
Nová cyklostezka 
již brzy v provozu

Na rizikovém přechodu 
zvýší bezpečnost semafory

V zahrádkách přibývá krádeží 
peněženek a dalších cenností

U příležitosti Dne válečných veteránů se 
v pondělí 12. listopadu v obřadní síni krnov-
ské radnice uskutečnilo slavnostní ocenění 
válečných veteránů, které za  podpory města 
Krnova pořádala Československá obec legi-
onářská (ČsOL). 

„Je to již tři roky, co Československá obec 
legionářská převzala péči o druhoválečné 
veterány. Jde nám o to, aby tito lidé, kteří za 
2. světové války neváhali obětovat své životy 
a vybojovali nám svobodu a demokracii, byli 
i nyní plnohodnotně zapojeni do života společ-
nosti a neocitli se v sociální izolaci. Řada na-
šich obětavých pracovníků jim proto pomáhá 
při řešení sociálněprávních nebo zdravotních 
problémů a je jim nápomocna i v osobních zá-
ležitostech. Dnešní akce patří do okruhu spo-
lečenských událostí, jimiž chceme veteránům 
dát najevo, že nejsou zapomenuti a velmi si 
jich ceníme,“ uvedl předseda jednoty ČsOL 
Opava Václav Krejčí. 

Pamětní medaili III. stupně Českoslo-
venské obce legionářské za zásluhy o obno-
vu a šíření legionářských tradic z jeho rukou 
převzal válečný veterán Andrej Doboš. „Le-
tos pětaosmdesátiletý Andrej  Doboš v duchu  
odkazu československých legionářů vstoupil 
dobrovolně v únoru 1945 do Sovětské armá-
dy a po osvobození Ostravy se stal vojákem 

Svobodovy armády jako tankista. Do aktivní 
práce pro udržení odkazu bojovníků 2. svě-
tové války se aktivně zapojil po roce 1989 
v Českém svazu bojovníků za svobodu a poz-
ději i v Československé obci legionářské. Svým 
jednáním podporuje úsilí jednoty pro rozvoj 
a uchování legionářských tradic,“ odůvodni-
la udělení medaile Irena Truplová z jednoty  
ČsOL Opava. 

Druhou oceněnou byla Miluška Zedníč-
ková, rovněž nositelka osvědčení  válečného 
veterána, které zdravotní důvody zabránily 
se slavnostního aktu zúčastnit. Také jí byla 
udělena pamětní medaile III. stupně a to 
jako ocenění její práce pro společnost a celo-
životních postojů. Miluška Zedníčková se na 
začátku války dobrovolně zapojila do hnutí 
odporu proti německému fašismu a později 
jako partyzánka bojovala v řadách partyzán-
ské brigády Jana Žižky pod vedením majo-
ra Murzina. Po odchodu do  důchodu byla 
činná v základní organizaci Českého svazu 
bojovníků za svobodu v Krnově a svým jed-
náním dodnes  podporuje úsilí jednoty pro 
rozvoj a uchování legionářských ideálů.

Den válečných veteránů se slaví celosvě-
tově 11. listopadu jako Den veteránů nebo 
Den vzpomínek. Tento den byl vybrán sym-
bolicky, neboť 11. listopadu 1918 bylo pode-

psáno příměří mezi Spojenci a Německem 
a tím byly na západní frontě ukončeny boje 

1. světové války. V České republice se připo-
míná od roku 2001.  (dc)

Z jednání
Zastupitelstva města 
Zastupitelstvo města (ZM) na svém 15. zasedá-
ní dne 7. listopadu 2012 
schválilo:
- podání žádosti o dotaci pro projekt „Podpora 
biodiverzity botanicky a zoologicky cenného 
území bývalého vojenského areálu v Chomýži 
u Krnova“ do programu OPŽP
- vzdání se práva vymáhat poplatek z prodlení 
dle platebního rozkazu 44Ro 1059/2007-24
- vzdání se práva vymáhat soudně ošetřené 
pohledávky za nájemného a služby spojené 
s užíváním bytu ve výši 120.101,09 Kč dle se-
znamu,  
- prodej pozemku parc.č. 2211 (43 m2) v k.ú. 
Krnov (HP) za 150 Kč/m2 + převod, předza-
hrádka, 
- prodej pozemku parc.č. 3118 (125 m2) v k.ú. 
Krnov (HP) za 150 Kč/m2 + převod, zahrada, 
- přijetí dotace MPO ČR, z programu na pod-
poru podnikatelských nemovitostí a infra-
struktury, na akci „Průmyslová zóna Krnov 
- Červený dvůr II. etapa“ a zařazení dané akce 
do rozpočtu města, včetně zajištění finančních 
prostředků na dofinancování projektu,
- s účinností od 1. 1. 2013 sloučení p.o. Domo-
va pro seniory Krnov a Domova jistoty Devět-
sil s tím, že přejímající organizací je Domov 
pro seniory Krnov, 
- veřejnou finanční podporu SZZ Krnov ve výši 
80.000 Kč na financování sociální služby soci-
álních lůžek,  
- podání žádosti o finanční příspěvek do Fon-
du mikroprojektů Euroregionu Bílé Karpaty na 
projekt „Od tradičních řemesel k novým tech-
nikám“ p.o. MIKS Krnov a zároveň alokovalo 
v rozpočtu Města Krnova na rok 2013 částku ve 
výši 500.000 Kč na poskytnutí návratné finanč-
ní výpomoci MIKS Krnov na tento projekt, 
- veřejnou finanční podporu z rozpočtu Města 
Krnova na rok 2012 v oblasti kultury a zájmo-
vé činnosti Slezské diakonii na akci Benefiční 
koncert Slezské diakonie ve výši 4.500 Kč,  
- Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 
Města Krnova pro oblast kultury a sportu vzta-
hující se na dotace poskytované od roku 2013 
a Podmínky dotačních programů pro oblast 
kultury a sportu pro rok 2013 dle znění předlo-
žených příloh. Pro oblast sociální budou platit 
pravidla stávající,
- prodej pozemků parc.č. 4275, 4272/1, 4273, 
4274/2 (celkem 558 m2), k.ú. Krnov (HP) za 
150 Kč/m2 + převod, zahrada a příjezdová cesta, 
- prodej části pozemku parc.č. 5134/14 (7 m2), 
k.ú. Krnov (HP) za 800 Kč/m2 + převod firmě 
ČEZ Distribuce a. s., na pozemku trafostanice,
- prodej pozemku parc.č. 5185 (1.191 m2), k.ú. 
Krnov (HP) za 400 Kč/m2 + převod, pro vý-
stavbu rodinného domu, 
- prodej pozemku parc.č. 2574 (41 m2) k.ú. 
Krnov (HP) za 150 Kč/m2 + převod, předza-
hrádka, 
- prodej pozemku parc.č. 1623/18 (67 m2) k.ú. 
Krnov (HP) za 25 Kč/m2 + převod, pozemek je  
a bude součástí zahrádky v zahrádkářské osadě 
Vysoký břeh, 
- prodej objektu k bydlení čp. 158, bytový dům 
Textilní 15, Krnov. Kupní cena 1.330.756 Kč,  
- vzdání se práva vymáhat soudně neošetřené 
pohledávky na nájmu a službách nad 20.000 Kč 
ve výši 89.020 Kč dle seznamu,  
- mimořádnou účelovou finanční podporu 
z rozpočtu Města Krnov Hokejovému klubu 
na období září až prosinec na pronájem ledo-
vé plochy a dvou šaten na hokejovém stadionu 
Krystal pro mužstvo dětí a mládeže do maxi-
mální výše 48.000 Kč,  
- úpravu rozpočtu města Krnova na rok 2012 
(RO č. 11) o částky: příjmy + 2.905,5 tis. Kč, 
financování + 00,0 tis. Kč, výdaje + 2.905,5 tis. 
Kč dle přílohy č. 1 včetně změny závazných 
ukazatelů, 
neschválilo: 
- vzdání se práva vymáhat poplatek z prodlení 
dle platebního rozkazu 1Ro 1001/2004, 
- záměr prodeje pozemků parc.č. 2714/2 (2329 
m2) a 2714/3 (1861 m2) v k.ú. OP Krnov, po-
zemky jsou Územním plánem Krnov určeny 
pro možnou budoucí zástavbu,  
- záměr prodeje části pozemku parc.č. 3261 
(352 m2) v k.ú. Krnov (HP), plánované vyu-
žití pozemku je v rozporu s Územním plánem 
Krnov,
- prodej pozemku parc.č. 5157/4 (502 m2), k.ú. 

Také letos se nejen děti dočkají Vánoč-
ního jarmarku na Hlavním náměstí. Konat 
se bude od středy 5. do neděle 9. prosince 
a kromě stánků s tradičními řemeslnými vý-
robky, adventními specialitami a ukázkami 
vánočních zvyků nabídne bohatý kulturní 
program. Chybět nebude ani Ježíškova pošta 

nebo unikátní česko-polský betlém řezbářů 
Jiřího Halouzky a Franciszka Piechy. 

Každý z pěti jarmarečních dnů bude 
mít svůj vrchol. Ve středu 5. prosince jím 
bude slavnostní rozsvícení vánočního stro-
mu, které proběhne v 17 hodin, čtvrteční 
jarmareční den završí soutěž Střediska vol-
ného času Méďa o nejhezčího čerta či Mi-
kuláše a Mikulášský koncert žáků Základní 
umělecké školy Krnov. Albertíkova vánoční 
show a Konec humoru v Čechách, divácky 
oblíbené představení populárních bavičů Jo-
sefa Aloise Náhlovského a Josefa Mladého, 
jsou lákadly pátku 7. prosince. Na ně v sobo-
tu 8. prosince naváže vystoupení Banjo ban-
du Ivana Mládka a Vánoční jarmark v neděli 
9. prosince uzavře koncert krnovského Žen-
ského pěveckého sboru.

Vánoční jarmark v Krnově je součástí 
tříletého projektu „Ochrana a propagace 
lidové tvořivosti a uměleckých řemesel pol-
sko-českého pohraničí“, který finančně pod-
poruje Evropská unie a realizují ho města 
Krnov a Prudnik. Kromě cyklu krnovských 
vánočních jarmarků zahrnuje cyklus Výstav 
lidové tvořivosti a uměleckých řemesel pol-
sko-českého pohraničí v Prudniku. Na obou 
akcích se prezentují české a polské výrobky, 
regionální kuchyň a lidé z obou stran hrani-
ce se podílejí i na kulturním programu.  (dc)

Stejný metr na všechny versus podpo-
ra mládežnického hokeje. To byly misky 
vah, na něž zastupitelé na svém zasedání 
7. listopadu kladli argumenty ve věci žádosti 
Hokejového klubu Krnov o poskytnutí ve-
řejné finanční podpory z rozpočtu města 
určené na pronájem ledové plochy zimního 
stadionu a nájem tělocvičny na období září 
až prosinec letošního roku pro mládežnické 
týmy. 

Rada města udělit dotaci zastupitelům 
nedoporučila, protože hokejový klub se do-
sud s městem nedohodl na úhradě vratky 
dotace z roku 2010, kterou musí městu vrátit 
kvůli porušení pravidel pro poskytování ve-
řejné finanční podpory. „Dokud nebude jasně 
stanovený postup ze strany hokejového klubu, 
nemohu s přidělením dotace, byť určené pro 
děti, souhlasit,“ uvedl místostarosta Michal 
Brunclík, kterého v jeho názoru podpořil Jiří 
Sztefek. „Když podobnou věc udělal tenisový 
klub, nikdo nebral ohled na jejich mládežnic-
kou základnu a postupovali jsme podle pravi-
del. Proto by byl rád, kdybychom byli objek-
tivní a posuzovali tento případ stejně.“  

Hlasy pro schválení mimořádné pod-
pory, která by umožnila dětem a  mládeži 
trénovat a hrát mistrovské zápasy na ledě 
zimního stadionu Krystal, argumentovaly 
především tím, že hokejová mládež se v této 
kauze stala rukojmí a nemůže za pochybe-
ní vedení klubu. „Černý Petr je v této chvíli 
v rukou vedení hokejového klubu, protože 
konal v rozporu s pravidly. Pokud ale dětský 

hokej nepodpoříme, v našem městě zanikne,“ 
řekl Libor Nowak. Stejný názor měl i Ladi-
slav Sekanina: „Krnovský mládežnický hokej 
patří mezi nejlepší v kraji, proto se přimlou-
vám, abychom ho podpořili. Máme určitě i ji-
nou cestu, kterou získáme zpátky prostředky 
z rozpočtu města, jež byly užity neoprávněně, 
než trestat děti, které za nic nemohou. Jestli-
že nechceme svěřit peníze hokejovému klubu, 
udělejme to tak, že peníze za pronájem ledu 
půjdou rovnou Technickým službám Krnov.“ 

V závěru dlouhé diskuse, do níž aktivně 
vstupovali také přítomní rodiče malých ho-
kejistů,  pro schválení mimořádné účelové 
finanční podpory z rozpočtu města Hokejo-
vému klubu Krnov na období září až prosi-
nec na pronájem ledové plochy a dvou šaten 
na hokejovém stadionu Krystal pro mužstvo 
dětí a mládeže do maximální výše 48 tisíc 
korun zvedlo ruku sedmnáct zastupitelů, 
čtyři byli proti a dva se zdrželi hlasování. 

„Mimořádný finanční příspěvek nebude 
v žádném případě převeden na účet hokejo-
vého klubu. Zástupce rodičů, města a Tech-
nických služeb Krnov připraví rozpisy hodin 
tréninků a zápasů, které budou z mimořád-
ně přidělené dotace proplaceny. Rozpis bude 
vždy součástí faktury, aby se předešlo případ-
ným nekalým dohodám. Pokud si zástupci 
mládežnického hokeje budou chtít sáhnout na 
dotace v roce 2013, musí sami urychleně udě-
lat patřičné kroky, jinak se může stát, že opět 
na dotace nedosáhnou,“ upřesnila starostka 
Alena Krušinová.  (dc)

Legionáři ocenili druhoválečné veterány

Na prosinec se chystá 
tradiční Vánoční jarmark 

Město podpoří mládežnický 
hokej mimořádnou dotací 

Městský útulek pro psy: 
hledají se další lokality

Lidé, kteří se podepsali pod petici proti 
výstavbě útulku pro psy v sousedství areálu 
Českého kynologického svazu na Hlubčické 
ulici adresované zastupitelům, se odpovědi 
prozatím nedočkají. Text odpovědi zastupi-
telé na svém zasedání 7. listopadu neschvá-
lili. Museli ale odpovídat na řadu dotazů ob-
čanů, kteří na jednání přišli opětovně vyjád-
řit svůj nesouhlas s umístěním útulku právě 
na Hlubčické ulici jednak proto, že se podle 
nich jedná o lokalitu sloužící k odpočinku 
a rekreaci, a jednak kvůli možnému týrání 
zvířat z důvodu blízkosti střelnice.

„Výstavba útulku pro psy je v současné 
době ve fázi projektové přípravy. Jedná se 
o stavbu kontejnerového typu a projektant 
bere v potaz připomínky občanů a navrhuje 
řešení, která sníží šíření hluku jak z útulku, 
tak i ze střelnice do útulku. O realizaci stavby 

rozhodnou zastupitelé až v březnu, když bu-
dou do rozpočtu města zařazovat investiční 
akce,“ uvedla starostka Alena Krušinová. 

V případě, že se peníze na útulek v měst-
ském rozpočtu najdou, není ještě jisté, že se 
bude stavět právě v lokalitě na Hlubčické, 
i když jeho umístění právě zde zastupitelé již 
schválili. „Mnoho zastupitelů, kteří pro vý-
stavbu útulku v této lokalitě zvedli ruku, nyní 
své rozhodnutí přehodnocuje kvůli blízkosti 
střelnice. Proto jsme také dali za úkol pra-
covníkům odboru životního prostředí hledat 
ještě jiné lokality pro jeho umístění,“ doplnila 
starostka.    

Od vybudování vlastního útulku si měs-
to slibuje především snížení nákladů na péči 
o psy, které za poslední čtyři roky stouply 
čtyřnásobně. Vedle toho by se měl také zlep-
šit přístup občanů města k adopci psů.  (dc)

Předseda jednoty Československé obce legionářské Opava Václav Krejčí předal 12. listopadu 
v obřadní síni radnice Pamětní medaili III. stupně Československé obce legionářské za zásluhy 
o obnovu a šíření legionářských tradic válečným veteránům. Osobně si ji převzal Andrej Doboš, 
další oceněná Miluška Zedníčková se slavnosti ze zdravotních důvodů nezúčastnila.

V době jarmarku zákaz 
parkování na náměstí
Ve dnech konání Vánočního jarmarku 
bude platit zákaz parkování na placených 
parkovištích na Hlavním náměstí, to je po 
celé délce jeho východní a severní strany 
a u Městské kavárny, k dispozici budou jen 
parkovací místa určená imobilním osobám 
naproti cukrárny Algida. Omezení par-
kování začne platit ve středu 5. prosince 
v 0.00 hodin, skončí v neděli 9. prosince 
v 16.00 hodin. Pokud občané zvyklí parko-
vat na Hlavním náměstí mají zakoupenou 
parkovací kartu, je dobré vědět, že ta platí 
po celou dobu na ní vyznačenou na všech 
placených parkovištích ve městě. Mohou 
tedy využít placených parkovacích míst 
v blízkosti Hlavního náměstí - na ulici 
Štursova nebo u pošty na náměstí Mino-
ritů. Za komplikace spojené se záborem 
veřejného prostranství v době Vánočního 
jarmarku se město omlouvá.

První obchod na burze skončil 
pro město výraznou úsporou 

„S úsporami moc nepočítáme, spíše bude-
me rádi, když se cena příliš nenavýší.“ Tato 
slova místostarosty Michala Brunclíka za-
zněla před vstupem města Krnov na Komo-
ditní burzu Praha, kde se chystalo nakoupit 
silovou elektřinu na příští dva roky. Výsle-
dek burzovního obchodu z 8. listopadu však 
předčil očekávání. Městu přinesl význam-
nou úsporu, cenu o 14 procent nižší oproti 
cenám letošním. „Podle tohoto srovnání ušet-
říme více než 1,3 milionu korun, což považuji 
za velmi dobrý výsledek,“ uvedl místostarosta 
a upřesnil, že nejvýhodnější nabídku podala 
společnost Centropol Energy, a.s.

Město Krnov spolu s příspěvkovými or-
ganizacemi a Technickými službami Krnov, 

což je celkem dvaadvacet subjektů, naku-
puje silovou elektřinu na základě soutěže 
již od roku 2009. „V předchozích obdobích 
to bylo formou elektronické aukce, pro obdo-
bí let 2013 a 2014 byla poprvé zvolena nová 
metoda – naprosto transparentní burzovní 
obchod,“ řekl Petr Suchý z odboru životního 
prostředí, který obchod připravoval. 

Příprava spočívala v aktualizaci auditu 
spotřeb elektrické energie u všech subjektů 
a ve stanovení předpokládaného objemu 
dodávky silové elektřiny. Z těchto údajů pak 
vyšla celková předpokládaná cena zakáz-
ky 9 768 475 korun bez DPH spočítaná na 
základě letošních cen. Burzovní obchod ji 
srazil na 8 397 669 korun bez DPH.   (dc)
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Stavba bikeparku uzavře 
průchod mezi sportovišti

Guntramovice se dočkají 
vodovodu i kanalizace 

Odbor správy majetku 
města sděluje
Nabídka prodejů pozemků, bytů, nemovitos-
tí či  jejich pronájmů se denně aktualizuje. 
Sledujte na úřední desce vedle radnice nebo 
na www.krnov.cz / městský úřad / pronájmy 
a prodeje. Úplné znění následujících nabí-
dek, včetně podmínek, které musí žadatel 
splňovat, tamtéž.
Pronájem nebytových prostor
Město Krnov opakovaně zveřejňuje záměr pro-
nájmu nebytových prostor:
• Budova č. p. 1016 na adrese Horova 1, Krnov 
- 3 průchozí místnosti ve 2. patře (10,88 m2, 
19,82 m2, 14,37 m2) + WC (2,34 m2) + společně 
užívané prostory (10,39 m2). Výše nájmu: 500 
Kč/m2/rok (bez služeb a bez DPH). Závazný 
účel nájmu: kancelářské prostory a prostory 
podobných užitných vlastností. 
- Budova č. p. 39 na adrese Hlavní nám. 4, Kr-
nov (II. NP nad pivnicí) – místnost č. 11 (11,34 
m2), WC společné + podíl společně užívaných 
prostor. Výše nájmu: 300-1000 Kč/m2/rok pod-
le účelu užívání (bez služeb a bez DPH). Zá-
vazný účel nájmu není stanoven. 
• Budova č. p. 39 na adrese Hlavní nám. 4, Kr-
nov (II. NP nad pivnicí) – místnosti č. 4 a č. 
5 (47,61 m2 a 59,16 m2), WC společné + podíl 
společně užívaných prostor. Místnosti jsou 
vzájemně propojeny a budou pronajaty dohro-
mady. Výše nájmu: 300-1000 Kč/m2/rok podle 
účelu užívání (bez služeb a bez DPH). Závazný 
účel nájmu není stanoven.
• Budova polikliniky, vchod „E“, na adrese 
nám. Hrdinů 9, Krnov - 2 místnosti č. 401, 
411 (19,65 m2 a 29,30 m2), WC + podíl společ-
ně užívaných prostor. Výše nájmu: 600 Kč/m2/
rok - zdravotní zař., 300 Kč/m2/rok - sociální 
zař. (bez služeb spojených s užíváním a bez 
DPH). Závazný účel nájmu: zdravotnické nebo 
sociální zařízení a činnost podobných užitných 
vlastností. 
Zájemci doručí své žádosti (podnikatelský 
záměr) na Městský úřad v Krnově v uzavřené 
obálce označené: „Pronájem nebytového pro-
storu + adresa nebyt. prostoru. Na zadní straně 
obálky uvede jméno a adresu odesílatele. K žá-
dosti doloží „Oprávnění k provozování přísluš-
né činnosti“: aktuální výpis z živnostenského 
rejstříku, obchodního rejstříku, registrační lis-
tinu apod. Termín pro doručení žádostí je do 2. 
8. 2013. Informace: E. Petrová, MěÚ v Krnově, 
odbor SM, tel. 554 697 461, epetrova@mukr-
nov.cz. Prohlídky prostor lze dohodnout indi-
viduálně. V případě více zájemců, kteří budou 
splňovat stanovené podmínky, může Rada 
města Krnova stanovit způsob výběru nájem-
ce obálkovým řízením, kdy rozhoduje nejvyšší 
nabídka ročního nájmu.
Nabídka - prodej nemovitosti
Město Krnov nabízí k  prodeji občanskou vyba-
venost čp. 964 postavenou na parcele č. 2906, 
dále parcelu č. 2906 (410 m2) zastavěná plocha 
a nádvoří, parcelu č. 2907 (3.237 m2), ostatní 
plocha a parcelu č. 2900/10 (830 m2) zahrada. 
Nemovitosti se nacházejí na adrese Zacpalova 
1 v Krnově. Kupní cena: 3.557.160 Kč. V pří-
padě více zájemců proběhne prodej formou 
obálkové metody. Žádost o prodej nemovi-
tosti adresujte do podatelny MěÚ v Krnově. 
Informace: MěÚ Krnov, odbor správy majetku 
města, p. Hubáčková, tel. 554 697 455, nhubac-
kova@mukrnov.cz.
Záměr pronájmu pozemku
Město Krnov oznamuje záměr pronajmout 
část pozemku parc. č. 50 (200 m2), k. ú. Krnov 
- Horní Předměstí, Krnov, pozemek mezi hote-
lem Slezský domov a školní jídelnou.
Záměr pronájmu pozemku
Město Krnov oznamuje záměr prodat pozemek 
parc. č. 499 (45 m2), k.ú. Opavské Předměstí, 
obec Krnov, ulice Sokolovská.
Záměr pronájmu pozemku
Město Krnov oznamuje zveřejnění záměru 
prodeje pozemku parc. č. 2870/3, k.ú. Krnov - 
Horní Předměstí, ulice Čs. Armády.
Záměr prodeje nemovitosti
Město Krnov oznamuje záměr prodeje po-
zemku v lokalitě Hájnický potok, k.ú. Opavské 
Předměstí, č. parcely 2788/2 (111 m2), způsob 
využití: orná půda.
Otevření nové provozovny
Odbor správy majetku oznamuje otevření 
nové provozovny „U rozlitýho kafe“ v Krnově 
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Německý umělec Gunter Demnig položil v pátek 19. července v Krnově dvanáct mosazných 
destiček s dvanácti jmény obětí holocaustu z Krnova. Kameny zmizelých se nacházejí na čty-
řech místech: u sídla kriminální policie na Mikulášské ulici, naproti vstupu do Městské kavárny 
na Hlavním náměstí, před internátem Střední školy průmyslové na Soukenické ulici a u vstupu 
do synagogy. (Více na str. 4.)

V nejbližších dnech bude dokončena vý-
stavba cyklostezky Chomýž - Krásné Louč-
ky - Linhartovy. Asfaltová cyklostezka, která 
je součástí regionální cyklotrasy číslo 55, 
měří tři kilometry a kromě nových úseků ji 
tvoří stávající komunikace.  

„Původně měla být cyklostezka v provozu 
už v červenci, ale stavba se protáhla. Za zdr-
žení mohou dlouhodobé červnové deště, které 
promáčely podloží. Firma pak musela mini-
málně 14 dnů čekat na jeho vysušení,“ řekl 
vedoucí investičního oddělení Georgios 
Bazakas. 

Stavbu realizuje společnost Silnice Mo-
rava, která kromě stavebních úprav ko-
munikací, úpravy koryta Kobylího potoka 
a okolní vegetace buduje lávku přes Kobylí 
potok a odpočívadlo u fotbalového hřiště 
v Krásných Loučkách. Cyklostezka vyjde 
na tři miliony korun a 70 procent nákladů 
zaplatí Evropská unie prostřednictvím Re-
gionálního operačního programu Morav-
skoslezsko. 

Protože do projektu, s nímž město Krnov 
žádalo o evropskou dotaci, nemohly být 

zahrnuty některé stávající úseky komuni-
kací, které jsou v současnosti v horším nebo 
ve velmi špatném stavu, vedení města pro-
vedlo jejich revizi a rozhodlo, které z nich 
ještě letos opraví na náklady města. „Kritické 
úseky jsou vytipované tři. První je na konci 
Chomýže, při přechodu z vozovky na ulici 
K Ostrůvku na asfaltovou komunikaci cyk-
lostezky, druhý kolem prvních domů v Krás-
ných Loučkách ve směru od Krnova a tře-
tím je spojnice cyklostezky a začátku obce 
Linhartovy. Při jejich osobní kontrole jsme 
zhodnotili, že nejhůře na tom je vjezd do Lin-
hartov a ten nyní opravujeme. Další úseky 
jsou v únosném stavu a mohou přijít na řadu 
později,“ uvedla starostka Alena Krušinová.

Cyklostezka vede většinou po parcelách 
zemědělského půdního fondu, z nichž část 
pozemků je v majetku města Krnova. Vel-
ký díl je ale v soukromém vlastnictví a jen 
souhlas majitele pozemků umožnil zahá-
jení projektové činnosti, provedení stavby 
a následné užívání. Po dokončení výstavby 
na tyto soukromé úseky upozorní dopravní 
značky.           (dc)

Přípravy na stavbu skate/bike parku, který 
vznikne mezi tenisovou halou K3 a zimním 
stadionem, vrcholí. Oplocení zimního sta-
dionu je přesunuté blíže k hale, z pozemku 
byly odstraněny stromy a objevily se na něm 
vyměřovací kolíky. Stavět se začne 29. čer-
vence. Od tohoto data bude průchod chod-
ců a průjezd cyklistů těmito místy z bezpeč-
nostních důvodů zakázán.

„Podle smlouvy by park měl být hotový nej-
později na konci října. Pokud ale počasí bude 
přát, mohl by se termín zkrátit o měsíc s tím, 
že výstavba skončí už na konci srpna a poté 
poběží třicetidenní lhůta pro zrání betonu,“ 

uvedla Monika Vyležíková z odboru škol-
ství, kultury a sportu. 

Skate/bike park postaví firma Hydro Gas 
Manufacture, známá také pod názvem Fi-
veRamps, která se na výstavbu betonových 
skateparků specializuje. „Jedná se o renomo-
vanou firmu na stavbu parků tohoto typu, 
jejíž realizace můžeme najít v Bruntále, 
Opavě, ale také na Slovensku či v Polsku. 
V současné době dokončuje park v Ostravě. 
Výběrové řízení vyhrála s cenou 3,5 milionu 
korun včetně DPH,“ upřesnila Monika Vy-
ležíková.

Skate/bike park bude celobetonový. Jeho 
základní tvar je složen z několika 
obloukových křivek a dal by se 
vepsat do obdélníku o rozměrech 
asi 50 krát 27 metrů. Skládá se 
z jednotlivých na sebe plynule na-
vazujících betonových překážek, 
Ledge, Jump-Ramp, Wall-Ramp, 
Bank, Poll a dalších, které tvoří je-
den celek, a je doplněn kovovými 
trubkovými překážkami.          (dc)

Ježník, Krásné Loučky, Guntramovice, 
konec Hlubčické ulice a ulice K Ostrůvku, 
Zahradní ulice, Vysoký Břeh. To jsou jen ně-
která místa v Krnově, jejichž obyvatelé do-
sud nemají možnost připojit své nemovitosti 
na veřejnou kanalizaci. V Guntramovicích 
navíc není ani vodovod. 

„O všech místech víme. Ne všude ale bu-
deme kanalizaci budovat, protože přivést 
kanalizaci jen k několika málo nemovi-
tostem, v případě ulice Vysoký Břeh jen 
k jednomu domu, by bylo neekonomické. 
Naší prioritou je Ježník se 104 domy a tře-
mi sty obyvateli. Projektová dokumentace 
se dokončuje a hledáme dotační titul, kte-
rý by nám pomohl se spolufinancováním 

výstavby. Důležité jsou také Krásné Louč-
ky, kde v osmasedmdesáti domech žije dvě 
stě obyvatel. Zde máme záměr kanalizaci 
vybudovat včetně konce ulice K Ostrůvku 
v Chomýži. A samozřejmě Guntramovice. 
V této části sice zatím stojí jen 12 domů 
s šestadvaceti obyvateli, ale v budoucnu zde 
není vyloučena další individuální výstav-
ba,“ uvedla starostka Alena Krušinová.

První krok k vybudování kanalizace a vo-
dovodu v Guntramovicích již město učinilo. 
Do rozpočtu města bylo v červnu na tuto 
akci vyčleněno 500 tisíc korun a probíhá 
výběrové řízení na zpracování projektové 
dokumentace pro územní a stavební řízení 
a pro provádění stavby.          (dc)

Nejpozději na podzim bude přechod pro 
chodce na Opavské ulici, který se nachází 
ve směru z centra města před křižovatkou 
s ulicí Sovova a odbočkou na Sídliště pod 
Cvilínem, opatřen zpomalovacím semafo-
rem a světelným signalizačním zařízením. 
Jeho instalaci z velké části zaplatí Státní fond 
dopravní infrastruktury (SFDI) v rámci spo-
lečné iniciativy Ministerstva dopravy a SFDI 
„Bezpečný přechod“. Výběrové řízení na do-
davatele v současné době probíhá. 

„Předmětem zakázky je vybudování pře-
chodu pro chodce a jeho vybavení poptávkově 
řízeným světelným signalizačním zařízením 
v kombinaci se zpomalovacím semaforem, 
související úpravy svislého i vodorovného 
dopravního značení a také nezbytné stavební 
úpravy pro zřízení přechodu, které zahrnují 
napojení chodníků na přechod a bezbariéro-
vé úpravy,“ popsal zakázku vedoucí inves-
tičního oddělení Georgios Bazakas a dodal: 
„Samostatný zpomalovací semafor, který je 
v současné době umístěn u stejné křižovat-
ky, ale ve směru z Opavy, bude demontován 

a uschován pro případné využití na jiném 
místě.“

Přechod, který byl svědkem mnoha tra-
gických nehod, se nachází na frekventova-
né komunikaci v hustě zastavěné lokalitě 
s velkým počtem obyvatel. Jen za čtyřia-
dvacet hodin tudy projede 8800 vozidel 
a přes přechod přejde ve špičkové hodi-
ně 95 chodců. V posledních deseti letech 
na něm došlo k usmrcení dítěte, několika 
úrazům chodců a dalším kolizím chodce 
s vozidly. Instalace semaforu s radarem by 
měla především zvýšit bezpečnost chodců 
a kromě toho zamezit překračování povole-
né rychlosti na daném úseku silnice, který 
je rovný a přehledný a tím svádí k porušo-
vání dopravních předpisů. 

S vybavením přechodu pro chodce, ří-
zeným světelným signalizačním zařízením 
v kombinaci se zpomalovacím radarem, již 
má město Krnov velmi dobré zkušenosti. 
Od roku 2011 jsou jimi vybavené přechody 
pro chodce na Opavské ulici v Petrově Dole 
a na Bruntálské ulici.         (dc)

Zahrádkáři, zamykejte branky zahrad 
i v době vaší přítomnosti. To je jedno z do-
poručení, kterým by se měli řídit lidé po-
bývající v zahrádkářských koloniích. Množí 
se totiž případy krádeží kabelek, mobilních 
telefonů, peněženek a dalších cenností, kte-
ré lidé běžně nechávají ve volně přístupných 
chatkách nebo na lavičkách. Zatímco pracu-
jí v zahradě, zloději využijí jejich nepozor-
nosti a o cennosti je připraví. 

Ukázkový případ se stal v zahrádkářské 
kolonii na ulici U Lazebníka. „Neznámý pa-
chatel využil nepozornosti dvaašedesátiletého 
muže, který právě ve spodní části zahrádky 
zaléval záhony. Tou dobou pachatel z opačné 
strany, ze strany od lesa, vstoupil na pozemek 
zahradní chaty, následně skrze terasu vnikl 
do vnitřních prostor chatky, odkud odcizil 
na stole odloženou cestovní tašku s peněžen-
kou, která obsahovala osobní doklady shora 
jmenovaného a platební kartu, vše v celkové 
hodnotě 2 618 korun. Případ nyní dále prově-
řují a prošetřují krnovští policisté jako přečin 
neoprávněné hoopatření, padělání a pozmě-
nění platebního prostředku,“ uvedla k udá-

losti policejní mluvčí Dagmar Schindlerová.
Podobným nepříjemnostem lze přede-

jít všímavostí ke svému okolí, zamykáním 
branek, případně také chatek i v době pří-
tomnosti v zahradě a dále tím, že cenné 
věci, zejména kabelky, mobilní telefony, fo-
toaparáty, notebooky, doklady, peněženky či 
volně položené peníze nebudou ponechány 
na viditelných místech. 

Z důvodu rostoucího počtu vloupání 
do zahradních chatek a krádeží věcí ze za-
hrádek v zahrádkářských koloniích proběhla  
16. července policejní preventivně bezpeč-
nostní akce, v jejímž průběhu policisté zkon-
trolovali zahrady v zahrádkářské kolonii Pod 
rozhlednou. „Kontaktovali celkem šestnáct 
majitelů zahrádek, které upozornili na zvýšený 
počet vloupání do zahradních chatek a kráde-
ží věcí z chatek a vyzvali je, aby své chatky při 
odchodu řádně zabezpečili, a to i v době, kdy se 
sice na zahradě nacházejí, ale vchod do chaty 
nemají na dohled. Policisté se v uvedené loka-
litě v rámci opatření též zaměřili na pohyb po-
dezřelých osob a vozidel, toto s negativním vý-
sledkem,“ uzavřela Dagmar Schindlerová. (dc)



Krnov (HP) za 100 Kč/m2 + převod, zahrada, 
- záměr prodeje pozemku parc.č. 5708 (650 
m2), k.ú. Krnov (HP), 
zrušilo:
- usnesení č. 314/10 ze dne 15. 2. 2012, 
vzalo na vědomí: 
- zápis č. 8 z jednání Výboru pro plánování so-
ciálních služeb města Krnova, 
- úpravu rozpočtu města Krnova na rok 2012 
(RO č. 10) o částky:  příjmy + 3.363,4 tis. Kč, 
financování 0,0 tis. Kč, výdaje + 3.363,4 tis. Kč, 
- zápis č. 14 z jednání finančního výboru.
Odbor správy
majetku města sděluje
Nabídka prodejů pozemků, bytů, nemovitos-
tí či  jejich pronájmů se denně aktualizuje. 
Sledujte na úřední desce vedle radnice nebo 
na www.krnov.cz/ městský úřad / pronájmy 
a prodeje. Úplné znění následujících nabí-
dek, včetně podmínek, které musí žadatel 
splňovat, tamtéž.  
Prodej pozemků
Město Krnov oznamuje záměr prodat části po-
zemků parc.č. 880, 881 (1.205 m2), v k.ú. Kr-
nov-Horní Předměstí, na ulici Hlubčické v Kr-
nově, pro výstavbu bytového domu. Nabídková 
prodejní cena je 600 Kč/m2, záloha na kupní 
cenu činí 20.000 Kč. Žádosti na odkoupení po-
zemku se zasílají na MěÚ Krnov nejpozději do 
28. 12. 2012 do 12.00 hodin. Informace: odbor 
správy majetku města, Ing. Zavřel. 
Prodej části pozemků 
Město Krnov oznamuje záměr prodat část po-
zemku parc.č. 5391/1 (cca 200 m2) v k.ú. Krno-
v-Horní Předměstí, ulice Ježnická.
Pronájem nebytových prostor
Město Krnov opakovaně zveřejňuje záměr pro-
nájmu nebytových prostor
- budova č.p. 1016 postavená na parc.č. 3023, 
k.ú. Krnov-Horní Předměstí, Horova 1, Krnov, 
3 průchozí místnosti ve 2. patře. Výše nájmu: 
500 Kč/m2/rok (bez služeb a DPH). Závazný 
účel nájmu: kancelářské prostory a prostory 
podobných užitných vlastností. 
- budova č.p. 104/29 postavená na parc.č. 225, 
k.ú. Krnov-Horní Předměstí, Hlavní náměs-
tí 29, Krnov (Česko-německý dům). Celé III. 
nadzemní podlaží. Výše nájmu: 600 Kč/m2/rok 
(bez služeb a DPH). Závazný účel nájmu: kan-
celář, klubovna, reprezentační prostory a pro-
story podobných užitných vlastností.
Zájemci doručí své žádosti (podnikatelský 
záměr) na Městský úřad v Krnově v uzavřené 
obálce označené: „Pronájem nebytového pro-
storu + adresa nebyt. prostoru. Na zadní straně 
obálky uvede jméno a adresu odesílatele. K žá-
dosti doloží „Oprávnění k provozování přísluš-
né činnosti“: aktuální výpis z ŽR, OR, registrač-
ní listinu apod. Termín pro doručení žádostí: 
do 26. 11. 2012. Informace: Eva Petrová, MěÚ 
Krnov, odbor SM, tel. 554 697 461, epetrova@
mukrnov.cz. Prohlídky prostor lze dohodnout 
individuálně. V případě více zájemců, kteří bu-
dou splňovat stanovené podmínky, může Rada 
města Krnova stanovit způsob výběru nájemce 
obálkovým řízením, kdy rozhoduje nejvyšší 
nabídka ročního nájmu.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 48, SPC L/52 , vel. 2+1 s balkónem, 58,79 
m2 vč. sklepa, 9. podlaží. Nájem (40 Kč/m2) 
2.252 Kč, služby (1 osoba) 1.620 Kč (+ 460 Kč 
každá další os.), celkem 3.872 Kč/měsíc/1 os. 
Vítěz v řízení obálkovou metodou složí ihned 
po vyhlášení výsledku soutěže částku 5.000 Kč 
jako zálohu na peněžní prostředky k zajištění 
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním bytu. Platnost nabíd-
ky: do 20. 11. 2012. Řízení obálkovou metodou: 
21. 11. 2012  v 15.00 hod., MěÚ Krnov, Hlavní 
nám. 34, 2. patro, zasedací místnost. Občanský 
průkaz s sebou! Informace: p. Schreierová, tel. 
554 697 444, odd. pronájmů a prodejů, dschrei-
erova@mukrnov.cz.
Zrušení nabídky 
pronájmu bytu
Město Krnov ruší veřejnou nabídku na pro-
nájem bytu č. 4, Albrechtická 156, vel. 1+1, 
stand. kat. Případné dotazy: p. Surmová, tel. 
554 697 424, ssurmova@mukrnov.cz.
Nabídka bytu v ubytovně
soc. byt pro mladé (startovací)
Byt č. 10, Albrechtická 100A, vel. 0+1, 33,34 
m2, 2.NP. Nájem (40 Kč/m2) 1.362 Kč, služby 
(1 osoba) 1.430 Kč (každá další 390 Kč), cel-
kem 2.792 Kč/měsíc/1 os. Doba určitá: 1 rok, 
max. však 5 let. Zveřejněno: do 28. 11. 2012. 
Prohlídka bytu: St 21. 11. (15.30-16.00). V pí-
semné žádosti o pronájem tohoto bytu uveďte 
počet členů rodiny a odevzdejte nejpozději do 
data platnosti nabídky na podatelnu MÚ Kr-
nov. Informace: p. Surmová, odd. pronájmů 
a prodejů, kanc. 424, tel. 554 697 424, ssurmo-
va@mukrnov.cz. 
Nabídka bytu v ubytovně
soc. byt pro mladé (startovací)
Byt č. 16, Albrechtická 100A, vel. 0+1, 33,84 
m2, 3.NP. Nájem (40 Kč/m2) 1.392 Kč, služby 
(1 osoba) 1.430 Kč (každá další 390 Kč), cel-
kem 2.822 Kč/měsíc/1 os. Doba určitá: 1 rok, 
max. však 5 let. Zveřejněno: do 28. 11. 2012. 
Prohlídka bytu: St 21. 11. (15.30-16.00). V pí-
semné žádosti o pronájem tohoto bytu uveďte 
počet členů rodiny a odevzdejte nejpozději do 
data platnosti nabídky na podatelnu MÚ Kr-
nov. Informace: p. Surmová, odd. pronájmů 
a prodejů, kanc. 424, tel. 554 697 424, ssurmo-
va@mukrnov.cz. 
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 3, Hlavní náměstí 33, vel. 3+1, 130,40 
m2, 3. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 5.882 Kč, 
služby (1 osoba) 370 Kč (+ 230 Kč každá další 
os.), celkem 6.252 Kč/měsíc/1 os. Vítěz v řízení 
obálkovou metodou složí ihned po vyhlášení 
výsledku soutěže částku 5.000 Kč jako zálohu 
na peněžní prostředky k zajištění nájemného 
a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti 

Lepší vyhořet než se stěhovat. Jestli zná-
mé pořekadlo platí, si nyní na vlastní kůži 
ověřují pracovníci Domova jistoty Devětsil 
Ježník. Do poloviny prosince musí domov 
opustit budovu v majetku Kongregace sester 
sv. Alžběty, v níž na konci roku končí městu 
Krnov nájemní smlouva. Pětatřicet klientek 
najde nové útočiště v budově domova pro 
seniory na Rooseveltově ulici.  

„Do krabic už balíme provozní věci, kte-
ré nejsou v tuto chvíli potřebné, a pokoje na 
Rooseveltově ulici vybavujeme nábytkem, 
jak naším, tak novým – především skříněmi 
a komodami. Stěhujeme se totiž z vícelůžko-
vých pokojů do ménělůžkových a chyběly by 
nám úložné prostory,“ popisuje současný stav 
ředitelka domova Milena Baranová. Hlavní 
stěhování čeká domov od 3. do 14. prosince. 
„Do té doby musíme nejen vše sbalit a vykli-
dit, ale hlavně co nejlépe připravit naše klient-
ky na změny, které, vzhledem k povaze jejich 
onemocnění, špatně snáší,“ dodává. 

Přes mimořádnost situace se pracovníci 
domova snaží, aby shon a nervozita dopro-
vázející stěhování, nebyly znát. Pomáhají 
jim v tom radostné události, které v domově 
v posledních měsících zažívají. Po srpnové 
oslavě stoletého jubilea paní Marie Šamán-
kové to například byl úspěch vedoucí soci-
álně zdravotního úseku Jitky Vávrové v dru-
hém ročníku projektu Poslání pečovat 2012, 
který je oceněním náročné práce pracovní-

ků v oblasti sociálních služeb.  Vyhlašovatel 
projektu, společnost SCA Hygiene Products, 
ocenil její příběh na téma „...a proto se těší-
me na zítra“ jednou z hlavních cen. „Byl to 
příběh klientky, která k nám přišla z léčebny 
dlouhodobě nemocných, po těžkých životních 
peripetiích a zcela bez zájmu o své okolí. Díky 
působení našich pracovníků se postupně za-
čala probouzet z letargie, její vztah k okolí se 
měnil, znovu se rozhodla stýkat také se svou 
rodinou, kterou jsme nakontaktovali. A teď 
se dokonce sama aktivně zapojuje do života 
v domově,“ říká Milena Baranová. 

Dalším světlým okamžikem v životě 
domova bylo říjnové rozloučení s budovou, 
v níž dříve domov důchodců, nyní domov 
pro seniory sídlil třiašedesát let. „Pozvali 
jsme bývalé zaměstnance, kteří tady mnohdy 
pracovali i čtvrt století, a rodiny našich klien-
tek. I když bylo chladno, grilovali jsme, hráli 
nám manželé Hudečkovi, které naše babičky 
mají rády, a společně jsme zavzpomínali na 
léta minulá. V závěru října tak na řadu přišlo 
tradiční Vínobraní s ochutnávkou vína, hud-
bou a zpěvem a ještě jedno setkání, tentokrát 
jen s rodinnými příslušníky klientek, na němž 
jsme jim znovu vysvětlili důvody a způsob 
stěhování, včetně podrobného harmonogra-
mu,“ uvádí ředitelka domova, jehož klientky 
na Ježníku ještě oslaví Mikuláše a přivítají 
adventní čas. Vánoce však již budou slavit 
v budově na Rooseveltově ulici.  (dc)

Dnešní doba je plná 
násilí ve všech jeho po-
dobách. Oběti domácího 
násilí, týrání a zneužívá-
ní jsou mnohdy bezradné 
a nevědí na koho se obrá-
tit o pomoc. V Bruntále 
jim už pět let  bezplatně 
pomáhá odborná porad-
na ELPIS. Tuto sociální 

službu poskytuje Slezská diakonie. Ohrože-
né osoby by se neměly ostýchat a poradnu 
navštívit včas. 

Pod pojmem domácí násilí rozumíme 
útoky, napadání, výhružky od blízké osoby 
s cílem ublížit či získat nad obětí převahu 
a moc. Je to útok na lidskou důstojnost, kte-
rý ohrožuje zdraví a ve vyhrocených přípa-
dech i život oběti. Domácí násilí je defino-
váno jako fyzické, psychické anebo sexuální 
mezi blízkými osobami, k němuž dochází 
opakovaně v soukromí a tím skrytě mimo 
kontrolu veřejnosti. K domácímu násilí do-
chází nejčastěji ve vztahu manžel-manželka, 
druh-družka, mezi partnery, rozvedenými 
manželi, ale také v rámci vztahů, například 
vnuk-babička, děti-rodiče. Domácí násilí 
zpravidla postupem času roste. Pro oběti je 
stále těžké, aby otevřeně o svých zážitcích 
mluvily. Přetrvává mnoho předsudků, které 
nahrávají agresorům a odvracejí pozornost 
od skutečného problému. Aby se situace ob-
rátila k lepšímu, je často nutné úplně přeru-
šit kontakty s násilnou osobou.

Často k domácímu násilí dochází ve 
vztazích, kde jsou senioři ohrožováni násil-
ným chováním ze strany svých dětí či vnu-
ků. V těchto případech často brání seniorům 
k účinnému vyřešení situace rozpolcený 
vztah k násilné osobě. Vnímání situace ze 
strany ohrožené osoby je často ovlivněno 
sebeobviňováním „jako rodič jsem selhal“ 
a velkou roli zde hrají obavy, co si násilná 
osoba počne, pokud s ní přeruší kontakt, 
nebo bude-li vykázána ze společného domu,  
případně i trestně stíhána.

Smutné jsou případy, kdy starší člen 
rodiny již nemá tolik fyzických  sil nebo je 
oslaben nemocí a je závislý na pomoci svých 
blízkých. Je řada důvodů, proč někteří tuto 
péči zanedbávají – nedostatek času, ochoty 
nebo empatie. Když se přidá ještě nedostatek 

úcty ke stáří a touha z dané situace snadno 
vytěžit něco do vlastní kapsy, bývá to začátek 
tragických konců. Potřebný člen rodiny bývá 
zanedbáván, není mu poskytována pomoc 
při zajištění stravy, hygieny, pohybu, soci-
álních kontaktů. Ve většině případů to vede 
k dalším zdravotním problémům, podvýživě, 
ztrátě hybnosti a soběstačnosti. To všechno 
vyvolává zhoršení psychiky a oslabení seni-
ora při obraně proti manipulaci, zneužívání, 
případně proti násilí. Pro mnohé seniory je 
představa ztráty blízké a přes veškeré násil-
nosti stále milované osoby nepředstavitelná, 
obava ze samoty je silnější více než strach 
o vlastní zdraví a život.

Z praxe víme, že mnoho lidí se bojí, že 
nezvládnou vyřešit situaci a chtějí, aby jejich 
problém převzala nějaká instituce a vyřešila 
to za ně. Obvyklá představa je taková, že ně-
jaká autorita domluví násilné osobě, která se 
lekne nebo zastydí a začne se chovat jinak. 
Ve skutečnosti to tak nefunguje. Domluva 
násilníkovi je naprosto neúčinná, protože 
si ve většině případů vůbec nepřipustí, že se 
chová špatně. Nemá tedy žádný důvod svoje 
chování měnit. Ba naopak se  pokus o do-
mluvu obrátí proti ohrožené osobě.

Pozitivní vliv na řešení problému mají 
psychologové a odborní pracovníci sociál-
ních služeb a dalších institucí zabývající se 
pomocí osobám ohroženým, kteří poskytují 
obětem psychickou podporu a  provázejí je 
procesem odpoutání se od násilné osoby. 

Co je možné poradit osobám ohrože-
ným domácím násilím? Především se pře-
stat stydět a přijmout obecnou a ověřenou 
pravdu, že jednou „rozjeté“ domácí násilí 
se bude zhoršovat. Oběti si musejí uvědo-
mit, že si zaslouží lepší život, pomoc existuje 
a není ostuda ji vyhledat, že neexistuje ide-
ální a okamžité řešení, vždy je to s určitou 
ztrátou, ať už vztahu, ekonomického záze-
mí apod. Zvládli to ale jiní, tak to zvládnou 
i ony. Ukončení domácího násilí je riskantní 
fází, v níž je nutná podpora a kvalifikovaná 
rada. Začít lze kontaktem poradny pro oběti 
násilí, týrání a zneužívání ELPIS Bruntál, tel. 
736 757 505, e-mail: elpis.br@sdk.cz nebo 
osobně v Bruntále, Kavalcova 7 v pondělí 
a ve středu od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 
16.00 hodin, v úterý pro předchozí objed-
návce od 8.00 do 12.00 hodin. (vp) 

Zákon o silničním provozu stanovu-
je povinnost užít zimní pneumatiky od 
1. listopadu do 31. března. V tomto období 
musí mít vozidlo zimní pneumatiky vždy, 
pokud se nachází na vozovce souvislá vrst-
va sněhu, ledu či námraza nebo tyto jevy 
lze vzhledem ke klimatickým podmínkám 
očekávat. Na tažený přívěs se tato povinnost 
nevztahuje.

V praxi to znamená, že ve vymezeném 
období musí řidič buď mít na vozidle zimní 
pneumatiky, nebo musí před každou jed-
notlivou jízdou důkladně uvážit, zda pově-
trnostní podmínky umožní po celou dobu 
zamyšlené jízdy bezpečnou jízdu na letních 
pneumatikách. 

Pokud se odhad řidiče jedoucího na let-
ních pneumatikách následně ukáže chybný 
a nastanou podmínky, za nichž nelze jízdu 
s letními pneumatikami uskutečnit, nezbývá 
řidiči, než vozidlo odstavit, popřípadě další 
jízdu ani nezahájit. Platí to i s tím rizikem, že 
řidič s vozidlem zůstane stát na opuštěném 
místě (např. v lesním úseku). V opačném 

případě se dopouští přestupku a vystavuje 
riziku uložení pokuty až do výše 2 500 ko-
run.

V této souvislosti je nutné upozornit 
na dopravní značku „Zimní výbava“, která 
označuje pozemní komunikace, na nichž 
je povinnost mít vozidlo kategorie M a N 
vybaveno zimními pneumatikami za všech 
klimatických podmínek, tedy nejen v přípa-
dě, kdy se na vozovce nachází souvislá vrst-
va sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem 
k povětrnostním podmínkám lze takové 
jevy předpokládat.

Za zimní pneumatiku je považována 
pneumatika na jejíž bočnici je vyznačeno 
označení M+S nebo M.S nebo M/S nebo MS 
nebo má symbol sněhové vločky s horským 
štítem. Hloubka vzorku hlavních dezéno-
vých drážek nebo zářezů pneumatiky musí 
být nejméně 4 mm na všech kolech (u vozi-
del do 3 500 kg), nebo nejméně 6 mm na 
všech hnacích kolech (u vozidel nad 3 500 
kg). Ing. Miroslav Mohyla, vedoucí odboru 
dopravy a silničního hospodářství

V Domově jistoty Devětsil 
vrcholí přípravy na stěhování 

ELPIS Bruntál - poradna pro oběti
domácího násilí, týrání a zneužívání

Máte již přezuto auto?

Stovky účastníků Svatomartinských slavností zamířily v neděli 11. listopadu po mši svaté, při 
níž v kostele sv. Martina zazněla Missa brevis od Józefa Swidera v podání Hudebního sdružení 
Krnov pod vedením Václava Mičky, před radnici, kde byly svědky předání klíče od města jeho 
patronovi. Klíč svatému Martinovi, který chvíli před tím obdařil žebráka půlkou svého pláště, 
předala starostka Alena Krušinová za přítomnosti místostarostky Renaty Ramazanové a dalších 
pořadatelů slavností – zástupců krnovských církví a členů místní organizace KDU-ČSL.  

Především řemeslným oborům byl věnován veletrh řemesel a zaměstnanosti Artifex, který se ko-
nal v Paláci Silesia 8. listopadu pod pořadatelskou taktovkou krnovského kontaktního pracoviště 
Úřadu práce ČR, města Krnov a Úřadu práce v Prudniku za finanční podpory přeshraničního 
partnerství EURES-T Beskydy. Zájemci z řad žáků základních škol měli příležitost se seznámit 
s nabídkou vybraných oborů a řemesel středních škol nejen z okresu Bruntál, ale také z Opavy, 
Jeseníku, Havířova nebo Polska, uchazečům o zaměstnání byli k dispozici zástupci významných  
zaměstnavatelů a vzdělávacích organizací.

Obtížné životní situace

Vodojem na Brožíkově 
ulici je po rekonstrukci
Nejen novou fasádou se od října pyšní vodo-
jem na ulici Brožíkova, který prošel v uply-
nulých měsících zásadní rekonstrukcí. Spo-
čívala v novém vystrojení trubních rozvodů 
a kompletní rekonstrukci elektroinstalace, 
hromosvodu, rozvaděče, měření, regulace 
i systému řízení provozu. Ve stavební části se 
vodojem dočkal sanace konstrukcí, opravy 
a rekonstrukce omítek, maleb, hydroizola-
ce, zámečnických výrobků a dalších prací. 
Rekonstrukce stála město Krnov celkem 
4,8 milionu korun, což je částka včetně daně 
z přidané hodnoty, která zahrnuje stavební 
i projektovou část.
Anketa společenské 
odpovědnosti
Institut společenské odpovědnosti, o.p.s., 
vyhlásil další, již třetí ročník úspěšné občan-
ské Ankety společenské odpovědnosti ČR 
2012,  která si klade za cíl zviditelnit společ-
nosti a jiné subjekty, které vnímají odpověd-
nost k lidem, kvalitě, zaměstnancům nebo 
prostředí. Do ankety se mohou hlásit jak 
podnikatelské subjekty, tak města, obce, ne-
ziskové organizace, školy, nemocnice. Z Kr-
nova se zatím přihlásily tři subjekty: Město 
Krnov, MŠ a ZŠ Slezské diakonie a Gymná-
zium Krnov. Hlasování probíhá až do 31. 12. 
2012 elektronicky na www.institutso.com. 
Pro vylosovaného vítěze z řad hlasujících je 
připraven luxusní zájezd pro dvě osoby.     
Vyhlášení dotačních 
programů pro rok 2013
Město Krnov vyhlásilo dotační programy pro 
oblast sportu a pohybové rekreace, kultury 
a zájmové činnosti S1, S2, S3, K1, K2, K3, 
K4, K5 v 1. kole s termínem odevzdání žá-
dostí o dotaci do středy 5. 12. 2012, a S2, K2, 
K3, K4 v 2. kole s termínem odevzdání žá-
dostí o dotaci do úterý 30. 4. 2013. Poskyto-
vání dotací proběhne podle nových pravidel 
a podmínek, které schválili zastupitelé na za-
sedání 7. listopadu. Ke stažení jsou na www.

krnov.cz – Městský úřad – Programy a do-
tace. Administrátorem dotačních programů 
je odbor školství, kultury a sportu MěÚ 
Krnov, Bc. R. Zdráhalová, tel. 554 697 402, 
rzdrahalova@mukrnov.cz; odborné dotazy 
v oblasti sportu podá Ing. Bc. M. Vyležíková, 
tel. 554 697 412, mvylezikova@mukrnov.cz. 
S novými pravidly a podmínkami dotačních 
programů budou žadatelé seznámeni na 
speciálních seminářích v hasičské zbrojni-
ci na ulici Partyzánů. Pro žadatele v oblasti 
kultury a zájmové činnosti se bude konat 
21. prosince, pro žadatele v oblasti sportu 
a pohybové rekreace 22. prosince, vždy se 
začátkem v 16.00 hodin.
Zastupitel města 
obviněn z podvodu
Pro trestné činy podvodu a padělání a po-
změňování veřejné listiny je v současné době 
vazebně stíhaný člen Zastupitelstva města 
Krnova Ing. Jaromír Foltýn (NEOS), který 
byl společně s dalšími dvěma muži obviněn 
z podvodu se železničními vagony. Zastupi-
telský mandát mu prozatím zůstává a to do 
doby, než se ho sám vzdá nebo budou známy 
výsledky šetření orgánů činných v trestním 
řízení. K obvinění a dalšímu působení v za-
stupitelstvu města se Jaromír Foltýn dosud 
neměl možnost vyjádřit. 
Metoda MDM 
i v našem kraji 
Od počátku listopadu je diabetikům z Mo-
ravskoslezského kraje k dispozici nové 
MDM Centrum pro léčbu jedné z nejčas-
tějších a bolestivých komplikací diabetu 
– diabetické neuropatie. Ta má za následek 
zdravotní problémy včetně palčivých bolestí 
především dolních končetin, pálení, křečí 
a může vést až k amputacím. Pacienti dopo-
sud dojížděli za léčbou do vzdálených center 
ve Zlíně, Praze a Plzni. MDM Centrum se 
nachází v ordinaci MUDr. Jarmily Zipserové 
v Sanatoriích v Ostravě – Klimkovicích. Více 
informací naleznete na adrese: mdmcent-
rum.com.

Krátce

V říjnu proběhl ve 
Sboru a komunitním cent-
ru již druhý kurz asertivity 
pro seniory. Kurz vedla 
opět zkušená lektorka 
Mgr. Zuzanou Faldynová, 

která na minulém setkání uvedla seniory 
do problematiky asertivního jednání. Tento 
kurz byl zaměřen především na užití aserti-
vity v běžném životě. 

Díky omezenému počtu účastníků si 

mohli senioři vyzkoušet příklady asertivní-
ho jednání v situacích, které je v současnosti 
trápí. Všichni účastníci kurzu si odnesli také 
písemné materiály. Senioři, kteří se zúčast-
nili obou kurzů, vítají příležitost vzdělávat 
se v asertivním jednání. Největší přínos to-
hoto vzdělávání vidí v tom, že jim pomůže 
rozpoznat manipulaci ze strany podvodníků 
a odolat jejich nátlaku na prodejních akcích. 
Petra Vejmolová, Sbor a komunitní cent-
rum Armády spásy v Krnově

Kurz asertivity pro seniory
Listárna
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Na Družstevní ulici začne
rekonstrukce vodovodu 

Novela přinesla změny 
v povolování kácení dřevin

Charita Krnov opět pomáhala na Ukrajině

Studenti z Krnova se zúčastnili 
polsko-amerického projektu 

Evropský projekt naučí, 
jak nebýt „ovčanem“ 

Klienti azylového domu 
pomohli obětem záplav 

na ulici Opavská 45 (modrý dům u parkoviště 
naproti zemědělské školy). Je to šicí dílnička, 
která na zakázku vyrábí deky, přehozy, lož-
ní soupravy, polštáře, závěsy, látkové rolety, 
prostírání, ubrusy, naprony, utěrky, chňapky, 
zástěry, šátky, čelenky, šité  tašky, háčkované 
výrobky a další dekorativní drobnosti pro do-
mov, domek či chalupu. Provozní doba: úterý, 
čtvrtek 10.00-12.00 a 14.00-17.00 hodin.
Nové sídlo FOD
Odbor správy majetku oznamuje, že došlo 
k přestěhování kontaktního místa Fondu 
ohrožených dětí z budovy náměstí Míru 13 
v Krnově do nových prostor v Domě Evropy 
na Hlavním náměstí 29 v Krnově. 
Záměr pronájmu nebytového prostoru 
Město Krnov vyhlašuje záměr pronájmu neby-
tového prostoru (NP) bufetu v areálu zimního 
stadionu v Krnově. Závazný účel užívání: ob-
čerstvení s možným doplňkovým prodejem 
sportovních potřeb. Doba pronájmu: vždy 
od 1. 9. do 31. 3. příslušného roku v souladu 
s provozní dobou stadionu. Sazba za proná-
jem: bufet s obchodní činností + soc. zařízení: 
500 Kč/m2/rok; pozemek: 48 Kč/m2/rok. Při 
stanovení nájmu za sociální zařízení o výměře 
31 m2  bude zohledněna skutečnost, že slouží 
veřejnosti, a podnájemci bude započítána pou-
ze plocha o výměře 10 m2. Tento poměr bude 
zachován i pro úhradu poskytovaných služeb. 
Žadatelé o pronájem musí být držitelem opráv-
nění k provozování obchodní a hostinské čin-
nosti. Kopii tohoto oprávnění připojí k žádos-
ti. Žádosti s návrhem na využití nebytového 
prostoru a pozemku doručí zájemci osobně 
do podatelny nebo zašlou poštou na adresu: 
Odbor správy majetku – Eva Petrová, Městský 
úřad v Krnově, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 
Krnov. Zalepená obálka bude označena: „Vý-
běrové řízení – pronájem zimního stadionu, 
ul. Petrovická, Krnov“. Na zadní straně obál-
ky bude uvedeno jméno a adresa odesílatele. 
V případě více zájemců, kteří budou splňovat 
dané podmínky, může Rada města (RM) Kr-
nova stanovit způsob výběru nájemce obálko-
vým řízením, kdy rozhoduje nejvyšší nabídka 
ročního nájmu. Konečné výsledky obálkového 
řízení schvaluje RM.  Termín pro doručení žá-
dostí: 2. 8. 2013 ve 14.00 hodin. Prohlídku pro-
stor zajistí a případné informace podá vedoucí 
ZS ing. Vladislav Skopal, tel.: 554 614 494, 
602 550 213. 
Krátce
Hřiště v Kostelci 
dostalo nový povrch
Hřiště, které se nachází mezi bytovými domy 
na Bruntálské ulici, má od poloviny červen-
ce nový asfaltový povrch. Po jeho vytvrdnutí 
na něm budou nalajnována hřiště na volejbal, 
basketbal a tenis. Úprava stála město Krnov 
167 tisíc korun.
Výzva Policie ČR
Na ulici Petrovická došlo v době od 10. čer-
vence 19.00 hodin do 12. července 10.00 hodin  
k dopravní nehodě, při níž neznámý řidič ne-
zvládl řízení svého automobilu a najel k okraji 
silnice, kde zachytil o levé přední i zadní dve-
ře zaparkovaného osobního automobilu Ford 
Mondeo. Pětašedesátiletému majiteli vozidla 
tímto způsobil škodu ve výši 30 tisíc korun. 
Policisté bruntálského dopravního inspektorá-
tu žádají svědky této nehody, kteří mají infor-
mace k neznámému vozidlu či jeho řidiči, aby 
je podali na tel. č. 974 731 254. 
Konzultace k větrné farmě 
v okolí polské obce Lubrza
Ministerstvo životního prostředí oznámilo ko-
nání konzultace k polskému záměru „Výstav-
ba větrné farmy v okolí obce Lubrza, Green 
Bear Wind Sp. z o. o.“. Konzultace proběhne 
7. srpna v hotelu Dębowe Wzgórze v obci Jar-
nołtówek v Polsku a bude tlumočena v jazyku 
česko/polském. Do informace o konzultaci 
lze nahlédnout v Informačním systému EIA 
na internetových stránkách CENIA (http://
www.cenia.cz/eia) a na stránkách Minister-
stva životního prostředí (http://www.mzp.cz), 
v sekci „Záměry mimo území ČR“ pod kódem 
záměru MZP031M.
Územní plán Krnova 
má první změnu 
Zastupitelstvo města Krnov vydalo dne  
26. 6. 2013 opatření obecné povahy č. j. 1/2013 
„Územní plán Krnov – Změna č. 1“. Je ulože-
no a lze do něj nahlédnout na těchto místech: 
Městský úřad Krnov, odbor regionálního roz-
voje, Městský úřad Krnov, odbor regionálního 
rozvoje – oddělení stavební úřad, Město Krnov 
- odbor správy majetku města, Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor 
územního plánování, stavebního řádu a pa-
mátkové péče – oddělení územního plánování. 
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění je 
dále zveřejněno na www.krnov.cz pod odkazy 
Městský úřad - Územní plánování _ Vydaná 
ÚPD – Územní plán Krnov – Změna č. 1.
Univerzita třetího 
věku zve na přednášky
Vzdělávání seniorů na Univerzitě třetího věku 
(U3V) má v Krnově dlouholetou tradici, která 
bude pokračovat i v novém akademickém roce 
2113/2013, kdy Slezská univerzita v Opavě 
uspořádá další cyklus přednášek pro zájemce 
o studium na U3V z Krnova a okolí. Jeho re-
alizace je ale podmíněna účastí alespoň šede-
sáti osob a proto pořadatelé vyzývají všechny 
aktivní seniory k účasti. Výuka bude probíhat 
od konce září 2013 do konce května 2014, cel-
kem 24 týdnů (12 + 12, vždy po 90 minutách, 
nebude-li uvedeno jinak). Témata budou ještě 
upřesněna, informace o kurzech najdete od  
1. 8. 2013 na www.slu.cz (Celoživotní vzdělá-
vání - Univerzita třetího věku v Opavě) nebo 
na www.vck.slu.cz (Univerzita třetího věku). 
Přihlášky se přijímají od 14. 8. 2013 písemně, 
elektronicky či osobně. V případě zájmu kon-

Ředitelka Charity Krnov Monika Dudová na vizitační cestě po Zakarpatské Ukrajině navštívila 
sociálně slabé rodiny zapojené do charitního projektu Adopce na dálku. 

Krnovská charita se zapojila do projektu 
Charity Česká republika „Adopce na dálku“, 
který pomáhá dětem ze sociálně slabých 
rodin na Zakarpatské Ukrajině. Zda jsou 
darované prostředky využité účelně a v sou-
ladu se záměrem, se přesvědčují zástupci 
střediska humanitární pomoci Diecézní 
charity ostravsko-opavské na pravidel- 
ných vizitačních cestách. Zatím posled-
ní proběhla na konci května a za Charitu  
Krnov se jí zúčastnila její ředitelka Monika 
Dudová. 

Na cestu se vydala spolu s vedoucím hu-
manitárního střediska Diecézní charity os-
travsko-opavské a pracovnicí charity, která 
je Ukrajinka, do ČR se přivdala a tímto způ-
sobem pomáhá své domovině. Tradiční vi-
zitace po rodinách probíhala ve vesničkách 
Ternovo, Ternovo-Petrušiv, Ruské pole, 
Neresnycja, Tarasivka, Dubové-centrum a  
Krásná-Pidčos, které se nacházejí v horách 
Zakarpatské Ukrajiny. Celkem pracovníci 
charity navštívili přes sto podporovaných 
dětí a seniorů. 

„Vizitace probíhala ve znamení deště 
a jsme za to rádi, protože jsme měli možnost 
vidět příbytky rodin zevnitř. Lidé zde žijí 
v malých domcích pouze o dvou místnostech, 
které jsou špatně utěsněné, na zdech je spous-
ta plísně. Hygienické podmínky jsou velmi 
špatné, v jedné domácnosti žije pět i více čle-
nů, pro vodu docházejí ke studni nebo přírod-
ní studánce,  venkovní záchod je standardem. 
Asi osmdesát procent žen má své muže mimo 
domov, pracují především v Česku a v Rus-

ku. Domů se dostávají po půl roce a výdělek, 
který přinesou, je nízký. Aby si ženy přivydě-
laly a zajistily obživu pro své děti, pomáhají 
na polích seniorů. V žádné z navštívených 
vesnic není možnost zaměstnání a do města 
je velmi daleko,“ popisuje Monika Dudová, 
která se na cestách setkávala s velmi spon-
tánními reakcemi dětí. „Dětem jsme rozdá-
valy plyšové hračky a čokolády. Jejich radost, 
když pevně přitiskly plyšového medvídka 
do náruče, nám vháněla slzy do očí. Uvědo-
movali jsme si, jak je pro ně vzácné tuto hrač-
ku mít. Rodiče musejí své minimální příjmy 
použít jen na zajištění stravy a ta je jen zá-
kladní,“ říká. 

Stejně jako při poslední vizitaci, i nyní 
kontrolory šokovala spousta nemocí, tu-
berkulóza, žloutenka, mentální postižení 
a v neposlední řadě i řada případů roztrou-
šené sklerózy u mladých rodičů. „Nejvíce 
na nás zapůsobil osud bývalého učitele, otce 
dvou dětí. Je velmi nemocný, na léčbu nemá 
dostatek finančních prostředků a pomalu 
umírá. Přesto každý den přijímá jako Bohem 
darovaný a nadále předává lásku svým bliž-
ním. Podobně je na tom i třicetiletá mamin-
ka s devítiměsíčním chlapcem, o nějž se stará 
babička a matce ho jen přikládá do náruče. 
Další mladá žena má ochrnuté celé tělo a ob-
rovské bolesti, přesto si nikdy nestěžuje. Její 
dvě dcery kvůli péči o matku nemohou odjet 
za prací. Navštívili jsme také holčičku s posti-
ženou nohou po těžké popálenině. Žije vysoko 
v horách v hrozných podmínkách s matkou, 
která popíjí a nyní je mimo domov. V době 

její nepřítomnosti se o ni stará patnáctiletý 
bratr, který pečuje i o hospodářství, pěstuje 
brambory, fazole a zajišťuje stravu. Když 
jsme přišli, právě připravoval polévku z hub, 
jež nasbíral, a ryby, které ulovil,“ vypráví 
Monika Dudová. 

Rodin, které provází bída, utrpení a smu-
tek, žije v těchto místech většina. „Proto 

jsem nesmírně vděčná všem, kteří svými dary 
a ošacením těmto lidem pomáhají. Děkuji jim 
za to, jak rychle reagovali na vyhlášení sbírky 
Charitou Krnov, děkuji za hračky, které před 
naším odjezdem na Ukrajinu dětem darovali 
a vyvolali v nich pocity radosti,“ nešetří díky 
Monika Dudová, která je odhodlána v po-
moci na Ukrajině pokračovat.

Doba, kdy se obyvatelé Družstevní ulice 
i několikrát za zimu potýkali s přerušením 
dodávky vody kvůli prasklému vodovodní-
mu potrubí, je u konce. Poruchové potrubí 
bude nahrazeno novým. 

Rekonstrukce za 3,5 milionu korun začne 
v druhé polovině srpna. „Výměna včetně pře-
pojení všech stávajících vodovodních přípo-

jek se týká vodovodního potrubí v délce 385 
metrů, v úseku od ulice Chomýžské po dům 
Družstevní 3. Během stavby, která potrvá 
do konce října, bude doprava na ulici omeze-
na do jedné poloviny vozovky,“ uvedl vedou-
cí investičního oddělení Georgios Bazakas 
a dodal, že práce bude provádět společnost 
Krnovské vodovody a kanalizace.            (dc)

Dlouholetá spolupráce mezi partnerský-
mi městy Krnov a Mińsk Mazowiecki při-
nesla další příležitost pro mladé lidi z Krno-
va. Dva studenti gymnázia, Jakub Kot a Da-
vid Juřica, využili nabídky polského partne-
ra a ve dnech 30. června až 5. července se 
zúčastnili polsko-amerického vzdělávacího 
projektu Business Week 2013. 

„Cílem šestidenního workshopu, určené-
ho studentům středních škol, bylo studium 
podnikání a prezentačních dovedností pod 
vedením manažerů z amerických firem, jako 
Boeing a Microsoft. Jedinou podmínkou účas-
ti byla plynulá znalost angličtiny, v níž probí-
haly veškeré aktivity,“ uvedl Tomáš Kolárik 
z kanceláře tajemníka Městského úřadu 
v Krnově. 

Workshopu se účastnilo přibližně osm-
desát studentů. Většinu Poláků doplňova-
li studenti z Washingtonu, Telšiai v Litvě 
a z České republiky, kterou zastupovali 
právě studenti z Krnova. Během pobytu se 
seznámili se zásadami podnikání na základě 
skutečných situací v obchodním prostředí 
a v závěru před komisí prezentovali nový 
produkt a strategii jeho uvedení na trh. „Celý 

workshop byl hodně náročný. Teoretická část 
tím, že její program byl nabitý od rána do ve-
čera a vyžadoval nestálé soustředění, a prak-
tická, v níž naším úkolem bylo přesvědčit 
investory, aby investovali právě do naší firmy, 
zase skutečností, že komisi tvořili lidé, kteří se 
právě tímto ve své práci zabývají. Odpovědět 
na některé jejich dotazy bylo skutečně těžké,“ 
přiblížil náplň workshopu Jakub Kot. 

Přes veškerou obtížnost oba studenti 
svého rozhodnutí se workshopu zúčastnit 
a obětovat mu týden prázdnin nelitují. „Byla 
to obrovská zkušenost, kterou určitě jednou 
zúročíme. Navíc jsme zjistili, že nemáme pro-
blém se domluvit anglicky, naučili jsme se te-
oretické pojmy a získali kontakty do budouc-
na, až budeme hledat brigádu v zahraničí,“ 
řekl David Juřica.

Ani finančně na tom nebyli studenti ztrat-
ní. Pobyt je vyšel na 500 korun a pojištění, 
zbytek hradil Mińsk Mazowiecki. Ten se na-
chází asi 38 kilometrů východně od Varšavy 
a partnerským městem Krnova je od roku 
2001. V předchozích letech se mladí lidé 
z Krnova účastnili tamních letních táborů, 
na něž nyní Business Week navázal.        (dc)

Také si někdy připadáte proti chování po-
litiků či úředníků bezmocní? Máte chuť se 
někam zavřít a tvářit se, že se vás politika 
a občanské dění kolem vás vlastně netýká? 

Takové pocity máme občas asi všichni, 
jenže ve skutečnosti se tímto přístupem 
vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kte-
rém žijeme, a „vydáváme se na pospas“ 
rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které 
za nás učinili jiní. Místo aktivního občana 
podílejícího se na veřejném dění se pak stá-
váme nezúčastněnou ovcí ve stádu, „ovča-
nem“. 

Demokracie se ve svém původním vý-
znamu opírá o ochotu členů společnosti 
spolupodílet se na spravování společného 
veřejného prostoru. Jenže většina české do-
spělé populace vyrostla v totalitním režimu 
a nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat 
v demokracii svá práva, rozvíjet svůj život-
ní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném 
životě. 

Toho si všímá evropský projekt „Podpora, 
stimulace a propagace dalšího vzdělávání 

jednotlivců v oblasti odborných a obecných 
kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206 
financovaný Evropskou unií a státním roz-
počtem České republiky, který s ústředním 
mottem „Nebuď ovčan! Občanskou gramot-
ností proti ovčanství“ přináší návod, jak se 
do občanského života účinně zapojit. 

Cílem projektu je přinést občanské vzdě-
lávání dostupné pro všechny. Lektoři při-
pravili celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní 
občanství a participace občanů na veřejném 
dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismus 
a prevence extremismu, Odpovědný pří-
stupu k životnímu prostředí a Odpovědný 
přístup k financím. Všechny kurzy jsou 
realizovány zdarma a srozumitelnou for-
mou s důrazem na praktické pojetí a vy-
užití. Aktuálně probíhají prezenční kurzy 
ve větších krajských městech, ale vzdělávat 
se můžete také přes internet, a to ve formě 
online seminářů a e-learningových kurzů. 
O všech podrobnostech a termínech se do-
čtete na webových stránkách projektu www.
nebudovcan.cz.

V pondělí 15. července vstoupila v plat-
nost novela vyhlášky o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení, která obsahuje 
několik novinek v právní úpravě povolování 
kácení dřevin rostoucích mimo les. 

Zásadní změna se týká přístupu ke kácení 
dřevin v soukromých zahradách. Majitel za-
hrady již nebude muset ve správním řízení 
žádat o povolení pokácet stromy s obvodem 
kmene ve výšce 130 centimetrů nad zemí 
větším než 80 centimetrů, které se nachá-
zejí na jeho zahradě. „Pojem zahrada je 
přitom ve vyhlášce definován jako pozemek 
u bytového domu nebo u rodinného domu, 
který je takto zapsán v katastru nemovitos-
tí a nachází se v zastavěném území obce, je 
stavebně oplocen a nepřístupný veřejnosti. 
Přitom všechny tyto znaky musí zahrada 
splňovat současně. Tuto podmínku tedy ne-
splňují například pozemky v zahrádkářských 
osadách, přestože v nich trvalý pobyt osob 
není vyloučen. Dále není za stavební oplocení 
považován živý plot, tedy rozhrada tvořená 
dřevinami,“ uvedl Dušan Martiník z odbo-
ru životního prostředí. Povolení potřebují 
stromy tvořící stromořadí, nově i o obvodu 
kmene menším než 80 cm měřeném ve výš-
ce 130 cm nad zemí. Stromořadím se přitom 
chápe souvislá řada nejméně deseti stromů 
s pravidelnými rozestupy. Chybí-li v někte-
rém úseku souvislé řady některý strom, po-
řád se jedná o stromořadí. Za to se naopak 
nepovažují stromy rostoucí v ovocných sa-
dech a v plantážích dřevin. 

Novinkou je také nutnost si vyžádat po-
volení ke kácení u všech zapojených po-
rostů dřevin o obvodech kmenů menších 
než 80 cm, pokud celková plocha kácených 
zapojených porostů přesahuje 40 m2. „Před-
chozí právní úprava řešila jen kácení sou-
vislých keřových porostů na ploše větší než  
40 metrů čtverečních,“ dodal Martiník.

Podstatnou změnu přináší nová vyhláška 
u formy podávání dodatečného oznámení 
o kácení z důvodů bezprostředního ohro-
žení života či zdraví nebo hrozby škody 
značného rozsahu. Na rozdíl od stávající 
praxe bude muset ten, kdo dřevinu pokácel, 
doložit, mimo jiné, i skutečnosti nasvědčují-
cí tomu, že hrozilo bezprostřední ohrožení 
života či zdraví nebo že odvracel hrozbu 
škody značného rozsahu. Naopak se nemění 
ochrana stromů ve významném krajinném 
prvku, památných stromů, zvláště chráně-
ných druhů, stromů, které jsou biotopem 
zvláště chráněných druhů, například sov, 
netopýrů atd., bez ohledu na jejich velikost 
a místo, kde rostou. 

Podrobné informace k nové vyhlášce, 
odpovědi na nejčastější dotazy a znění 
vyhlášky můžete najít na stránkách Mini-
sterstva životního prostředí www.mzp.cz 
nebo vám je poskytnou pracovníci odboru 
životního prostředí ing. Dušan Martiník, 
tel. 554 697 342, e-mail: dmartinik@mukr-
nov.cz nebo Bc. Michaela Kuzníková, tel. 
554 697 352, e-mail: mkuznikova@mukr-
nov.cz.

Bezmála již devatenáct 
let působí v Krnově Cent-
rum sociálních služeb Ar-
mády spásy, které na adrese  
Čs. Armády 36 v Krnově 
poskytuje tři sociální služ-

by: azylový dům, noclehárnu a nízkoprahové 
denní centrum. Všechny uvedené služby po-
máhají lidem, kteří nemají kde bydlet nebo 
prožívají jinou nepříznivou životní situaci. 

Azylový dům poskytuje celodenní ubytová-
ní pro 75 uživatelů – mužů, žen a matek s dět-
mi. Podpora, kterou klientům poskytují za-
městnanci azylového domu, není směřována 
jen k zabránění sociálního vyloučení, ale vede 
je především k co největšímu osamostatnění – 
aby si našli práci, vlastní bydlení. 

Kromě individuální práce jsou klienti azy-
lového domu podporováni prostřednictvím 
komunitní práce. Díky komunitám se klienti 
mají možnost scházet v menších skupinách, 
v rámci kterých se učí řešit zodpovědně své 
aktuální problémy. V červnu se na jednom 
takovém komunitním setkání rozhodlo deset 
klientů azylového domu, že pomohou obětem 
postiženým povodní. Od ledna si totiž tito 
klienti spořili peníze za účelem, že si koupí 
vybavení do společenské místnosti, které by 
jim zpříjemnilo jejich prostředí. Když přišla 
ničivá povodeň v polovině letošního roku, 
přehodnotili své priority a rozhodli se, že vět-
ší část naspořených peněz zašlou nešťastným 
lidem, které tato povodeň zasáhla. „Celkem si 
deset klientů z mužské sekce od ledna společně 
naspořilo 620 korun,“ uvedla sociální pracov-
nice Tereza Kurková. „Po zhlédnutí televizních 
reportáží z oblastí zasažených povodní jsme se 

s ostatními muži z naší komunity rozhodli, že 
z našeho společného komunitního fondu pošle-
me částku 500 korun. Oni teď ty peníze potře-
bují víc než my,“ řekl klient azylového domu 
Armády spásy Václav Polák s tím, že soukro-
mě poslal ještě 200 korun. Peníze putovaly 
na povodňové konto pro oběti letošních zá-
plav. „Rozhodně si nemyslím, že je to jen takové 
gesto. Pro ně je pětistovka hodně peněz. Spíše 
je to jako v tom příběhu chudé vdovy z Bible, 
která dala svůj dar ne z nadbytku, ale ze svého 
nedostatku,“ dodal k tomu vedoucí sociální 
pracovník Jaroslav Vejmola.

Další sociální služba – noclehárna, kte-
rá má kapacitu 10 lůžek, poskytuje mužům 
a ženám možnost přenocování a provedení 
hygieny. Dále si zde mohou klienti noclehár-
ny vyprat své osobní prádlo a dostat polévku 
s chlebem.

V nízkoprahovém denním centru při oka-
mžité kapacitě 20 míst mohou lidé najít záze-
mí v podobě denního pobytu, poskytnutím 
stravy a možností provést osobní hygienu. 
Jestliže se tedy někdo ocitne z jakéhokoliv 
důvodu bez prostředků na ulici, má možnost 
alespoň jednou denně sníst teplou polévku 
s chlebem a napít se teplého čaje. Pomoc níz-
koprahového denního centra je rovněž na-
bízena prostřednictvím vyhledávání klientů 
v terénu. 

Nedílnou součástí všech výše uvedených 
služeb je poskytování sociálního poradenství. 
Doplňkovou službou je provoz šatníku daro-
vaných oděvů, v němž si mohou osoby v nou-
zi v provozních hodinách bezplatně vyměnit 
oblečení. Mgr. Jaroslav Vejmola, Armáda 
spásy, Centrum sociálních služeb, Krnov



V republice zcela ojedinělá škola, kr-
novská Střední umělecká škola varhanářská, 
o.p.s., slaví v letošním roce 20 let od svého za-
ložení. Její výjimečnost spočívá nejen v tom, 
že patří co do počtu studentů k nejmenším 
v republice, ale především jako jediná ško-
la vyučuje uměleckořemeslný obor stavba 
varhan, v němž se žáci učí stavět, opravovat 
a vyrábět varhany a jejich části. 

Hlavní oslavy dvacetiletého výročí exis-
tence školy, které podpořilo město Krnov 
v rámci veřejné finanční podpory z městské-
ho rozpočtu, proběhnou v pátek 30. listopa-
du. Na tento den škola připravila od 10 do 
15 hodin Den otevřených dveří pro veřejnost 
spojený se setkáním absolventů, hostů i pří-
znivců školy, z něhož si návštěvníci budou 
mít možnost odnést almanach a seznámit se 
s novinkami ve škole.

Po ukončení prohlídek školy začne 
v 17 hodin v Koncertní síni sv. Ducha slav-
nostní koncert, na němž vystoupí absolventi 
školy spolu s jejími současnými žáky. „Kon-

cert v podzimním termínu se stal už nedílnou 
součástí kulturního života ve městě a ten 
letošní bude o to slavnostnější, že je součástí 
oslav. V programu zazní nejen zvuky varhan, 
ale i klavír, trubka, kytara, zpěv a přednes po-
ezie,“ uvedla ředitelka školy Jana Kypúsová. 

Střední umělecká škola varhanářská, 
o.p.s., byla založena v roce 1992 jako Sou-
kromá střední škola a jejím zakladatelem je 
firma Rieger-Kloss Varhany, s.r.o. V součas-
né době nabízí studijní obory Uměleckoře-
meslná stavba varhan, Uměleckořemeslná 
stavba hudebních nástrojů – strunné nástro-
je a Design interiérů – zaměřeno na zařizo-
vání a vybavování interiérů. Škola připravuje 
studenty k maturitě, pro vyšší vzdělávání na 
různých vysokých školách a samozřejmě 
i k okamžitému profesionálnímu zapojení 
do praktického života. Protože uměleckoře-
meslná profese vyžaduje symbiózu technické 
a umělecké povahy oboru, je základem výu-
ky vedle teorie také zvládnutí manuálních 
činností. Více na www.varhanysous.cz.  (dc)

Lidé, kteří chtějí podpořit Poradnu rané 
péče Matana a zároveň prožít příjemný kul-
turní podvečer, budou mít příležitost navští-
vit v úterý 27. listopadu Benefiční koncert, 
který od 17.00 hodin pořádá v Koncertní 
síni sv. Ducha Slezská diakonie. Na koncertě 
vystoupí klienti sociálně terapeutických dí-
len Effatha, žáci MŠ a ZŠ Slezské diakonie, 
pohádková babička Dadla, Marie Veliká 
s žáky ZUŠ Krnov, s.r.o., a krnovský komor-
ní sbor Staccato. Součástí koncertu bude také 
výstava „Každé dítě je dar“ fotografa Marti-
na Synka, která bude od 11. do 31. prosince 
k vidění ve Flemmichově vile.

Poradna rané péče Matana poskytuje so-
ciální službu rané péče rodinám s dětmi ve 
věku od narození do sedmi let s mentálním, 
tělesným a kombinovaným postižením a ro-
dinám s dětmi s autismem. „Matana zna-
mená hebrejsky dar. Vnímáme, že každé dítě, 
i když se nenarodí úplně v pořádku, je darem 
a radostí pro své rodiče. My, jako pracovníci 
rané péče, s rodiči tuto radost sdílíme a rádi 

darujeme naše znalosti a podporu v prováze-
ní rodiny v její náročné životní situaci. Rodiče 
se pak radují z pokroků svého dítěte a jsou 
pyšní, kolik nového se díky svému snažení na-
učilo,“ říká poradce rané péče Poradny rané 
péče Matana Svatava Olejková. 

Raná péče je terénní služba, která probí-
há v domácím prostředí rodiny. Poradkyně 
rané péče dojíždějí do rodiny zhruba jednou 
za měsíc a podporují její jednotlivé členy tím, 
že jim naslouchají, pomáhají nalézt řešení 
problémů, předávají zkušenosti. „Dále s ro-
diči a dalšími členy rodiny společně hledáme 
způsoby a cesty, jak podporovat celkový vývoj 
dítěte, podněcovat jej v aktivitě, samostatnos-
ti, stimulovat jeho smysly a napomáhat jeho 
přirozenému zapojování do běžného života,“ 
vysvětluje Svatava Olejková.  

Benefiční koncert Slezské diakonie, kte-
rá Poradnu rané péče Matana provozuje, 
se koná u příležitosti kampaně Týden rané 
péče. Vstupné je 100 korun, děti mají vstup 
zdarma.  (dc)

Oblíbený herec Josef Polášek, známý 
třeba z filmu František je děvkař,  se před-
staví  krnovskému publiku spolu s Danielou 
Zbytovskou, Barborou Seidlovou, Nikolou 
Zbytovskou a Jaroslavem Barinem Tichým 
v divadelní komedii  Vepřo knedlo zelo 
aneb Tři sestry a Pepan. Divadlo MALÉhRY 
Brno ji uvede v Městském divadle v pondělí 
26. listopadu v 19.00 hodin. 

Vepřo knedlo zelo je autorským předsta-
vením, které vzniklo ve spolupráci divadla 
MALÉhRY a Divadla Bolka Polívky. Příběh 
z prostředí venkovského života a kravína po-
jednává o touze lidí uniknout z malého mo-

ravského venkova, symbolizovaného vepřo-
vou se zelím, do velkého světa. Ola zklamaná 
životem, Irča plná nadějí, mírně opožděná 
Maruška a podivín Pepan v divácky úspěšné 
komedii odkryjí své touhy, radosti i strasti 
na pozadí bučících krav. 

Divadlo MALÉhRY je originálním di-
vadlem, které nabízí divákům představení 
plná osobitého humoru, životního nadhledu 
i zkušeností a komických životních situa-
cí. Od ostatních divadel se liší také tím, že 
hlavními protagonistkami jsou pouze ženy, 
jen v některých představeních je soubor do-
plněn o hostující herce a muže. 

s užíváním bytu. Prohlídka bytu: klíče od bytu 
možno zapůjčit po dohodě s technikem p. He-
inrichem (554 697 426). Platnost nabídky: do 
28. 11. 2012. Řízení obálkovou metodou: 3. 12. 
2012 v 15.00 hod., Hlavní nám. 34, 2. patro, 
zasedací místnost. Občanský průkaz s sebou! 
Informace: p. Schreierová, tel. 554 697 444, 
odd. pronájmů a prodejů, dschreierova@mu-
krnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 3, Žižkova 16, vel. 0+1, 16,30 m2, 2. pod-
laží. Nájem (40 Kč/m2) 715 Kč, služby (1 osoba) 
290 Kč (+ 250 Kč každá další os.), celkem 1.005 
Kč/měsíc/1 os. Platnost nabídky: zveřejněno 
do 28. 11. 2012. Tiskopis žádosti a informace:  
se dostavte na odd. pronájmů bytů, budova 
MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, p. Schreierová, 
tel. 554 697 444, odd. pronájmů a prodejů, 
dschreierova@mukrnov.cz. 
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 5, náměstí Minoritů 6, vel. 2+1 s balkó-
nem, 53,27 m2 vč. sklepa, 3. podlaží. Nájem 
(45 Kč/m2) 2.328 Kč, služby (1 osoba) 1.580 Kč 
(+ 480 Kč každá další os.), celkem 3.908 Kč/
měsíc/1 os. Vítěz v řízení obálkovou metodou 
složí ihned po vyhlášení výsledku soutěže část-
ku 5.000 Kč jako zálohu na peněžní prostřed-
ky k zajištění nájemného a úhrady za plnění 
poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu. 
Prohlídka bytu: Po 26.11. (15.00-15.30). Plat-
nost nabídky: do 28. 11. 2012. Řízení obálko-
vou metodou: 5. 12. 2012 v 15.00 hod., Hlavní 
nám. 34, 2. patro, zasedací místnost. Občanský 
průkaz s sebou! Informace: p. Schreierová, tel. 
554 697 444, odd. pronájmů a prodejů, dschrei-
erova@mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 57, SPC L/52 , vel. 3+1 s balkónem, 86,94 
m2 vč. sklepa, 11. podlaží. Nájem (40 Kč/m2) 
3.408 Kč, služby (1 osoba) 2.350 Kč (+ 450 Kč 
každá další os.), celkem 5.758  Kč/měsíc/1 os. 
Vítěz v řízení obálkovou metodou složí ihned 
po vyhlášení výsledku soutěže částku 5.000 Kč 
jako zálohu na peněžní prostředky k zajištění 
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním bytu. Platnost nabíd-
ky: do 28. 11. 2012. Řízení obálkovou metodou:  
5. 12. 2012  v 15.30 hod., Hlavní nám. 34, 2. 
patro, zasedací místnost. Občanský průkaz 
s sebou! Informace: p. Schreierová, tel. 554 697 
444, odd. pronájmů a prodejů, dschreierova@
mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 2, Hlavní náměstí 33, vel. 3+1, 129,90 
m2, 2. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 5.827 Kč, 
služby (1 osoba) 370 Kč (+ 230 Kč každá další 
os.), celkem 6.197 Kč/měsíc/1 os. Vítěz v řízení 
obálkovou metodou složí ihned po vyhlášení 
výsledku soutěže částku 5.000 Kč jako zálohu 
na peněžní prostředky k zajištění nájemného 
a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti 
s užíváním bytu. Prohlídka bytu: klíče od bytu 
možno zapůjčit po dohodě s technikem p. He-
inrichem (554 697 426). Platnost nabídky: do 
2. 12. 2012. Řízení obálkovou metodou: 5. 12. 
2012 ve 14.30 hod., Hlavní nám. 34, 2. patro, 
zasedací místnost. Občanský průkaz s sebou! 
Informace: p. Schreierová, tel. 554 697 444, 
odd. pronájmů a prodejů, dschreierova@mu-
krnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 3, Hlavní náměstí 28, vel. 2+1, 118,88 
m2 vč. sklepa, 3. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 
4.796 Kč, služby (1 osoba) 390 Kč (+ 250 Kč 
každá další os.), celkem 5.186 Kč/měsíc/1 os. 
Vítěz v řízení obálkovou metodou složí ihned 
po vyhlášení výsledku soutěže částku 5.000 Kč 
jako zálohu na peněžní prostředky k zajištění 
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná 
v souvislosti s užíváním bytu. Prohlídka bytu: 
klíče od bytu možno zapůjčit po dohodě s tech-
nikem p. Heinrichem (554 697 426). Platnost 
nabídky: do 2. 12. 2012. Řízení obálkovou 
metodou: 5. 12. 2012 ve 14.00 hod., Hlavní 
nám. 34, 2. patro, zasedací místnost. Občanský 
průkaz s sebou! Informace: p. Schreierová, tel. 
554 697 444, odd. pronájmů a prodejů, dschrei-
erova@mukrnov.cz.
Kam za kulturou
Kino Mír 70
www.kinomir.wz.cz
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 2 – fantasy. 
Pá 16.11. (17.30, 20.00), So 17.11.-Ne 18.11.  
(20.00), Po 19.11. (17.30, 20.00), Út 20.11. 
(17.30), St 21.11. (17.30, 20.00).  
ZVONILKA – TAJEMSTVÍ KŘÍDEL – ani-
movaný. So 17.11. (3D 15.30), Ne 18.11. (2D 
15.30).  
TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK 1 – fantasy. So 
17.11. -Ne 18.11. (17.30).
LOV LOSOSŮ V JEMENU – romantické dra-
ma. Bio Senior klub. Po 19.11. (15.00).  
PODIVUHODNÁ CESTA – Cesta na měsíc. 
Dokumentární, Francie. Filmový klub. Út 
20.11. (20.00).  
NA DIVOKÉ VLNĚ – drama. Čt 22.11.-Pá 
23.11. (17.45), So 24.11.-Ne 25.11. (20.00).
ATLAS MRAKŮ – drama USA. Filmový klub. 
Čt 22.11.-Pá 23.11. (20.00), So 24.11.-Ne 25.11. 
(17.00).    
HOTEL TRANSYLVÁNIE – animovaný. So 
24.11. (3D 15.00), Ne 25.11. (2D 15.00).  
VE STÍNU – kriminální ČR. Po 26.11.-St 
28.11. (17.45). 
SKYFALL – akční. Po 26.11.-St 28.11. (20.00). 
SEDM PSYCHOPATŮ – kriminální komedie. 
Čt 29.11.-Pá 30.11. (17.45), So 1.12.-Ne 2.12. 
(20.00). 
Koncertní síň sv. Ducha
SLAVNÉ FRANCOUZSKÉ ŠANSONY – 
Chantal Poullain (zpěv), Štěpán Markovič Trio. 
Pá 16.11. (19.00).   
B. HILPO VEISOVÁ, M. HILPO – koncert 
mladých úspěšných umělců (viola, klavír), dr-
žitelů ceny Sobre saliente. Čt 22.11. (19.00).   
BENEFIČNÍ KONCERT - Slezské diakonie Kr-
nov. Út 27.11. (18.00). 

V neděli 17. listopadu si připomínáme 
začátek konce vlády jedné strany v tehdejším 
Československu, dvacet tři let od listopadu 
1989, který je v české historii znám jako ,,sa-
metová revoluce“. Je to Den boje za svobodu 
a demokracii.

V říjnu 1989 naplánovala organizace 
Nezávislé studentské sdružení na 17. listo-
pad pietní akci k padesátému výročí uza-
vření českých vysokých škol nacisty. Akce 
se účastnilo několik tisíc studentů. Studenti 
byli napadeni na Národní třídě Veřejnou 
bezpečností. Byli surově zbiti obušky, cí-
lem bylo zabránit demonstrujícím dostat 
se z Národní třídy na Václavské náměstí. 
Tímto způsobem byla demonstrace rozptý-
lena. V následujících dnech se začala šířit 
mezi obyvatelstvem informace o brutálním 
zásahu bezpečnostních složek, což vedlo 
k aktivizaci obyvatelstva, které vyjadřovalo 
podporu studentům. Začaly se organizovat 
stávkové výbory, které vyžadovaly vyšetření 
a potrestání osob zodpovědných za tento 
zásah. 

V knize Revoluce objektivem Krnova-
né 1989-1990, která je fotografickou galerií 
sametové revoluce v Krnově, se dočteme, že 
do Krnova vtrhla revoluce trochu později. 
V týdnu po 17. listopadu vzniklo nezávisle 
na sobě několik izolovaný ,,buněk“ Občan-
ského fóra. Byl to týden, kdy krnovští komu-
nističtí pohlaváři honili po městě studenty, 
kteří přijeli do svého rodného města refero-
vat o stávce probíhající na všech vysokých 

školách v zemi. Byl to týden, kdy se všechny 
hlavní buňky spojily a společně připravily 
demonstraci na náměstí. Komunisté ale na 
stejném místě a ve stejný čas udělali svůj 
mítink a tak organizátoři Občanského fóra 
přesunuli demonstraci na prostranství před 
divadlo, kde se shromáždilo kolem pět tisíc 
lidí. Organizátoři první demonstrace a autoři 
prvního prohlášení Občanského fóra  Krnov 
přizvali k diskusi nekomunistické osobnos-
ti a tak se na veřejných jednáních postupně 
objevili ekolog Miloš Vyleťal, výtvarník Mi-
kuláš Rutkovský, učitel Miloš Olšanský, du-
chovní Milan Moletz, lékař Jiří Halíř, inže-
nýr Vilém Sýkora, architekt Vlastimil Zilich 
a další, z nichž se pak zvolil výbor Koordi-
načního centra Občanského fóra.  

Konec zimy 1990 se nese ve znamení 
vyjednávání a odchodu sovětské armády. 
Byla to chvíle Michaela Kocába, který jednal 
s veliteli okupační armády v Krnově. Jednou 
z prvních oblastí, které nepřátelské jednot-
ky opustily, bylo Krnovsko. Období první 
předvolební kampaně před prvními svo-
bodnými volbami se neslo v duchu sympatií 
Občanského fóra. Prvním demokratickým 
starostou Krnova se stal Bedřich Marek. 
Krnov navštívil  tehdejší ministr financí 
Václav Klaus. V roce 1993 přijel do Krnova 
prezident Václav Havel symbol Sametové 
revoluce a celoživotní bojovník za svobodu. 
Bc. Ludmila Nováková, historik-muzejní 
pedagog, Městské muzeum Krnov

Varhanářská škola oslaví 
dvacetiny nejen koncertem

Návštěvou koncertu podpoříte 
Poradnu rané péče Matana

Vepřo knedlo zelo je komedií, 
která vydatně polechtá bránici

Od sametové revoluce 
nás dělí už třiadvacet let 

U příležitosti svátku Halloween uspořádalo Městské informační a kulturní středisko Krnov 
5. listopadu ve Flemmichově vile Strašidelný podvečer. Na malé i velké čekala stezka odvahy 
plná strašidel, pod jejichž dohledem musely děti plnit nejrůznější úkoly, od hodu broukem do 
rakve po hledání ztraceného prstenu zakleté princezny. 

Martin Schindler 
na koncertě laureátů
Účast v prestižní klavírní soutěži Prague 
Junior Note 2012, která se konala v červnu 
letošního roku, přinesla žákovi Základní 
umělecké školy Krnov Martinu Schindle-
rovi z klavírní třídy Šárky Richterové vedle 
prvního místa také příležitost účinkovat 
na koncertě laureátů této soutěže, jímž byl 
20. října zahájen festival Krumlovské recitá-
ly. V hudebním sále Vlašského dvora v Čes-
kém Krumlově Martin Schindler vystoupil 
společně s dalšími deseti mladými klavíristy, 
kteří jsou považováni za republikovou kla-
vírní špičku. Mimořádný koncert, na němž 
zazněly W.A. Mozarta, B. Smetany, F. Chopi-
na, F. Mendelssohna-Bartholdyho, F. Liszta, 
B. Martinů, L. van Beethovena a jiných, na-
táčela také Česká televize.
Neprofesionální umělci
vystavují ve vile 
Městské informační a kulturní středisko 
Krnov a Muzeum Země Prudnické v rámci 
projektu Tvořivé Slezsko pořádají ve Flem-
michově vile od 17. listopadu Salón nepro-
fesionálních umělců. Na výstavu přihlásilo 
svá díla dvaadvacet umělců z Krnovska a tři 
z Prudniku, mezi vystavujícími budou také 
klienti Slezské diakonie. K vidění budou 
umělecké fotografie, paličkované šperky, 
vyřezávaný a kašírovaný Betlém, obrazy ma-
lované akrylem, oleji či pastelem, krajinky 
i portréty a další díla. Vernisáž výstavy se 
koná v pátek 16. listopadu v 17 hodin, výsta-
va bude přístupná do 9. prosince.  
Přednáška o Bauerovi
v domě U synagogy
V přednáškovém sále nedávno otevřeného 
spolkového domu „U synagogy“ na Souke-
nické ulici bude v pátek 16. listopadu v 18.00 
hodin pokračovat cyklus přednášek Zdeňka 
Házy ke 140. výročí narození krnovského 
rodáka, architekta Leopolda Bauera. Dru-

há přednáška má název Neznámý portrét 
a bude věnována, vedle několika zajímavostí 
v zápisu matričním o narození a křtu Leo-
polda Bauera, rovněž charakteristice deseti 
osob, které jako sudičky byly při narození 
a křtu dítěte přítomny a případně také smě-
rování Bauerovy životní pouti poznamenaly. 
Záhadolog poodhalí 
tajemství Třetí říše
Městská knihovna Krnov chystá na čtvrtek 
22. listopadu besedu s autorem knihy „Nej-
větší tajemství Třetí říše“ Milanem Zachem 
Kučerou. Známý záhadolog a badatel se po-
sluchačům pokusí poodhalit tajemství tzv. 
Anlage Riese, což jsou gigantické nacistické 
podzemní stavby na polském území, asi šest 
kilometrů od východočeských Janoviček. 
Beseda začíná v 18.00 hodin. 
Seminář základů šermu 
Společenství Severských pánů pořádá o ví-
kendu 16. až 18. listopadu další ze seminářů 
základů šermu. Zahájení je v pátek 16. lis-
topadu ve 20.00 hodin v tělocvičně „Kasi-
no“ na Albrechtické ulici (naproti věžáku). 
Nutný poplatek za tělocvičnu a zápisné činí 
celkem 250 korun. S sebou vlastní dřevěný 
nebo železný meč, spacák, jídlo, pohodlné 
sportovní oblečení. Zapůjčení meče mož-
né. Velmi skromné podmínky. Dotazy na 
z.ch.07@seznam.cz.
Světový den diabetu 
připomene koncert 
Dáša Nováková, Jožin z bažin, Prachovské 
skály, Jez a další hity budou znít v neděli 
18. listopadu Městským divadlem v podání 
jejich autora Ivana Mládka. Stane se tak na 
Benefičním koncertě pořádaném diabetolo-
gickou ambulancí MUDr. Tomáše  Edelsber-
gera u příležitosti Světového dne diabetu. 
Vedle Banjo bandu Ivana Mládka vystoupí 
také swingový Edelband. Vstupné na kon-
cert je 150 korun, diabetici mají padesáti-
procentní slevu. 
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Extrémní lyžování, zimní horolezec-
ké výstupy, snowboarding, skialpinismus, 
snow-kiting a další aktivity v zimní přírodě 
přinese do Krnova ve čtvrtek 29. listopadu 
Filmový festival zimních sportů - celove-
černí pásmo špičkových filmů, úspěšných 
na mezinárodních filmových festivalech. 
Šokující výkony a skvělé záběry budou moci 
zájemci zhlédnout od 17.00 hodin v neku-
řácké části hospody Pod obrazem v areálu 
krnovského zámku.

Devět filmů našlapaných úžasnými zá-
běry z hor Kanady, USA, Norska, Skotska 
a také z České republiky a Slovenska jistě 
nadchne a navnadí všechny krnovské vyzna-

vače zimních sportů a také ty, kteří se na ex-
trémní výkony ve sněhu a ledu raději dívají 
z tepla příjemné hospůdky. Hlavní program 
je sestaven z osmi filmů, které vyhrály řadu 
ocenění na zahraničních filmových festiva-
lech: All.I.Can; Baffin Babes; Tatry krásné, 
Tatry mé; Parallels; Scottish Ice Trip; Ultim8 
Separation a White Line. Spolupořadatelem 
Filmového festivalu zimních sportů je Nati-
onal Geographic Česko. 

Vstupenky za 50 korun si lze už nyní 
zakoupit v předprodeji v Turistickém in-
formačním centru na Hlavním náměstí, na 
místě budou stát 80 korun. Bližší informace 
na www.zimnifestival.cz.

Sníh, led a adrenalin ve filmu

Krátce
Prodejní výstava 
adventních věnců
K nadcházejícímu vánočnímu času neod-
myslitelně patří adventní věnec. V různých 
podobách bude k vidění na prodejní výstavě 
adventních věnců a vánočních dekorací, kte-
rá se koná od 28. listopadu ve Flemmicho-
vě vile na Hlubčické ulici. Výstava, kterou 
pořádá Městské muzeum Krnov, potrvá do 
5. prosince a přístupná bude denně včetně 
pondělí 3. prosince od 8.00 do 18.00 hodin. 
Vstupné zdarma. 
Předvánoční zastavení 
Město Krnov a Aktiv pro občanské zále-
žitosti zve občany Krnova na společenské 
setkání, jež  dostalo název Předvánoční 
zastavení. Uskuteční se v Koncertní síni sv. 
Ducha ve čtvrtek 6. prosince v 17.00 hodin 
a na programu má vystoupení žáků Základ-
ní umělecké školy Krnov, které doplní malé 
občerstvení spojené s ochutnávkou vánoční-
ho cukroví. Vstup zdarma.  
Vánoční jarmark na zámku 
Už jen dvakrát se v letošním roce otevřou 
vstupní dveře linhartovského zámku, popr-
vé se tak stane u příležitosti Vánočního jar-
marku, který příznivci Linhartovského zám-
ku pořádají v sobotu 1. prosince v době od 
9 do 16 hodin. K vidění i nákupu bude řada 
překrásných výrobků s vánoční témati-
kou od desítek řemeslníků z Čech, Moravy 
a Slezska, mezi jinými to budou adventní 
věnce, keramika, košíkářské zboží, šperky, 
malovaný textil, pedig, koření a bylinky, 
svíčky, med a včelí produkty nebo perníčky. 
Nebudou chybět ani zabíjačkové pochout-

ky, vánoční punč a pečené kaštany. Někteří 
vystavovatelé předvedou své umění naživo, 
děti i dospělí budou mít možnost poslat svá 
přání Ježíškovi prostřednictvím Ježíškovy 
pošty. Poslední možnost navštívit zámek 
v roce 2012 se nabízí v sobotu 8. prosince, 
kdy se zde bude konat Vánoční koncert. 
Soutěž o nejlepší
vánoční perníček
Matice slezská, odbor Krnov vyhlašuje sou-
těž O nejlepší krnovský perníček, která se 
bude konat ve středu 12. prosince od 16 ho-
din ve spolkovém domě Flemmichova vila 
u kina Mír. Každý soutěžící přinese s sebou 
asi 10 kousků perníčků, jež porota anonym-
ně ohodnotí a nejlepší tři odmění. Soutěž je 
spojena s posezením a povídáním ve spol-
kové kavárně. 
Cestou necestou 
s Miroslavem Donutilem
V Městském divadle Krnov vystoupí ve čtvr-
tek 6. prosince oblíbený herec a vypravěč 
Miroslav Donutil. V one man show „Cestou 
necestou“ provede diváky historkami ze své-
ho života, během představení zazní písnič-
ky ze zpívaných titulů Balada pro banditu, 
Písničky z provázku a Ten báječnej mužskej 
svět.
Adventní koncert
Obec Brantice a Římskokatolická farnost 
Brantice pořádají v sobotu 8. prosince 
v 15.00 hodin ve farním kostele v Branticích 
tradiční Adventní koncert, na němž vystou-
pí Ženský pěvecký sbor Krnov pod vedením 
Jany Hlaviznové. 
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Hudební slavnosti nabízí
řádnou porci klasiky

Krnovská maringotka letního
kina promítala na Slovensku

Letňák je poprvé digitální

taktujte paní Dagmar Kalivodovou, Slezská 
univerzita v Opavě, Olbrichova 25, Opava,  
tel. 553 684 811, 723 972 195, e-mail: dagmar.
kalivodova@slu.cz.
ČOI o prázdninách 
v Krnově neradí 
Česká obchodní inspekce Ostrava nebude v sr-
pnu zajišťovat na živnostenském úřadu Měst-
ského úřadu v Krnově výjezdní poradenskou 
službu pro občany z důvodu čerpání dovolené 
pracovníků ČOI. Nabízí však telefonickou po-
radenskou službu na tel. č. 596 912 621 (Ost-
rava) nebo 585 223 317 (Olomouc). Obnovení 
poradenské služby na živnostenském úřadu 
v Krnově plánuje na první úterý v září. 
Školní sportovní hřiště 
otevřeno i o prázdninách
Areál sportovního hřiště u základní školy 
na Janáčkově náměstí je v době letních prázd-
nin přístupný široké veřejnosti každý den 
od 10.00 do 20.00 hodin. Pod dohledem správ-
ce areálu je zde umožněno provozovat kopa-
nou, basketbal, volejbal, nohejbal, atletické 
disciplíny, zápasy v šachu, badminton, petang, 
stolní tenis a další sportovní aktivity. 
Po památkách Krnova
provede audioprůvodce
Turistické informační centrum Krnov nabízí 
turistům audioprůvodce po památkách Kr-
nova, který je prozatím nahrán jen v češtině. 
Pracovníci TIC Krnov přístroj včetně plánku 
s dvanácti zastaveními zapůjčují po složení 
vratné zálohy 300 korun a předložení občan-
ského průkazu, případně jiného dokladu to-
tožnosti. Doba zapůjčení průvodce je omezena 
od času vyzvednutí na tři hodiny. 
Výměna čipových karet na MHD  
V Turistickém informačním centru Krnov se 
budou až do konce září 2013 měnit všechny 
čipové karty na MHD. Nové čipové karty bude 
možno používat nejen pro MHD, ale také pro 
mimoměstskou a vlakovou dopravu v rámci 
celého Moravskoslezského kraje. Noví žadatelé 
o tuto čipovou kartu zaplatí za její vyhotovení 
130 korun, karta bude mít platnost šest let. 
K vyřízení žádosti je nutná fotografie, občan-
ský průkaz, v případě seniorů do věku 70 let 
potvrzení o důchodových dávkách  a v případě 
studentů a žáků od 15 let potvrzení o studiu či  
návštěvě školy. Provozní doba TIC Krnov je 
pondělí až pátek od 8.00 do 18.00 hodin, v so-
botu a v neděli od 9.00 do 13.00 hodin.
Europe Direct Bruntál:
vše o Evropské unii 
V Bruntále bylo 12. července slavnostně ote-
vřeno informační středisko Europe Direct 
(ED). Sídlí na adrese Dr. E. Beneše 1873/61, 
v budově bývalého Telecomu. ED Bruntál je 
součástí sítě informačních středisek Evropské 
unie, která 1. března 2013 zahájila svou činnost 
a jejímž provozovatelem je Institut pro regio-
nální rozvoj, o.p.s. Cílem střediska je poskyt-
nout snadný a bezplatný přístup k informacím 
o Evropské unii obyvatelům okresu Bruntál 
a Opava. Mezi nejvýznamnější poskytované 
služby se řadí: informační, poradenské a zpro-
středkovatelské služby; poskytování všeobec-
ných informací o Evropské unii; poradenství 
k praktickému využití informací o EU; služba 
odpovědí na e-mailové, telefonické a osobní 
dotazy; knihovna a studovna informační-
ho střediska; nabídka publikací a tiskových 
materiálů s tematikou EU; bezplatný přístup 
k internetu za účelem vyhledávání informací 
o EU; webové stránky orientované na pro-
blematiku EU; zprostředkování přednášek, 
seminářů, besed a informačních kampaní pro 
obce, školy, neziskové organizace a širokou 
veřejnost. Více informací o síti Europe Direct 
i středisku ED Bruntál naleznete na www.eu-
rope-direct.cz.
Ze zpráv  
městské policie 
www.mpkrnov.cz
Pokutu prý zaplatí 
z přídavků na děti
Na hluk a hlasitou hudbu si stěžovali městské 
policii obyvatelé bytového domu na Albrech-
tické ulici ve čtvrtek 18. července před půlnocí. 
Na svědomí je měli nájemníci, kteří se do domu 
právě nastěhovali. Že s nimi asi nebudou mít 
sousedé jednoduché soužití, se přesvědčili 
strážníci, kteří se je snažili ztišit. Nejdřív vůbec 
neotevřeli dveře a když už se konečně k tomu 
odhodlali, byli opilí a se strážníky se odmítali 
bavit s tím, že dopijí a doposlouchají hudbu, 
kdy se jim bude chtít, a pokutu zaplatí jakou-
koliv, ale až dostanou přídavky na děti. Navíc 
si strážníci všimli, že po bytě běhá malé dítě, 
které se během přítomnosti hlídky rozplakalo 
a hlasitě naříkalo. Kvůli rušení nočního klidu 
a pro podezření z ohrožení výchovy dítěte se 
případem bude zabývat přestupková komise. 
Hadi putovali do přírody 
Se zmijí i užovkou si museli strážníci poradit 
v pátek 19. července. K prvnímu hadovi, z kte-
rého se vyklubala užovka, vyjížděli na Měst-
skou ulici v 15.40 hodin. Přivolal je majitel 
zahrady, jehož manželka měla strach, aby 
had někomu neublížil. Se stejnou obavou se 
na městskou policii obrátil muž, který po 17. 
hodině objevil zmiji na psí loučce na Sídlišti 
pod Cvilínem. Oba plazy strážníci odchyti-
li do pytle a vypustili na bezpečném místě 
do volné přírody. 
Kam za kulturou
Kino Mír 70
www.kinomir.wz.cz
JÁ PADOUCH 2 2D, 3D – animovaný. Pá 
26.7.-Ne 28.7. (15.45).
STÁŽISTI – komedie. Pá 26.7. (18.00), So 
27.7.-Ne 28.7. (20.30).
WOLVERINE 3D, 2D – akční sci-fi. Pá 26.7. 
(20.30), So 27.7.-Ne 28.7. (17.45), Po 29.7.-St 
31.7. (20.30).

Spřádat si své sny. To je název výstavy ve Flemmichově vile, která byla zahájena vernisáží v pá-
tek 19. července a na níž do 25. srpna vystavují svá díla opavští umělci Rostislav Herrmann, 
Zdeňka Pavlíčková a Radoslav Tošenovský tvořící výtvarnou skupinu ITA. Spolu s nimi se 
představují jejich hosté, Hana Juřenová a krnovská výtvarnice Ivana Steiningerová. Kromě této 
výstavy je ve výstavních prostorách Městského muzea v Krnově k vidění expozice dobového ná-
bytku a výstava velkoformátových fotografií Acta non verba, na nichž fotograf Radovan Chvíla 
zachytil široký záběr aktivit Slezské diakonie.   

Eva Urbanová, jedna z nejvýznamnějších 
českých operních pěvkyň a sopranistek. 
Orchestr Národního divadla moravskoslez-
ského Ostrava řízený dirigentem Robertem 
Jindrou. Významný koncertní kytarista sou-
časnosti Lubomír Brabec. Jeden z nejúspěš-
nějších českých varhaníků Aleš Bárta. Sólis-
tka opery Slezského divadla v Opavě Ilona 
Kaplová. Učitelé a žáci Základní umělecké 
školy Krnov. Ti všichni budou na letošních 
Krnovských hudebních slavnostech, které se 
konají od 14. do 22. září, zastupovat klasic-
kou hudbu.

Na své si ale také přijdou příznivci jiných 
stylů. „Podařilo se nám získat například ka-
pely Buty, Vltava, Laura a její tygři, DESmod, 
Sto zvířat, Jananas, Bohouše Josefa s Burma 
Jones nebo také písničkáře Slávka Janouška 
a Luboše Vondráka a řadu dalších,“ řekla 
za pořadatele z Městského informačního 
a kulturního střediska Krnov jeho ředitel-
ka Kateřina Lindovská. Festival nabídne 
celkem devět samostatných koncertů, dvě 
hudební odpoledne na Hlavním náměstí, 
závěrečný galakoncert, hudební film a ško-
lám interaktivní program Hudební domeček 
a varhanní koncert. 

Aby lidé měli možnost navštívit co nejví-
ce akcí, jsou letos slavnosti o tři dny delší, 

potrvají celkem devět dnů. „Po zkušenos-
tech z minulých let jsme už nechtěli, aby 
se koncerty pořádané ve stejný den kryly. 
V jeden podvečer tak jsou maximálně dva 
koncerty, mezi nimiž je dostatečná časová 
prodleva, aby se posluchači v případě zá-
jmu mohli zúčastnit obou,“ vysvětlila ředi-
telka. Další novinkou jsou nové prostory 
pro konání koncertů. Už tradiční, jako je 
Městské divadlo, Koncertní síň sv. Ducha, 
Kofola Music Club, Bauerova kavárna nebo 
hotel Pepa, poprvé doplní Restaurace Bar-
bara a sál Základní umělecké školy Krnov 
na Hlavním náměstí. „Druhým rokem se 
koncert uskuteční také v kostele Narození 
Panny Marie konventu minoritů, který je 
alternativou k synagoze, kde se koncerty 
dříve konaly. Ta nyní prochází rekonstrukcí, 
ale počítáme s tím, že až bude znovu zpří-
stupněná veřejnosti, slavnosti se do ní vrátí,“ 
uvedla Kateřina Lindovská. 

Jednotlivé koncerty se liší nejen hudeb-
ním stylem, ale také výší vstupného. Za-
tímco na závěrečný galakoncert vstupenky 
stojí od 350 do 450 korun, řada koncertů je 
zdarma nebo za symbolické či dobrovolné 
vstupné. Předprodej vstupenek na placené 
koncerty začíná v Turistickém informačním 
centru v pondělí 12. srpna.        (dc)

KRNOVSKÉ HUDEBNÍ 
SLAVNOSTI 2013

14.-22. září 2013
Sobota 14. září

17.00 Pavel Nálepa (saxofon) a DJ Muflon
(Bauerova kavárna)

19.00 Vltava
(Kofola Music Club)

Neděle 15. září
19.00 Úvodní koncert ZUŠ Krnov

(Koncertní síň sv. Ducha)

Pondělí 16. září
16.00 Cvilíňa
(sál ZUŠ Krnov) 

20.00 Slávek Janoušek a Luboš Vondrák
(Restaurace Barbara)

Úterý 17. září
17.00 Čtyřflet

(Hotel Pepa)
20.00 Hlasy z nebes 
Ilona Kaplová (zpěv)

Katarina Jorda Kramolišová (zpěv)
Denisa Strnadová (klavírní doprovod)

Markéta Zahnašová (příčná flétna)
(Kostel Narození Panny Marie)

Středa 18. září
8.30 a 10.15 Varhanní koncerty pro školy

(Koncertní síň sv. Ducha)
17.00 Večer s šálkem jazzu 

Marie Veliká (zpěv)
Václav Strouhal (klavír)

(Hotel Pepa)
20.00 Metallica 

Some Kind of Monster
dokument plný hudby

(Kino Mír 70)

Čtvrtek 19. září
dopoledne - Hudební domeček

(SVČ Méďa)
19.00 Lubomír Brabec (kytara) 

Aleš Bárta (varhany)
koncert k 25. výročí Koncertní síně sv. Ducha

(Koncertní síň sv. Ducha)

Pátek 20. září
dopoledne - Hudební domeček

(SVČ Méďa)
14.00 - 22.00 Buty, Jananas, K2, 

Laura a její tygři, Hospital Dixie Band, 
AC/CZ (AC/DC revival)

(Hlavní náměstí)

Sobota 21. září
10.00 - 22.00 Hradišťan & Jiří Pavlica,  

Burma Jones & Bohouš Josef, 
DESmod, Marrow, Epy de Mye, 
Sto zvířat, Borra, Od podlahy, 

Boris - Bubenický orchestr Ivo Samiece,  
Dechový orchestr mladých ZUŠ Krnov

(Hlavní náměstí)

Neděle 22. září
19.00 ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT

EVA URBANOVÁ (zpěv)
orchestr Národního divadla 

moravskoslezského 
Ostrava, dirigent Robert Jindra 

(Městské divadlo)

Změna programu vyhrazena!
Předprodej vstupenek od 12. srpna v TIC Krnov

Mimořádný koncert 
světových hudebníků

V Koncertní síni sv. Ducha vystoupí v so-
botu 3. srpna vynikající profesionální hu-
debníci z Německa, rodina Heinze Hübnera 
a její přátelé. V první části koncertu, který 
začíná v 19.00 hodin, zazní klasická hudba 
českých a německých skladatelů, druhá po-
lovina bude zajímavým průřezem od salón-
ní hudby po jazz. Koncert se koná za podpo-
ry města Krnova a jeho pořadateli jsou ob-
čanské sdružení Flemmichova vila, Hudební 
sdružení Krnov a MIKS Krnov. Jeho výtěžek 
bude věnován na opravu kostela sv. Martina 
a zpřístupnění jeho vyhlídkové věže. 
Srpnová trojvernisáž 
na zámku Linhartovy

Lubomír Stýskala, krnovský výtvarník, 
recesista a karikaturista, ale také malíř, který 
podlehl kouzlu krajiny, představí svou práci 
v srpnu na zámku v Linhartovech. Kromě 
něj se ve stejný čas v zámeckých komnatách 
objeví obrazy malíře Zdeňka Kurečky, který 
pochází z Čeladné na Valašsku, ale novým 
domovem se mu stalo Město Albrechtice, 
fotografie trojanovického fotografa Aleše 
Foltýna a jeho polských kolegů. Výstavy za-
hájí v sobotu 3. srpna v 17.00 hodin trojver-
nisáž. Vedle výtvarných výstav jsou v zámku 
k vidění expozice legendární české staveb-
nice Merkur, loutek a marionet, známkové 
tvorby z Poštovního muzea Praha, psacích 
strojů a dřevěných hraček, expozice Afrika, 
Dětská galerie a další. Zámek je o prázdni-
nách otevřen v pátek, sobotu a v neděli vždy 
od 11.00 do 16.00 hodin.
Slavnostní mše k výročí
založení chrámového sboru

V kostele sv. Martina se v neděli 4. srp-
na v 10.00 hodin uskuteční slavnostní mše 
k oslavě 105. výročí založení Krnovského 
chrámového sboru. Společně s oslavencem 
vystoupí sólisté Lada Soukupová (Praha), 
Jiří Čep (Ostrava) a Štěpán Harasim (Brno). 

Hrát bude rodina Heinze Hübnera, která 
má kořeny v Krnově a přímou souvislost 
s historií Krnovského chrámového sboru, 
a její přátelé, dirigovat bude Václav Mička. 
V symbolicky společném vystoupení Čechů 
a Němců budou  provedeny skladby Schu-
berta – Missa in G (1815), Mozarta – Lau-
date Dominum a Faurého – Pie Jesu. Mešní 
sbírka bude věnována na opravu kostela 
sv. Martina a zpřístupnění jeho vyhlídkové 
věže.
Promítej i ty!

Skvělé dokumenty věnované problemati-
ce lidských práv, uvedené na filmovém fes-
tivalu Jeden svět, budou k viděni i v Krnově. 
V rámci projektu Promítej i ty! je ve dnech 
3. až 6. srpna uvede občanské sdružení 
Flemmichova vila. Filmy budou promítá-
ny v přednáškové místnosti Spolkového 
domu u kina Mír vždy od 20 hodin. Vstup 
je zdarma. Program: So 3. 8. Barmský vi-
deožurnál - dánský dokument/videožurnál 
popisuje události v Barmě v září roku 2007 
během boje proti totalitní moci; Ne 4. 8. Bě-
loruský sen - dokument zachycuje praktiky 
totalitního aparátu v Bělorusku během zma-
nipulované „svobodné volby“ v roce 2010;  
Po 5. 8. Vzdám to až zítra - dokument sledu-
jící třináct let procesu Paca Larranagy, od-
souzeného k trestu smrti za čin, který s nej-
větší pravděpodobností nespáchal; Út 6. 8. 
Hlad - dokument popisuje život komunit ze 
tří kontinentů, které jsou ovlivněny změna-
mi 21. století. Všechny filmy jsou v původ-
ním znění s českými titulky.
Poprocková ikona Věra 
Špinarová opět v Krnově

Na počátku července byl v Turistickém 
informačním centru na Hlavním náměstí 
zahájen předprodej vstupenek na podzimní 
koncert Věry Špinarové. Jedna z nejvýraz-
nějších osobností českého popu a rocku vy-
stoupí v Městském divadle v Krnově 21. lis-
topadu společně s bandem Adama Pavlíka.  

Prázdninovou atrakcí ve slovenském Raj-
ci bývá Letní kino pod hvězdami, které 
nabízí výhradně české filmy. Do Rajce je 
i s promítací maringotkou přiváží Městské 
informační a kulturní středisko (MIKS) 
Krnov, které na pořádání letního kina spo-
lupracuje s tamním kulturním střediskem 
již čtvrtý rok. 

Letos byla promítací maringotka na ra-
jeckém Náměstí SNP od 17. do 21. července  
a  návštěvníci si mohli vybrat z filmů Okres-
ní přebor, Signál, Tady hlídám já, Svatá čtve-
řice a Líbáš jako ďábel. „Počasí letnímu kinu 
přálo, což se projevilo na návštěvnosti. Ta 
čítala každý den 300 až 350 diváků,“ uvedla 
ředitelka MIKS Kateřina Lindovská.    

Základ spolupráce mezi krnovským a ra-
jeckým kulturním střediskem byl položen 
před třemi lety, tedy ještě v době, než obě 
města v září 2010 podepsala partnerskou 
smlouvu. Střediska tehdy realizovala společ-
ný projekt „Prameny kultury a tradic“, díky 
němuž se na krnovském Tradičním jarmar-
ku představili raječtí řemeslníci a hudební-
ci, a ti krnovští se zase zúčastnili Ladislav-
ských hodů v Rajci. Součástí projektu byla 
také akce Letní kino pod hvězdami, během 
níž byly v Krnově představeny slovenské 
a v Rajci české filmy. „V dalších letech už letní 
kino nebylo součástí žádného projektu, přesto 

je do Rajce pro velký úspěch každoročně zvá-
no,“ dodala ředitelka.

Historicky druhý společný projekt, 
na němž střediska spolupracují, se uskuteční 
letos na  podzim. Má název „Od tradičních 
řemesel k novým technikám“ a jeho součástí 
jsou dva pětidenní rukodělné kurzy pro cel-
kem čtyřicet dětí z obou měst. „Jeden kurz 
se uskuteční v Krnově a druhý v Rajci. Děti 
se během nich přiučí starším řemeslům, jako 
jsou drátkování, tkaní, leptání skla nebo ple-
tení z papíru, seznámí se s novými technika-
mi, například malováním na sklo, enkausti-
kou či malováním mandal, poznají také okolí 
obou měst a věříme, že v neposlední řadě 
prolomí jazykovou bariéru, která s generační 
obměnou mezi Čechy a Slováky vzniká,“ řek-
la Kateřina Lindovská. 

Projekt podpořila Evropská unie z Ope-
račního programu Přeshraniční spolupráce 
Slovenská republika-Česká republika, pro-
střednictvím Fondu mikroprojektů Regionu 
Bílé Karpaty.

Spolupráce mezi subjekty z Krnova a Raj-
ce se ale koná i mimo společné projekty. 
Důkazem je kromě letního kina každoroční 
účast Rajeckých na festivalu 70mm filmů 
KRRR! nebo žáků Základní umělecké školy 
Krnov na mezinárodní soutěži Rajecké hu-
dební jaro. 

Kdo se letos těšil na letní kino se zvukem 
klasické promítačky, je zklamán. Potěšení 
naopak neskrývají příznivci filmových novi-
nek. Městské informační a kulturní středis-
ko Krnov si totiž zapůjčilo digitální projekč-
ní techniku, což mu umožňuje uvést pod 
širým nebem nejnovější filmy. Do konce 

prázdnin to bude třeba česká komedie Alice 
Nellis Revival, životopisný film o slavném 
pianistovi a baviči Valentinovi Liberacem 
Liberace! nebo animované filmy Já padouch 
2 a Univerzita pro příšerky. Vstup do letní-
ho kina je přes vestibul kina Mír 70, kde se 
v pokladně kupují vstupenky.
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Velká cena Krnova 
v boxu hledá sponzory
Boxeři z České republiky, Slovenska, Pol-
ska, Německa a Rakouska projevili zájem 
o účast na jubilejním 10. ročníku Velké ceny 
Krnova v boxu, který připravuje Sdružení 
úpolových sportů Boxing Elfe Krnov. Me-
zinárodní turnaj se uskuteční 5. a 6. října 
a představí se na něm boxeři v kategorii ju-
niorů v šesti váhových kategoriích. Zajistit 
tak velkou akci je náročné organizačně i fi-
nančně a proto Sdružení úpolových sportů 
Boxing Elfe Krnov hledá sponzory. Zájem-
cům, kteří by chtěli podpořit léty prověřené 
a divácky atraktivní klání, poskytne více in-
formací Jaroslav Morbitzer, e-mail: jar.mor-
bitzer@seznam.cz, tel. 731 138 172. 

Co kámen, to tragický osud

Co je Stolpersteine 
Stolpersteine je složenina německých 

slov stolpern (klopýtnout, škobrtnout) 
a stein (kámen). Název vyjadřuje sílu pří-
běhu, který se za každým ze Stolpersteinů 
skrývá a nedovoluje ho  minout a pokra-
čovat v chůzi. Naopak  nás nutí zastavit se 
a symbolicky se sklonit před obětí, jejíž 
jméno je na kostce vyraženo.

OSAMĚLÝ JEZDEC – akční/dobrodružný. 
Po 29.7.-St 31.7. (17.30).
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 2D, 3D – ani-
movaný. Čt 1.8.-St 7.8. (15.45). 
DRSŇAČKY– komedie. Čt 1.8.-Pá 2.8. (17.45), 
So 3.8.-Ne 4.8. (20.00). 
V ZAJETÍ DÉMONŮ – horor. Čt 1.8.-Pá 2.8. 
(20.00), So 3.8.-Ne 4.8. (17.45).
PACIFIC RIM - ÚTOK NA ZEMI 2D, 3D – 
akční sci-fi. Po 5.8.-St 7.8. (17.45). 
REVIVAL – komedie ČR. Po 5.8.-St 7.8. 
(20.15).
ŠMOULOVÉ 2 2D, 3D – animovaný. Čt 8.8.-St 
14.8. (15.45). 
LIBERACE! – životopisné drama. Čt 8.8.-Pá 
9.8. (18.00), So 10.8.-Ne 11.8. (20.15).   
RED 2 – akční. Čt 8.8.-Pá 9.8. (20.15), So 10.8.-
Ne 11.8. (18.00). 
Letní kino
www.kinomir.wz.cz
REVIVAL – komedie ČR. Pá 26.7. (21.15). 
MUŽ Z OCELI – akční/dobrodružný. So 27.7.-
Ne 28.7. (21.15). 
STÁŽISTI – komedie. Po 29.7. (21.00). 
SVĚTOVÁ VÁLKA Z – akční sci-fi horor. Út 
30.7.-St 31.7. (21.00). 
HURÁ NA FRANCII – komedie. Čt 1.8.-Pá 
2.8. (21.00). 
REVIVAL – komedie ČR. So 3.8.-Ne 4.8. 
(21.00).
R.I.P.D.- URNA: Útvar rozhodně neživých 
agentů – akční sci-fi. Po 5.8.-Út 6.8. (21.00).  
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY – animovaný. 
St 7.8. (20.45). 
ROZKOŠ V OBLACÍCH – komedie. Čt 8.8.-Pá 
9.8. (20.45). 
Koncertní síň sv. Ducha
BENEFIČNÍ KONCERT rodiny Heinze Hüb-
nera – vystoupí krnovský rodák Heinz Hübner 
spolu s manželkou a třemi dětmi, kteří jsou 
profesionálními muzikanty, a dalšími hostují-
cími hudebníky. Koncert je benefiční, výtěžek 
je určen na opravu kostela sv. Martina. So 3.8. 
(19.00). 
Městské muzeum 
Flemmichova vila, Hlubčická ul.
ACTA NON VERBA – výstava velkoformáto-
vých fotografií o vztazích, lásce a porozumění 
- Slezská diakonie. Výstava potrvá do 4.8.
SPŘÁDAT SI SVÉ SNY – výstava opavské 
výtvarné skupiny ITA, kterou tvoří Rostislav 
Hermann, Zdeňka Pavlíčková a Radoslav To-
šenovský, a jejích hostů, Hany Juřenové a kr-
novské výtvarnice Ivany Steiningerové. Výsta-
va potrvá do 25. 8.
Zahrada Flemmichovy vily 
Hlubčická 20 
WAGON - vystoupení krnovské country ka-
pely. Prodej občerstvení - grilované speciali-
ty, nealkoholické a alkoholické nápoje, pivo  
apod. Vstupné 20 Kč. Koncert se koná pouze 
za příznivého počasí. Pá 26.7., Pá 16.8. (18.00-
21.30).
Městská knihovna
www.knihkrnov.cz
Soukenická ul.
OSÍDLENÍ CVILÍNA OD PRAVĚKU 
PO STŘEDOVĚK – výstava zachycuje průřez  
historickými událostmi dotýkajícími se vý-
znamné krnovské lokality.
Zámek Linhartovy 
http://zameklinhartovy.cz/
TROJVERNISÁŽ – výstavy obrazů Lubo-
míra Stýskaly (Krnov) a Zdeňka Kurečky  
(Město Albrechtice) a výstavy fotografií Aleše 
Foltýna (Trojanovice) a autorů z Polska. So 3.8. 
(17.00). 
STÁLÉ EXPOZICE - legendární česká staveb-
nice Merkur, loutky a marionety, známková 
tvorba z Poštovního muzea Praha, psací stroje 
a dřevěné hračky, expozice Afrika, Dětská ga-
lerie, keramika Jana Kutálka, historie křesťan-
ství, šicí stroje a další. Otevřeno Pá-Ne (11.00-
16.00). 
Sport
Informace o utkáních a dalších sportovních 
akcích najdete ve Sportovním kalendáři 
na rok 2012 na www.krnov.cz, odkaz Sport.
Koupaliště
Za příznivého počasí otevřeno denně od 9.00 
do 19.00 hodin.  
Bazén, sauna
Po dobu letních prázdnin krytý bazén a sauna 
uzavřeny. 
Klub českých turistů
www.kctkrnov.cz
So 27.7. Žulová - Boží hora - Černá Voda - Vá-
penná. Odjezd 7.08 hod. Hl. nádr. ČD Krnov. 
So 10.8. Žulová - Nýznerovské vodopády  
(překvapení) - sedlo Peklo - Špičák - Skoro-
šice - Žulová. Odjezd 7.08 hod. Hl. nádr. ČD 
Krnov.

Jméno Povolání, 
rodinná vazba

Datum 
a místo 
narození

Datum 
a místo 
úmrtí

Adresa Místo pro 
Stolperstein

Ing. Josef 
Baar

zaměstnanec 
drah, předseda 
ŽNO Krnov

12. 10. 
1877, 
Příbor

Transport C 
- Praha, Lodž 
26. 10. 1941

7. 3. 1942, 
Lodž Nikolausstrasse

Mikulášská - 
před sídlem 
kriminálky

Margaret 
Baar, 
roz. 
Schafranek

manželka  
Ing. Josefa 
Baara

20. 1. 
1890, 
Krnov

Transport C 
- Praha, Lodž 
26. 10. 1941

26. 10. 1941 
Lodž Nikolausstrasse

Mikulášská - 
před sídlem 
kriminálky

Dr. 
Sigmund 
Langschur

profesor 
krnovské 
reálky

8. 6. 1884, 
Ronsperg

Transport AAo 
- Olomouc, 
Terezín  
8. 7. 1942

28. 7. 1942 
Baranoviči Oberring 30

Hlavní 
náměstí, 
chodník 
naproti 
vstupu 
do kavárny

Erna 
Langschur, 
roz. Kohn

manželka  
Dr. Sigmunda 
Langschura

3. 2. 1890, 
Krnov

Transport AAo 
- Olomouc, 
Terezín 8. 7. 
1942

28. 7. 1942 
Baranoviči Oberring 30

Hlavní 
náměstí, 
chodník 
naproti 
vstupu 
do kavárny

Moritz  
Jokl obchodník 30. 12. 

1865
23. 11. 1938 
Liptovský 
Mikuláš

Oberring

Hlavní 
náměstí, 
chodník 
naproti 
vstupu 
do kavárny

Fanny  
Jokl

manželka 
Moritze Jokla

27. 3. 
1870

1942 
Osvětim-
Birkenau

Oberring

Hlavní 
náměstí, 
chodník 
naproti 
vstupu 
do kavárny

Walter 
Löwin

obchodník  
s textilem

29. 10. 
1886, 
Krnov

Transport 
AAu - Praha, 
Terezín 27. 7. 
1942

4. 8. 1942 
Malý 
Trostinec

Tempelring 29
Soukenická, 
před 
internátem 
SŠP Krnov

Mathilde 
Löwin, roz. 
Fichmann

manželka 
Waltera 
Löwina

15. 11. 
1895, 
Vídeň

Transport 
AAu - Praha, 
Terezín 27. 7. 
1942

4. 8. 1942 
Malý 
Trostinec

Tempelring 29
Soukenická, 
před 
internátem 
SŠP Krnov

Dr. David 
Rudolfer

krnovský  
rabín

16. 6. 
1871, 
Oradea

Transport Ad 
- Brno, Terezín 
23. 3. 1942

14. 9. 1942 
Terezín Tempelring 7

chodník  
u vstupu do 
synagogy

Tomáš 
Rudolfer

vnuk 
krnovského 
rabína, 
syn Maxe 
Rudolfera

30. 11. 
1935, 
Krnov

Transport Cv - 
Praha, Terezín 
6. 3. 1943

23. 10. 1944 
Osvětim Tempelring 7

chodník  
u vstupu do 
synagogy

Anna 
Singer,  
roz. Kohn

manželka  
Dr. Bertholda 
Singera

28. 10. 
1886, 
Eidlitz bei 
Komotau

Transport 
AAe - Praha, 
Terezín  
20. 6. 1942

14. 7. 
1942 Malý 
Trostinec

Tempelring 7
chodník  
u vstupu do 
synagogy

Helene 
Singer

dcera  
Dr. Bertholda 
Singera

27. 11. 
1914, 
Krnov

Transport 
AAe - Praha, 
Terezín 20. 6. 
1942

14. 7. 
1942 Malý 
Trostinec

Tempelring 7
chodník  
u vstupu do 
synagogy

Iniciátorem pokládání Kamenů zmizelých v Krnově je Němec Horst Kaller (vlevo), který se 
v Krnově narodil. Před sedmi lety se osobně setkal s jiným krnovským rodákem, Hugo Langshu-
rem (vpravo) z Kanady, jehož rodiče zavražděné v koncentračním táboře v Baranoviči připo-
mínají dva Stolpersteiny umístěné na Hlavním náměstí, naproti vstupu do Městské kavárny. 

Dvanáct mosazných destiček s dvanácti 
jmény obětí holocaustu z Krnova polo-
žil v pátek 19. července do chodníků před 
domy, v nichž žili, německý umělec Gunter 
Demnig. Takzvané Kameny zmizelých se 
nacházejí u sídla kriminální policie na Mi-
kulášské ulici, naproti vstupu do Městské 
kavárny na Hlavním náměstí, před interná-
tem Střední školy průmyslové na Soukenic-
ké ulici a u vstupu do synagogy. 

Gunter Demnig přišel s připomínkou 
památky obětí nacistické genocidy za dru-
hé světové války formou Stolpersteinů, 
což je dlažební kostka deset krát deset 
centimetrů, na jejímž povrchu je uvedeno 
jméno s místem zavraždění a je umístěná 
v dlažbě chodníku před domem, v němž 
nacisty zavražděný člověk naposledy bydlel,  
v 90. letech a dodnes všechny kameny ne-
jen vyrábí, ale také osobně po celé Evro-
pě pokládá. „Všichni víme, kde osudy těch 
lidí končily, avšak miliony obětí a název 
Osvětim jsou pro nás vzdálené pojmy. Chtěl 
jsem, abychom si uvědomili, kde a jak pří-
běhy holocaustu začaly, abychom si na ty 
spoluobčany vzpomněli v místech, kde žili,“ 
řekl při pokládání v Krnově Gunter Dem-

nig. Po celé Evropě je Stolpersteinů už přes  
40 tisíc. V Moravskoslezském kraji se obje-
vily nejprve v Ostravě, loni přibyly v Čes-
kém Těšíně a letos v Příboře a Krnově.

Že se tak stalo i v našem městě, je záslu-
hou potomka odsunutých obyvatel Krnova, 
Němce Horsta Kallera, který v současné 
době v Krnově žije. „Kameny jsem poprvé vi-
děl před lety v Ostravě a hned mě napadlo, že 
něco takového by bylo dobré udělat i v Krno-
vě. Navíc pro mě jako Němce a člověka, který 
se v Krnově narodil, je velmi důležité připo-
menout oběti holocaustu,“ zdůvodnil svou 
iniciativu Horst Kaller. Jeho záměr podpo-
řilo občanské sdružení Krnovská synagoga 
i rodiny pozůstalých a souhlasili s ním také 
zastupitelé. „O zapojení Krnova do sítě měst, 
v nichž jsou Stolpersteiny umístěny, jsme jed-
nali v minulém roce. Proběhla diskuse v radě 
města i v zastupitelstvu a myšlenka získala 
širokou politickou podporu. Jsem tomu velmi 
rád, protože Stolpersteiny nám pomohou ne-
zapomenout na naši mnohdy pohnutou his-
torii. Připomínané oběti holocaustu a nacis-
tických zločinů jsou Krnované, kteří často zá-
sadním způsobem ovlivnili vývoj a rozmach 
našeho města na počátku 20. století a tím jej 
vlastně „tvarovali“, uvedl místostarosta Kr-
nova Michal Brunclík. 

V první fázi bylo v Krnově umístěno dva-
náct destiček ve čtyřech lokalitách. „Dva-
náctka symbolizuje 12 izraelských kmenů, 
tedy úplnost. Obětí šoa totiž bylo jen v Kr-
nově na tři stovky. Byly součástí německoja-
zyčné komunity, ale zároveň velmi oddanými 
Čechoslováky. Většina židovských chlapců, 
narozených v Krnově ve 30. letech, dosta-
la při obřízce jméno Tomáš, po prezidentu 

Masarykovi. Čtyři místa, kam budou nyní 
destičky instalovány, symbolizují čtyři svě-
tové strany, do nichž se rozutekli ti, kteří ho-
locaustu unikli,“ řekl koordinátor projektu 
v Krnově Pavel Kuča. Cena jedné destičky 
je 120 eur a všechny zaplatili soukromí dár-
ci: Horst Kaller, Hugo Langshur (Kanada), 
Margaret Baar (Kanada), MUDr. Ludmila 
Kučová, Margita Doležalová, Pavel Kuča, 

MUDr. Eva Pončová, Jan Stejskal a Gideon 
Jokl (Izrael). 

Občanské sdružení Krnovská synagoga 
hodlá v pokládání Stolpersteinů pokračovat 
i příští rok. „Pro krnovské Stolpersteiny byl 
zřízen speciální účet. Chce-li někdo podpořit 
vznik dalších destiček paměti, nechť se obrátí 
na ekonoma sdružení Jana Stejskala,“ uza-
vřel Pavel Kuča.         (dc)

Tragický osud krnovských Židů připomí-
nají v ulicích Krnova Stolpersteine – Kame-
ny zmizelých. Destiček je prozatím dvanáct. 
Mezi dvanácti jmény jsou také: 

• Dr. Sigmund Langschur
(8. 6. 1884 - 28. 7. 1942, Baranoviči) 
• Erna Langschur
(3. 2. 1890 - 28. 7. 1942, Baranoviči) 
Dr. Sigmund Langschur vyučoval na kr-

novském gymnáziu (vyšší reálka) německý 
a francouzský jazyk a stenografii v letech 
1909-1938. Působil i v představenstvu ži-
dovské náboženské obce Krnov a patřil k vý-
znamným kulturním osobnostem Krnova. 
V roce 1942 byl deportován do koncent-
račního tábora Terezín, a později do tábora 
Baranoviči, kde byl s manželkou zavražděn. 
Syn dr. Langschura, Hugo Langschur dnes 
žije v Kanadě. 

• Moritz Jokl
(30. 12. 1865 - 23. 11. 1938, 
Liptovský Mikuláš) 
• Fanny Jokl
(27. 3. 1870 - 22. 9. 1942, Osvětim)
Rodina Joklových vlastnila dnes již nee-

xistující dům na tehdejším Horním náměs-
tí 29 naproti Městské kavárně, kde je dnes 
travnatá plocha. „Po podepsání Mnichovské 
dohody, bylo mi jeden a půl roku, se naše 
rodina rychle sbalila a odjela do Liptovského 
Mikuláše. Můj dědeček Moritz po cestě dostal 
infarkt a zemřel, je pochovaný na židovském 
hřbitově v Liptovském Mikuláši,“ zavzpomí-
nal Gideon Tomáš Jokl při loňské návštěvě 
Krnova. Gideon Tomáš Jokl se narodil 7. 
března 1937, tedy v den posledních naroze-
nin Tomáše Garrigua Masaryka, v krnovské 
nemocnici. Dodnes uchovává německy psa-
ný dopis sekretářky prezidenta Masaryka, 
v němž jeho otci sděluje, že pan prezident 
souhlasí, aby svému synovi dal jméno To-
máš na jeho počest. Z Liptovského Mikuláše 
se jeho rodičům spolu s ním podařilo vystě-
hovat do tehdejší britské Palestiny. Většina 

rodiny však zůstala ve střední Evropě a byla 
zavražděna nacisty.

• Dr. David Rudolfer 
(16. 6. 1871 - 14. 9. 1942, Terezín)
Druhý a poslední krnovský rabín. Jako 

rabín působil od roku 1901, v Krnově však 
až od září roku 1907, po odchodu Ansel-
ma Anschlowitze do důchodu. Stejně jako 
jeho předchůdce Anselm Anschlowitz vy-
učoval náboženství děti z židovských rodin 
- žáky místních škol, včetně vyšší reálky, 
kde působil jako učitel náboženství v letech 
1907-1924. Na vyšší reálce studovaly i děti 
dr. Rudolfera – syn Max (maturita 1922) 
a dcera Hanna (maturita 1926). Na přelomu  
19. a 20. století provedl David Rudolfer pře-
pis hebrejských nápisů ze starého židovské-
ho hřbitova v Osoblaze. Manželka rabína 
Rudolfera zemřela ještě před začátkem války 
a byla pohřbena na krnovském židovském 
hřbitově, náhrobek byl zlikvidován v osm-
desátých letech. Stejně jako velká část členů 
židovské náboženské obce zahynul David 
Rudolfer v koncentračním táboře, kam byl 
v roce 1942 deportován z Brna. Syn rabína, 
Max Rudolfer, se zachránil před nacisty emi-
grací do Palestiny.

• Tomáš Rudolfer
(30. 11. 1935 - 23. 10. 1944, Osvětim)
Vnuk posledního krnovského rabína Da-

vida Rudolfera. „Tomášovi rodiče Max a Ilka 
Rudolferovi utekli v roce 1939 do tehdejší brit-
ské Palestiny, což byl projekt riskantní a nezá-
konný. Britové totiž velkému množství prcha-
jících Židů přestali vydávat vstupní víza a je-
jich vstup do Palestiny zakázali. Proto rodiče 
nechali Tomáše s dědou v Brně, kam utekli 
z Krnova po Mnichovu. Po válce se manžel-
ství Maxe a Ilky v důsledku pocitů viny rozpa-
dlo. Max se podruhé oženil. Jeho dcera Naava 
Kahana žije v kibucu Givat Chajim Meuchad 
a vlastní i jad - ukazovátko na Toru - svého 
pradědy Mosese Rudolfera, který byl posled-
ním rabínem v Osoblaze,“ řekl Pavel Kuča.  

Všichni, pro něž je důleži-
té zdraví, kondice a duševní 
rovnováha, by neměli propá-
snout kurz Nordic Walkingu 
- dynamické chůze s holemi, 
který se bude konat v sobo-

tu 7. září v zahradě Střediska volného času 
Méďa pod vedením akreditované cvičitelky 
Lenky Sehnalové. Kurz je součástí krnov-
ského programu Evropského týdne mobili-
ty a v rámci kampaně „Krnov – město pro 
člověka“ jej pořádá Iniciační skupina Místní 
agendy 21 Krnov.

„Účastníci kurzu budou rozděleni do dvou 
maximálně třicetičlenných skupin. Pro 
první skupinu se lekce uskuteční dopoled-
ne od 10.00 do 12.00 hodin, druhá se sejde 
po obědě, v době od 13.00 do 15.00 hodin. 
K zapůjčení budeme mít přibližně patnáct 
kusů holí, proto by bylo dobré, aby si účast-
níci, kteří mají tu možnost, přinesli na kurz 
vlastní,“ řekla za pořadatele akce Rostislava 
Rollerová. Podmínkou účasti bude zakoupe-
ní vstupenky v hodnotě třiceti korun v Tu-

ristickém informačním centru na Hlavním 
náměstí. Jejich předprodej začíná 13. srpna. 

Nordic Walking, který je vhodný téměř 
pro všechny věkové a výkonnostní sku-
piny, je často označován jako „zdravotní 
sport“. Tato intenzivní chůze v přírodě, 
doplněná strečinkovou rozcvičkou a dosta-
tečným přísunem tekutin působí blahodár-
ně na psychiku člověka, odbourává stres, 
napomáhá vyplavování toxických látek 
z těla, lepším okysličováním mozku zdo-
konaluje paměť, pomáhá regulovat hmot-
nost, je prevencí vzniku chorob oběhového 
a pohybového aparátu, cukrovky a zmír-
ňuje průběh například nemocí  srdečních, 
kloubů, vysokého krevního tlaku, astmatu.  
Kurz severské chůze je první akcí letošní-
ho Evropského týdne mobility v Krnově. 
Následovat bude Běh naděje (10. 9.) - ce-
lorepubliková sportovně společenská hu-
manitární akce, jež je inspirovaná a volně 
navazuje na Běh Terryho Foxe, Den ote-
vřených zahrad a sportovišť (15. 9.), Den 
orientace v přírodě (24. 9.), Den bez aut, 

který nabídne projížďku na in-line bruslích 
po kvalitních asfaltových cestách v centru 
města s vyloučením automobilové dopravy  
(28. 9.), skautská cestovatelská soutěž ote-
vřená veřejnosti Křížem krážem Českou 
republikou, v níž jde o co největší počet 
ujetých kilometrů vlakem během jednoho 
dne (28. 9.) a mezinárodní iniciativa Walk 
to School neboli Do školy po svých (8. 10.). 
„Součástí programu bude také přednáška 
na téma ovzduší pro žáky základních škol. 
Letošním sloganem Evropského týdne mobi-
lity totiž  je Čistý vzduch – je to na nás,“ řekla 
koordinátorka kampaně „Krnov – město 
pro člověka“ Jana Vágnerová.

Evropský týden mobility je kampaň pro 
občany měst a obcí, která má za cíl upozor-
nit na problémy se stále narůstající auto-
mobilovou dopravou a zároveň nabídnout 
možnosti a výhody alternativních druhů 
dopravy. V mnohých evropských městech 
už dnes můžeme vidět, že prostor v ulicích 
patří nejen autům, ale také chodcům, cyklis-
tům a veřejné dopravě. A k rozšíření tohoto 

trendu do dalších měst má Evropský týden 
mobility pomoci. Letošním sloganem „Čistý 
vzduch – je to na nás“ chce kampaň zvýšit 
povědomí o znečišťování ovzduší díky au-
tomobilové dopravě ve městech. Je proka-
zatelné, že znečišťování ovzduší automobily 
způsobuje vážné dýchací potíže a dokonce 
i předčasnou smrt. Evropská města a obce 
jsou proto vyzvány k tomu, aby daly obča-
nům díky lepšímu řízení a plánování měst-
ské dopravy a zavedení tzv. „zdravých“ do-
pravních prostředků větší možnost a prostor 
k tomu, aby nechali svá auta doma a namís-
to toho využili městskou hromadnou dopra-
vu nebo jinou alternativu.        (dc)

Evropský týden mobility zahájí lekce severské chůze

Hlasujte pro město Krnov
Město Krnov se přihlásilo do úspěšné 

občanské Ankety společenské odpovědnos-
ti ČR a SR 2013, jejímž cílem je zviditelnit 
společnosti a jiné subjekty, jež vnímají od-
povědnost k lidem, kvalitě, zaměstnancům 
nebo prostředí. Hlasování probíhá na www.
institutso.com.


