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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Legionáři ocenili druhoválečné veterány

Na prosinec se chystá 
tradiční Vánoční jarmark 

Město podpoří mládežnický 
hokej mimořádnou dotací 

Městský útulek pro psy: 
hledají se další lokality

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

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

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

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

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

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

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

První obchod na burze skončil 
pro město výraznou úsporou 

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

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

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

Příprava spočívala v aktualizaci auditu 
spotřeb elektrické energie u všech subjektů 
a ve stanovení předpokládaného objemu 
dodávky silové elektřiny. Z těchto údajů pak 
vyšla celková předpokládaná cena zakáz-
ky 9 768 475 korun bez DPH spočítaná na 
základě letošních cen. Burzovní obchod ji 
srazil na 8 397 669 korun bez DPH.   (dc)
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Cvilínská alej kvůli větru 
přišla o jednu stoletou lípu 

Nová okna i dveře 
vracejí školám krásu 
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Více než dvě stě nádherných kabelek našly ve svých skříních dámy i malé slečny a přinesly je 
do městské knihovny, kde se 12. a 13. února stanou součástí kabelkového bazaru. Do kabelek, 
z nichž mnohé jsou jedinečnými skvosty, bude vloženo malé knižní překvapení a prodávat se 
budou za symbolickou cenu 40 korun. Výtěžek je určen na ceny a odměny pro děti, které se 
zúčastní Noci s Andersenem. 

Vlajka města zůstane
na radnici už natrvalo 

V boji s autovraky slaví 
Krnov nemalé úspěchy 

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 / občan a úřad / pronájmy  
a prodeje. Úplné znění následujících nabídek, 
včetně podmínek, které musí žadatel splňo-
vat, tamtéž.  
Záměr pronájmu části pozemku
Město Krnov oznamuje záměr pronájmu čás-
ti pozemku parc. č. 75, (dle nezapsaného GP 
parc. č. 75/2 o výměře 18 m2), k.ú. Krnov-Horní 
Předměstí, obec Krnov, Hlavní náměstí.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 3, Žižkova 16, vel. 0+1, 16,30 m2, 2. pod-
laží. Nájem (40 Kč/m2) 710 Kč, služby (1 osoba) 
300 Kč (+260 Kč každá další os.), celkem 1.010 
Kč/měsíc/1 os. Prohlídka bytu: St 28. 1. (15.00-
15.30). Žádost je možno podat nejpozději do 
9. 2. 2015. Tiskopis žádosti a informace: odd. 
pronájmů bytů, MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, 
p. Konečná, tel. 554  697 444, pkonecna@mu-
krnov.cz.
Ztráty a nálezy
Nálezy od 6. 1. 2015 do 19. 1. 2015 včetně
(č. nálezu, datum předání MěÚ, nalezená věc)
1/2015, 11. 1. 2015, brýle v pouzdru
Krátce
Městské společnosti mají
nové členy dozorčích rad
Rada města Krnova jmenovala členy dozor-
čích rad obchodních společností ve stopro-
centním vlastnictví města Krnova. Do funkce 
člena dozorčí rady společnosti Krnovské vo-
dovody a kanalizace, s.r.o, jmenovala Jakuba 
Horáčka, Michala Ratiborského, Mgr. Martinu 
Novákovou, DiS., Mgr. Ludmilu Čajanovou  
a Jana Zámarského. Do funkce člena dozorčí 
rady společnosti Lesní správa města Krnova 
s.r.o., Svatopluka Ručku, Ing. Miroslava 
Kozelského, Mgr. Helenu Mezírkovou,  
Bc. Jarmilu Doubravovou a Ing. Bedřicha 
Marka. Do funkce člena dozorčí rady spo-
lečnosti Technické služby Krnov, s.r.o., Ing. 
Vladislava Vybírala, Bc. Miroslava Pellu, 
Radima Rudzinského, Ing. Libora Staňka  
a Stanislava Dorotíka. 
Bál města Krnova
Krnovská plesová sezona je v  plném proudu  
a ve výčtu plesů nechybí ani Bál města Krnova. 
Ve Slezském domově se uskuteční v  pátek  
20. února a nabídne skvělý program. K  tanci 
a poslechu bude hrát opavská hudební skupi-
na Naboo Band, v jejímž repertoáru najdeme 
léty osvědčené hity světových hvězd, jako jsou 
Abba, Queen, Alanis Morisette, Sting, James 
Brown, Aretha Franklin, Michael Jackson, 
Linda Perry, Tom Jones, Joe Cocker, Stevie 
Wonder a další. Vystoupí taneční skupina Flash, 
o zábavu se postará humorně laděné show ob-
líbené ostravské travesti skupiny Divoké kočky. 
Nebude chybět bohatá tombola. Cena vstupen-
ky s místenkou je 200 korun. Vstupenky budou 
v prodeji v Turistickém informačním centru na 
Hlavním náměstí od 28. ledna. 
Výzva příbuzným 
řeckých spoluobčanů
Město Krnov se obrací na pozůstalé nebo  
i známé občanů řecké národnosti, kteří jsou 
pochováni na krnovském hřbitově, s  prosbou 
o poskytnutí současné adresy jejich bydliště. 
Důvodem je nutnost vyřešení užívání hrobo-
vého místa, kde jsou pochováni jejich blízcí. 
Hledají se příbuzní nebo známí Stefanose 
Moraidise, zemřelého v  roce 1955, Thanasise 
Stavridise, zemřelého v  roce 1970, a Kaliopi 
Frangu a Georgise Frangose, zemřelé v  roce 
1978. Kontakt na příbuzné či známé sdělte na 
tel. číslo 554  612  681, 605  844  100, nebo na  
e-mail: vanovats@seznam.cz.
Poradna ČOI 
V budově Městského úřadu Krnov na Hlavním 
nám. 1 probíhají každé první úterý v  měsíci, 
vždy od 9.00 do 13.00 hodin, konzultační dny 
České obchodní inspekce Ostrava pro občany 
ve věci reklamačního řízení. Nejbližší konzul-
tační den je  3. února. Poradna se nachází na 
živnostenském úřadu v kanceláři č. 228. 
Pravidla užití taxametru 
zakazují takzvaná nulítka
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
Městského úřadu v  Krnově upozorňuje pro-

V  základní škole na Dvořákově okru-
hu končí náročná výměna oken. Budova 
z konce 19. století se nyní pyšní dřevěnými 
napodobeninami původních oken. Vrátily 
jí důstojnost a daly vyniknout novorene-
sančnímu stylu, v  němž je postavena. Její 
současní uživatelé si pak u novinky pochva-
lují jednoduché otevírání a výborné tepelné  
i hlukové izolační vlastnosti. 

„Kompletní výměna oken přišla na  
3,9 milionu korun. Dalších 55 tisíc korun ješ-
tě budou stát zámky na okna v prvním patře, 
o které z důvodu bezpečnosti žáků dodatečně 
požádal ředitel školy. Zámky jsou v  součas-
né době ve výrobě,“ uvedl Vlastimil Štverák 
z odboru školství, kultury a sportu. Výměnu 
oken provádí ostravská společnost Terno 
Firek, která s pracemi začala v srpnu loňské-
ho roku. „Původně to mělo být už na začátku 
prázdnin, ale kvůli složitému výběrovému 
řízení, když se zakázka pro jistotu soutěžila 
jako nadlimitní, začala později,“ zdůvodnil 
Vlastimil Štverák. 

Práce během školního roku zkomplikova-
ly chod školy. „Bylo to složité, protože místo 
jednoho úklidu jsme uklízeli čtyřikrát. Také 
jsme museli vyhlásit neplánovaná volna ředi-
tele školy. Děti z  toho měly radost, učitelé se 
s tím srovnali dobře, ale od mnohých rodičů 
jsem si vyslechl, že neumím práce ve škole plá-
novat, i když jsem já výměnu oken v průběhu 
školního roku nevymyslel. Chápu je, protože 
museli dětem ve volných dnech zajistit ná-
hradní program a hlídání,“ popsal nelehkou 
situaci ředitel školy Boris Stodůlka.  

Všechny potíže jsou ale nyní vyváženy 
nejen vyšším komfortem při pobytu ve ško-
le, ale také změnou vzhledu stavby, čehož si 
všímají též kolemjdoucí. „Oknům jsme vráti-
li původní členění i barevnost, přičemž jsme 

vycházeli z historické fotodokumentace, a ob-
jekt, který pohledově znehodnotila vyklápěcí 
okna poplatná době, najednou „dostal oči,“ 
uvedla památkářka Andrea Šírová, s níž byla 
podoba oken konzultována. Budova školy 
sice není památkově chráněná, ale nachází 
se v památkovém Ochranném pásmu histo-
rického jádra města Krnova. Původně chla-
pecká obecná a měšťanská škola byla vysta-
věna v letech 1891-1893 na bývalých valech 
a zasypaném příkopu někdejších městských 
hradeb. 

Stejnou historii má i nedaleká základní 
škola na Smetanově okruhu. V místě zboře-
ných hradeb byla postavena v  letech 1877–
1879. Nejdříve v ní sídlila chlapecká, později 
dívčí obecná a měšťanská škola. Rovněž při 
opravách této školy město Krnov ctí historii, 
což se projevilo při obnově fasády v minu-
lých letech a nyní při prosincové výměně 
vstupních dveří. 

„Vchodové dveře a dvě postranní segmento-
vé vchodové stěny z hliníkových profilů se za-
sklením jsme se rozhodli nahradit dřevěnými 
dveřmi a stěnami s konstrukcí z masivního 
dubového dřeva, které je opatřeno lazurovým 
lakem v přírodní barvě. Kompletní práce stály 
233 tisíc korun a realizovala je albrechtická 
společnost Taylor stavební,“ řekl Vlastimil 
Štverák. 

O tvaru, barvě i kování dveří se město 
Krnov opět radilo s památkáři. „Podoba 
vychází jednak z dobové fotografie střední 
části dveří a jednak z inspirace čerpané ve 
škole na Dvořákově okruhu. Je to standardní 
postup. Pokud se nedochovají fotografie nebo 
historická plánovací dokumentace, vychází se 
z  obdobných příkladů vystavěných ve shod-
ném časovém a slohovém období,“ uzavřela 
Andrea Šírová.                                             (dc)

Neplánovaně se kácelo začátkem minulé-
ho týdne v  lipové aleji v ulici Městské, kde 
silný vítr částečně vyvrátil jednu z lip. Strom 
starý 80 až 100 let měl poškozený kořeno-
vý systém, patrně vlivem stavebního zásahu 
prováděného před mnoha lety. 

„Na poškozený strom pod cvilínskými 
schody v ulici Městské, jemuž hrozilo vyvrá-
cení, nás upozornili občané v neděli 11. ledna 
odpoledne. Strážníci jeho okolí z obou stran 
zabezpečili přenosnými dopravními značka-
mi zákazu vjezdu a místo označili páskou 
se zákazem vstupu. V pondělí ráno jsme pak 
o situaci informovali odbor životního pro-
středí,“ uvedl velitel Městské policie Krnov 
Pavel Moravec. 

Při místním šetření pracovníci odboru ži-
votního prostředí zjistili nevratné poškození 
stromu a rozhodli o jeho odstranění. „Lípa 
byla nakloněná směrem do lesního porostu  
a opřená o sousední smrk. Aby při kácení 
nedošlo k poškození dalšího stromu, nebo do-
konce k jeho nutnému odstranění, musela se 
lípa postupně ořezávat z plošiny. Operace to 
sice byla složitá, ale díky zkušenosti pracovní-
ků specializované firmy proběhla bez problé-
mů,“ uvedl Dušan Martiník z odboru život-
ního prostředí. Vývrat ukázal jednostranně 
poškozený kořenový systém. „Kořeny byly 
poškozeny ze strany příkopy. Vzhledem 
k tomu, že byly ztrouchnivělé a úplně se roz-
padaly, muselo k poškození dojít tak před de-
seti lety, pravděpodobně při údržbě příkopy,“ 
zhodnotil Dušan Martiník.  

Není to poprvé, co se v nejstarší krnovské 
aleji vyvrátil strom. Časté jsou také stížnos-
ti zdejších obyvatel na nebezpečné situace, 
které způsobují suché větve, padající z  ko-
run stromů na elektrické vedení. „Stává  
se to přesto, že alej průběžně monitorujeme  

a udržujeme. Pravidelnou kontrolu jejího 
stavu provedeme opět v  jarních měsících  
a v případě, že se objeví rizikoví jedinci, bu- 
deme situaci ihned řešit,“ řekl Dušan 
Martiník. 

V  plánech do budoucna pak je po-
stupná obnova aleje, která by měla začít  
v její spodní části, v  úseku od křižovatky 
s ulicí Stinnou po schody. „Stáří aleje je přes 
sto let, což sice pro lípu srdčitou není žádný 
věk, ale kvůli absenci údržby v době před pá-
dem totality se u části stromů projevují znaky 
pomalého a postupného odumírání. Proto 
musíme s obnovou počítat i v této velice cenné 
lokalitě,“ řekl Dušan Martiník. 

Obnova to ale nebude totální, jak se tomu 
v  současné době děje na jiných místech ve 
městě, kde se naráz vykácí všechny stromy  
a založí se alej nová. „Takový zásah by byl ne-
únosný jak pro krajinu, tak pro živočichy, kte-
ří se zde vyskytují. Obnova to bude postupná 
a měla by v první řadě proběhnout v blízkosti 
domů,“ upřesnil Dušan Martiník. 

Alej na Cvilín, kterou tvoří přibližně  
sto šedesát stromů, patří k nejstarším stro-
mořadím v Krnově. Byla založena pravděpo-
dobně společně s položením schodiště v le-
tech 1869-1879. Začíná v  ulici Městské, za 
křižovatkou s ulicí Brožíkovou, a dále vede 
podél Městské ulice a schodiště na Cvilín. 
Na konci schodiště se rozděluje na dvě 
části, obchází kostel a doprovází zastavení 
křížové cesty. Délka stromořadí podél ulice  
a schodiště je pět set metrů, kolem kostela  
dvě stě sedmdesát metrů. Nejvyšší stromy 
se nacházejí v  dolní polovině aleje, někte-
ré z  nich dosahují výšky přes třicet metrů. 
Údržbu aleje komplikuje elektrické vedení, 
vzdušné vedení veřejného osvětlení a další sí
tě.                                                                  (dc)

Počet vraků motorových vozidel v ulicích 
Krnova klesá. Zatímco v roce 2009 pracov-
níci odboru správy majetku města registro-
vali třicet sedm autovraků a o rok později 
dokonce ještě o deset více, v loňském roce to 
bylo jen sedmnáct. 

„Všechny vraky byly k dnešnímu dni od-
straněny a ekologicky zlikvidovány. A to buď 
vlastníky vozidla, kteří reagovali na naše 
upozornění, nebo  je na základě objednávky 
města odstranila firma, která se ekologickou 
likvidací autovraků v Krnově zabývá,“ uvedl 
Vladimír Zavřel z  odboru správy majetku 
města.

Na snížení počtu nepojízdných vozidel, 
která hyzdí ulice města a zároveň předsta-
vují ekologické nebezpečí v podobě úniku 
provozních kapalin, mají vliv systematické 
kontroly městské policie, zaměřené na poru-
šování zákona o pozemních komunikacích 
č. 13/97 Sb. Ten stanoví, že na dálnicích, 
silnicích a místních komunikacích je zaká-
záno odstavovat silniční vozidlo, jež je trvale 
technicky nezpůsobilé k provozu, není opat-
řeno státní poznávací značkou, nebo je zjev-
ně trvale technicky nezpůsobilé k provozu. 

Když na takové vozidlo strážníci narazí, 

ihned jeho výskyt hlásí pracovníkům odbo-
ru správy majetku města. Ti zjistí vlastníka  
a vyzvou ho k odstranění auta. Pokud ten 
tak do dvou měsíců neučiní, je vrak odstra-
něn a zlikvidován městem, které vůči ma-
jiteli uplatňuje nárok na náhradu nákladů 
vzniklých odstraněním a ekologickou likvi-
dací vraku, či předcházejícím parkováním 
vraku. 

V  případě, že vůz doslouží, je jedinou 
zákonnou cestou pro jeho likvidaci předá-
ní do specializovaného zařízení. Jakékoliv 
jiné rozebírání a sešrotování autovraků je 
zákonem zakázáno a vlastníku, pokud se 
nejedná o podnikatele, hrozí pokuta ve výši 
20 tisíc korun. V Krnově je jediné schvá-
lené zařízení pro sběr a zpracování auto-
vraků. Nachází se na Bruntálské ulici č. 5, 
příjezd z ulice Na Ostrově. Provozní doba 
je pondělí až pátek od 7.00 do 15.30 hodin. 
Služba je bezplatná. K likvidaci je potřebný 
velký technický průkaz a doklad totožnosti. 
Vlastníkovi vozidla je vystaveno potvrzení  
o převzetí autovraku, které je nezbytným 
podkladem pro vyřazení motorového vozi-
dla z evidence na odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství.                                         (dc)

Nad hlavním vstupem do radnice povlává 
od úterý 13. ledna vlajka Krnova. Symbol 
města na čestném místě již zůstane. Trvale 
označí sídlo městského úřadu. Dosud se 
vlajka na radnici vyvěšovala pouze při slav-
nostních příležitostech. 

„Ať přijdete do kteréhokoliv města za hra-
nicemi naší republiky, ale i do řady českých 
měst a obcí, podle vlajky i náhodní návštěv-
níci poznají, ve které z množství budov sídlí 
obecní či městský úřad,“ vysvětlila starostka 
Jana Koukolová Petrová hlavní důvod, který 
vedl k zavedení této novinky. 

Další a neméně důležitou pohnutkou byla 
snaha dostat vlajku města do širšího pově-
domí obyvatel města. „Jak jsem se náhodně 
mohla přesvědčit, mnoho Krnovanů ani neví, 
že město nějakou vlajku má, natož jaké má 
barvy a jak vypadá. Je to dluh vůči nim, který 
se tímto snažíme napravit,“ dodala. 

Vlajku města Krnova tvoří tři vodo-
rovné pruhy, modrý, bílý a žlutý, v pomě-
ru 1:1:1. Poměr šířky k délce vlajky je 2:3.  

Městu Krnovu byla vlajka udělena na  
základě rozhodnutí předsedy poslanecké 
sněmovny číslo 51 ze dne 9. 5. 1995. Užívání 
vlajky i znaku města stanovuje obecně zá-
vazná vyhláška města Krnova č. 3/2007  
O znaku a vlajce města Krnova a jejich uží-
vání.                                                             (dc)

Uctění památky 
obětí komunismu

U památníku Obětem válek a násilí 
ve Smetanových sadech, před gym-
náziem, mohou občané ve čtvrtek  
19. února v  18.00 hodin uctít památku 
obětí komunismu zapálením svíčky. Ve 
stejný čas se koná mše svatá v  kostele  
sv. Martina, následuje beseda s  pamět-
níky. Akci pořádají místní organizace 
KDU-ČSL a ODS společně s občanským 
sdružením Krnovská synagoga a far-
nostmi římskokatolickou a českobratr-
skou evangelickou. 



Tříkrálová sbírka opět našla ochotné dárce

Krnov si v zadávání  
zakázek nevede špatně

Modernizací veřejné správy
ke spokojenosti občanů 

Správce daně vyžaduje 
elektronickou komunikaci

Koledníci Tříkrálové sbírky zavítali v  úterý 13. ledna také na radnici. Přijali je starostka 
Jana Koukolová Petrová a místostarosta Jan Krkoška, jimž trojice koledníků, tvořená ředi-
telkou Charity Krnov Monikou Dudovou, sestrou Františkou a krnovským děkanem Karlem 
Doleželem, popřála vše nejlepší do nového roku. Oba zástupci vedení města ochotně do největší 
veřejné sbírky v naší zemi přispěli. 

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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Škola řadu let usilovala 
o opravu chátrajících budov

Listárna

390  605 korun. To je výsledek letošní 
Tříkrálové sbírky Charity Krnov. Prostředky 
ze sbírky jsou tradičně určeny na pomoc li-
dem nemocným, se zdravotním a tělesným 
postižením, seniorům, matkám s dětmi  
v tísni i dalším jinak sociálně potřebným, 
dále na přípravu humanitárních balíčků, 
pomoc při živelných pohromách a na me-
zinárodní projekty. Například na pomoc 
na Ukrajině, kde Charita Krnov pomáhá 
ve spolupráci se Střediskem humanitární 
pomoci Diecézní charity ostravsko-opavské. 

„Velmi děkujeme za finanční dary všem 
štědrým dárcům. Osobité kouzlo této sbírky 
a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob 
získávání prostředků, tedy koledování v du-
chu motta sbírky „Pomozme lidem v nouzi“. 
Nečekaný výsledek je dokladem solidarity  
a štědrosti mezi lidmi. Velice si vážíme dů-
věry, se kterou nám dárci své peníze svěřují. 
Díky vám můžeme pomáhat,“ říká ředitelka 
Charity Krnov Monika Dudová a pokračuje: 
„Chci všem ze srdce poděkovat a vyjádřit jim 
svůj osobní obdiv nad nasazením, s jakým 
do této sbírky vstupují. Děkuji také jménem 
desítek tisíc klientů, kterým vysbírané peníze 
pomohou v jejich nesnadném životě. Děkuji 
pracovníkům Charity Krnov, farnostem, žá-
kům základních a středních škol v  Krnově, 

v Bruntále a na Osoblažsku, skautům a všem 
ostatním dobrovolníkům za koledování při 
této sbírce. Všem koledníkům přeji, aby se jim 
po celý rok dařilo mít v srdci lásku, kterou při 
svém koledování lidem roznášeli.“

Tříkrálová sbírka je největší dobročinnou 
akcí v České republice a stala se již nedílnou 
součástí začátku nového kalendářního roku. 
Od ostatních sbírek se liší svou povahou. 
Nejde pouze o sbíraní peněz na dobrý úmy-
sl, ale má také duchovní rozměr. Úspěch 
celé  sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve 
všech koutech republiky, často i v obcích  
o několika desítkách obyvatel. Díky věrným 
koordinátorům, koledníkům i dárcům tak 
v roce 2015 proběhla už popatnácté úspěšně. 

Sbírku lze podpořit i celoročně. Při zaslá-
ní DMS ROK KOLEDA na číslo 87 777 bude 
každý měsíc automaticky odečtena částka  
30 korun.

Výsledek Tříkrálové sbírky 2015: 
Bohušov a okolní vesnice 46 596 Kč; Brantice 
9 403 Kč; Bruntál 78 879 Kč; Čaková 7 502 
Kč; Hošťálkovy 5  171 Kč; Janov 4  315 Kč; 
Jindřichov 3 401 Kč; Krasov 7 026 Kč; Krnov 
124 584 Kč; Lichnov 19 614 Kč; Liptaň 932 
Kč; Město Albrechtice 38 151 Kč; Třemešná 
16 818 Kč; Úvalno 5 801 Kč; Vysoká 4 821 
Kč; Zátor 17 591 Kč.

Výzkumníci z Univerzity Karlovy zveřej-
nili hodnocení zadavatelů veřejných zaká-
zek za období 2011-2013 systémem zIndex, 
který ukazuje, jak dobře města zadávají ve-
řejné zakázky. Krnov si v něm nevede vůbec 
špatně. Ve srovnání šedesáti největších měst 
v  České republice s  více jak dvaceti tisíci 
obyvateli obsadil 18. místo. 

Při hodnocení města odborníci vychá-
zeli z tvrdých dat o jeho zakázkách. Z nich 
počítali jedenáct ukazatelů pokrývajících 
různé fáze zakázky, od vypsání po plnění. 
Například kolik firem se o zakázky uchází, 
jestli se zakázky moc často neruší nebo jaká 
je koncentrace dodavatelů. Z  hodnocení 
vyplývá, že město Krnov je průměrným za-
davatelem, do zakázek jím vyhlašovaným se 
hlásí dostatek firem a že využívá elektronic-
ké aukce k dosažení úspor. 

Průměrný zIndex činí 64, přitom platí 
pravidlo, čím vyšší zIndex, tím lepší přístup 
města k zadávání veřejných zakázek. zIndex 
Krnova je 67. Z  Moravskoslezského kraje 
nejlépe dopadla na druhém místě Orlová 
se zIndexem 75, nejhůře si vedla Opava, 
jejíž zIndex ve výši 58 jí přisoudil 49. mís-
to. Město Bruntál v kategorii malých měst, 
kde byl průměrný zIndex 59 a 121 hodno-
cených zadavatelů, skočilo s zIndexem 65 na  
53. místě. 

„Hodnocení je pro nás zdrojem důležitých 
informací, ukazuje nám oblasti, v nichž po-
kulháváme za ostatními. Ty se nyní budeme 

snažit vylepšit,“ uvedl místostarosta Michal 
Brunclík. 

zIndex je sice poměrně robustní statis-
tický ukazatel, přesto nedokáže postihnout 
všechny, zejména kvalitativní složky dob-
rého zadávání veřejných zakázek. Srovnává 
zadavatele jen podle objektivních, dobře 
měřitelných kritérií, která však poměrně 
dobře pokrývají většinu zadávacího pro-
cesu. „Nízký zIndex znamená odchylku od 
dobré praxe – „pravidel slušného chování“, 
formulovaných mezinárodními institucemi. 
Má-li zadavatel oproti podobným institucím 
nižší zIndex, neznamená to nutně více ko-
rupce nebo nehospodárnosti. Takový výsledek 
naznačuje pouze větší prostor pro nehospo-
dárnost a korupci. Tento prostor využit být 
může a nemusí, to už statistika podchytit ne-
dokáže. Taková odchylka není vždy špatně. Je 
však na zadavateli, aby před veřejností zdů-
vodnil, proč si v konkrétní věci vedl hůře než 
ostatní zadavatelé,“ uvádějí autoři výzkumu 
na webových stránkách http://zindex.cz.

Projekt zIndex je výstupem nezávislého 
výzkumu provozovaného v Institutu eko-
nomických studií Fakulty sociálních věd 
UK. Formálně jej zajišťuje tamní sdružení 
Centrum aplikované ekonomie, za podpory 
Fondu Otakara Motejla, Americké obchod-
ní komory, firem Skanska a Ysoft. Všichni 
tito donoři se zavázali neovlivňovat jakkoliv 
metodiku výpočtu, ani nemají přístup k vý-
sledkům dříve než veřejnost.                      (dc)

Charitě Krnov byl určen výtěžek třetího ad-
ventního koncertu v  evangelickém kostele, 
který se konal 14. prosince a na němž se vy-
bralo 6700 korun. Charita nyní za výtěžek 
pořídila koupací vozíček i s  příslušenstvím 
v  hodnotě 7000 korun, určený uživatelům 
Domu dobré vůle Žáry. Charita Krnov ještě 
jednou děkuje všem, kteří na dobrou věc při-
spěli. 

Vánoční dárky udělaly
seniorům velkou radost 

„Tohle je to pravé kouzlo a naplnění ad-
ventního a vánočního času, obdarovávat 
naše seniory, a nejen je. Byl to pro mne ten 
nejkrásnější dárek k Vánocům, velmi krásný 
a dojemný, vidět v jejich očích radost a slzy 
dojetí,“ říká Drahomíra Kaňoková, dobro-
volnice z Dobrovolnického centra Slezské 
diakonie v Krnově. 

A proto už třetím rokem rozdáváme ra-
dost a obdarováváme obyvatele Domova 
pro seniory v Krnově drobnostmi vyrobený-
mi od srdce převážně dětmi ze základních  
a mateřských škol. Najdou se ale i dospělí, 
kteří si najdou čas na to, aby vyrobili malič-
kost pro někoho, koho nikdy neviděli. V tom 
je krása akce „Potěšte na Vánoce druhé“, kte-
rou organizuje Dobrovolnické centrum a na 
sklonku roku se konala 17. prosince.

S dobrovolníky jsme postupně prošli 
všechna tři patra, pokoj po pokoji. Dojetí  
a radost babiček a dědečků je důvod, proč je 
tato akce tak úspěšná. Dobrovolníci si z této 
akce vždy odnášejí dobrý pocit a takto by to 
mělo být nejen na Vánoce. Velice si vážíme 
nadšení lidí, kteří se do akce zapojili s námi. 
Je nádherné a obohacující vědět, že dobře 

smýšlejících lidí je stále hodně a že dělat ra-
dost druhým má smysl. 

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli. 
A to nejen dobrovolnicím Jarce Herynkové, 
Draze Kaňokové a Zuzce Kupkové, ale hlav-
ně těm, kteří nelenili a vyrobili dáreček a po-
těšili jimi babičky a dědečky z Domova pro 
seniory. Děkujeme rodině Platošových, pra-
covníkům a klientům ze sociálně terapeutic-
kých dílen Effatha Krnov, dětem ze základní 
a mateřské školy v Zátoru, Saše Sikorové  
a jejímu bratranci Michalovi Sikorovi, kr-
novské mateřské, základní a střední ško-
le Slezské diakonie, Sylvě Dorazilové, Olí 
Tocháčkové, Růžence Ondruškové, Zuzce 
Kupkové a jejím dětem, dětem ze Sociální 
asistence v Krnově a Městě Albrechticích 
při Slezské diakonii a dalším, kteří při vší 
skromnosti neudali své jméno. 

Dobrovolnické centrum Slezské diakonie 
najdete nově na adrese SPC N 54 (budova 
střediska Benjamín) v Krnově, a to každé 
úterý od 13.00 do 16.00 hodin. Další infor-
mace najdete na fb.com/dobrovolnicikrnov. 
Hana Gebauerová, Dobrovolnické cent-
rum Slezské diakonie v Krnově

 

Město Krnov se chystá v  průběhu roku 
2015 zrealizovat projekt „Přátelský a moder-
ní úřad města Krnov“. Jeho cílem je nahradit 
zastaralé programové vybavení úřadu no-
vým, což by mělo vést zejména ke zlepšení 
služeb poskytovaných občanům. Ti budou 
mít větší možnost s  úřadem komunikovat 
elektronicky, například si vyřizovat své žá-
dosti přes internet.

Projekt, který se v současné době nachá-
zí ve fázi výběrového řízení na dodavatele, 
finančně podpořila Evropská unie prostřed-
nictvím Integrovaného operačního pro-
gramu, který řídí Ministerstvo pro místní 
rozvoj ČR. Náklady na projekt se odhadují 
na šest milionů korun, dotace může pokrýt  

až 85 procent z  celkových způsobilých vý-
dajů .

Účelem projektu je zlepšení služeb ob-
čanům na potřebnou úroveň především 
formou elektronizace a modernizací vnitř-
ního informačního systému k přijímání 
elektronických podání. Tato změna přispě-
je k  efektivnější a transparentnější činnosti 
úřadu, jeho služby se stanou přístupnější. 
Současný informační systém úřadu není 
schopen překonat některé technologické ba-
riéry pro úplné elektronické podání a další 
rozšiřování služeb. Je roztříštěný, nesourodý 
a jeho stav je charakterizován obrovským 
množstvím ruční práce. Nevyhovuje již ani 
po procesní stránce. 

Živnostenský úřad Krnov upozorňuje,  
že od 1. ledna 2015 se rozšířila povinnost 
komunikovat se správcem daně elektronic-
ky. 

Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce 
zpřístupněnu datovou schránku, nebo má 
zákonem uloženou povinnost mít účetní 
závěrku ověřenou auditorem, je povinen 
podání přihlášky k  registraci, oznámení  
o změně registračních údajů, řádného da-
ňového přiznání a dodatečného daňového 
přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze 
elektronicky – datovou zprávou. 

Tato datová zpráva musí být ve správ-
cem daně stanoveném formátu a struktuře  
a musí být odeslaná nejlépe prostřednictvím 
aplikace Elektronická podání pro finanční 
správu, a to s ověřenou identitou podatele 
způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho 
datové schránky, nebo podepsaná uznáva-
ným elektronickým podpisem. Další mož-
ností je odeslání prostřednictvím datové 

schránky. Všechny tyto způsoby jsou pří-
pustné.

Za nedodržení povinné elektronické for-
my u podání, jejichž seznam je zveřejněn na 
internetu finanční správy na úředních des-
kách finančních úřadů, uloží správce daně 
pokutu ve výši 2 000 korun. Pokud daňový 
subjekt nesplněním povinnosti učinit podá-
ní elektronicky závažně ztěžuje správu daní, 
může mu správce daně uložit pokutu až do 
50 000 korun.

Podrobnější informace, zejména k formá-
tu a struktuře datové zprávy, jsou dostupné 
na internetových stránkách finanční správy 
na www.financnisprava.cz.

Současně s  touto úpravou se mění i pra-
vidla fungování živnostenských úřadů jako 
centrálních registračních míst (CRM). 
Uvedené daňové subjekty s touto povinností 
již nebudou moci podávat přihlášku k  re-
gistraci a oznámení o změně registračních 
údajů na CRM.

Jako ředitel Střední odborné školy do-
pravy a cestovního ruchu v Krnově musím 
reagovat na článek v  Krnovských listech  
č. 1 ze dne 9. 1. 2015 „Město protestuje pro-
ti necitlivé opravě školy“. Zmíněný článek 
je jednostranný, protože jsem před jeho 
uveřejněním nebyl osloven k  vyjádření,  
a snižuje dlouholetou snahu školy o opravu 
rozpadajících se budov.

Dlouhou řadu let jsme usilovali o opra-
vu chátrajících budov, které hyzdí vjezd 
do Krnova, a když se nám podařilo získat 
prostředky z kraje a evropských fondů, stali 
jsme se ze strany vedení města terčem kri-
tiky, která ovšem nemá žádné opodstatnění. 
Pokusím se nastínit základní fakta.

Komplex budov, který spravuje naše ško-
la, tvoří budovy na Revoluční ulici s  čís-
ly popisnými 94, 92, 90, 88 a na pohled  
vypadají jako tři budovy. Všechny nejspíš 
navrhl Ernst Latzel, nejen budovu 88-90 
zmiňovanou v  článku. Na rohové budově 
(bývalý hotel) s  číslem popisným 94 a na  
budově s  číslem 92 již několik desetiletí 
není po neorenesanční fasádě a jednotném 
stylu ani památky. Vzhledem k  tomu, že 
budovy chátrají již několik desetiletí a jejich 

původní podoba byla zničena již za sociali-
smu, nejsou vedeny jako památkové stavby. 
Při opravě celého komplexu se tedy počítá 
s  vytvořením kompaktního vzhledu všech 
budov.

Kdyby nás někdy pan místostarosta 
Brunclík navštívil, sám by zjistil, jak bu-
dovou profukuje a všude uniká teplo i přes 
celodenní vytápění. Před zahájením rekon-
strukce jsme vyhotovili energetický audit, 
který jasně definuje, že bez zateplení (i přes 
50cm zdivo) se studenti a zaměstnanci tep-
la v budově nedočkají. Navíc se vynaložené 
investice vrátí.

Střední odborná škola dopravy a cestov-
ního ruchu se snaží být školou moderní  
a prosperující, což se jí daří. O tom svěd-
čí i to, že zde v  současné době studuje 360 
studentů z  několika krajů celé České re-
publiky a další tisíce již školou prošli. Naší 
povinností je zajistit jim kvalitní studijní  
a ubytovací podmínky, což je hlavním cí-
lem celého projektu. To, že zde studují 
čtyři roky a většina se do Krnova ráda vra-
cí, je pro město mnohem větší reklamou, 
než ohyzdné budovy při vjezdu do města.  
Mgr. Zdeněk Klein, ředitel SŠDCR Krnov

vozovatele taxislužby, že Český metrologický 
institut (ČMI) vydal opatření obecné povahy 
č. 0111-OOP-CO25-11, kterým stanovil nová 
pravidla užití taxametru při provozování taxi-
služby, a to  od 1. 1. 2015. Některé typy star-
ších taxametrů umožňovaly jev, pro který se 
vžil název „nulítko“. Spočíval v  tom, že řidič 
vozidla taxislužby na konci přepravy uměle 
vyrobil technickým zařízením mimo taxametr 
pokles zdrojového napětí a tím zamezil přenos 
dat do příslušných pamětí. Data tak nebyla 
zaznamenána pro fiskální účely a důsledkem 
bylo nezdaněné podnikání. Vydáním opatře-
ní obecné povahy bylo stanoveno, že počínaje  
2. 2. 2014 ČMI neověří taxametr, který takové 
chování umožňoval, dalším účelem opatření 
bylo dosáhnout toho, aby bylo možno jednodu-
chým způsobem na taxametru vyvolat identi-
fikátor verze programu a tzv. kontrolní součet. 
Podrobnější informace najdete na webových 
stránkách města www.krnov.cz, odkaz Město 
Krnov – Aktuality. 
Dobrovolnice organizuje
bezplatné jazykové kurzy
V  evropském informačním středisku Europe 
Direct Bruntál pracuje od listopadu loňské-
ho roku dobrovolnice Mgr. Natalia Piaszczyk 
z  Polska. Organizuje přednášky na středních 
školách, na nichž mladé lidi informuje o vý-
hodách Evropské dobrovolné služby, pořádá 
bezplatné kurzy polského a anglického jazyka 
v prostorách střediska a pomáhá s organizační-
mi, propagačními a administrativními záleži-
tostmi Europe Direct Bruntál. Natalia Piaszczyk 
využila možnosti, kterou mladým lidem nabízí 
projekt mobility programu Erasmus+ Evropská 
dobrovolná služba (EDS). Umožňuje mladým 
lidem ve věku od 18 do 30 let, aby se indivi-
duálně, nebo ve skupinách, účastnili dobro-
volnických projektů konaných v  zemích, jako 
jsou členské země EU, EHP, země jihovýchod-
ní a východní Evropy, Kavkazu a další. Více 
informací o bezplatných kurzech polského  
a anglického jazyka a o EDS poskytnou pra-
covníci Europe Direct Bruntál prostřednictvím 
europe.direct@iregio.org, nebo osobně na ad-
rese Dr. E. Beneše 1873/61, Bruntál. Jazykové 
lekce se budou konat každé úterý (polský 
jazyk) a čtvrtek (anglický jazyk) od 16.30 ho-
din. Vzdělávací materiály jsou zcela zdarma. 
Přihlášky se přijímají do 2. února. Mgr. Lucie 
Musialová, vedoucí Europe Direct Bruntál
Společnost Eurotopia hledá 
kontaktního pracovníka
Obecně prospěšná společnost Eurotopia 
Opava, o.p.s., vyhlašuje výběrové řízení na 
pozici kontaktní pracovník v  nízkoprahovém 
zařízení pro děti a mládež Caravan v  Krnově. 
Předpokládaný nástup od 1. 3. 2015. Náplň 
práce: poskytování sociálních a podpůrných 
služeb v  Nízkoprahovém zařízení pro děti  
a mládež, příprava a realizace volnočasových 
a výchovně-vzdělávacích aktivit (převážná 
část přímé práce v  odpoledních hodinách  
a dnech školního volna), administrativa, vedení 
dokumentace spojené s  poskytováním služby. 
Kontakt: Jaroslav Večerka; NZDM Caravan, 
ČSL armády 43b, 794 01 Krnov; jarda.vecerka@
eurotopia.cz, tel. 605  257  361, www.opava.eu-
rotopia.cz. Uzávěrka přihlášek 31. 1. 2015. Více 
informací na www.krnov.cz v  odkazu Město 
Krnov – Strategie a koncepce – Prevence kri-
minality – Aktuality.    
Zápis do mateřských škol
V  mateřských školách zřizovaných městem 
Krnov a také v  MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie 
na Sídlišti pod Cvilínem se bude ve středu  
15. dubna od 10.00 do 16.00 hodin konat zápis 
dětí pro předškolní vzdělávání na školní rok 
2015/2016. V mateřských školách zřizovaných 
městem Krnov se přednostně k předškolnímu 
vzdělávání budou přijímat děti s místem trvalé-
ho pobytu na území města Krnova v posledním 
roce před zahájením povinné školní docházky, 
děti s odkladem povinné školní docházky a děti  
s místem trvalého nebo prokázaného bydli-
ště na území města Krnov. Při přijímání dětí 
se bude brát ohled také na sourozence, kteří 
danou mateřskou školu již navštěvují, a na za-
městnané rodiče. 

Nadační fond Albert 
v  rámci podpory vzdělává-
ní a rozvoje dětí ze sociál-
ně znevýhodněných rodin 
věnoval v  loňském roce 
krnovské Armádě spásy vý-

těžek z kávomatu, který se nachází v  jejich 
místní prodejně. Celkových 30  tisíc korun  
pokrylo část nákladů na provoz klubu Maják 
pro znevýhodněné krnovské děti. 

„V klubu Maják pracujeme s  dětmi z  vy-
loučených lokalit ve věku 6 až 15 let, které 
podporujeme při vzdělávání, nabízíme jim 
bezpečné prostředí pro trávení volného času, 
radu, podporu a pomoc při řešení problémů,“ 
popisuje činnost centra pro ohrožené děti 
koordinátorka sociálních služeb Sboru a ko-
munitního centra Armády spásy v Krnově 
Darina Vránová.

V loňském roce se díky finanční podpoře 
Nadačního fondu Albert mohly děti věnovat 
nejrůznějším hudebním, tanečním, výtvar-
ným, sportovním či literárním aktivitám, 
byla jim poskytována pomoc s  přípravou 
do školy a uskutečnily se také četné jedno-
rázové akce, ať už výtvarná akce Street Art 
Jam, regionální taneční a hudební přehlíd-
ka Music & Dance Show, která se konala ve 
Středisku volného času Méďa, či prázdnino-
vá Táborová odpoledne.

„Velice si vážíme důvěry a podpory, kterou 
nám tímto způsobem vyjádřili zákazníci su-
permarketu Albert a také zástupci nadačního 
fondu. Je to pro nás nejen znatelná materiální 
pomoc, ale také morální podpora naší každo-
denní práce,“ poděkovala na závěr Darina 
Vránová.

Nadační fond Albert podpořil 
děti z krnovské Armády spásy

EuropeDirectBruntál
Zvýraznění



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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Zápis prvňáčků se blíží

Letošní Projekt 100 
začíná Oknem do dvora

Krátce

Krátce

Ve Flemmichově vile byla 9. ledna zahájena fotografická výstava Ona v černobílé. Nabízí sním-
ky zhotovené historickými technikami, které činí z každého vystaveného kusu originál. Všechny 
černobílé fotografie přitom zachycují ženskou krásu portrétem či aktem. Ženský pohled nabízí 
fotografky Pavlína Princ a Kateřina Bartošová, mužskou vizi něžného pohlaví představují Petr 
Sikora, Vladimír Milata a Fedor Gabčan. Výstava potrvá do 15. února. 

Přednáška poodhalí historii
krnovských renesančních domů

Víte, která část Krnova přežila všech-
ny velké požáry a válečná běsnění nebo 
co byly mázhausy? To vše a mnohem víc 
se dozvíte na přednášce Krnovské rene-
sanční domy, která se uskuteční ve čtvrtek  
29. ledna v 18.00 hodin ve Flemmichově 
vile. Přednášejícím bude Ondřej Haničák ze 
Slezského muzea v Opavě, který účastníky 
provede stavební a architektonickou typolo-
gií měšťanských domů v Krnově.
Studenti gymnázia 
vystavují v knihovně

Návštěvníci Městské knihovny Krnov 
mohou až do konce března v  Galerii Na 
schodech zhlédnout literární a výtvarné prá-
ce studentů nižších a vyšších ročníků krnov-
ského gymnázia. Kromě jiného si mohou 
přečíst básnické pokusy, báje, akrostichy, ale 
i úvahový text nebo slovní hříčku se zkratka-
mi. Texty jsou doplňkem k výtvarným pra-
cím, v nichž žáci předvedli své dovednosti 
v  grafických technikách, linorytu a papíro-
rytu, v kresbě a malbě na rozmanitá téma-
ta. Důkazem toho, že výtvarné umění úzce 
souvisí se slovesným uměním, svědčí panel 
s kaligramy, neboli básněmi v obrazech. (klš)
Koncert pro deset strun

Originální díla pro housle a kytaru bu-
dou v  Koncertní síni sv. Ducha ve středu  
11. února  interpretovat mimořádně talen-
tovaní mladí umělci, slovenská houslistka 
Lucia Kopsová a český kytarista Tomáš 
Honěk. Duo Teres vzniklo v  roce 2007  na 
JAMU v Brně. V repertoáru má zastoupena 
díla od období baroka až po hudbu 20. stole-
tí. Duo pravidelně koncertuje nejen v České 
republice, ale i v zahraničí a díky znovuob-
jevovanému, kdysi tradičnímu nástrojové-
mu spojení a zajímavosti repertoáru se těší 
přízni širokého publika. V posledních letech 
se intenzivně zabývá soudobou hudbou 
a úspěšně premiérovalo nové sklady Jana 
Freidlina nebo Lukáše Hurníka. Koncert 
Teres začíná v 19.00 hodin. 
Koncert k životnímu 
jubileu sbormistryně

Operace 70 je krycí název pro společ-
né setkání všech, kteří prošli Krnovským 
dětským sborem, řízeným sbormistryní 
Zdeňkou Odstrčilovou, jež letos slaví vý-
znamné životní jubileum. Výročí sbormis-
tryně bude oslaveno sborovým zpěvem na  
koncertě, který proběhne 14. února ve SVČ 
Méďa. Pokud i vy patříte mezi bývalé zpěvá-
ky, můžete se přidat k velkému sboru, který 
pro koncert nacvičuje repertoár. Více infor-
mací na facebooku Krnovského dětského 
sboru a na e-mailu: s.olejkova@seznam.cz. 

Ondřej Havelka bude 
válet hot-jazz a swing 

Podmanivé české a americké písně z ob-
dobí 30. a 40. let minulého století budou 
znít Městským divadlem v Krnově ve středu  
4. února od 19.00 hodin. Postará se to po-
pulární zpěvák, spíkr a tanečník Ondřej 
Havelka a jeho band Melody Makers, kteří 
posluchačům představí svou novou koncert-
ní show „Když zaválí hot-jazz nebo swing“. 
Ondřej Havelka a Melody Makers se zabýva-
jí autentickou interpretací populární hudby 
období raného a vrcholného swingu od po-
čátku let třicátých až k raným letům čtyři-
cátým. Pestrý repertoár zahrnuje atraktivní 
skladby širokého žánrového spektra, sweet 
and hot, od hollywoodských muzikálů až po 
vrcholná čísla swingových big-bandů. 
SVČ Méďa zve na akci Ptačí strom

Přijďte v  pátek 30. ledna do Střediska 
volného času Méďa na akci Ptačí strom  
a zpříjemněte zimní čas zvířátkům. Na pro-
gramu je výroba dobrot pro ptáčky, výšlap  
k ptačímu stromu a jeho zdobení. Akce 
začíná ve SVČ Méďa v  15.00. hodin. Cena 
je 30 korun za dítě, rodiče mají vstup zdar-
ma. Více informací poskytne Kateřina 
Klepperová (Odstrčilová), tel. 775 755 211,  
e-mailu: katerina.odstrcilova@svcmeda.cz.
Endemity a vzácné  
rostliny Jeseníků 

Ve Flemmichově vile je do 22. února 
instalována výstava fotografií Lea Bureše 
„Endemity a jiné vzácné  rostliny Jeseníků“, 
doplněná expozicí „Kde rostou naše en-
demity“, kterou připravila Přírodovědná 
společnost se svým serverem Botany.cz. 
Výstavy poodhalují význam slova endemit. 
Návštěvníci se dovědí mnohé jak o pojmu 
samotném, tak o řadě vzácných rostlin, ať 
už domácích, nebo cizokrajných. Leo Bureš 
je  profesionálním botanikem a  ekologem 
a přírodu na  fotografiích dokumentuje 
už od studentských let. Za tu dobu si našel 
svoji vlastní metodu, jak výtvarně zachytit 
přírodní krásy. 
Josef Kainar na Krnovsku 

Městská knihovna Krnov připravila na 
úterý 10. února přednášku krnovského 
rodáka Libora Martinka Josef Kainar na 
Krnovsku, která podrobně mapuje jak složi-
té, tak idylické vztahy významného českého 
básníka k rodině usazené po válce v Krnově 
a v Jindřichově ve Slezsku. Autor přednášky 
bude prezentovat některé dosud málo zjiš-
těné životopisné souvislosti a fakta. Ukázky 
Kainarových veršů přednese emeritní herec 
Slezského divadla v Opavě Emanuel Křenek. 
Přednáška doc. Libora Martinka ve studov-
ně městské knihovny začíná v 18.00 hodin. 

Novoroční výstup na Praděd
absolvovalo 600 nadšenců

Listárna

V  polovině února v  krnovských základ-
ních školách proběhnou zápisy do prvních 
tříd pro školní rok 2015/2016. Zápis se ve 
čtvrtek 12. a v pátek 13. února uskuteční ve 
školách zřizovaných městem; v MŠ, ZŠ a SŠ 
Slezské diakonie a v MŠ a ZŠ Klíček se zápis 
koná jen ve čtvrtek 12. února. Školy budou 
pro potřeby zápisu otevřeny vždy od 14.00 
do 17.00 hodin.  

K  zápisu by se mělo dostavit 232 dětí, 
které k 31. 8. 2015 dovrší šest let, a dále 
děti, které měly pro školní rok 2014/2015 
odklad. K zápisu se rodiče s dětmi dostaví 
podle školských obvodů, na něž je město 
rozděleno. „Tyto  obvody je vhodné dodržet, 
přestože rodiče mají právo si vybrat místo 
zápisu. Příslušnost dítěte do obvodu školy je 
totiž jedním z kritérií pro rozhodnutí o přijetí.  
V případě naplnění tříd se může stát, že dítě 
do rodičem vybrané školy nebude přijato  
a bude následně umístěno do školy, kde bude 
místo, a to bez ohledu na obvod,“ upozorňuje 
vedoucí odboru školství, kultury a sportu 
Pavlína Říhová. 
ZŠ Dvořákův okruh

Škola otevírá dvě první třídy. Nabízí an-
gličtinu jako volitelný předmět už v  první 
třídě, úvodní adaptační kurz, odbornou po-
moc logopedické asistentky. Školní družina 
je v  provozu ráno od 6.00 hodin, odpole-
dne do 16.30 hodin. Žáci si mohou vybrat 
z množství kroužků:  vaření, pohybové hry, 
vybíjená, kopaná, rukodělné tvoření, velmi 
oblíbený taneční kroužek a mnoho dalších. 
Děti se účastní řady projektových aktivit 
a mimoškolních akcí. Více informací na 
http://zs1krnov.cz/.
ZŠ Janáčkovo náměstí

Škola otevírá tři první třídy. Nabízí výuku 
čtení genetickou metodou, výuku matema-
tiky podle metody profesora Hejného, krou-
žek angličtiny pro prvňáčky. Škola se žákům 
snaží vytvořit vstřícné přátelské prostředí  
s individuálním přístupem k jejich potře-
bám. Školní družina je v provozu ráno od 
6.00 hodin, odpoledne do 16.30 hodin. 
V odpoledních hodinách mohou děti na-
vštěvovat  množství zájmových kroužků, 
například badminton, atletiku, stolní tenis, 
volejbal, zumbu, jógu, šachy a další. Žáci 
se mohou zapojit také do pěveckého sbo-
ru Sluníčko, novinářského kroužku, který 
vydává školní časopis a provozuje vysílání 
školního rádia, nebo do hudebního sesku-
pení SAH. Více informací na http://zs5kr-
nov.cz/.
ZŠ Smetanův okruh

Škola otevírá dvě první třídy, jedna z nich 
bude pro žáky, kteří se chtějí rozvíjet v ob-
lasti sportovní. V obou třídách bude pro-
bíhat výuka angličtiny. Ve sportovní třídě  
s rozšířenou výukou tělesné výchovy na-
bídne žákům o jednu hodinu týdně tělesné 
výchovy více, a to formou nepovinného 
předmětu, který bude zaměřen na všestran-
ný rozvoj fyzických schopností dítěte. Při zá-
pisu do sportovní třídy se nebudou konat ta-
lentové zkoušky. Školní družina nabízí řadu 
zájmových kroužků i pro děti, které družinu 

nenavštěvují, jako literárně-dramatický, 
výtvarný, gymnastiku, pohybové hry, psaní 
na počítačové klávesnici, dopravní výchovu  
a další. Školní družina je v provozu od 6.00 
do 7.40 a od 11.40 do 17.00 hodin. Více in-
formací na http://zs2krnov.cz/.
ZŠ Žižkova

Škola otevírá tři první třídy. Škola se za-
měřuje na všeobecný rozvoj dětí a nabízí 
výuku angličtiny od 1. třídy. Jedna z prv-
ních tříd má rozšířenou výuku hudební 
výchovy a žáci v ní získají základy hudební 
nauky, zpěvu, intonace, hry na zobcovou 
flétnu, mohou navštěvovat sborový zpěv.  
V Krnovských listech ze dne 9. 1. se objevila 
informace, že děti z hudební třídy bývají při-
jati do ZUŠ Krnov bez přijímacích zkoušek. 
Informace je zastaralá, toto zvýhodnění již 
bylo zrušeno. Děti mohou v rámci nepovin-
ného předmětu navštěvovat sportovní hry 
nebo základy volejbalu. Škola dále  nabízí 
odpolední činnost ve školní družině, nabí-
zené kroužky, jako bruslení, turistický,   ke-
ramika, sportovní hry, korálkování, hra na 
flétnu a další, navštěvují děti zdarma. Školní 
družina je v provozu ráno od 6.00 do 8.00 
hodin, po vyučování do 16.30 hodin. Více 
informací na http://zs4krnov.cz/.
MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie

Škola působí na třech pracovištích: SPC N 
54 (MŠ speciální a ZŠ speciální), Hlubčická 
11 (ZŠ praktická) a Hlubčická 9 (SŠ prak-
tická). ZŠ praktická se věnuje výchově  
a vzdělávání žáků se speciálními vzděláva-
cími potřebami (lehké mentální postižení). 
Průměrný počet žáků ve třídě je 9,8; menší 
počet žáků ve třídách přináší pohodovou 
atmosféru s mnohem osobnějším přístupem 
učitelů. Součástí školy je i školní družina. 
Děti se mohou účastnit řady projektových 
aktivit a mimoškolních akcí. ZŠ speciální 
nabízí výchovu a vzdělávání žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami (středně 
těžké a těžké mentální postižení a vícečetné 
postižení, včetně autismu), moderní metody 
práce, možnost rehabilitací během výuky  
i svozu dětí z  místa bydliště do školy. Pro 
zařazení žáka do obou škol je vždy nutné 
doporučení školského poradenského zaříze-
ní. Více informací na www.specialniskoly.cz.
MŠ a ZŠ Klíček 

Soukromá škola typu Montessori sídlí 
v ulici U Nových staveb (naproti pedagogic-
ké školy). Škola pořádá ve čtvrtek 29. ledna 
od 14.00 do 17.00 hodin Den otevřených 
dveří. Klíčovým principem Montessori ško-
ly je vlastní objevování poznatků samotným 
dítětem. Tato metoda probouzí v  dětech 
potřebu učit se, porozumět okolí, vyznat se 
v  souvislostech. Je třeba pouze respektovat 
individuální vývoj a využít senzitivní  obdo-
bí každého dítěte. Při hodnocení je kladen 
důraz na sebehodnocení dítěte. V  systému 
Montessori není dítě porovnáváno s ostatní-
mi, ale se sebou samým. Tím se předchází 
pocitu neúspěchu a probouzí se další chuť 
do práce. Předností systému je, že nebrzdí 
nadané dítě a nestresuje dítě méně úspěšné. 
Více informací na http://racekstudio.cz/. 

Již po čtyřicáté prvé se konal novoroční 
výstup na Praděd. Mnozí lidé takto aktivně 
vítají nový rok. Účastníci byli na vrcholu 
nejvyšší moravské hory uvítáni organizáto-
ry této tradiční akce, týmem z Klubu čes-
kých turistů z Krnova pod vedením Milady 
Brachňákové. Zde obdrželi certifikát, mohli 
si zakoupit pohlednice z  Jeseníků, oblastní 
i celostátní kalendáře turistických akcí, ale 
také novoroční čtyřlístek, jehož zakoupením 
přispěli na budování značených bezbariéro-
vých turistických cest pro vozíčkáře. Ty byly  
postupně od roku 2009 vybudovány v Brně, 
Hrabyni, Lutové na Jindřichohradecku, 
Plzni, Hradci Králové, Praze, Vizovicích  
a v Kladrubech.  

Mezi hezké tradice patří i novoroční 
blahopřání, mnohdy i přípitek těmi, kteří 
se nahoře setkávají a tráví chvíle příjemného 
odpočinku v  teple zdejší restaurace. Skvělá 

atmosféra byla už ve vstupních prostorách.  
Mnozí účastníci se dobře znají. Někteří pod-
nikli novoroční výstup již mnohokrát. Letos 
takto vystoupilo na Praděd více než 600 tu-
ristů a velký počet malých dětí. Dorazili do-
konce i dva cyklisté z Polska, kteří se museli 
cestou poprat s třiceticentimetrovou vrstvou 
sněhu. Nejmladší účastnicí byla devítimě-
síční Eliška Alexanderová. 

Podobnou akci připravil letos i odbor  
TJ Krnov Sport pro všechny, za účasti Klubu 
českých turistů z  Krnova, na Šelenburku. 
Situaci tam však zkomplikoval rozbřed-
lý sníh a klouzavé bláto. Mnozí Krnované 
proto dali přednost méně problémovým 
vycházkám, například do Smetanových 
sadů nebo Městského parku. Organizátoři 
přejí všem především dobré zdraví pro 
krásné aktivity roku 2015. za OKČT Krnov 
Květoslava Kukelková

Velké filmy na velkém plátně. To je slogan, 
jemuž Projekt 100 dostojí i v letošním roce. 
Největší a nejprestižnější kolekce klasických 
filmů, distribuovaných v tuzemských kinech 
v roce 2015, uvede snímky Okno do dvora, 
Perný den, Klub rváčů, Kouř a Vynález zká-
zy. Jubilejní 20. ročník přehlídky zahájí film 
krále thrilleru a napětí Alfreda Hitchcocka 
Okno do dvora. Kino Mír ho uvede v úterý 
27. ledna ve 20.00 hodin.

Okno do dvora vytvořil Alfréd Hitchcock 
v  50. letech, tedy v  období, které je pova-
žováno za vrchol jeho tvorby. Snímek je 
inspirován povídkou autora kriminálních 
románů Cornella Woolriche „Musela to 
být vražda“. Scénář spolu s  Hitchcockem 
vytvořil John Michael Hayes, přičemž pů-
vodní povídku rozšířili o milostný příběh. 
Hlavní hrdina L. B. Jeffries v podání Jamese 
Stewarta si při focení automobilových závo-
dů zlomí nohu a proto je šest týdnů ve svém 
bytě s nohou v sádře upoután na invalidním 
vozíku. V nezvyklé situaci se Jeff rozhodne 
pro netypickou zábavu, sledování svých sou-

sedů. Pohledem z okna na dvorek si krátí čas 
a sleduje, co se v  jednotlivých oknech ode-
hrává. Sledování osudů nájemníků z protěj-
šího domu ho pohltí natolik, že začne pode-
zřívat jednoho z nich z vraždy své manželky. 
Jeffries se spolu se svou elegantní přítelkyní, 
kterou hraje Grace Kelly, pustí do odhalová-
ní zapeklitě složitého řetězce událostí.

První ročník Projektu 100 vtrhnul do čes-
kých kin v roce 1995. Za dvě dekády exis-
tence bylo v rámci Projektu 100 uvedeno do 
českých kin 179 filmů, které vidělo přibližně 
800 tisíc diváků. V roce 2012 byl celý projekt 
inovován a rozdělen do každoročně se opa-
kujících programových bloků mapujících 
historii světové i domácí kinematografie – 
americká klasika, evropská klasika, česká 
klasika, kultovní filmy 90. let. V roce 2015 
navíc přibyl nový blok věnovaný dětským 
divákům. Na americkou klasiku se mohou 
diváci těšit v  lednu, evropský klasický film 
bude uveden v březnu, kultovní film 90. let 
v květnu a česká i dětská klasika přijdou na 
řadu v srpnu. Více na www.projekt100.cz.

Starostka zaštítila dvě 
důležité kulturní akce
Starostka města Jana Koukolová Petrová 
přebrala záštitu nad významnými každoroč-
ními akcemi, které v  dubnu pořádá Městské 
informační a kulturní středisko Krnov. Jde  
o filmový festival 70mm filmů KRRR!  
a Tradiční jarmark, pořádaný  ke Dni země. Již 
10. ročník KRRR! Film Fest Krnov se uskuteč-
ní ve dnech 17. až 19. dubna v prostorách kina 
Mír a diváci se mohou těšit na filmové projekce 
zapomenutého 70mm formátu. Tradičním jar-
markem ožije Hlavní náměstí o týden později, 
25. dubna. Jeho součástí budou aktivity na téma 
ekologie, předvádění tradičních řemesel, hry 
pro děti a hudební vystoupení. Záštita starostky 
Jany Koukolové Petrové je zřetelným signálem, 
že město Krnov tyto akce považuje za důležité  
a pro občany přínosné. 
Kurz pro veřejnost:
Zdravotník zotavovacích akcí
Střední pedagogická škola a Střední zdravot-
nická škola Krnov pořádá kurz Zdravotník 
zotavovacích akcí, který je určen všem zájem-
cům. Kurz proběhne ve dnech 6.-7. 2., 13.-14. 2.  
a 20. 2. 2015. Cena 40hodinového kurzu je  
750 korun. Bližší informace naleznete na www.
spgs-szs.cz, v případě zájmu pište na  crhako-
va@spgs-szs.cz nebo volejte na tel. č. 554 637 
461.
Psy nabízené k adopci 
najdete 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 interne-
tových stránkách města www.krnov.cz, v  pří-
mém odkazu Zvířecí útulky na hlavní straně,  
a na facebooku v profilu Šance pro život. 
Ze zpráv městské  
policie 
www.mpkrnov.cz
Zloděj byl chycen na útěku
Agresivní zloděj kradl v  prodejně Hruška  
v Opavské ulici v  pondělí 12. ledna dopole-
dne. Když se ho jedna z  prodavaček snažila 
zadržet, použil fyzickou sílu a utíkal i s lupem 
směrem do centra. Daleko se však nedostal.  
U domova mládeže ho zastihli přivolaní stráž-
níci. Když šestadvacetiletého muže vyzvali k za-
stavení, snažil se opět uprchnout. Bezvýsledně. 
Strážníky byl dostižen a převezen na policejní 
služebnu. Případem se zabývá Policie ČR.   
Ztracenou seniorku 
poznali a odvezli domů
Starší dezorientovanou paní našel v  neděli  
18. ledna večer v blízkosti bývalé prodejny mo-
tocyklů v Bruntálské ulici muž, který se obrátil 
s žádostí o pomoc na městskou policii. Hlídka 
z místní znalostí seniorku poznala a odvezla ji 
do místa bydliště v ulici Na Břehu, kde ji pře-
dala synovi. 
Ze zpráv policie ČR
Policisté oceněni 
Minulý týden proběhlo v rámci územního od-
boru Policie ČR Bruntál vyhlášení „Policista 
roku 2014“. Mezi oceněnými byli i policisté ze 
služby kriminální policie a vyšetřování Krnov 
a obvodního oddělení Krnov. Policisty roku 
2014 se stali Robert Schober a Antonín Vícha.  
Služební medaili Za věrnost II. stupně, kterou 
udělil policejní prezident za dlouhodobé a ini-
ciativní dosahování velmi dobrých pracovních 
výsledků a déle jak 20 let trvání služebního 
poměru, získali Aleš Kotásek a Roman Boček. 
Kam za kulturou
Kino Mír 70
www.kinomir.wz.cz
BABOVŘESKY 3 – komedie ČR. Pá 23.1.-St 
28.1. (17.45). Po 26.1. (20.00), St 28.1. (20.00).  
HACKER – akční thriller. Pá 23.1.-Ne 25.1. 
(20.00). 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – animovaný. So 
24.1. (16.00 2D), Ne 25.1. (16.00 3D). 
POHÁDKÁŘ – romantické drama ČR. Bio 
Senior klub. Po 26.1. (15.00). 
OKNO DO DVORA – thriller. Projekt 
100/2015. Filmový klub. Út 27.1. (20.00). 
VELKÁ ŠESTKA 2D, 3D – rodinný. Čt 29.1.-St 
4.2. (15.30). 
E. A. POE: PODIVNÝ EXPERIMENT – thri-
ller. Čt 29.1.-Pá 30.1. (17.45), So 31.1.-Ne 1.2. 
(20.00). 
MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD – akč-
ní komedie. Čt 29.1.-Pá 30.1. (20.00), So 31.1.-
Ne 1.2. (17.45).
SEDMÝ SYN – dobrodružné fantasy. Po 2.2.-St 
4.2. (17.45). 
BIRDMAN – černá komedie. Po 2.2. -St 4.2. 
(20.00). 
SPONGEBOB VE FILMU: Houba na suchu 
3D, 2D – animovaný. Čt 5.2.-Ne 8.2. (16.00).
HODINOVÝ MANŽEL – komedie ČR. Čt 5.2.-
Ne 8.2. (17.45). 
JUPITER VYCHÁZÍ 3D, 2D – akční sci-fi. Čt 
5.2. -Ne 8.2. (20.00), Po 9.2.-St 11.2. (17.30). 
Koncertní síň sv. Ducha 
LUCIA KOPSOVÁ (housle), TOMÁŠ HONĚK 
(kytara) – koncert mladých, mimořádně talen-
tovaných umělců. St 11.2. (19.00). 
Městské divadlo 
KDYŽ VÁLÍ HOT-JAZZ NEBO SWING – str-
hující koncertní show Ondřeje Havelky a jeho 
Melody Makers. St 4.2. (19.00). 
FURTLUFTDURCH TOUR – zábavný pořad 
baviče Zdeňka Izera a zpěvačky Šárky Vaňkové. 
Út 17.2. (19.00). 
ZAHRADA – pohádka na motivy knihy Jiřího 
Trnky. Hraje Divadlo Krapet Praha. So 21.2. 
(15.30). 
ZDRAVÝ NEMOCNÝ – hořká Moliérova ko-
medie o panu Arganovi, z nějž hypochondrie 
udělala sobce. Hraje: Slezské divadlo v Opavě. 
St 25.2. (19.00). 
Městské muzeum 
www.muzeumkrnov.cz

Vojta Dyk s B-Side 
Bandem v Kofole

Událostí roku 2015 v Kofola Music Clubu 
bezesporu bude koncert charismatického 
herce a vynikajícího zpěváka Vojtěcha Dyka 
s brněnským B-Side Bandem. V Krnově se 
zastaví 21. března během turné Deska Tour 
2015, jemuž na podzim loňského roku před-
cházelo uvedení stejnojmenného studiového 
alba. Studiový projekt přišel po dvou velmi 
úspěšných celorepublikových turné a dvou 
záznamech živých koncertů na CD a DVD. 
Obsahuje zcela nový repertoár, který pro 
zpěváka a kapelu vytvořili přední domácí 
autoři, Ondřej Brousek, Boris Urbánek nebo 
baskytarista B-Side Bandu Tomáš Vunderle 
Koudelka a další. Vstupenky na koncert 
v  Kofola Music Clubu stojí 590 korun a 
jsou k  dostání v  předprodeji v  Turistickém 

informačním centru na Hlavním náměstí. 
Koncert začíná ve 20.00 hodin.
Furtluftdurch Tour
Izera s Vaňkovou 

S  novým zábavným programem za-
vítá v  úterý 17. února v  19.00 hodin do 
Městského divadla v  Krnově populární 
bavič Zdeněk Izer. Program se jmenuje 
Furtluftdurch Tour a diváci se v něm setkají 
s  Izerovým jedinečným a nezaměnitelným 
humorem. Jako vždy přijdou na řadu oblí-
bené zábavné scénky, parodie nejrůznějších 
televizních pořadů a imitování celé řady po-
pulárních českých i zahraničních zpěváků 
a zpěvaček. Vystoupení je opět obohacené 
nejrůznějšími zábavnými kostýmy a pře-
vleky. Partnerkou Zdeňka Izera bude zpě-
vačka a finalistka prvé řady Superstar Šárka 
Vaňková. 



 KRNOVSKÉ LISTY – čtrnáctideník  Vydavatel: Město Krnov  Šéfredaktor: Ing. Dita Círová  Redakce: MěÚ Krnov, Hlavní nám. č. 1  webové stránky města: www.krnov.cz 
 e-mail Krnovských listů: dita.cirova@seznam.cz  Sazba a tisk: MORAVAPRESS s.r.o., Cihelní 3356/72, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  Registrace: OkÚ Bruntál Br 18 

Medailové žně plavců

Krnované pomohli lidem z východu Ukrajiny

Sokolovna patří boxu

Projekt Stage 14 u konce

Pracovníci MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie zorganizovali na přelomu roku v Krnově sbírku teplého 
oblečení a další pomoci pro východní Ukrajinu. Kamion, vypravený do válečné oblasti organi-
zací Člověk v tísni, pro materiál do Krnova přijel 8. ledna.

Vernisáž výstavy k 65. výročí 

Aktivity pro středoškoláky zdarma

Výherce tabletu bude vylosován
Od února do konce října loňského roku 

probíhala soutěž Měníme název, kterou vy-
hlásilo Středisko volného času Méďa Krnov. 
Nejen občané Krnova mohli posílat své ná-
pady na logo a pojmenování výše uvedené 
organizace. 

„Odborná porota měla posuzování velmi 
obtížné vzhledem k množství a kvalitě zasla-
ných děl. Žádný z návrhů však nekorespondo-
val s cíli SVČ Méďa natolik, že se komise roz-
hodla žádný z názvů pro zařízení nevyužít a 
výherce tabletu vylosovat,“ uvedla organizá-
torka soutěže Lucie Škanderová a dodala, že 
všem zúčastněným patří velké poděkování 
za jejich výtvory.

Losování proběhne na akci Od srd-
ce k  srdci, která se uskuteční 24. dubna 
v Městském divadle v Krnově.
Jarní prázdniny 
zpestří olympiáda

Týden plný zábavy a soutěžení připra-
vuje na jarní prázdniny Středisko volné-
ho času Méďa. Bude se konat pod názvem 
Prázdninová olympiáda a děti si v  jeho 
průběhu půjdou zabruslit, zaplavat, zahrát 
bowling a mnoho dalšího. Program bude 
probíhat v SVČ Méďa od 2. o 6. února, vždy 
od 8.00 do 16.00 hodin. Cena je 220 korun 
na den. Více informací poskytne Veronika 
Chodurová, tel. 774 055 218, e-mail: veroni-
ka.chodurova@svcmeda.cz.

Zprávy ze Střediska volného času Méďa

Jeden z  kamionů zatím největšího čes-
kého humanitárního konvoje pro východ-
ní Ukrajinu, vypravený organizací Člověk 
v tísni, měl ve čtvrtek 8. ledna zastávku také 
u MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie v Krnově. 
Pracovníci a žáci školy do něj naložili mate-
riální pomoc, kterou shromáždili v průběhu 
předchozích tří týdnů. 

„Celkem se jednalo o čtyřicet pytlů se  
zimním oblečením, přikrývkami, spacáky, 
dekami a hračkami. Z  ošacení převládalo 
oblečení pro děti, protože toho je podle huma-
nitárních pracovníků, kteří v  oblasti působí, 
nedostatek,“ uvedla organizátorka pomoci 
Barbora Klečková z MŠ, ZŠ a SŠ Slezské dia-
konie Krnov s  tím, že v Krnově se kamion 
zastavil také ve Svatováclavské ulici, kde se 
nakládalo přibližně stejné množství pomoci, 
sesbírané pracovníky bruntálské speciální 
školy.  

K  rozhodnutí zorganizovat sbírku při-
měly Barboru Klečkovou fotografie z  vá-
lečného území a rozhovory s  lidmi z orga-
nizace Člověk v  tísni, kteří se v  Doněcké  
a Luhanské oblasti podílejí na distribuci po-
moci. „Chtěli jsme alespoň tímto způsobem 
přispět lidem, kteří trpí válečným konfliktem, 
a také navázat na tradici naší školy, kdy její 
dřívější ředitel na Ukrajině také aktivně po-
máhal,“ řekla. Skutečnost, že se za pouhé 
tři týdny od vyhlášení sbírky podařilo shro-
máždit ve škole tak velké množství darů, 
ji samotnou příjemně překvapila. „Za tak 

krátkou dobu, navíc přerušenou vánočními 
svátky, se toho sešlo skutečně hodně. Všem, 
kteří přispěli, patří velké poděkování,“ dodala 
Barbora Klečková.

Pomoci jednotlivců si váží i koordinátor 
pomoci na Ukrajině z  organizace Člověk 
v tísni Ivo Dokoupil. „Je to krásný výraz lid-
ské solidarity, kterého si velmi ceníme. Právě 
kvůli němu jsme cestou posbírali i menší 
zásilky, protože víme, že lidé chtějí pomo-
ci a jsou ochotni pro to obětovat nejen svůj 
čas, ale i peníze. Řada dárců nedarovala jen 
starší a obnošené věci, ale koupila potřebným 
nové,“ zdůraznil Ivo Dokoupil. 

Konvoj pěti kamionů s nákladem střešní 
krytiny a oblečením zamířil 8. ledna z České 
republiky do dva tisíce kilometrů vzdálené-
ho Slavjansku na východní Ukrajině, kam 
dorazil 14. ledna. Odtud pomoc Čechů 
dál distribuuje ukrajinský tým organizace 
Člověk v tísni. Téměř 47 tun střešní krytiny 
pomůže opravit stovky válkou poničených 
domů, 50 tun zimního oblečení poslouží na 
mrazivé východní Ukrajině tisícům vnitř-
ních uprchlíků. Na Donbas zamířila i tuna 
nádobí nebo lékárničky. Doprava 98 tun po-
moci by nebyla možná bez darů a pomoci 
několika firem a organizací. Dopravu, tedy 
kamiony, řidiče a pohonné hmoty, věno-
vala česká firma Isolit-Bravo, s.r.o., firma 
Cembrit, a.s., dodala téměř 47 tun střešních 
krytin, Mercedes-Benz věnoval 700 lékár-
niček. Dodávku zimního oblečení dalo do-

hromady hned několik organizací – Armáda 
spásy, ADRA, pražská a broumovská poboč-
ka Diakonie ČCE, Pomocné sdružení žen a 
dobrovolníci z Krnova. Oblečení budou na 
Ukrajině distribuovat místní úřady spolu 

s  potravinami. Poslouží lidem, kteří často 
museli uprchnout před boji jen se základ-
ními věcmi a nemají finanční prostředky 
na nákup nového šatstva a dalších osobních 
potřeb.                                                          (dc)

Na sklonku loňského roku proběhlo 
v  Plzni zimní mistrovství republiky v  pla-
vání, na které se probojovali také krnovští 
plavci Dominika Geržová, Daniel Flora  
a Ondřej Švéda. Svými výkony se prosadili 
v  silné konkurenci. Ziskem dvou doroste-
neckých mistrovských titulů a celkem devíti 
medailí potvrdili náležitost k  republikové 
plavecké špičce. 

Překonali tak ambice trenéra Jaromíra 
Říhy, který střízlivě očekával zisk pěti me-
dailí. „Jsem rád, že jsme to zvládli. Příprava 
na zimní vrchol je pro nás obtížná. Letní 
měsíce jsme bez bazénu a během tří měsíců 
musejí plavci zvládnout objem i  rychlost. Pro 
trenéra je nejtěžší vyladit  a udržet formu. 
Zimní období bývá poznamenáno zdravot-
ními výpadky a velký vliv na výkon svěřenců 
má také psychická pohoda a sebevědomí,“ 
vysvětlil. 

Nejúspěšnější členkou výpravy byla 
Dominika Geržová. Získala zlato a mistrov-
ský titul na trati 100 metrů motýlek časem 
1:03,22. Dvě stříbra má z  padesátimetrové 
trati volného způsobu a motýlka. Kolekci 
medailí doplnila bronzy na 100 metrů po-
lohový závod, 100 metrů volný způsob  

a 200 metrů motýlek. „Dominika je bojov-
ník, závodní typ. Medaile si jistě zasloužila. 
V  pěti disciplínách si zajela osobáky a tím  
i oddílové rekordy. Svými výkony se zařadi-
la do širší nominace na Evropské hry 2015 
v Baku. Samozřejmě je stále co zlepšovat, ale 
našlápnuto má slibně,“ zhodnotil trenér. 

Příjemně překvapil Ondřej Švéda. 
„Zejména výkonem na 400 metrů volný 
způsob, kde časem 3:59,11 zaplaval nový 
oddílový rekord. Zlato v této disciplíně vybo-
joval v poslední bazénové délce. I podle jeho 
pocitů by mělo jít čas ještě stáhnout. Věřím, 
že se nám podaří na léto dopilovat sprinty, ve 
kterých je velmi dobrý,“ chválil výkon mla-
dého plavce Jaromír Říha. Oddílové rekordy 
pokořil Švéda v  také dalších vytrvalostních 
disciplínách 800 metrů volný způsob a 1500 
metrů volný způsob, v  níž získal stříbrnou 
medaili. Kolekci pak zkompletoval bronzem 
na 200 metrů volný způsob. 

Nelze opomenout ani výkony Daniela 
Flory. Od září je studentem vysoké školy 
v Ostravě a přes značné tréninkové výpadky 
se svými výkony na mistrovství republiky 
probojoval a zde získal umístění vždy v prv-
ní polovině závodního pole.                           (říp)

Po dlouhých devíti letech se do sokolny 
v  Petrovické ulici vrací boxerský turnaj. 
V sobotu 24. ledna se zde uskuteční 5. kolo 
oblastní soutěže v boxu mládeže a mužů, 
které pořádá BC SÚS Boxing Elfe Krnov. 
Klání začíná v  11.00 hodin, vstupné je  
30 korun, děti mají vstup zdarma. Turnaj 
se koná za finanční podpory města Krnova  
a společnosti Elfe, s.r.o.

Na turnaji třetí nejvyšší domácí soutěže se 
představí asi čtyřicítka boxerů z deseti od-
dílů, pozvaní jsou také boxeři ze Slovenska  
a Polska. Vypsané jsou kategorie pro pří-
pravku, kadety, juniory, ženy a muže. 

Krnovský klub SÚS Boxing Elfe Krnov 
hodlá mezi provazy postavit pět boxerů. 
Startovat by měli jak zkušení borci, tak úplní 
nováčkové. 

„Chceme divákům představit naše kluky,  
o kterých často jen čtou, ale neměli je ješ-
tě možnost vidět boxovat,“ uvádí trenér 
Jaroslav Morbitzer jeden z důvodů, proč se 
klub rozhodl turnaj uspořádat. „Kluci tvrdě 

dřeli, v tréninku fyzičku kombinovali s techni-
kou a samozřejmě všichni chtějí vyhrát. Ale je 
to jen sport, takže musíme počítat i s prohrou. 
Každopádně chceme tento sport představit 
publiku v celé jeho kráse,“ dodává. Krnované 
budou mít své zastoupení také mezi sudí-
mi. V ringu se jako rozhodčí představí Jana 
Václavková.

Pro přímé aktéry začne boxerský den 
v Krnově již v 8.00 hodin vážením a lékař-
skou prohlídkou. Na 9.30 hodin je naplá-
nované losování. K samotnému zahájení 
turnaje dojde v  11.00 hodin. Každý zápas 
se bude boxovat na tři kola po třech minu-
tách, přípravka na tři kola po minutě a půl.  
Důvodem několikaleté absence boxerských 
klání v sokolovně, kde má box základnu už 
od roku 1946, byl špatný technický stav bu-
dovy. „Teprve po převodu objektu na město 
Krnov se věci daly do pohybu. Došlo k  nut-
ným opravám, díky nimž zde můžeme oblast-
ní kolo znovu uspořádat,“ uzavírá Jaroslav 
Morbitzer.

Pedagogové ze ZŠ Žižkova 
vítězi turnaje ve volejbalu 

Listárna

Mám potřebu se zmínit o jedné tradiční 
události, která již neodmyslitelně patří k naší 
vzdělávací instituci. Každou poslední sobotu 
v listopadu se v tělocvičnách základní ško-
ly na Žižkově ulici setkávají lidé posvěcení 
pedagogickým řemeslem a poměřují své síly 
a dovednosti ve volejbale. Stařešinové míst-
ních školních kmenů tvrdí, že kořeny této 
události spadají do sedmdesátých let minu-
lého století, kdy lidé k sobě měli tak nějak 
blíž a Západ byl tak nějak dál. Donedávna, 
pokud má svěží učitelská paměť sahá, neby-
lo výjimečné, když naše škola hostila deset 
až dvanáct týmů z celého okresu. Povzdech. 
Po sportovním výkonu, který mimochodem 
splňuje náročná kritéria a oko zkušeného 
diváka často zaplesá nad povedenou volej-
balovou hrou, následuje společenská část. 
Ta obsahuje vyhlášení, ocenění nejlepších  
a skvělou zábavu.

Ovšem stará kolena jsou rok co rok bo-
lavější a těm mladým se již ohýbati nechce. 
Snad je to příznak doby. A tak letošní ročník 
se konal za účasti pouhých pěti týmů. Co 
však nám doba sebrala na počtu účastníků, 
už nedokáže ubrat na množství krásných 
okamžiků, radosti ze hry a pocitu svobody  
z neformálního setkání kolegů a kolegyň 
různých sboroven. Oprostit se od pracov-
ních a společenských problémů, životních 
lapálií či nesmyslů zabalených do zlatých 
alobalů z přerozdělených zdrojů je dnes pro 
zachování zdravé mysli a přiměřené relaxace 
naprosto nezbytné. A tak i napřesrok, až lis-

tí opadá a hejna havranů dosednou na pole 
pooraná, se budeme těšit na přátelské setká-
ní u stolu a volejbalového míče. Alespoň my, 
pro které je tato událost srdeční záležitostí.

V rámci udržitelného rozvoje přátel-
ských vztahů na pracovišti ještě dodávám, 
že letošním vítězem turnaje se stala naše 
škola, která byla o malinko lepší než volej-
balisté z Janáčkova náměstí a Dvořákova 
okruhu. Poděkování patří také kamarádům  
z Rýmařova, kteří k nám dlouhá léta jezdí  
z dalekých krajů a mnohdy jim chybí k vys-
něným vavřínům poslední krůček. Ozdobou 
turnaje se letos stalo čistě ženské družstvo  
z „Dopravky“, které nebojácně brázdilo 
rozbouřené vlny tělocvičny a statečně se 
potýkalo s převahou soupeřů. Luboš Váňa,  
ZŠ Žižkova Krnov

Po roce a půl Základní škola Dvořákův 
okruh ukončila práci na projektu Stage 14, 
který byl realizován ve spolupráci se Střední 
průmyslovou školou stavební v Opavě. 

Po celou tuto dobu se žáci s obrovským 
nadšením a elánem pouštěli do realizace 
jednotlivých aktivit - stříhali, lepili, mo-
delovali, vybarvovali dle vlastní fantazie. 
Výsledky jejich práce jsou opravdu velmi 

pěkné. Některé z aktivit budou učitelé se 
žáky určitě i nadále uplatňovat v hodinách, 
například v pracovních činnostech nebo  
v hodinách zeměpisu, kde je zapotřebí 
práce s měřítkem, znalost světových stran, 
základní povědomost o mapách či práce  
s turistickou navigací. Z některých dětí naší 
školy budou třeba jednou i stavaři. Veronika 
Valentová, ZŠ Dvořákův okruh 

Od září do prosince mohly děti posílat 
svá díla na téma „Namaluj, jak se bavíš“ 
do Střediska volného času Méďa v Krnově. 
Prací přišla spousta a odborná porota to ne-
měla jednoduché. Nakonec však výherci byli 
vybráni a v  pátek 16. ledna se uskutečnila 
vernisáž k  65. výročí založení organizace, 
kde byly návrhy vystaveny. 

Vernisáž začala interaktivním progra-
mem, jehož prostřednictvím byli návštěv-
níci seznámeni s  různými druhy umění  
a který vyústil předáním odměn. V  první 
kategorii vyhrály děti ze ZŠ a MŠ Chlebíčov, 
třída Motýlci. První místo v druhé kategorii 

si právem zasloužily děti ze ZŠ Rudná pod 
Pradědem a v kategorii třetí zvítězily děti ze 
zájmového útvaru Dramatika ze SVČ Méďa 
Krnov. „Letošní výstava byla oslavou výročí 
ojedinělá. Pro malé umělce jsme navíc při-
pravili doplňkové dílničky, kde se učili rozpo-
znávat hudební nástroje, vyrobili si zápich do 
květináče nebo si vyzkoušeli sportovně-dra-
matické hrátky. Chtěli jsme, aby se naučili 
rozpoznávat jednotlivé druhy umění,“ uvedla 
Petra Langová, organizátorka akce.

Poděkování patří obchodu BUBENO  
a manželům Edelsbergerovým za krásné 
ceny pro výherce.

Již v  listopadu odstartovaly ve Středisku 
volného času Méďa v  Krnově aktivity pro 
středoškoláky zdarma. Začalo se s bubno-
váním na djembe a hrou na boomwhackers.  
V prosinci se pokračovalo vánočním tvoře-
ním, kde si zájemci vyrobili svíčku ze vče-
lího vosku, adventní svícen z  přírodnin a 
vytvořili si dekorace na vánoční stromeček. 
V lednu navázala nabídka tématem bodyar-
tu, ve kterém se studenti pokusili navrhnout 

vzor tohoto netradičního zdobení těla a pře-
nést jej tetovací fixou na kůži.

Další setkání proběhne v pondělí 26.  led-
na mezi 17.00 a 20.00 hodinou v SVČ Méďa. 
S  účastníky se setkáme v čarovné čajovně, 
kde si účastníci poslechnou něco o výrobě  
a vaření čaje. Budou si moci také vyrobit čín-
skou misku na čaj a ochutnat několik druhů 
tohoto nápoje. Bc. Kateřina Klepperová, 
SVČ Méďa  

Flemmichova vila, Hlubčická ul.
Výstavní prostory otevřeny Út-Ne 8.00-18.00
ONA V ČERNOBÍLÉ – výstava fotografií pěti 
ostravských fotografů, potrvá do 15.2.
ENDEMITY a další vzácné rostliny Jeseníků - 
fotografie Leo Bureše, výstava potrvá do 22.2.
Městská knihovna
www.knihkrnov.cz
JOSEF KAINAR NA KRNOVSKU – přednáška 
doc. Libora Martinka. Ukázky veršů předne-
se emeritní herec Slezského divadla v  Opavě 
Emanuel Křenek. Út 10.2. (18.00). 
GYMNÁZIUM KRNOV – výstava výtvarných 
a literárních prací žáků krnovského gymnázia. 
Výstava v Galerii Na schodech potrvá do konce 
března.
KABELKOVÝ BAZAR – výtěžek z  pro-
deje je určen na dárky pro účastníky Noci 
s Andersenem. Čt 12. 2.-Pá 13. 2.  
SVČ Méďa 
www.svcmeda.cz
ČAJOVNA – seznámení s výrobou a vaření 
čaje, výroba čínské misky na čaj, ochutnávka. 
V  rámci aktivit pro středoškoláky zdarma. Po 
26.1. (17.00-20.00).
ZIMA JE PRIMA – pololetní prázdniny zábav-
ně. Pá 30.1. (7.00-17.00).
PTAČÍ STROM – výroba dobrot pro ptáčky, 
výšlap k ptačímu stromu a jeho zdobení. Pá 
30.1. (15.00). 
JARNÍ PRÁZDNINY – Prázdninová olympi-
áda trochu jinak – bruslení, plavání,  bowling 
a mnoho dalšího. Po 2.2.-Pá 6.2. (8.00-16.00). 
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI – každé Út (od 
9.00) a St (od 9.30). 
PILATES – každé Po (17.30-18.30) a St (17.00-
18.00). 
ZUMBA S  KATKOU – každou St (18.00-
19.00), Ne (17.00-18.00). 
KURZ ZÁKLADNÍ POSLUŠNOSTI – základní 
praktické metody a postupy při výchově a vý-
cviku psa. Prostor za dopravním hřištěm u SVČ 
Méďa. Každý Čt (16.00) a Ne (14.00), informa-
ce: 737 537 466, Ceplova.Monika@seznam.cz.   
Spolkový dům U Kina
o.s. Flemmichova vila, nám. Míru
JIŽNÍ ANGLIE – Jana Šreková povypráví o 
svých zážitcích z  cest po Anglii. Příroda, his-
torie, pěší výlety, od všeho trochu. Ochutnávka 
anglických specialit. Po 9. 2. (18.00). 
Kofola Music Club 
Bruntálská 72, Krnov
www.kofolamusicclub.cz
KOSTELECKÝ PLES - Pá 6.2.
AC/CZ UNPLUGGED - Pá 13.2. (20.30) 
+  Patex rockové pecky unplugged (22.30). 
MOTORKÁŘSKÝ BÁL – So 14.2. 
PLES ORCA – So 21.2. 
ELEKTRO SWING TANČÍRNA – DJ Muflon. 
Pá 27.2. 
HORKÝŽE SLÍŽE – Pá 6.3. 
BEN CRISTOVAO – Pá 13.3.
NEBE – a host Jelen. Pá 20.3. 
VOJTĚCH DYK & B-SIDE BAND – koncert 
roku. So 21.3.
Sport  
Informace o utkáních a dalších sportovních 
akcích najdete na www.krnov.cz / turistika  
a volný čas / sport. 
Bazén
www.krnov.cz/Turistika a volný čas/Sport
Pá 23.1.: 11.00-15.00, 17.00-21.00, So 24.1.: 
9.00-21.00, Ne 25.1.: 8.00-17.00, Po 26.1.: 
6.30-8.00, 10.00-16.00, 20.00-21.00, Út 27.1.: 
12.30-16.00, 19.00-21.00, St 28.1.: 12.30-16.30, 
19.00-21.00, Čt 29.1.: 9.00-16.00, 19.00-21.00, 
Pá 30.1.: 9.00-15.00, 17.00-21.00, So 31.1.: 
9.00-21.00, Ne 1.2.: 8.00-17.00. Informace na 
tel.: 554 614 494.
Sauna 
St 24.12. a Čt 25.12. zavřeno 
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/Turistika a volný čas/Sport
Pá 23.1.: 8.00-11.00, 11.15-12.45, 13.00-14.30 
(jen hokejky), 18.15-19.45, So 24.1.: 14.00-
15.30, 18.00-19.30, Ne 25.1.: 7.15-8.45 (jen ho-
kejky), 18.00-19.30, Po 26.1.: 7.15-8.45 (jen ho-
kejky), 11.15.-12.45, 13.00-14.30 (jen hokejky), 
18.30-19.45 (školy a internáty), Út 27.1.: 8.00-
11.00, 11.15-12.45, 13.00-14.30 (jen hokejky), 
St 28.1.: 8.00-9.45, 11.15-12.45, 13.00-14.30 
(jen hokejky), Čt 29.1.: 7.15-8.45 (jen hokej-
ky), 11.15-12.45, 13.00-14.30 (jen hokejky), Pá 
30.1.: 8.00-11.00, 11.15-12.45, 13.00-14.30 (jen 
hokejky), 18.15-19.45, So 31.1.: 14.00-15.30, 
Ne 1.2.: 7.15-8.45 (jen hokejky), 14.00-15.30, 
18.00-19.30. Informace na tel.: 554 611 397.
Basketbal
www.bkkrnov.cz
Hala TJ Lokomotivy Krnov, Bruntálská
BK Krnov (kadeti U17) – TJ Šumperk, OP SM a 
StM. So 24.1. (9.30, 11.00).   
Loko Krnov „B“ (žačky U15) – SK Bruntál „B“, 
OP SM a StM. Ne 25.1. (11.30, 13.15). 
Sportovní areál K3
www.jastour.cz
Tenis, badminton, stolní tenis. Objednávky na 
tel.: 552 302 181-2.
Klub českých turistů, odbor Krnov
www.kctkrnov.cz
So 24.1. Bruntál – Skrbovice – Široká Niva 
(Pocheň). Odjezd v 8.22 hod. vlak ČD Krnov. 
So 31.1. Krasov – Karlovice – Pocheň (Široká 
Niva). Odjezd v 8.20 hod. autobus od nádraží 
ČD Krnov, v 8.24 hod. z autobusového nádraží 
Krnov.   

Krátce ze SVČ Méďa
Cvičení rodičů s dětmi

Zpestřit dlouhé zimní dny si mohou ro-
diče na mateřské dovolené společně s dět-
mi cvičením, které se koná vždy v úterý 
od 9.00 hodin a ve středu od 9.30 hodin 
ve Středisku volného času Méďa Krnov 
na ulici Dobrovského 16. Těšit se mohou 
na zábavné a hravé cvičení s míči, kostka-
mi, kruhy, švihadly, plyšovými hračkami, 
zpestřené říkadly a tanečky pro malé děti. 
Po hodinovém bloku se ratolesti mohou 
vydovádět na skákacím hradě. Připravena 
je i herna plná hraček, kostek a odrážedel. 
Cena za jednu lekci je 20 korun na osobu, 
lze také využít půlroční předplatné. 


