěčem, která by oživila nejen vstup samotný, ale také celou ulici. 

  Zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny v parčíku 

Cílem nápadu je vytvoření klidnějšího bydlení pro místní obyvatele a esteticky přijatelnějšího 

prostoru pro všechny procházející. Předkladatelka navrhuje upravit malý parčík na křížení 

ulic Těšínská a Jirásková (revitalizace zeleně, doplnění lavičky a koš), a také osadit travnatý 

pruh podél ulice Těšínská kvetoucími dřevinami. 
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Výsledky hlasování: 

 
Celkový počet platných hlasů v rámci výzvy „Nápady pro Opavu 2021“ byl 1926.  
 
Nápady velkého charakteru (100 000 Kč – 400 000 Kč) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Nápady malého charakteru (do 100 000 Kč) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Realizační fáze výzvy: 
 
Finanční alokace pro výzvu Nápady pro Opavu 2021 byla 1.500.000,- Kč a na základě 

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

 
 
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 a o činnosti v projektu Zdravé město Opava za rok 2021  

byla vzata na vědomí a Plán zlepšování pro rok 2022 byl schválen Radou Statutárního 

města Opavy, č. usnesení 4984/121/RM/22 ze dne 7. 9. 2022. 

Název Počet hlasů 

Venkovní posilovna pro všechny 476 

Hřiště pro jaktařské děti 474 

Workoutové hřiště a herní prvek pro DŠ a ZŠ Opava, Otická 214 

Učíme se a relaxujeme venku 137 

Alpský potok na Ptačím vrchu 132 

Revitalizace starého hřiště 108 

Relaxační zóna s pétanquem 90 

Lehátka pro městské koupaliště 38 

Název 
Počet 
hlasů 

Zeleň u Těšínské a kvetoucí dřeviny v parčíku 146 

Street-art-malba 77 

Doplnění herních prvků pro děti 34 
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Splnění cíle Plánu zlepšování MA21 v roce 2021 

 

Podmínky kategorií „D a C“ MA 21 město Opava v roce 2021 splnilo. Cílů plánu zlepšování 

pro rok 2021 bylo v rámci možností a s ohledem na situaci kolem pandemie Covid-19 

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, městského zpravodaje HLÁSKA a prostřednictvím 

facebookového profilu města. Dále prostřednictvím plakátů vyvěšených na plakátovacích 

plochách ve městě. 

 

 

 

 

 

 

          Bc. Adéla Kozelková                                   Mgr. Petr Orieščík 

       koordinátorka pro MA21, v. r.                                  náměstek primátora, 

                                 politik pro MA21, v. r.  

  

 

http://www.opava-city.cz/

