
Rekonstrukce parku 
vstoupila do druhé třetinyU 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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Další kontejnery na textil 

Město vybuduje nový chodník 
a odstavné plochy pro auta

Připomínkování střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb 

Radnice i synagoga patřily 
po tři dny rodákům z Izraele

Odbor správy majetku 
města sděluje
Nabídka prodejů pozemků, bytů, nemovi-
tostí 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.
Záměr prodeje in-line překážek 
Město Krnov vyhlašuje záměr prodeje in-line 
překážek: rozjezdová stěna Bank, rozjezdová 
stěna Radius, překážka Pyramida, překážka 
Grind Box. Základní konstrukce ramp je z pro-
filu jäkl a  je pozinkovaná. Ostatní části jsou 
dřevěné. Zábradlí je vyrobeno ze smrkových 
desek. Potřebná technická dokumentace je 
k dispozici na odboru školství, kultury a spor-
tu. Kupní cena je stanovena na  75  591 Kč vč. 
DPH. V případě více zájemců proběhne prodej 
formou obálkové metody. Zájemci o koupi do-
ručí svou žádost do podatelny MěÚ v Krnově 
nebo zašlou poštou na  adresu: Město Krnov, 
Odbor školství, kultury a  sportu – Erika Go-
ttwaldová, Hlavní náměstí 1, 794  01 Krnov. 
Uzávěrka pro příjem žádostí je 6. 11. 2013. Po-
drobnější informace: odboru školství, kultury 
a  sportu, Hlavní náměstí 34 (budova naproti 
radnice), kancelář č. 418 – Erika Gottwaldo-
vá, tel: 554  697  418, e-mail: EGottwaldova@
mukrnov.cz.
Záměr prodeje pozemku
Město Krnov zveřejňuje záměr prodeje pozem-
ku parc. č. 1519 (26 m2) v k. ú. Krnov-Horní 
Předměstí, obec Krnov, ulice Cechovní. Prodej 
bude uskutečněn za cenu 400 Kč/m2 + náklady 
spojené s převodem. Jedná se o pozemek pod 
garáží. 
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  souvis-
losti s  užíváním bytu. Prohlídka bytu: klíče 
od  bytu možno zapůjčit po  dohodě s  techni-
kem p. Heinrichem, tel. 554 697 426. Platnost 
nabídky: do  22. 10. 2013. Řízení obálkovou 
metodou: 23. 10. 2013 v 15.00 hod., MěÚ Kr-
nov, Hlavní nám. 34, 2. patro, zasedací míst-
nost. Občanský průkaz s  sebou! Informace: 
p. Schreierová, tel. 554 697 444, odd. pronájmů 
a prodejů, dschreierova@mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 14, Albrechtická 162, vel. 1+1, 42,20 
m2 vč. sklepa, 4. podlaží. Nájem (35 Kč/m2) 
1.511 Kč, služby (1 osoba) 1.650 Kč (+ 410 Kč 
každá další os.), celkem 3.161 Kč/měsíc/1 os. 
Prohlídka bytu: klíče od bytu možno zapůjčit 
po  dohodě s  technikem p.  Heinrichem, tel. 
554 697 426. Platnost nabídky: do 28. 10. 2013. 
Tiskopis žádosti a  informace: odd. pronájmů 
bytů, MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, p. Surmová, 
tel. 554 697 424, ssurmova@mukrnov.cz. 
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Především na počasí bude záležet, kam až 
letos postoupí práce na rozsáhlé rekonstruk-
ci Smetanových sadů, která zahrnuje obno-
vu komunikací, instalaci nového veřejného 
osvětlení, vodovodních přípojek a  šachet, 
výměnu mobiliáře a  také úpravu význam-
ných míst v  nejstarším a  největším parku 
v Krnově. 

V současné době již je vydlážděná a vyas-
faltovaná hlavní komunikace od  gymnázia 
po  základní školu na  Smetanově okruhu, 
pokračují práce na  cestě od  ulice Petrovic-
ké po dětské hřiště a byla zahájena výstavba 
autobusové zastávky před základní školou 
na Dvořákově okruhu. „Do konce roku by se 
pak měla ještě stihnout hrubá stavba altánu 
v blízkosti květinového parteru a řeckého pa-
mátníku, výstavba schodů u  sochy Bedřicha 
Smetany spolu s  úpravou jejího okolí, vy-
dláždění a vyasfaltování páteřní komunikace 
od ulice Petrovické po dětské hřiště s kohou-
tem, úprava okolí Neptunovy kašny bez zavla-
žování a dokončíme plochu kolem památníku 
před gymnáziem, kde je již osazena vsakova-
cí galerie a základ fontány,“ uvedl Georgios 
Bazakas z  investičního oddělení. „Skutečný 
rozsah prací ale bude záviset na počasí,“ do-

dal s tím, že chodci i cyklisté nadále musejí 
počítat s  komplikacemi a  volit obchůzku 
podle aktuálně probíhajících prací. 

Rekonstrukce, která bude stát 24 milionů 
korun a provádí ji firma Aleš Fousek, skončí 
v červenci příštího roku. Aby občané vědě-
li, jak budou Smetanovy sady po ukončení 
prací vypadat, nechalo město vyrobit banner 
s vizualizacemi, který umístilo na oplocení 
stavby naproti Slezského domova. Z  něj je 
patrné, že k největší změně dojde v prostoru 
kolem památníku u gymnázia. V těchto mís-
tech se park otevře směrem k  Zámeckému 
náměstí a vznikne daleko výraznější prostor 
s  charakterem náměstí, vybavený bazénem 
s  fontánou. Více zpřístupněno bude také 
okolí kašny s  Neptunem, dojde k  předláž-
dění prostoru před kostelem sv. Martina 
a opravě chodníčku v blízkosti Švédské zdi, 
dále k  úpravě prostoru u  sochy Bedřicha 
Smetany i bývalého alpina, kde budou umís-
těny drobné herní prvky pro děti. Změna se 
dotkne i květinového parteru u řeckého pa-
mátníku, kde vyroste nový altán, výraznou 
změnou projde dětské hřiště s  kohoutem 
a úpravy se dočká také prostor před základní 
školou na Dvořákově okruhu.          (dc)

Místostarosta Michal Brunclík přijal 
v pátek 11. října na radnici sedmnáctičlen-
nou skupinu návštěvníků z  Izraele, Francie 
a  USA. Někteří se v  Krnově ve  30. letech 
minulého století narodili, jiní se přijeli po-
dívat do  města svých rodičů a  prarodičů. 
Prohlédli si synagogu, jejíž rekonstrukce se 
dokončuje, a pobyli v místech, odkud jejich 
rodiny vyhnal holocaust, který většina pří-
buzných nepřežila. 

Do  Krnova zavítal také Dan Bar-On, 
vnuk ředitele krnovské pošty Hugo Brau-
na, jehož zavraždili nacisté, Michael Porat, 
syn rodiny Pollak, která v  Krnově vyrábě-
la likéry a  zdravotnický materiál, Gideon  
Jokel, jehož rodina vlastnila dnes již neexis-
tující dům na  tehdejším Horním náměstí 
29 naproti Městské kavárny a tragický osud 
jeho prarodičů tam připomínají v  chod-
níku osazené mosazné destičky – kameny 
zmizelých, nebo Elisabeth Ben Yaacov. Ta 
si cestu do Krnova až z dalekého Tel Avivu 
neodpustila ani ve svých devadesáti letech. 
„Jezdila jsem do Krnova od tří let každý rok 
vždy o  prázdninách na  dva měsíce. Vzpo-
mínám si na  městský park, Cvilín, radnici 
a  na  pravidelné sobotní návštěvy synagogy. 
Naposledy jsem byla v  Krnově před 76 lety, 
v  roce 1937, když jsme přijeli vlakem z Bu-
dapešti, kde jsme tehdy bydleli, abychom se 
podívali na  čerstvě narozeného bratrance 
Tomáše Gideona Jokla. Přijet sem znovu 
je pro mne splněním snu,“ řekla při přijetí 
v obřadní síni Elisabeth Ben Yaacov a svou 
řeč zakončila českým „děkuji“.

Dojetí z pobytu v Krnově neskrývala ani 
Shosh Sade Goldshtein, hlavní organizátor-

ka výpravy: „Krnov je městem mé maminky, 
která se tu narodila jako čtvrtá dcera soudce 
Bertholda Singera a Anny rozené Kohn. Můj 
vztah ke Krnovu vznikl z velké bolesti a  slz 
mé maminky, obzvláště v  jejích posledních 
dnech, kdy byla u mne v Izraeli. Po celý život 
v  sobě nosila obrovský smutek z vykořenění 
a  trpěla pocity viny, že na  rozdíl od zbytku 
rodiny holocaust přežila,“ uvedla Shosh Sade 
Goldshtein, pro kterou Krnov není nezná-
mým městem. „Poprvé jsem do Krnova při-
jela hledat kořeny s  mou pařížskou sestrou 
Johannou před dvanácti lety a  na  radnici 
nás přijal tehdejší místostarosta pan Vrzal. 
Tehdy jsme se také seznámily s  úžasnými 
kluky z  Krnovské synagogy, Pavlem Kučou 
a Janem Stejskalem, kteří pátrali po historii 
židovské komunity v Krnově. Díky nim nyní 
známe mnoho detailů z historie naší rodiny 
a chtěla bych jim poděkovat za houževnatost, 
s níž k této věci přistupují. Stejně tak si podě-
kování zaslouží všichni lidé, kteří se podíleli 
na  tom, že synagoga bude opět živým mís-
tem. Jsem také ráda, že můžu zde v Krnově 
vzpomenout na  památku našich blízkých, 
jsem hrdá, že kameny zmizelých věnované 
mé tetě a babičce mohly být v Krnově umístě-
ny,“ dodala Shosh Sade Goldshtein. 

Kameny zmizelých – stolpersteiny, které 
připomínají oběti holocaustu, byly v Krnově 
položeny letos v  červenci z  iniciativy po-
tomka odsunutých obyvatel Krnova, Němce 
Horsta Kallera. Ten v  současné době v Kr-
nově žije a byl přijetí na radnici rovněž pří-
tomen, aby vyřídil pozdravy od německých 
rodáků z občanského sdružení Heimatkreis 
Jägerndorf, kteří vítají každou příležitost se 

s  potomky židovských obyvatel 
Krnova setkat a přispívají k obno-
vě židovských památek v  Krnově. 
„Narodil jsem se v  Krnově stejně 
jako vy a  jako Němec se cítím být 
za vaše utrpení zodpovědný. Nemů-
žu to změnit, ale můžu se s  vámi 
setkat,“ řekl Horst Kaller a  předal 
každému ze sedmnácti rodáků 
drobnou upomínku – vlastnoruč-
ně vyřezaný znak Krnova.

Po  oficiálním přijetí na  radnici, 
kterému o  den dříve předcházela 
návštěva Opavy, čekala izraelskou 
výpravu prohlídka Krnova, kon-
cert v  synagoze a  sobotní výlet 
do Jeseníků.           (dc)

27,3 tuny. To je množství použitého oša-
cení, které Krnované odložili za  prvních 
osm měsíců letošního roku do  kontejneru 
na textil umístěného na parkovišti u hyper-
marketu Albert. A  je to také množství, jež 
řadí Krnov mezi města, v  nichž se třídění 
textilu setkalo s velkým zájmem obyvatel. 

„V porovnání s  jinými městy si naše měs-
to vede velmi dobře. Například v  o  mnoho 
větším Hradci Králové se ve  třech kontejne-
rech shromáždilo za stejnou dobu 27,2 tuny. 
Z tohoto důvodu Diakonie Broumov, která je 
provozovatelem kontejnerů, umístila v Krno-
vě další dva kontejnery. Jeden je na parkovi-
šti u Billy a druhý na Sídlišti pod Cvilínem, 
na parkovišti za restaurací Družba,“ řekl Petr 
Suchý z odboru životního prostředí. 

Zatímco vloni za  pořízení kontejneru 
na  použitý textil zaplatilo město Krnov  
50 tisíc korun, tyto dva ho nestály ani ko-
runu. „Diakonie Broumov získala na systém 

svozu textilního odpadu evropskou dotaci 
z  Operačního programu Životní prostředí 
a  další dva kontejnery nám přistavila bez-
platně,“ vysvětlil Petr Suchý. 

Do kontejnerů lze odložit veškeré ošace-
ní, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, útěrky, 
záclony, deky, peřiny a  polštáře, spacáky 
a  nepoškozenou obuv. O  pravidelné vyvá-
žení kontejnerů se stará Diakonie Broumov, 
která na  své náklady zajišťuje svoz a dotří-
dění textilu. Ten dále slouží z větší části pro 
charitativní účely, zbylá část se průmyslově 
zpracovává na čistící textilie a podobně.

Odložením nepotřebného textilu do spe-
ciálních kontejnerů pomáhají Krnované ne-
jen potřebným, ale také sami sobě. Redukují 
tím množství odpadů ukládaných na sklád-
ku a šetří finanční prostředky, které město, 
a  prostřednictvím poplatku za  odpad tedy 
i oni, vynakládá na systém odpadového hos-
podářství.           (dc)

Přestože do konce roku mnoho času ne-
zbývá a podzimní sychravé počasí již nebu-
de výjimkou, chce město Krnov ještě letos 
stihnout zrealizovat dvě menší investiční 
akce v exteriéru – opravu chodníků na ná-
roží ulice Svatováclavské a vybudování od-
stavných ploch u základní školy na Janáčko-
vě náměstí. 

„Na nároží Svatováclavské ulice vybouráme 
stávající asfaltovou konstrukci chodníků, kte-
rou nahradíme povrchem z betonové zámkové 
dlažby, a bude zde postavena betonová opěrná 
zeď mezi domem čp. 938 a chodníkem podél 
ulic Svatováclavská a  Říční okruh. Kromě 
předláždění chodníků dojde také ke  zřízení 
nezbytných bezpečnostních prvků pro chodce,“ 

popsal práce za 337 tisíc korun, které prove-
de firma Aleš Fousek, vedoucí investičního 
oddělení Georgios Bazakas.

Až třináct osobních automobilů bude 
možné zaparkovat u  základní školy na  Ja-
náčkově náměstí po  dokončení výstavby 
dvou odstavných ploch. Jedna, o ploše 101 
m2, bude vybudována ze zámkové dlažby 
a  bude určená pro umístění kontejnerů 
na  druhotné suroviny a  komunální odpad 
a k odstavení šesti osobních vozidel. Povrch 
druhé, o ploše 152 m2, bude ze zatravňovací 
betonové dlažby a poslouží k odstavení sed-
mi osobních aut. Městskou zakázku vyhrála 
opět firma Aleš Fousek, která nabídla nej-
nižší cenu - 277 tisíc korun.        (dc)

Ve čtvrtek 31. října proběhne v prostorách 
Střediska volného času Méďa konference pro 
pracovníky v sociálních službách. Po ukon-
čení semináře v 15.00 hodin bude program 
otevřen i pro širokou veřejnost. Svoji práci 
představí pracovní skupiny komunitního 
plánování sociálních služeb a s občany bude 
diskutován návrh 3. střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb na  období 2013-
2016. Zájemci získají informace o  připra-
vovaném dokumentu a  mohou sdělit svoje 
připomínky a návrhy. 

Návrh dokumentu včetně formuláře pro 
připomínkování bude poté zveřejněn na   
webových stránkách www.krnov.cz. Uplat-
nit připomínky, případně získat podrobnější 
informace k  materiálu, je možné v  termínu 
od 1. 11. 2013 do 8. 11. 2013 na MěÚ – odbor 
sociální, ulice Vodní 1, kancelář č. 523 – p. Ra-
pušák (tel. 554 697 523, e-mail: lrapusak@mu-
krnov.cz). Připomínky je možno uplatnit vý-
hradně písemnou formou. Jejich zapracování 
do dokumentu projednají příslušné pracovní 
skupiny v průběhu měsíce listopadu.

Skate/bike park, který na ploše mezi tenisovou halou K3 a zimním stadionem pro město Krnov 
vybudovala za 3,5 milionu korun firma FiveRamps, byl ve čtvrtek 17. října k velké radosti pří-
znivců board a bike sportů zpřístupněn. Je určen pro skateboarding, in-line bruslení, mini scoot 
a BMX a jeho provozní doba je od pondělí do neděle od 8.00 do 20.00 hodin. Vstup je zdarma, 
ale uživatelé s ohledem na ochranu svého zdraví musejí dodržovat přísný provozní řád.

Město Krnov
Vás zve na slavnostní hudební pořad

SRDCE EVROPY MÁ 95!,
který se koná

ve čtvrtek 24. října v 18.00 hodin
v Koncertní síni sv. Ducha

Víte,
• jak to bylo v ten den 28. října 1918?

• kde bydleli naši prezidenti?
• kam zmizel poklad naší republiky?

• že Pražský hrad je světový unikát a proč?
• že opavský lékař léčil Alici Masarykovou?

Neuslyšíte jen historická fakta, zazní také
melodie z oper, operet i muzikálů v podání

sólistů opery Slezského divadla v Opavě

Tereza Kavecká – soprán
Juraj Nociar – tenor

Libuše Vondráčková – klavír
Evžen Trupar – průvodní slovo

Vstup volnýHorst Kaller předal zahraničním hostům vlastnoručně 
vyřezaný znak Krnova.



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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Tématem business snídaně 
byla bezpečnost v dopravě

Změna v platnosti předplatních 
jízdenek v MHD Krnov

Občané budou po roce opět 
definovat problémy města

Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 4, Vrchlického 9, vel. 0+1, 35,49 m2 vč. 
sklepa, 1. podlaží. Nájem (35 Kč/m2) 1.261 Kč, 
služby (1 osoba) 1.580 Kč (+ 390 Kč každá dal-
ší os.), celkem 2.841 Kč/měsíc/1 os. Prohlídka 
bytu: klíče od bytu možno zapůjčit po dohodě 
s  technikem p.  Heinrichem, tel. 554  697  426. 
Platnost nabídky: do  28. 10. 2013. Tiskopis 
žádosti a  informace: odd. pronájmů bytů, 
MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, p. Surmová, tel. 
554 697 424, ssurmova@mukrnov.cz. 

Krátce
Svatohubertská pouť
Okresní myslivecká rada při Okresním mys-
liveckém spolku Bruntál pořádá v  sobotu 19. 
října tradiční Svatohubertskou pouť se svato-
hubertskou mší svatou v poutním kostele Pan-
ny Marie Sedmibolestné na  Cvilíně. Svatohu-
bertskou mši zahájí v 10.00 hodin myslivecké 
hlaholy v  podání trubačů Lesní správy Jese-
ník, doprovázené zpěvem chrámového sboru 
kostela svatého Martina. Mši bude celebrovat 
děkan a  farář krnovský Karel Doležel. Po mši 
svaté bude následovat koncert lovecké hudby 
trubačů Lesní správy Jeseník a  Nadlesnictví 
Prudnik. Myslivecká kuchyně je zajištěna.
Cvilínská drakiáda
Občanské sdružení Flemmichova vila pořádá 
v  neděli 20. října od  13.00 hodin drakiádu, 
která se koná na Cvilíně, na louce nad Kolibou 
(Mariánské pole). Hudba, čaj, drobné občers-
tvení, tombola a dobrá nálada zajištěna. Akce 
se v případě deštivého počasí přesouvá, termín 
bude ohlášen. 
Výlov rybníka Výtažník
a den otevřených dveří 
Státní podnik Povodí Odry připravil na  pon-
dělí 28. října od  9.00 do  15.00 hodin den 
otevřených dveří na  sádkách u  Petrova ryb-
níka. Stane se tak u příležitosti výlovu rybní-
ka Výtažník, který bude zahájen v 9.30 hodin 
a  potrvá přibližně do  13.00 hodin. Příchozí 
budou mít možnost seznámit se se způsobem 
výlovu rybníka, který bude doplněn o odbor-
ný komentář, mohou zhlédnout ukázky růz-
ných druhů sladkovodních ryb, sami si ulovit 
pstruha nebo si rozšířit vědomosti o přípravě 
ryb. V doprovodném programu nebude chybět 
ochutnávka ryb a  prodej ryb včetně kuchání. 
Příjezd k rybníku Výtažník je možný od čistír-
ny odpadních vod, parkování bude umožněno 
u rybích sádek a prodejny ryb přímo na místě. 
Výlov sousedního Petrova rybníka pracovníci 
Povodí Odry plánují na 6. a 7. listopadu. I zde 
budou mít zájemci možnost vidět rybářské 
řemeslo na vlastní oči. Výlovový prodej bude 
probíhat na  sádkách, kde se široký výběr ryb 
prodává celoročně. 
Výměna řidičských průkazů 
Aby od 1. ledna 2014 mohli za volant usednout 
držitelé řidičských průkazů vydaných v období 
od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004, musejí si 
do konce roku své současné průkazy vyměnit 
za nové. Výměnu řidičských průkazů zajišťuje 
odbor dopravy a silničního hospodářství Měst-
ského úřadu v  Krnově, který sídlí na  Vodní 
ulici. Žadatel o výměnu průkazu musí na úřad 
přinést průkaz totožnosti – občanský průkaz 
nebo cestovní pas, průkazovou fotografii 3,5 x 
4,5 cm a řidičský průkaz, který podléhá výmě-
ně. Nový průkaz bude žadateli vydán do dva-
ceti dnů od  podání žádosti, což znamená, že 
pokud chce mít žadatel 1. ledna 2014 platný 
řidičský průkaz, musí o jeho výměnu požádat 
nejpozději na začátku prosince 2013.  Do kon-
ce roku je výměna bez správního poplatku, 
po  Novém roce bude zpoplatněna částkou  
50 korun. Za poplatek 500 korun lze průkaz vy-
dat do pěti pracovních dnů od podání žádosti.
V SVČ Méďa mají nový 
zájmový útvar bowling
Pro děti a mladé lidi ve věku 10 až 18 let, kteří 
hrají rádi bowling nebo se ho chtějí naučit, je 
určen nový zájmový útvar Střediska volného 
času Méďa Krnov. Dovědí se v  něm základní 
informace o  technice hry, o  jejích pravidlech 
a  získají spoustu zážitků s  novými přáteli. 
Koulí se každé pondělí od 15.00 hodin v bow-
lingovém centru na Smetanově okruhu. Cena 
zájmového útvaru je 1500 korun na školní rok. 
Podzimní prázdniny 
v Orient expressu
Nestátní nezisková organizace Eurotopia Opa-
va o.p.s., která provozuje nízkoprahové zaří-
zení pro děti a  mládež klub Caravan na  ulici  
Čs. Armády v Krnově, pořádá v době podzim-
ních prázdnin, tj. od 26. do 30. října, podzim-
ní zážitkový pobyt „Orient express“ na  chatě 
Motýlek v  Kružberku, určený dětem ve  věku 
11 až 16 let. Účastnický poplatek činí 450 ko-
run a je třeba ho uhradit do 23. října. Ve stejný 
den je také uzávěrka přihlášek. Více informací 
na  www.opava.eurotopia.cz/caravan; dopl-
ňující informace poskytnou a dotazy zodpoví 
Jaroslav Večerka nebo Tomáš Hruška na  tel. 
605 257 361, e-mail: caravan@eurotopia.cz. 
Účastníci Dne bez aut 
se podělili o své postřehy  
U  příležitosti Evropského dne bez aut, který 
se v Krnově konal 28. září, se mohli účastníci 
akce vyjádřit ke  kvalitě cyklostezek, chodní-
ků, komunikací nebo přechodů pro chodce 
ve městě. Řada z nich této příležitosti využila 
a na „zdi nářků“ se objevily následující problé-
my: nevyhovující povrch komunikace vedoucí 
kolem koupaliště; nedodržování zákazu vjezdu 
na  cyklostezkách; nevyhovující úzký chodník 
na  ulici Školní, od  hasičské zbrojnice po  ško-
lu na  Dvořákově okruhu; chybějící propojení 
cyklostezky v  úseku Chomýž – Krásné Louč-
ky pro in-line bruslaře; špatný rozhled kvůli 
přerostlým keřům na  přechodu pro chodce 
na  Smetanově okruhu, ve  směru od  základní 
školy ke stadionu. Anketu mezi občany proved-
la Iniciační skupina místní Agendy 21 Krnov, 
která podněty občanů předala vedení města.

Sběrný dvůr na Karáskově
ulici hlídají další kamery

Informace prodejcům kvasného lihu, 
konzumního lihu nebo lihovin

Získejte díky evropské dobrovolné 
službě cenné zahraniční zkušenosti

Co město udělalo pro řeše-
ní problémů, které Krnovany 
nejvíce trápily v  loňském 
roce? A jaké problémy pova-
žují obyvatelé města za nejzá-
važnější letos? Na tyto otázky 

dá odpověď Fórum Zdravého města, které 
se koná v  úterý 5. listopadu v  17.00 hodin 
ve velkém sále Střediska volného času Méďa. 

Z  loňského Fóra Zdravého města, které 
bylo pro město Krnov premiérou, vzešlo 
celkem sedm problémů: vysoká nezaměst-
nanost a  chybějící pracovní příležitosti; 
podpora integrace dětí se zdravotním po-
stižením do  škol; rekonstrukce koupaliště 
a městských lázní; zajištění protipovodňové 
ochrany města; zlepšení dopravní obsluž-
nosti města a vybudování obchvatu; zvýšení 
bezpečnosti přechodů; omezení počtu he-
ren, nebo jejich zrušení. „V úvodu fóra bude-
me občany informovat, jak se tyto záležitosti 
vyvíjí a zda vůbec vývoj mají. Poté je opět po-
žádáme, aby vydefinovali problémy, které je 
potřeba v našem městě řešit,“ uvedl koordi-

nátor projektu Zdravé město Krnov Tomáš 
Kolárik. Oblasti, o  nichž se bude na  fóru 
diskutovat, jsou: zdraví a  sociální služby; 
volný čas, kultura a sport; životní prostředí; 
školství, vzdělávání a osvěta; veřejná správa 
a strategický rozvoj města; podnikání, eko-
nomika a cestovní ruch; pocit bezpečí a do-
prava. Fóra se zúčastní také žáci a  členové 
školních parlamentů, aby společně hledali 
problémy napříč všemi oblastmi u tzv. „Mla-
dého stolu“. 

Fórum Zdravého města je pravidelné kaž-
doroční setkání občanů, zástupců veřejné 
správy, neziskového a podnikatelského sek-
toru a  vzdělávacích i  odborných institucí, 
v jehož průběhu účastníci určují deset pro-
blémů, které je v místě jejich bydliště nejvíce 
trápí. Výstup akce je následně ověřen veřej-
nou anketou, jejímž cílem je potvrdit for-
mulované problémy s co nejširším okruhem 
veřejnosti. Po vyhodnocení ankety se ověře-
né problémy předkládají k projednání radě 
a  zastupitelstvu města ke  stanovení úkolů 
a odpovědnosti za jejich řešení.         (dc)

Zloději, kteří by si chtěli přilepšit krádeží 
součástek z  barevných kovů z  vysloužilých 
elektrospotřebičů uložených ve sběrném dvo-
ře na Karáskově ulici, mají od začátku října 
smůlu. Jejich snaha se obohatit je monitoro-
vána kamerou a lapení tak víc než jisté. 

Navíc kamera, která snímá plochu urče-
nou pro elektroodpady, není ve  sběrném 
dvoře jediná. „Už dříve jsme zde instalovali 
dvě kamery, z nichž jedna hlídá vjezd a dru-
há prostor před dvorem. Nyní jsme na podnět 
provozovatele dvora, společnosti Technic-
ké služby Krnov, rozšířili kamerový systém 
o  další dvě kamery, které monitorují plochu 
pro sběr a  uskladnění elektroodpadů. Cílem 
je zvýšit kontrolu provádění zpětného odbě-
ru vysloužilých elektrozařízení a  zabránit  
poškozování a  vykrádání těchto odpadů,“ 

uvedl Petr Suchý z  odboru životního pro-
středí Městského úřadu v Krnově. 

Na  pořízení kamer za  více než 34 tisíc 
korun získalo město Krnov dotaci ve  výši 
10  286 korun z  Fondu ASEKOL. Ten byl 
založen společností ASEKOL - kolektivním 
systémem vytvořeným výrobci elektrozaří-
zení za účelem zajistit a financovat recyklaci 
dosloužilých elektrozařízení, s níž město Kr-
nov spolupracuje již od roku 2006. „Za léta 
spolupráce se ASEKOL stal pro město důleži-
tým partnerem, který svou činností přispívá 
k  tomu, že elektroodpady z  krnovských do-
mácností nekončí na skládkách, ale po ukon-
čení své životnosti se stávají zdrojem cenných 
druhotných surovin a  případné nebezpečné 
látky jsou účinně zneškodněny,“ uzavřel Petr 
Suchý.            (dc)

Město Krnov  zastoupeno místostarostou 
Michalem Brunclíkem a  vedoucím odboru 
dopravy a  silničního hospodářství Miro-
slavem Mohylou bylo v  pondělí 14. října 
účastníkem „business snídaně“ na  téma 
Bezpečnost v  dopravní infrastruktuře Mo-
ravskoslezského kraje, kterou v Ostravě zor-
ganizovala společnost Magnus Regio, vyda-
vatel Moravského hospodářství.

Pozvání organizátora přijali ministr 
dopravy v  demisi Zdeněk Žák, náměstek 
hejtmana MSK pro dopravu Daniel Havlík, 
náměstek primátora Ostravy pro dopra-
vu Tomáš Sucharda, europoslanec Vojtěch 
Mynář a  zástupci Policie ČR, Ředitelství 
silnic a  dálnic, Správy železniční dopravní 
cesty, dopravních podniků, vedoucí odborů 
dopravy a  silničního hospodářství, ale také 
zástupci samospráv a soukromých firem pů-
sobících v oboru. 

Hlavními body prezentací a následné dis-
kuse byly nejnovější trendy v řízení dopravy, 
bezpečnost přechodů a  přejezdů, aktuální 
stav silnic a  železnic, zvýšení bezpečnosti 
dopravní infrastruktury Moravskoslezského 
kraje, plánované investice ke  zvýšení do-
pravní bezpečnosti a  nehodovost. Podrob-
něji byly diskutovány obchvaty významných 
měst (Třinec, Opava, Krnov, Frýdek-Mís-
tek), rekonstrukce dálnice D1, okružní 
křižovatky ve městech a obcích a cyklistika 
z  hlediska cyklisty jako účastníka dopravy 
na  komunikacích. „Jednalo se o  zajíma-
vou a dobře připravenou akci, na které bylo 
účastníky potvrzeno, že investice do dopravní 
infrastruktury by měly být navýšeny, neboť 
s sebou přinášejí kromě zlepšení komfortu pro 
řidiče také pozitivní doprovodné efekty pro 
hospodářství ČR,“ zhodnotil setkání mís-
tostarosta Michal Brunclík.

V souvislosti s výměnou starých čipových 
karet používaných v MHD Krnov za nové - 
jednotné moravskoslezské ODISKy, dochází 
u těchto nových karet ke sjednocení platnos-
ti předplatních časových jízdenek tak, jak 
jsou nastaveny v  integrovaném dopravním 
systému ODIS, který je uplatněn u  všech 
ostatních příměstských linek na  území 
města Krnova. To znamená, že na  nové 
karty ODIS se nahrávají 30denní, 90denní 
a 365denní předplatní jízdenky. 

Původní měsíční či čtvrtletní jízdenky 
jdou stále ještě nahrávat na staré karty, nic-
méně staré karty budou k 1. lednu 2014 vy-
řazeny z provozu, o čemž byli a jsou cestující 
informováni formou letáků v  autobusech, 

v Turistickém informačním centru v Krnově 
i na webu dopravce ARRIVA MORAVA a.s.

Sjednocení platností předplatních jízde-
nek se systémem ODIS neznamená pouze 
určité zkrácení platnosti v některých měsí-
cích, ale přináší i jednu nespornou výhodu. 
30denní, 90denní a 365denní předplatní jíz-
denky jsou vydávány na tzv. plovoucí obdo-
bí s libovolným počátečním dnem platnosti 
předplatní jízdenky. Cestující nemusí myslet 
na to, že si musí koupit měsíčník počátkem 
měsíce či čtvrtletí. Nově si, například, nechá 
na kartu nahrát 30denní jízdenku s platností 
od 18. října a  ta mu bude platit do 16. lis-
topadu. U  90denní jízdenky by to bylo od   
18. října 2013 do 15. ledna 2014.

Dne 17. 10. 2013 nabyl účinnosti zá-
kon č. 309/2013 Sb., kterým se mění zákon  
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve  znění pozdějších 
předpisů. Touto novelou se u  koncesované 
živnosti s  předmětem podnikání „Výroba 
a  úprava kvasného lihu, konzumního lihu, 
lihovin a  ostatních alkoholických nápojů 
(s  výjimkou piva, ovocných vín, ostatních 
vín a  medoviny a ovocných destilátů zís-
kaných pěstitelským pálením)“ rozšiřuje 
předmět podnikání o „prodej kvasného lihu, 
konzumního lihu a  lihovin“. Cílem navrho-
vané právní úpravy je podřadit prodej kvas-
ného lihu, konzumního lihu a lihovin režimu 
koncesované živnosti a  získat tím přehled 
o prodejcích tohoto lihu a lihovin. Prodávat 
kvasný líh, konzumní líh a lihoviny tak bude 
možno až po získání státního povolení (kon-
cese). Tímto opatřením se zároveň umožní 
kontrolním orgánům efektivněji kontrolovat 
trh s lihem a lihovinami a omezit prodej ne-
zdaněného a nekvalitního alkoholu. 

Úprava se vztahuje na všechny podnikate-
le, kteří se zabývají distribucí kvasného lihu, 
konzumního lihu nebo lihovin a prodejem 
těchto produktů jak podnikatelům, tak i ko-
nečným spotřebitelům. Kromě prodejců 
lihovin v  obchodě se úprava vztahuje také 
na podnikatele, kteří lihoviny podávají v re-
stauračních zařízeních, případně i v doprav-
ních prostředcích. O koncesi musí požádat 
i  výrobci těchto komodit, kteří za  účelem 
prodeje vlastní tzv. „podnikovou prodejnu“, 
resp. provozovnu umístěnou na jiné adrese, 
než je adresa výrobní provozovny. Doporu-
čujeme, aby o  koncesi pro prodej požádali 
i  podnikatelé, kteří vlastní oprávnění pro 
výrobu a úpravu kvasného lihu, konzumní-
ho lihu a lihovin a kteří kvasný líh, konzum-
ní líh nebo lihoviny distribuují, případně 
prodávají konečným spotřebitelům.

Kvasným lihem se rozumí etylalkohol 
(etanol) získaný destilací nebo jiným oddě-
lením ze zkvašených cukerných roztoků po-
cházejících ze škrobnatých nebo cukerných 
surovin nebo z  jiných surovin obsahujících 
líh kvasný. Konzumní líh je líh upravený při-
dáním pitné vody na nejvýše 80 % objemo-
vých etanolu. Lihovina je definována jako 
alkoholický nápoj určený k  lidské spotře-
bě, mající určité organoleptické vlastnosti, 
o minimálním obsahu etanolu 15 % objemo-
vých, vyrobený buď přímo nebo mísením li-
hoviny s jednou nebo více složkami. 

Podle bodu 1. čl. II Přechodných usta-
novení zákona č. 309/2013 Sb., podnika-
tel, který je ke  dni nabytí účinnosti toho-
to zákona oprávněn prodávat kvasný líh, 
konzumní líh nebo lihoviny, může v  této 
činnosti pokračovat po  dobu 6 měsíců 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, 
tzn. 17. 10. 2013. Požádá-li podnikatel 
v  této lhůtě živnostenský úřad o  koncesi 
pro prodej kvasného lihu, konzumního 
lihu nebo lihovin, může v  prodeji kvas-
ného lihu, konzumního lihu nebo lihovin 
na  základě oprávnění podle věty první 
pokračovat do  doby pravomocného roz-
hodnutí o udělení koncese, nebo o  zamít-
nutí žádosti o  koncesi, anebo o  zastavení 
řízení. Marným uplynutím lhůty k  podá-
ní žádosti o  koncesi pro prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu nebo lihovin pod-
nikateli právo prodávat kvasný líh, kon-
zumní líh nebo lihoviny zaniká, tzn. dnem  
17. 4. 2014. Přijetí žádosti o  koncesi pod-
le bodu 1 nepodléhá správnímu poplatku. 
Bližší informace o  nových podmínkách 
podnikání v  prodeji kvasného lihu, kon-
zumního lihu a  lihovin podají pracovníci 
obecního živnostenského úřadu v Krnově, 
tel. 554  697  224, 225, 232 a  256. Ing.  La-
dislav Charvát, Živnostenský úřad Krnov

Institut pro regionální rozvoj, o.p.s., který 
je provozovatelem informačního střediska 
Europe Direct Bruntál, získal v září akredi-
taci pro vysílání dobrovolníků v  rámci Ev-
ropské dobrovolné služby.

Evropská dobrovolná služba (EDS) je je-
den z pěti operativních akcí Programu Mlá-
dež v akci. Umožňuje mladým lidem zapojit 
se individuálně nebo ve skupinách do dob-
rovolnických projektů konaných v  zemích 
Evropské unie, Evropského sdružení volné-
ho obchodu, v  zemích jihovýchodní a  vý-
chodní Evropy, Kavkazu a  dalších partner-
ských zemích. Cílem dobrovolné služby je 
rozvinout solidaritu a  propagovat aktivní 
občanství a  vzájemné porozumění mezi 
mladými lidmi.

EDS umožňuje mladým lidem vykonávat 
dobrovolnou službu po dobu až 12 měsíců 
v jiné zemi, než ze které pocházejí. Je oprav-
dovou „vzdělávací službou“. Dobrovolníci 
jsou přínosem pro místní komunitu, učí se 
novým dovednostem a  jazykům a  objevují 
jinou kulturu. Služba je neplacená, nezisko-
vá a na plný úvazek.

Projekt EDS se může zaměřit na různá té-
mata a oblasti. Dobrovolná služba může být 

vykonávaná v oblasti kultury, sportu, umění, 
sociální péče, mládeže, životního prostředí 
a mnoha dalších oblastech.

Dobrovolníkem se může stát každý mladý 
člověk ve věku 18 až 30 let, který má trvalé 
bydliště nebo legální pobyt na území České 
republiky. V případě, že se jedná o člověka 
s omezenými příležitostmi, může dobrovol-
nou službu vykonávat i  ve  věku od  16 let. 
Znalost jazyka hostitelské země ani doko-
nalá znalost anglického jazyka není potřeba. 
Činnost dobrovolníka je zaměřena na  zís-
kání nových znalostí a dovedností a  rozvoj 
schopností užitečných pro jeho další osobní, 
odborný a profesní rozvoj. 

Z  grantu EDS je dobrovolníkovi z  90 % 
hrazeno cestovné (tam i zpět) a plně hraze-
no ubytování, strava, jazykový kurz, cestov-
ní zdravotní pojištění a kapesné.

Máte zájem stát se dobrovolníkem? Kon-
taktujte informační středisko Europe Di-
rect Bruntál, Dr. E. Beneše 1873/61, 792 01 
Bruntál. Více informací o síti Europe Direct 
a o projektu Evropské dobrovolné služby se 
dozvíte na webových stránkách informační-
ho střediska www.europe-direct.cz/stredis-
ka/bruntal.

S cílem podpořit zdravý životní styl Krnovanů pořádalo Zdravé město Krnov od 5. do 13. října 
první ročník Dnů zdraví. Hlavní program kampaně se uskutečnil v sobotu 5. října ve Středis-
ku volného času Méďa (na fotografii) a nabídl diagnostiku zdravotního stavu, měření cukru 
a krevního tlaku, nutriční a protikuřáckou poradnu, prodej výrobků zdravé výživy, ochutnávku 
zdravých potravin, ukázku cvičení maminek s kočárky, poradnu Informačního centra bezpeč-
nosti potravin a bohatý program pro děti. Ve zbývajících dnech přišly na řadu přednášky a zá-
jemci měli možnost navštívit v určité hodiny zdarma některé sportovní aktivity.

Bazén v městských lázních patřil v sobotu 12. října dopoledne plavecké štafetě Plaveme prsa, 
kterou pořádalo Onko Niké Krnov, sdružení pacientek po prodělaném zhoubném onemocnění 
prsu. Účastníci si mohli nejen zaplavat libovolně dlouho v bazénu a zacvičit si aquaerobic, ale 
také získat řadu cenných informací. Členky sdružení jim předvedly na modelu samovyšetřování 
prsů, poskytly jim letáky o problematice prevence onemocnění rakovinou prsu i  informativní 
letáky o práci sdružení. Akci, jejímž cílem bylo vyjádřit solidaritu s nemocnými a upozornit 
na včasnou prevenci, podpořilo město Krnov, které poskytlo sdružení Onko Niké bezplatný pro-
nájem bazénu. 



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. 

Krátce

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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Státní svátek připomene
slavnostní hudební pořad 

Odborník představí nejnovější
výsledky výzkumu čtenářství 

Je tu čas výměny letních 
pneumatik za zimní 
Blíží se 1. listopad, tedy datum, od něhož na-
stává povinnost mít na osobním a nákladním 
motorovém vozidle zimní pneumatiky, pokud 
se na  vozovce nachází souvislá vrstva sněhu, 
ledu či námraza, nebo vzhledem k povětrnost-
ním podmínkám lze takové jevy předpoklá-
dat. Tato povinnost platí v  době od  1. 11. do   
31. 3. Za zimní pneumatiku je považována pne-
umatika na jejíž bočnici je vyznačeno označe-
ní M+S nebo M/S nebo MS, případně symbol 
sněhové vločky. Hloubka vzorku hlavních 
dezénových drážek nebo zářezů pneumatiky 
musí být nejméně 4 mm na všech kolech (u vo-
zidel do  3,5 t), nebo nejméně 6 mm na  všech 
hnacích kolech (u vozidel nad 3,5 t). Na přípoj-
né vozidlo se uvedená povinnost nevztahuje.
Nový dokument Volynští 
je i o lidech z Krnovska
Také v Krnově a okolních obcích se po 2. svě-
tové válce usídlili volyňští Češi, kteří museli 
odejít z území dnešní Ukrajiny, kam se jejich 
předkové vystěhovali v druhé polovině 19. sto-
letí v důsledku krize a nedostatku zemědělské 
půdy v českých zemích. Historii a osudy Čechů 
na ukrajinské Volyni, mimo jiné také manželů 
Bačovských, jejichž potomci dnes žijí na  Kr-
novsku, mapuje nový dokumentární film Jána 
Mančušky s  názvem Volynští, který odvysílá 
Česká televize na  programu ČT2 v  pondělí  
28. října v 16.30 hodin. 
Psy nabízené k adopci 
najdete i na Facebooku 
Zájemci, kteří by se rádi ujali psa z  útulku, 
si mají možnost vybrat ze psů odchycených 
na území Krnova a určených k adopci na  in-
ternetových stránkách města www.krnov.cz, 
v přímém odkazu na hlavní straně dole nebo 
v odkazu Informační centrum/Zvířecí útulky; 
a na Facebooku v profilu Šance pro život. 
Ze zpráv  
městské policie
www.mpkrnov.cz
Po kolemjdoucích
házel paštikami 
Nepochopitelnou klukovinu vyvedl šestnácti-
letý chlapec, který v pondělí 7. října odpoledne 
z  okna internátu Střední školy automobilní, 
mechanizace a podnikání Krnov hodil po pro-
cházejícím muži dvě paštiky. Rozezlený muž 
nahlásil incident strážníkům, kteří informovali 
vychovatelku a ta jim sdělila jméno výtržníka 
s  tím, že právě odešel do  Kauflandu. Strážní-
kům se mladíka podařilo po chvíli najít a ten 
se jim k  činu doznal. Za  dohledu strážníků 
uklidil nepořádek, které paštiky na  chodníku 
zanechaly, a dohodl se s vychovatelkou na úkli-
dových pracích na  internátu, jimiž si své ne-
vhodné chování odčiní. 
Pili alkohol 
na dětském hřišti
Ve čtvrtek 10. října po osmé hodině večer při 
kontrolní činnosti okolí evangelického kostela 
zaznamenala hlídka městské policie na  dět-
ském hřišti skupinu několika bezdomovců, 
která zde konzumovala alkohol. Strážníci 
přítomné poučili o existenci vyhlášky o záka-
zu konzumace alkoholických nápojů na  vy-
braných veřejných prostranstvích, vyzvali je 
k úklidu nepořádku, který kolem sebe udělali, 
a také k odchodu, což povedená partička pro-
vedla.
Po rvačce zůstali ležet 
na silnici dva muži 
Na linku 156 nahlásil v neděli 13. října po půl 
třetí ráno osmatřicetiletý muž, že byl na ulici 
Bezručova, v  blízkosti zásobovacího vjezdu 
do  prodejny Billa, napaden. Když strážníci 
přijeli na místo, našli na vozovce ležet oznamo-
vatele, který se držel za břicho, a asi pět metrů 
od  něj, rovněž na  zemi, jednapadesátiletého 
muže s krvácejícími oděrkami na hlavě. Stráž-
níci zjistili, že muži se porvali, přivolali rych-
lou záchrannou službu, která rváče ošetřila, 
a Policii ČR, jíž případ předali.  
Kočku osvobodili hasiči
O  pomoc požádala městskou policii v  nedě-
li 13. října dopoledne majitelka kočky, která 
vnikla do objektu bývalé lékárny na Seifertově 
ulici a nemohla se dostat ven. Strážníci zjistili, 
že objekt je uzamčený a zvíře se dovnitř dostalo 
pravděpodobně malým oknem v přízemí. Díky 
zákroku přivolaných hasičů byla kočka vysvo-
bozena a předána majitelce.

Kam za kulturou
Kino Mír 70
www.kinomir.wz.cz
CARRIE – horor. Pá 18.10.-Ne 20.10. (20.00), 
Po 21.10.-St 23.10. (17.45).
KAMEŇÁK 4 – komedie ČR. Pá 18.10.-Ne 
20.10. (17.45). 
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2 (2D, 3D) – 
animovaný. Pá 18.10.-Ne 20.10. (15.45). 
DIANA – životopisné drama. Bio Senior klub. 
Po 21.10. (15.00). 
BERNIE – kriminální komedie. Filmový klub. 
Po 21.10.-St 23.10. (20.00). 
TURBO (2D, 3D) – animovaný. Čt 24.10.-St 
30.10. (15.30). 
MAKE YOUR MOVE 3D – hudební/taneční. 
Čt 24.10-Po 28.10. (17.45), St 30.10. (17.45).
PŘÍBĚH KMOTRA – kriminální životopisné 
drama ČR. Čt 24.10.-St 30.10. (20.00). 
PŘÍBĚH FILMU: ODYSSEA 4. a 5. část – filmo-
vý dokument. Filmový klub. Út 29.10. (17.45).
BATTLE OF THE YEAR: THE DREAM 
TEAM (2D, 3D) – hudební/taneční. Čt 31.10.-
Ne 3.11. (17.45). 
MACHETE ZABÍJÍ – akční thriller. Čt 31.10. 
-Ne 3.11. (20.00).
Koncertní síň sv. Ducha
IVO KAHÁNEK - jeden z  nejvýraznějších 
klavíristů mladé generace, vítěz mezinárodní 
soutěže Pražského jara 2004. Po 11.11. (19.00). 

Osm výtvarných umělců, osm uměleckých pohledů 

Svatoslav Böhm. Martina Rožanská. Ladislav Steininger. Jindřich Gola. Lech Biernacki. Teresa 
Salamonik Biernacka. Tomasz Chmielewski. Bolesław Polnar. To jsou jména českých a polských 
výtvarníků, jejíchž díla mohou po celý říjen obdivovat návštěvníci Flemmichovy vily. 

Výstavní prostory Městského muzea 
v  Krnově ve  Flemmichově vile hostí tento 
měsíc umělecké setkání čtyř krnovských 
výtvarníků ze sdružení a13 a stejného počtu 
polských umělců, jež vzájemně pojí nejen 
výtvarno, ale i vřelé osobní vazby. Díky této 
vzácné symbióze vznikla asi nejvýraznější 
výstavní událost letošního roku. Má název 
„4 plus 4 aneb O setkávání“ a návštěvníkům 
svá díla představují autoři z českého a pol-
ského Slezska, Svatoslav Böhm, Martina Ro-
žanská, Ladislav Steininger, Jindřich Gola, 
Lech Biernacki, Teresa Salamonik Biernac-
ka, Tomasz Chmielewski a Bolesław Polnar. 

„Se záměrem uspořádat tuto výstavu jsem 
přišel za kolegy z krnovské a13 počátkem mi-
nulého roku, tedy bezmála před dvěma lety. 
Hlavním důvodem, který mě k tomu vedl, je 
skutečnost, že máme tak mnoho společného 
- umělecké zájmy, touhu poznávat, vnímat, 
naslouchat, nalézat společnou řeč barvou, pe-
rem a dláty,“ říká Ladislav Steininger. 

Umělce z  obou stran hranice pojí nejen 
dlouholeté kontakty, výstavy a  malířská 
symposia, ale především ryzí přátelská a vře-
lá osobní setkávání. Jejich počátek lze najít 
před dvaadvaceti lety, když v roce 1991 při-
jalo sdružení krnovských výtvarníků a13 
pozvání k  výstavě do  Opolí, galerie U  po-
sledního groše. „Následovaly další umělecké 
projekty, zámek Moszna, výstavní prostory 
Domu umělců v Paczkově, výstavní síň nyské-

ho a prudnického muzea, samostatné výstavy 
mé, Svatoslava Böhma a  Martiny Rožanské 
v soukromé galerii Bolesława Polnara v Opo-
lí. Naši polští přátelé hostovali na krnovských 
plenérech v letech 2003-2005, vystavovali svá 
díla v Krnově, Bruntále nebo Opavě. V březnu 
letošního roku Bolesław Polnar představil svou 
malířskou tvorbu ve výstavní síni bruntálské-
ho zámku,“ rekapituluje plodnou spolupráci.

Nyní tedy mohou nejen dílo Bolesława 
Polnara, který je známý coby vynikající 
malíř velkoplošných figurálních kompozic, 
hodnotit také Krnované. „Tvorbu Bolesława 
Polnara obdivuji a velmi si jí vážím. A stejně 
je to i s dílem sochaře Tomasze Chmielewské-
ho, který se v mramoru nebo velmi odolném 
granitu dopracovává k  jakési pravěké ar-
chetypální podstatě, k  symbolu, pratvaru. 
V  Krnově se nám představuje svým Logem, 
Plamenem, Formou klíč,“ pokračuje Ladislav 
Steininger. Kočičí náladu vnáší do  výstav-
ních prostor Teresa Biernacka, její životní 
druh a  umělecký rádce Lech Biernacki, 
který s  bravurní jistotou ovládá barvu, na-
bízí téma krajiny, figury a  zátiší. Martina 
Rožanská na  výstavě představuje své exp-
resivně pojaté, gesty rozmáchlé malby, klid 
a vyrovnanost čiší z dřevěných reliéfů Sva-
toslava Böhma. Ladislav Steininger přináší 
kolekci objektů a ukázky z malířské tvorby. 
„Prostor dostal také náš vzácný přítel, výji-
mečný umělec, pan Jindřich Gola, jehož nám 

osud odebral před rokem, 16. října. Jindřich 
byl velký básník barvy, linie a  tvaru, básník 
jesenických zákoutí, dalekých, nadoblačných 
pohledů, jakýchsi osobních vyvanutí v  zele-
né, bílé, oranžové, v proměně, metamorfóze. 
Mám velikou radost, že se s jeho mistrovstvím 

setkáváme znovu, na této kolektivní výstavě,“ 
uzavírá Ladislav Steininger. 

Nevšední kulturní zážitek, který výstava  
4 plus 4 nabízí, si mohou návštěvníci vy-
chutnat do 3. listopadu. Výstava je otevřena 
denně mimo pondělí od 8.00 do 18.00 hodin. 

Studenti a turisté z Krnova a Polska se minulý týden v Krnově zúčastnili dvou setkání, na nichž 
se učili používat QR kódy a seznámili se s geocachingem. Stalo se tak v rámci česko-polského 
projektu „Za poklady příhraničí aneb Turistika 21. století“, který společně realizují města Krnov, 
Hlubčice a Prudnik. Foto: MONIKA VYLEŽÍKOVÁ

Country bál v SVČ Méďa
Krnovská country kapela Wagon bude 

hrát k tanci i poslechu na country bálu, kte-
rý v sobotu 19. října pořádají MIKS Krnov 
a  Iniciační skupina místní Agendy 21 Kr-
nov. Akce, která je podporována z rozpočtu 
města Krnova, se koná ve Středisku volného 
času Méďa od 20.00 hodin. Zajištěna je zá-
bava, soutěže a občerstvení, stejně jako mož-
nost přespání ve vlastním spacáku.
Přednáška o Indonésii

Máte-li zájem a chuť se na chvíli přenést 
do daleké Indonésie, dozvědět se něco málo 
o  tamním způsobu života, kultuře, příro-
dě či náboženství, nebo si jen vyslechnout 
tradiční indonéskou hudbu, či se zeptat 
na  tipy, jaká místa navštívit, jste srdečně 
zváni na  přednášku Petry Šujanové, která 
se navrátila z  ročního studijního progra-
mu o indonéské kultuře a ráda by se s vámi 
podělila o své zážitky, poznatky, a přiblížila 
tuhle krásnou, rozmanitou barevnou konči-
nu světa i vám. Přednáška se koná ve čtvr-
tek 31. října v 18.00 hodin v  sále Základní 
umělecké školy Krnov na Hlavním náměstí, 
vstupné je zdarma.
Podzimní prázdniny v SVČ Méďa

Chcete, aby vaše děti prožily podzimní 

prázdniny aktivně a  měly spoustu nových 
zážitků? Přiveďte je do  Střediska volného 
času Méďa, kde je čeká bohatý program 
v  příjemném prostředí a  pod vedením 
zkušených pedagogů. Prázdniny v  duchu 
halloweenu budou probíhat od úterý 29. říj-
na od 8.00 hodin do středy 30. října do 17.00 
hodin. Cena za oba dny i s nocí je 460 ko-
run, lze si však také vybrat z  jednotlivých 
bloků podle vašich potřeb. Děti se mohou 
těšit na tvořivé a sportovní aktivity, vyzkouší 
si netradiční hry, a  pokud přenocují, zažijí 
i  strašidelné dobrodružství. Více informací 
najdete na  www.svcmeda.cz nebo vám je 
poskytne Bc.  Veronika Chodurová na  tel.  
č. 774 055 218, 554 614 690. 
Snow Fest Film 2013

Filmový festival zimních dobrodružství 
a  adrenalinových sportů, který v  loňském 
roce v  Krnově hostila Hospoda pod ob-
razem, se letos uskuteční 14. listopadu 
od  16.00 do  22.00 hodin na  jiném místě 
– v  budově Střední odborné školy dopra-
vy a  cestovního ruchu na  Revoluční ulici. 
Hlavní program je sestaven ze sedmi filmů, 
které získaly řadu ocenění na  zahranič-
ních filmových festivalech. Více informací 
na www.SnowFilm.cz.

V  Liptani se v  pátek 20. září uskutečnil 
pietní akt k  75. výročí tragické události, 
která se zde udála 22. září 1938. Toho dne, to 
znamená ještě před uzavřením Mnichovské 
dohody, rozbitím Československa a  jeho 
okupací fašistickým Německem, byla 
napadena policejní služebna Stráže obrany 
státu a  šest příslušníků finanční stráže 
a  četnictva bylo ozbrojenými henleinovci 
vyzváno, aby se vzdali. V nastalém zmatku 
došlo k potyčce a  již odzbrojení příslušníci 
byli zavražděni. Nejen tato událost 
a  mnoho jí podobných vedly spojence 
a  československou vládu v  exilu k  tomu, 

že po  ukončení války  v  roce 1945 byl 
proveden odsun   německého obyvatelstva 
do Německa a Rakouska.

U  nově zrekonstruovaného památníku 
se sešli zástupci Klubu českého pohraničí, 
Svazu bojovníků za  svobodu, zástupců 
KSČM včetně poslance Miroslava Opálky, 
Armády ČR, Česko-ruské společnosti 
a  dalších organizací. Nechyběla liptaňská 
starostka Blanka Klimošková, starostka 
Krnova Alena Krušinová a občané z Liptaně 
a  Krnovska. Poděkování všem, kteří 
nezapomínají. MěV KSČM Krnov

V  sobotu 7. září 2013 se uskutečnilo se-
tkání žáků 2. základní devítileté školy Krnov 
z třídy 9.A z roku 1963, kterého se účastnilo 
jednadvacet spolužáků i třídní učitelka Hana 
Černocká. Všichni krásně zavzpomínali 
na  různé školní příhody a  našli společnou 
řeč i po tolika letech. Při odchodu účastníci 
děkovali za velmi příjemně prožité odpole-

dne. Rádi by založili tradici a  pokračovali 
v setkávání každý rok. Poslední účastníci se 
rozcházeli až v pozdních hodinách, stále si 
měli o čem vyprávět. Do konce vytrvala také 
paní Hana Černocká, která si všechny své 
žáčky dosud pamatovala. Za  organizátory 
akce děkuje všem, kdo přijali pozvání, Jana 
Hanesová a Josef Rapušák.

Státnímu svátku, který 28. října připome-
ne 95. výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu, bude v Krnově ve čtvrtek  
24. října předcházet slavnostní hudební  
pořad Srdce Evropy má 95! 

V  režii dlouholetého sólisty opery Slez-
ského divadla v Opavě, dramaturga Evžena 
Trupara, který se ujme průvodního slova, 
vznikl pořad plný hudby a historických sku-
tečností i  zajímavostí. „Pořad přiblíží nejen 
historii vzniku naší republiky a osobnosti na-
šich prezidentů, ale nabídne také zajímavosti, 
o nichž mnozí dosud neslyšeli. Zajímavé po-
vídání doplní melodie z oper, operet i muzi-
kálů v podání sólistů opery Slezského divadla 
v Opavě, sopranistky Terezy Kavecké a tenora 
Juraje Nociara, které na klavír doprovodí Li-
buše Vondráčková. Že Evžen Trupar zařadil 
do  programu slovenského a  českého umělce, 
není náhoda, ale záměr, naplňuje tím symbo-
liku Dne vzniku samostatného českosloven-
ského státu,“ uvedla za pořadatele akce, kte-
rým je město Krnov, Eva Marková z odboru 
školství, kultury a sportu.  

Tereza Kavecká je absolventkou Střed-
ní pedagogické školy v  Krnově a  Institutu 
pro umělecká studia Ostravské univerzity. 
Už v  období studia na  univerzitě působila 
na scéně Národního divadla moravskoslez-
ského, od  roku 2000 spolupracuje s  Praž-
ským komorním sborem. S  tímto tělesem 
zpívala na  operních festivalech v  Itálii, Ir-
sku a  na  mnoha významných koncertech 

ve  Španělsku, Francii, Německu, Izraeli 
nebo Libanonu. Účastnila se mezinárodní-
ho hudebního festivalu Karla Ditterse, kde 
jako sólistka spolupracovala s  Janáčkovou 
filharmonií v  Ostravě. V  současné době je 
sólistkou opery Slezského divadla v Opavě, 
pedagogicky působí v  Základní umělecké 
škole Krnov a věnuje se také koncertní a du-
chovní hudbě. 

Neméně úspěšný je také její kolega, Ju-
raj Nociar. Rodák z Banské Bystrice vystu-
doval konzervatoř v  Bratislavě a  Vysokou 
školu múzických umění v  Praze. Hostoval 
v mnoha divadlech v České i Slovenské re-
publice a  v  listopadu 2012 získal angažmá 
ve  Slezském divadle Opava. Pravidelně se 
zúčastňuje různých mezinárodních soutěží, 
spolupracuje s  různými orchestry, jako je 
například Jihočeská komorní filharmonie, 
Komorní filharmonie Pardubice, Česká 
komorní filharmonie a  jiné. Zúčastňuje se 
i  různých zahraničních projektů, účinkuje 
na koncertech po Evropě a má za sebou zda-
řilé pěvecké turné v Japonsku.

Dva nádherné hlasy doprovodí na klavír 
hlavní korepetitorka opery Slezského diva-
dla v Opavě Libuše Vondráčková, která spo-
lupracovala nejen se sólisty opery v Českých 
Budějovicích nebo v  Opavě, ale několikrát 
také s Hollywood Opera Company v USA.

Slavnostní hudební pořad Srdce Evropy 
má 95! začíná v 18.00 hodin a vstup do kon-
certní síně je volný.          (dc)

Co čteme, jak čteme, jak souvisí čtení 
s  našimi jinými mediálními aktivitami, jak 
spolu souvisí čtení a  internet, kolik knih 
kupujeme, jak často chodíme do knihoven, 
jak máme velké domácí knihovny, co má 
na naše čtení největší vliv, jak lze čtení zkou-
mat a  co o  nás vypovídá.  To vše poodhalí 
přednáška literárního teoretika Jiřího Tráv-
níčka, která se pod názvem „Jak čteme?“ 
koná ve studovně Městské knihovny Krnov 
v pátek 1. listopadu v 18.00 hodin. 

Jiří Trávníček je vedoucím brněnského 
pracoviště Ústavu pro českou literaturu 
Akademie věd České republiky. Zabývá  
se především českou poezií druhé polovi-
ny dvacátého století, způsoby vyprávění 
a čtení příběhů a například kulturním pro-
středím střední Evropy. V  současné době 
se pak badatelsky zaměřuje na  výzkum 
čtenářství v České republice, jehož posled-
ní, čerstvé výsledky představí na krnovské 
přednášce. 

Jako každý rok, i letos uspořádal Sbor a komunitní centrum Armády spásy společně s místní or-
ganizací Svazu tělesně postižených pro uživatele služby a hosty Loučení s létem. Přestože se akce 
uskutečnila až 2. října, počasí přálo a sportovní soutěže seniorů proběhly venku na zahradě. 
Stupně vítězů obsadily s výrazným bodovým náskokem výhradně zástupkyně něžného pohlaví. 
Po vyhlášení vítězů byl čas na vzájemné poznávání a sdílení zážitků při malém občerstvení. 
Odpoledne pokračovalo hudebním vystoupením pana Libora Unčovského a  program byl za-
končen společným opékáním špekáčků. Petra Vejmolová, Armáda spásy, Sbor a komunitní 
centrum Krnov

Vzácné setkání po padesáti letech

75. výročí liptaňské tragédie
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Městské divadlo 
ANDER Z KOŠIC a duo Galanečka – večer his-
torek a lidových písní. Út 22.10. (19.00). 
BÍLÁ NEMOC - inscenace pro žáky SŠ. Hraje: 
Divadlo Různých jmen Praha. Čt 24.10. (10.00). 
VŠECHNOPARTIČKA KARLA ŠÍPA – zábav-
ný pořad Karla Šípa a jeho hosta Josefa Aloise 
Náhlovského. Přesunuté představení z května. 
Út 29.10. (19.00).
KDES TO BYL(A) V NOCI – situační komedie 
od úspěšného současného britského dramatika 
Alana Ayckbourna. Hraje Divadlo Bez zábradlí 
Praha: R. Hrušínský, V. Freimanová, J. Švando-
vá, Z. Žák, J. Carda, L. Krbová, B. Leichnerová, 
M. Rojíčková. Čt 7.11. (19.00). 
VĚRA ŠPINAROVÁ - & band Adama Pavlíka. 
Čt 21.11. (19.00). 
Městské muzeum 
www.muzeumkrnov.cz
Flemmichova vila, Hlubčická ul.
Výstavní prostory otevřeny Út-Ne 8.00-18.00
4 PLUS 4 – společná výstava umělců působí-
cích ve Slezsku. Výstava potrvá do 3.11.
POHÁDKOVÝ SVĚT LOUTEK – výstava 
loutkářského souboru Krnováček u příležitosti
60. výročí založení souboru, potrvá do 17.11.
Městská knihovna
www.knihkrnov.cz
Soukenická ul.
NADWIRNA – fotografická výstava, která 
představuje Nadwirjanský okres a Ivano-Fran-
kovskou oblast v podhůří ukrajinských Karpat. 
SVČ Méďa 
www.svcmeda.cz
COUNTRY BÁL – So 19.10. 
KRNOVSKÝ ČTYŘBOJ – badmintonový tur-
naj v hale K3. So 26.10. 
HALLOWEENSKÉ DÝŇOVÁNÍ – podzimní 
prázdniny v SVČ Méďa. Út 29.10.-St 30.10. 
ZUMBA S KATKOU – Po 18.00-19.00 v tělo-
cvičně ZŠ Smetanův okruh, St 18.00-19.00 SVČ 
Méďa, Ne 17.00-18.00 SVČ Méďa.
Kofola Music Club 
www.kofolamusicclub.cz
KATAPULT – po třech letech opět v Krnově. 
Pá 18.10. (20.00). 
ŠVIHADLO – So 19.10. (20.00). 
JUMPING DRUMS – Pá 25.10. (20.00). 
KRNOVSKÝ SESSION – Čižina, Hovězí křídla, 
Fusion Trio, Lazaret, Tahuba. Ne 27.10. (20.00).
KRYŠTOF – host Airfare. Vyprodáno. Pá 1.11. 
(20.00). 
HELLAX FACTORY – DJ Elvis, C-phone 
a Therapis. Pá 8.11. 
TOMÁŠ KLUS - Vyprodáno. So 16.11. 
NO NAME /SK/ - host Goodfelas. Vyprodáno. 
Pá 22.11. 
EGGNOISE – host: Maryband. So 23.11. 
Zámek Linhartovy 
http://zameklinhartovy.cz/
Výstava keramiky Jaroslava Hrubého a obrazů 
a fotografií jeho přátel, stálé expozice. Otevře-
no So-Ne (11.00-16.00).

Sport
Informace o utkáních a dalších sportovních 
akcích najdete ve Sportovním kalendáři 
na rok 2013 na www.krnov.cz, odkaz Sport.
Bazén
www.krnov.cz/sport
Pá 18.10.: 11.00-15.00, 17.00-21.00, So 19.10.: 
9.00-12.00, 13.00-21.00, Ne 20.10.: 8.00-17.00, 
Po 21.10.: 6.30-8.00, 10.00-16.00, 20.00-21.00, 
Út 22.10.: 12.00-16.00, 19.00-21.00, St 23.10.: 
12.30-16.30, 19.00-21.00, Čt 24.10.: 9.00-
16.00, 19.00-21.00, Pá 25.10.: 11.00-15.00, 
17.00-21.00, So 26.10.: 18.30-21.00, Ne 27.10.: 
8.00-12.00, 13.00-17.00. Informace na  tel.: 
554 614 494.
Sauna 
Po: 10.00-16.00 (ženy), 16.00-20.00 (společná), 
Út: 10.00-20.00 (muži), St: 10.00-20.00 (ženy), 
Čt: 10.00-20.00 (muži), Pá: 10.00-20.00 (ženy), 
So: 10.00-19.00 (společná), Ne: 10.00-17.00 
(jen pro rodiny s dětmi a pro páry). 
Zimní stadion - bruslení
www.krnov.cz/sport 
Pá 18.10.: 8.00-11.00, 11.15-14.30, 18.15-
19.45, So 19.10.: 14.00-15.30. Ne 20.10.: 18.00-
19.30, Po  21.10.-Čt 24.10.: 8.00-11.00 (také 
s  hokejkami), 11.15.-14.30 (také s  hokejka-
mi), Pá 25.10.: 8.00-11.00 (také s hokejkami), 
11.15.-14.30 (také s  hokejkami), 18.15-19.45, 
So 26.10.: 14.00-15.30, 18.00-19.30, Ne 27.10.: 
14.00-15.30, 18.00-19.30. Informace na  tel.: 
554 611 397.
Basketbal
www.bkkrnov.cz
Hala TJ Lokomotivy Krnov, Bruntálská 59
BK Krnov (žáci U15) – BK Příbor, OP SM. So 
19.10. (9.00, 11.00). 
BK Krnov (junioři U19) – BK SNAKES Ostra-
va, OP SM. So 19.10. (13.00, 15.00). 
Hala ZŠ Janáčkovo nám.
Loko Krnov (juniorky U19) – OSK Olomouc, 
DL, sk. B. So 19.10. (19.00) 
Loko Krnov  (juniorky U19) –  SK UP Olo-
mouc, DL, sk. B. Ne 20.10. (13.00) 
Klub českých turistů
www.kctkrnov.cz
So 19.10. Staré Purkartice – Ježník (16 km) 
nebo Hošťálkovy – Ježník (12 km). Odjezd 
autobus, autobus. nádr. Krnov 7.45 hod., Hl. 
nádr. ČD Krnov 7.47 hod.
Ne 20.10. Otevření stezky pro vozíčkáře 
v  Hrabyni, odjezd v  8.50 hod. od  žel. stanice 
Krnov-Cvilín autobusem vypraveným oblastí 
KČT. 
So 26.10. Ovčárna – Vidly nebo Hvězda – Vrb-
no p.  Pradědem (podle aktuálního počasí). 
Odjezd 7.09 hod. Hl. nádr. ČD Krnov.

Skauti se už po šesté vydali 
křížem krážem republikou

Turistickou sezonu ukončila 
komentovaná prohlídka města

Tradiční boxerský turnaj dostál své skvělé pověsti

Velkou cenu Krnova v boxu obohatila dvě exhibiční utkání. V souboji trojnásobného mistra 
ČR Standy Bártka a krnovské naděje Radka Malaníka bylo rozhodnuto v druhém kole, kdy 
kvůli zranění mladšího borce bylo utkání ukončeno. Nedělní podívané dominoval Emil Kocvel-
da (na snímku vlevo), původem z Třemešné, jenž v nádherném zápase vybojoval vítězství nad 
znojemským boxerem Vladimírem Lengálem. 

Výborný turnaj. Skvělá hala. Příjemné 
zázemí. Pěkné město. Těmito superlativy 
hýřili účastníci Velké ceny Krnova v  boxu, 
která se pod taktovkou Sdružení úpolových 
sportů (SÚS) Boxing Krnov konala v sobotu 
5. a v neděli 6. října ve sportovní hale na Ja-
náčkově náměstí. 

Jubilejní 10. ročník mezinárodního tur-
naje umožnil boxerům v  kategorii juniorů 
z  České republiky, Slovenska, Maďarska 
a Německa podat ve kvalitní konkurenci vý-
jimečné výkony a divákům nabídl příležitost 
vidět to nejlepší z  evropského juniorského 
boxu. „Dvoudenního turnaje se zúčastnilo té-
měř čtyřicet boxerů, kteří zápasili v osmi vá-
hových kategoriích a předvedli skutečně špič-
kový box. Ten přilákal do  nové haly, kterou 
si sportovci velmi pochvalovali, kolem dvě stě 
diváků. A odcházeli více než spokojeni. Utká-
ní mladých boxerů ze čtyř zemí - budoucích 
šampionů - je nadchla a navíc měli možnost 
vidět špičkový box mužů z kategorie Elite, kde 
se boxuje bez přileb a podle nových pravidel, 
díky nimž je box opět atraktivní. Troufám si 
říct, že krnovští diváci boxu rozumějí a vytvo-
řili pro borce skvělou atmosféru,“ zhodnotil 
turnaj jeho ředitel Jaroslav Morbitzer. 

Nejpočetnější zahraniční výpravou byli 
Maďaři, kteří patří k  nejlepším v  Evropě 
a  na  Velkou cenu města Krnova zavítali 
poprvé, z největší dálky, až z Baden-Bade-
nu, přijeli němečtí boxeři. Účast dalších 

kvalitních boxerů zajistila výprava ze sou-
sedního Slovenska pod vedením Tibora 
Hlavačky, jehož svěřenci se v minulém roce 
zúčastnili mistrovství světa, a českou repre-
zentaci přivezli trenéři Jiří Kotiba a  Araik 
Šachbazjan. 

V Moravskoslezském kraji ojedinělá spor-
tovní podívaná se konala za finanční podpo-
ry města Krnova, České boxerské asociace, 
společnosti Elfe, s.r.o., Goldstreet, a.s., Dal-
kia ČR a dalších sponzorů. „Velkou zásluhu 
na zdárném průběhu turnaje má také ředitel 
Základní školy Janáčkovo náměstí Karel Han-
dlíř, kterému patří poděkování za to, že nám 
věřil a umožnil v nové hale boxovat, a samo-
zřejmě všichni pořadatelé, bez jejichž práce by 
se turnaj nemohl uskutečnit. Jim rovněž patří 
můj dík,“ uzavřel Jaroslav Morbitzer.

Výsledky – kat. do 56 kg: 1. V. Tanko (Slo-
vensko), 2. D. Gábor (ČR), 3. A. Papp (Ma-
ďarsko). Kat. do 60 kg: 1. W. Baryshnik (Ně-
mecko), 2. L. Matúš (Slovensko), 3. L. Dekýš 
(ČR). Kat. do 64 kg: 1. R. Töth (Maďarsko), 
2. D. Bartůněk (ČR), 3. Stephan Nikitin (Ně-
mecko). Kat. do  69 kg: 1. J. Korbel (ČR),  
2. O. Pollák (Maďarsko) 3. M. Peller (Sloven-
sko). Kat. do 75 kg: 1. R. Racz (Maďarsko), 
2. A. Dauti (ČR), 3. A. Kazakis (Německo), 
3. I. Tóth (Maďarsko). Kat. do  81 kg: 1. A. 
Hamori (Maďarsko), 2. L. Ševčík (Sloven-
sko), 3. P. Špikla (ČR). Kat. do 91 kg: 1. M. 
Novák (ČR), 2. P. Szendrei (Maďarsko).

Zájemci o  cyklistiku, především z  řad 
mládeže, by si neměli nechat ujít příležitost 
zúčastnit se 11. ročníku Krnovského cyklo-
krosu, který na  neděli 20. října připravilo 
občanské sdružení Cyklistika pro všechny 
Krnov. Závod se pojede od  11.00 hodin 
na tradiční trati na Cvilíně a je určen všem 
věkovým kategoriím organizovaných i  ne-
organizovaných cyklistů. 

Kategorie masters budou bojovat o body 
Českého poháru, ostatní pojedou veřejný 
závod, který je součástí seriálu Oderský po-

hár. Celkem bude startovat jedenáct katego-
rií ve třech blocích. Na vítěze v jednotlivých 
kategoriích čekají pěkné ceny. 

Zájemci se mohou přihlásit e-mailem 
(Daniel.Rychta@seznam.cz), písemně nebo 
i přímo před startem, do 10.00 hodin v pro-
storu cíle závodu. Start je povolen na jakém-
koliv kole, podmínkou je cyklistická přilba, 
dobrý zdravotní stav a  u  neorganizované 
mládeže souhlas rodičů. 

Více informací najdete na  www.cyklisti-
kakrnov.com.

Školní družina při Základní škole Žižkova pořádala 25. září první poznávací výlet letošního 
školního roku. Cílem autobusu byl přístav v Leskovci nad Moravicí. Čtyřicet šest zúčastněných 
dětí se vydalo naučnou stezkou po stopách minulosti. V infocentru vyluštily kvíz a šifru, na zá-
kladě které našly pirátský poklad. Největším zážitkem byla plavba malou plachetnicí po Slezské 
Hartě s odborným výkladem kapitána lodi. Počasí nám tento den přálo a tak jsme si užili moc 
pěkné odpoledne. Vychovatelka Renáta Mikošková 

Krnovský cyklokros láká 
i neorganizované cyklisty

Krátce
Slavnostní otevření
stezky pro vozíčkáře

Pokud se účastníte novoročních výstu-
pů na  Praděd a  Šelenburk, což jsou akce  
tzv. Novoročního čtyřlístku, určitě přispí-
váte do  sbírky vyhlášené Klubem českých 
turistů na  podporu aktivit pro zdravotně 
handicapované spoluobčany. Z  prostředků 
získaných sbírkou nyní vznikla také stezka 
pro vozíčkáře v  Hrabyni, jejíž slavnostní 
otevření proběhne v neděli 20. října ve 12.00 
hodin na  parkovišti před Rehabilitačním 
ústavem Hrabyně.
Cvičení pro radost
pokračuje i na podzim

Po úspěšných letních kurzech „Hýbej se, 
Krnove!“ se Fit club Krnov rozhodl pokra-
čovat s dalšími lekcemi i na podzim. Jedná 
se o  netradiční skupinové cvičení s  váhou 
vlastního těla, které je vhodné i pro rodiny 
s  dětmi. Každá lekce se skládá z  aerobní 

a strečinkové části. Přijít zasportovat si mů-
žete v sudé týdny ve středu a v  liché týdny 
ve  čtvrtek vždy od  18.00 hodin do  SVČ 
Méďa Krnov. Cena kurzu je 900 korun 
za rok.
Krnovský čtyřboj dvojic

Máte chuť se hýbat? Hrajete badminton, 
šipky, kuželky nebo bowling? Zapojte se 
do  nového sportovního projektu Středis-
ka volného času Méďa Krnov „Krnovský 
čtyřboj dvojic“. Během roku vás čekají čtyři 
dny sportovního zápolení s partou lidí, která 
má smysl pro legraci. První turnaj se koná 
v sobotu 26. října od 9.00 hodin v tenisové 
hale K3. Startovné za  družstvo je 480 ko-
run. Další turnaj v bowlingu se bude konat  
14. prosince, turnaj v  kuželkách 22. února 
a  turnaj v  šipkách 12. dubna. Každý turnaj 
bude mít svého vítěze a  každý turnaj bude 
započítáván do  celkových výsledků. Účast-
nit se všech turnajů není povinné. 

Škola slaví půlstoletí
Padesát let v životě znamená určitou epo-

chu, kdy sám člověk má za sebou nejproduk-
tivnější období svého života. Abrahámoviny 
Střední školy automobilní, mechanizace 
a podnikání (SŠAMP) Krnov v tomto přípa-
dě určitě neznamenají důchodový věk. 

Počátky výuky na této škole sahají do 50. 
let minulého století, kdy se na  škole učily 
učební obory pro zemědělství, tzv. pracovní 
zálohy. V  roce 1963 byla založena Střední 
zemědělská technická škola, na které se vy-
učovaly maturitní obory zaměřené na země-
dělskou výrobu, obor Mechanizace zeměděl-
ské výroby. V roce 1987 se změnil její název 
na  Střední zemědělskou školu, ale výuka 
byla stejná. V roce 1992 je instituce Střední 
odbornou školou a středním odborným uči-
lištěm z  důvodu zavedení učebního oboru 
Automechanik.

Zaměření maturitního oboru zůstalo 
stejné, posléze přibyl maturitní obor Autot-
ronik. Nový název, který od roku 2006 trvá 
dosud, Střední škola automobilní, mechani-
zace a podnikání, Krnov, příspěvková orga-
nizace, vystihuje celé zaměření školy vyuču-
jící maturitní obory a učební obor.

Škola určitě patří v celém Moravskoslez-
ském kraji mezi stěžejní pilíře odborného 
školství. I když prošla řadou změn, zejména 
svým zaměřením, vždy dokázala pružně rea-
govat na potřeby okolní společnosti i na po-
třeby žáků, vycházejících ze základních škol 
s  ochotou studovat na  naší škole ve  studij-
ních či učebních oborech. Za  posledních 
10 let bylo na modernizaci školy za pomoci 
zřizovatele Moravskoslezského kraje, evrop-
ských fondů a sponzorů vynaloženo více jak 
30 milionů korun, modernizovaly se učebny, 
dílny, jídelna a domov mládeže.

Škola za  svou dobu připravila mnoho 
odborníků v  oblasti zemědělství, zejména 
zemědělské techniky. Řada výborných ab-
solventů naší školy úspěšně v  této oblasti 
podniká, je třeba se zmínit o firmách, jako 
je TOKO AGRI, a. s., vedená ing. Tomášem 
Kořínkem, vlastníkem firmy, BV Technika 
Polanka nad Odrou, vedená panem Jiřím 
Vozníkem. Ing.  Tomáš Kořínek, absolvent 

SZTŠ Krnov z  roku 1979, a  jeho firma 
TOKO AGRI dodnes se školou úzce spolu-
pracuje a  je jejím sponzorem a  propagáto-
rem. Vzorná spolupráce je s  firmami KOS 
Krnov, ELFE Krnov, Bašista Krnov, Bosch 
Termotechnika Krnov, ZD Rozhled Úval-
no a s mnoha dalšími firmami z Krnovska, 
Bruntálska a Opavska. 

Nedílnou součástí vzdělávací instituce je 
svářečská škola u  České svářečské společ-
nosti ANB od  roku 1992. Škola připravila 
z  vlastních řad žáků kolem 500 svářečů. 
Tuto svářečskou školu využívají krnovské 
a bruntálské podniky pro své svářeče k zís-
kání úřední zkoušky podle EN-287 ve všech 
metodách svařování kovů. 

Žáci a  studenti školy využívají k  výuce 
perfektního materiálního a  technického 
vybavení učeben. Dílny jsou nadstandardně 
vybaveny pro opravárenskou, diagnostickou, 
elektronickou a  autoelektrikářskou výuku. 
Učitelé jsou na vysoké úrovni ve znalostech 
a  dovednostech opravárenství motorových 
vozidel. Škola má výborné hodnocení na ex-
terních pracovištích, specializovaných servi-
sech prodejců automobilů, opravnách moto-
rových vozidel. Velký význam má zavedení 
nového 1,5letého oboru Mechanik opravář 
motorových vozidel – řidič profesionál pro 
vyučence a  maturanty. Tato aktivita je již 
známá po celé ČR, což dokazují žáci z růz-
ných koutů naší vlasti svojí přítomností. To 
je jen malý výčet celoživotních aktivit školy, 
protože vše nelze v krátkosti pojmout. 

Škola má nastartováno do  dalších dese-
tiletí, je připravena čelit všem vlivům naší 
společnosti a jít svou cestou. Skupina všech 
pedagogů a  doprovodných pracovníků je 
odhodlána pracovat tak, aby škola byla 
na nejvyšším místě v přípravě mladé gene-
race.

Oslavy 50. výročí založení školy proběh-
nou v  pátek 18. října v  odpoledních hodi-
nách v prostorách školy, kde se bude konat 
setkání absolventů se zaměstnanci školy 
a hosty, a v  sobotu 19. října od 9.30 hodin 
ve Středisku volného času Méďa. Ing. Jaro-
mír Pavlíček, ředitel SŠAMP Krnov

Skautský oddíl Krnovská Trojka pořádal 
v  sobotu 28. září 6. ročník celostátní cesto-
vatelské akce Křížem krážem republikou, 
do něhož se z celé republiky zapojilo 84 týmů 
z řad skautů i veřejnosti. V soutěži pětičlen-
ných týmů, v níž šlo o to procestovat vlakem 
za 24 hodin co nejvíce kilometrů, byl nejlepší 
tým Train24, který urazil na kolejích 1206 km. 

Z Krnovské Trojky vyrazily týmy tři - Svi-
ští spojka, TrainHawkové (Jestřábi) a  Scrat 
ve  vlaku (Veverky). Sviští Spojka projela 
skoro 950 km a navštívila železniční výstavu 
v  Jaroměři. Vedoucí týmu měl ještě zvlášt-

ní úkol, jako žolík přidával týmům, které 
po cestě potkal, cenné body. TrainHawkové 
navštívili Karlštějn a  Most a  seznámili se 
s historií tamního kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie. Scrat ve  vlaku navštívil historic-
kou Jihlavu a přednostně se věnoval návště-
vě zoologické zahrady. Každý z těchto týmů 
projel 700 km a v průběhu této náročné akce 
se dokázal zabavit a navštívit velké množství 
pozoruhodností. 

Podrobnější informace najdete na http://
krizemkrazem.unas.cz/. Duška Cestrová, 
Krnovská Trojka

V úterý 8. října byla oficiálně ukončena 
turistická sezona v Krnově komentovanou 
prohlídkou historického centra města.  
Akci zorganizovala Střední odborná škola 
dopravy a  cestovního ruchu (SOŠ DCR)  
ve spolupráci s místním turistickým infor-
mačním centrem. 

Výkladu se ujaly mladé průvodkyně, stu-
dentky druhého ročníku oboru Manage-
ment cestovního ruchu, které si předávaly 
slovo na jednotlivých zastávkách. Poutavou 
formou a  s  nadšením vyprávěly návštěvní-
kům historická fakta i  zajímavosti spojené 
s  konkrétními historickými objekty. Pro-
hlídkový okruh začínal u  radnice a  končil 
u  kláštera Minoritů, kde se průvodkyně 
rozloučily se skupinou, a návštěvníci mohli 
na  závěr absolvovat v  kostele Nanebevzetí  

Panny Marie osobitý výklad otce Josefa, 
představeného řádu Minoritů. 

Zhruba dvouhodinové procházky se 
zúčastnilo asi 30 zájemců, kteří odměni-
li průvodkyně za  jejich snahu pozorností, 
úsměvem i potleskem. Domů si všichni ná-
vštěvníci odnesli upomínkovou brožurku 
s  trasou prohlídky, stručným komentářem 
a výzvou k soutěži „Jak dobře znáte Krnov?“, 
která probíhá od  15. října na  webových 
stránkách školy www.sos-dcr.cz a  je určena 
široké veřejnosti. Do poloviny prosince mo-
hou soutěžící posílat svoje odpovědi i elek-
tronicky na adresu školy a na nejúspěšnější 
řešitele čekají před Vánocemi lákavé ceny, 
které jim předá Mgr.  Zdeněk Klein, ředitel 
SOŠ dopravy a cestovního ruchu v Krnově. 
Ing. Ellen Maláčová, SOŠ DCR Krnov


