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V umělce se proměnily děti, které se od 4. do 8. srpna zúčastnily příměstského tábora s názvem 
Šikulové, který v ateliéru na Žižkově ulici pořádalo Středisko volného času Méďa. Děti si vy-
zkoušely práci s keramickou hlínou, korálkování, ze zbytků látek vyrobily ptáčky, které si pak 
v kleci z proutí, stejně jako ostatní výrobky, odnesly domů, svůj prostor v týdenním programu 
dostaly také zajímavé hry a návštěva aquaparku v Bruntále.

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.  
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 8, Petrovická 21, vel. 1+1, 39,60 m2 vč. 
sklepa, 3. podlaží. Nájem (40 Kč/m2) 1.629 Kč, 
služby (1 osoba) 1.470 Kč (+ 480 Kč každá další 
os.), celkem 3.099 Kč/měsíc/1 os. Vítěz v řízení 
obálkovou metodou složí ihned po vyhlášení 
výsledku soutěže částku 5.000 Kč jako zálohu 
na jistotu k  zajištění nájemného a úhrady za 
plnění poskytovaná v  souvislosti s  užíváním 
bytu. Platnost nabídky: do 18. 8. 2014. Řízení 
obálkovou metodou: 20. 8. 2014 v 15.00 hod., 
MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, 2. patro, zasedací 
místnost. Občanský průkaz s sebou! Informace: 
MěÚ Krnov, odd. pronájmů bytů, Hlavní nám. 
34, p. Surmová, tel. 554  697 424, ssurmova@
mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 8, Albrechtická 100D, vel. 1+1, 40,50 m2 
vč. sklepa, 2. podlaží. Nájem (40 Kč/m2) 1.661 
Kč, služby (1 osoba) 1.540 Kč (+ 400 Kč každá 
další os.), celkem 3.201 Kč/měsíc/1 os. Platnost 
nabídky: do 18. 8. 2014. Tiskopis žádosti a in-
formace: MěÚ Krnov, odd. pronájmů bytů, 
Hlavní nám. 34, p. Surmová, tel. 554 697 424, 
ssurmova@mukrnov.cz. 
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 8, Albrechtická 100A, vel. 0+1, 33,24 m2 
vč. sklepa, 2. podlaží. Nájem (40 Kč/m2) 1.360 
Kč, služby (1 osoba) 1.440 Kč (+ 400 Kč každá 
další os.), celkem 2.800 Kč/měsíc/1 os. Platnost 
nabídky: do 18. 8. 2014. Tiskopis žádosti a in-
formace: MěÚ Krnov, odd. pronájmů bytů, 
Hlavní nám. 34, p. Surmová, tel. 554 697 424, 
ssurmova@mukrnov.cz. 
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 32, Hlavní náměstí 43, vel. 1+2, 85,37 
m2 vč. sklepa, 5. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 
3.841 Kč, služby (1 osoba) 2.440 Kč (+ 400 Kč 
každá další os.), celkem 6.281 Kč/měsíc/1 os. 
Vítěz v  řízení obálkovou metodou složí ihned 
po vyhlášení výsledku soutěže částku 5.000 Kč 
jako zálohu na jistotu k  zajištění nájemného 
a úhrady za plnění poskytovaná v  souvislosti 
s užíváním bytu. Prohlídka bytu: klíče je možno 
zapůjčit u technika p. Heinricha, tel. 554 697 
426. Platnost nabídky: do 18. 8. 2014. Řízení 
obálkovou metodou: 20. 8. 2014 ve 14.30 hod., 
MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, 2. patro, zasedací 
místnost. Občanský průkaz s sebou! Informace: 
odd. pronájmů a prodejů, p. Konečná, tel. 
554 697 444, pkonecna@mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 11, Hlavní náměstí 43, vel. 0+1, 26,47 
m2 vč. sklepa, 3. podlaží. Nájem (45 Kč/m2) 
1.194 Kč, služby (1 osoba) 1.040 Kč (+ 400 Kč 
každá další os.), celkem 2.234 Kč/měsíc/1 os. 
Vítěz v  řízení obálkovou metodou složí ihned 
po vyhlášení výsledku soutěže částku 5.000 Kč 
jako zálohu na jistotu k  zajištění nájemného 
a úhrady za plnění poskytovaná v  souvislosti 
s užíváním bytu. Prohlídka bytu: klíče je možno 
zapůjčit u technika p. Heinricha, tel. 554 697 
426. Platnost nabídky: do 18. 8. 2014. Řízení 
obálkovou metodou: 20. 8. 2014 v 15.30 hod., 
MěÚ Krnov, Hlavní nám. 34, 2. patro, zasedací 
místnost. Občanský průkaz s sebou! Informace: 
odd. pronájmů a prodejů, p. Konečná, tel. 
554 697 444, pkonecna@mukrnov.cz.
Nabídka pronájmu bytu
Byt č. 20, nám. Minoritů 6, vel. 1+2, 52,18 m2 

s  balkonem vč. sklepa, 8. podlaží. Nájem (45 
Kč/m2) 2.274 Kč, služby (1 osoba) 1.600 Kč 
(+ 460 Kč každá další os.), celkem 3.874 Kč/
měsíc/1 os. Vítěz v řízení obálkovou metodou 
složí ihned po vyhlášení výsledku soutěže část-
ku 5.000 Kč jako zálohu na jistotu k  zajištění 
nájemného a úhrady za plnění poskytovaná 
v  souvislosti s  užíváním bytu. Platnost nabíd-
ky: do 25. 8. 2014. Řízení obálkovou metodou:  
27. 8. 2014 ve 14.30 hod., MěÚ Krnov, Hlavní 
nám. 34, 2. patro, zasedací místnost. Občanský 
průkaz s sebou! Informace: odd. pronájmů  
a prodejů, p. Konečná, tel. 554 697 444, pkonec-
na@mukrnov.cz.

Výstavba dvou parkovišť na Sídlišti pod 
Cvilínem, realizace nasvětlení přechodu 
pro chodce v  Krásných Loučkách spojená 
s  úpravou chodníků a autobusových zastá-
vek, rekonstrukce kanalizací na několika 
místech ve městě, výstavba výtahu a bez-
bariérového přístupu v  kině, rekonstrukce 
části komunikace na ulici Městské. To je 
seznam stavebních akcí, s nimiž se obyvatelé 
Krnova v těchto dnech setkávají. 

Asi nejvíce na očích je výstavba dvou 
parkovišť před blokem H na Sídlišti pod 
Cvilínem, kde za 2,9 milionu korun vzniká 
čtyřiaosmdesát parkovacích míst, včetně 
veřejného osvětlení s  celkem osmi svítidly. 
„Jedno parkoviště je již prakticky hotové  
a celá stavba by měla být dokončena do konce 
října,“ uvedl vedoucí investičního oddělení 
Georgios Bazakas.  

O měsíc dřív mají skončit úpravy chod-
níků a zastávek městské hromadné dopravy 
(MHD) a nasvětlení přechodu pro chodce 
v Krásných Loučkách. „V rámci akce za 800 
tisíc korun budou propojeny dvě zastávky 
MHD chodníky s bezbariérovými úpravami 
ze zámkové dlažby a bude instalováno na-
světlení přechodu pro chodce na silnici I/57, 
včetně doplnění stávajícího veřejného osvětle-
ní,“ popsal stavbu Georgios Bazakas. 

Ve stejném termínu, tedy do konce září, 
skončí také stavební práce v  kině Mír, kde 
probíhá vestavba  výtahu, vybudování toale-
ty a přístupové venkovní rampy pro imobil-
ní osoby za 1,8 milionu korun.

Naopak téměř hotová již je rekonstrukce 
části komunikace na ulici Městské za 1,7 mi-

lionu korun. „Oprava se týkala dvousetmet-
rového úseku, od křižovatky s ulicemi Maxe 
Švabinského, Cvilínské a Boční po křižovatku 
s ulicí Brožíkovou. Původní žulové kostky 
nahradil asfalt, bylo nově provedeno odvod-
nění a došlo také ke zpevnění svahu pod ko-
munikací tahovými mikropilotami,“ upřes-
nil Georgios Bazakas. V  průběhu stavby 
kontaktovali městský úřad zdejší obyvatelé, 
kteří nejsou spokojeni se šířkou vozovky. 
Poukazují, že komunikace široká 4,5 metru, 
byť podle normy vyhovuje obousměrnému 
provozu, je úzká a dvě auta, pokud je jedno 
nákladní, se mají problém vyhnout. Jejich 
požadavkem na dodatečné opatření ve for-
mě vybudování zálivu pro možné vyhýbání 
míjejících se vozidel se bude zabývat do-
pravní komise. 

Nejvíce Wnančních prostředků, 7,5 milionu 
korun, jde do rekonstrukcí kanalizací na uli-
cích Žižkova, Jesenická, Pivovarská a Smeta- 
nův okruh. „Jedná se o úseky, které se nachá-
zejí v havarijním stavu. Na Žižkově ulici opra-
va, která byla prováděna výkopovou techno-
logií, už skončila, ostatní práce jsou v  běhu 
a probíhají bezvýkopově. Tato metoda je sice  
o 20 až 30 procent dražší než výkopová, 
ale její použití v  těchto případech je nutné, 
protože výkopy by byly problematické. Na 
Pivovarské ulici je kanalizace umístěná pod 
teplovodem, na Jesenické ulici vede opravo-
vaný úsek před panelovými domy v  pásmu 
zeleně a na Smetanově okruhu je na ko-
munikaci hustý provoz,“ uzavřela ředitelka 
Krnovských vodovodů a kanalizací Eva 
Šindelářová.                                                 (dc)  

Komfortnější prostředí čeká od počátku 
minulého týdne na všechny, kteří přicházejí 
na Městský úřad v Krnově si vyřídit záležitos-
ti na oddělení matriky, občanských průkazů, 
cestovních dokladů a evidence obyvatel.  
K lepšímu odbavení jim nově slouží mo-
derní vyvolávací zařízení za téměř 250 tisíc 
korun. 

Po příchodu na oddělení si klient na pa-
nelu tiskárny zvolí záležitost, kterou chce 
řešit. Vybírá si z pěti agend, jimiž jsou ces-
tovní doklady a občanské průkazy; matrika 
(narození, úmrtí, manželství, změny jmen/
příjmení, rodné, úmrtní a oddací listy); evi-
dence obyvatel (přihlášení trvalého pobytu, 
potvrzení o pobytu/rodném stavu, zrušení 
trvalého pobytu, výpisy z  rejstříku trestů); 
podání informací; vidimace a legalizace 
(ověřování podpisů a kopií listin). Po zvole-

ní agendy vyčká na tisk pořadového lístku, 
na němž najde nejen své pořadí, ale také čís-
lo přepážky, před jejímiž dveřmi vyčká, než 
přijde na řadu. Signálem pro vstup k přepáž-
ce je zobrazení jeho čísla na obrazovce. 

„Obrazovky jsou na oddělení tři. U evi-
dence obyvatel, na matrice a u občanských 
průkazů a cestovních dokladů. Jednotlivé 
obslužné přepážky pak ještě mají své vlastní 
přepážkové displeje, takže by nemělo být po-
chyb, kdo kam má jít,“ uvedl vedoucí odboru 
sociálního František Fojtík. Protože ale sys-
tém je nový a ne každý klient si s ním hned 
napoprvé ví rady, funguje na oddělení také 
„živý“ vyvolávací systém. „Je jím jeden z pra-
covníků, jehož úkolem je vycházet na chodbu 
a ptát se klientů, zda všemu rozumějí, jestli 
nepotřebují pomoc a tuto pomoc jim nabíd-
nout,“ upřesnil.           (Pokračování na str. 2)

Význam slova reminiscence pochází 
z  latinského reminiscere a znamená vzpo-
menout si, obnovit si v paměti. Domov pro 
seniory Krnov nabízí svým uživatelům celou 
řadu aktivit, které jsou zaměřeny na vzpo-
mínání: promítání starých Wlmů, zpívání 
známých melodií s  hudebním doprovo- 
dem, hudební pořady a koncerty, společná 
setkávání při oslavách narozenin, posezení 
u kávy a prohlížení starých fotograWí. Tyto 
aktivity zvyšují kvalitu života seniorů, jsou 
cenným zdrojem informací o jejich životě  
a posilují vztah mezi pracovníky a obyvateli 
domova. 

Rádi bychom v  našem zařízení vytvořili 

místnost a několik zákoutí, kde by se uži-
vatelé mohli setkávat a které by dobovým 
interiérem připomněly dobu jejich dětství 
a mládí,  hezké a také občasné těžké chvíle 
v jejich životě. 

Chtěli bychom vás touto formou poprosit 
o spolupráci při zařizování reminiscenční 
místnosti. Máte-li doma, na půdách či cha-
lupách nábytek, staré fotograWe a dobové 
předměty z 30. až 70. let minulého století, 
které můžete darovat Domovu pro seniory 
Krnov, kontaktujte nás, prosím, na telefon-
ních číslech 554 684 624 nebo 554 684 615. 
Předem děkujeme za pomoc. Pracovníci 
Domova pro seniory Krnov

Komplikace čekají ty krnovské majitele 
psů, kteří své čtyřnohé svěřence ještě ne-
dali načipovat, nebo nenahlásili číslo čipu 
do databáze Městského úřadu v  Krnově. 
V  případě, že se jim pes zaběhne, odchyt-
ne ho městská policie a do tří dnů se o něj 
nestihnou přihlásit, může jejich pejsek 
skončit v  útulku vzdáleném od Krnova sto 
kilometrů. To znamená, že pokud si budou 
chtít psa v útulku vyzvednout, budou muset 
ujet o 120 kilometrů více v  obou směrech, 
než tomu bylo dosud. Od 15. srpna už ná-
hradní péči o opuštěné psy pro město Krnov 
neobstarává útulek pro psy ve Slezských 
Pavlovicích, ale akciová společnost Ajsha, 
jež provozuje útulek Voříšek v Čechách pod 
Kosířem v okrese Prostějov. 

Společnost Ajsha byla jediným zájemcem, 
který se ucházel o veřejnou zakázku města 
na zajištění náhradní péče o opuštěné psy. 
Tu město vyhlásilo s ohledem na skutečnost, 
že psů v útulku v minulosti výrazně přibylo, 
za péči o ně ve dvou po sobě jdoucích letech 
zaplatilo více než milion korun a tak velká 
zakázka už musí být zadána na základě vý-
běrového řízení. „Proto jsme vloni vypově-
děli útulku ve Slezských Pavlovicích smlouvu  
a ve chvíli, kdy dobíhala roční výpovědní lhů-
ta, jsme vypsali výběrové řízení. Do něho se 
kromě Ajshi nikdo další nepřihlásil,“ uvedl 
Tomáš Salvet z odboru životního prostředí. 

Protože uchazeč splnil veškeré poža-
davky, radní uzavření smlouvy s Wrmou 
Ajsha schválili a ta v  příštích dvou letech 
bude zajišťovat pro město Krnov přepra-
vu, ustájení a potřebnou náhradní péči 
opuštěným a toulavým psům. To vše včet-
ně veterinárního ošetření za cenu 82 ko-
run bez DPH za psa a den. „Z porovnání 
nákladů vynaložených na péči o opuštěné 
psy za posledních 12 měsíců dosavadním  

a novým dodavatelem péče vyplývá, že měs-
tu se náklady zvednou přibližně o padesát 
procent. Věříme ale, že skutečnost bude jiná. 
Ajsha má vysokou úspěšnost v  umisťování 
psů do adopce a tak předpokládáme, že psi 
v  útulku dlouho nepobudou, v  krátké době 
získají náhradní rodinu a náklady na péči  
o ně nebudou tak vysoké,“ řekl Tomáš Salvet.

Změna poskytovatele náhradní péče  
o opuštěné psy nebude mít zásadní vliv na 
dosavadní praxi v  případě odchycení psa 
městskou policií. Pokud strážníci nezjistí 
podle čipu, nebo z  místní znalosti majite-
le, bude pes umístěn do kotce na služebně 
městské policie. „Stejně jako dosud se jeho 
nález současně objeví na webových stránkách 
města a o spolupráci bude i nadále požádána 
dobrovolnice Helena Mikulcová, jež se stará  
o aktivní inzerci, zprostředkování adopcí, 
umísťování psů formou inzerátů a také socia-
lizaci psů před adopcí. Když se do tří dnů ne-
podaří najít majitele, ať už dřívějšího, či no-
vého, nebo psa umístit do dočasné péče, při-
jedou si pro něj pracovníci útulku Voříšek,“ 
popsal postup Tomáš Salvet. 

Smlouva se společností Ajsha vyprší  
14. srpna 2016. V  té době by již mělo být 
jasné, jestli Krnov vybuduje svůj vlastní 
útulek. Příprava jeho výstavby uvízla na 
mrtvém bodě poté, co bylo proti územnímu 
rozhodnutí o umístění stavby na pozemcích 
v blízkosti Hlubčické ulice podáno více než 
třicet odvolání. Krajský úřad vyhodnotil 
většinu podaných odvolání jako odvolání 
proti stanovisku Krajské hygienické stanice 
(KHS) Moravskoslezského kraje a z tohoto 
důvodu přeposlal v únoru výzvu k potvrzení 
či změně stanoviska KHS na ministerstvo 
zdravotnictví. Dosud z ministerstva ale ne-
přišla odezva a krajský úřad tak nemůže vy-
dat v této věci rozhodnutí.                        (dc)

Obnova Smetanových sadů vstupuje do 
další etapy. V srpnu začne rekonstrukce 
vegetačních prvků. Zahrnovat bude kácení 
nemocných a neperspektivních stromů, od-
straňování keřových porostů, terénní úpra-
vy a modelaci terénu, regeneraci stávajících 
trávníků, speciální pokládání nových kober-
cových trávníků a výsadbu zeleně. Zakázku 
za 3,6 milionu korun získala Wrma Zahrada 
Olomouc.   

„Práce na rekonstrukci zeleně budou 
zahájeny přípravami ploch pro pokládání 
kobercových trávníků v  místech, kde bude 
instalován závlahový systém, aby @rma, 
která v sadech provádí stavební práce, moh-
la systém položit a svou práci dokončit. Jde  
o oplocené plochy zvlněného záhonu ved-
le fontány před gymnáziem a květinového 

parteru před památníkem Řekům usídleným  
v České republice a dále o trávník před gym-
náziem, u kašny s Neptunem a kolem sochy 
Bedřicha Smetany,“ uvedl Dušan Martiník 
z  odboru životního prostředí. Na instalaci 
automatického závlahového systému navá-
že položení trávníků a další činnosti, které 
skončí do konce roku. 

Smetanovy sady procházejí od loňského 
června zásadní rekonstrukcí. Stavební prá-
ce za téměř 25 milionů korun, které jsou až 
na závlahové systémy hotové, zahrnovaly 
obnovu komunikací, úpravy významných 
míst v parku, obměnu laviček, odpadkových 
košů a dalšího mobiliáře, instalaci nového 
veřejného osvětlení, vodovodních přípojek, 
šachet, fontány a také vybudování dvou dět-
ských hřišť.                              (dc)



Ve Smetanových sadech došlo ke změně. Nově zde byly zřízeny nedělené stezky pro chodce  
a cyklisty. Na takto označené stezce se chodci a cyklisté nesmějí navzájem ohrozit.

(číslo nálezu, datum předání MěÚ, nalezená 
věc)
-  1/2014, 6. 1., Laník František – řidičský prů-

kaz
- 6/2014, 20. 1., autozvedáky
- 9/2014, 10. 2., klíče k vozidlu zn. Fiat
- 10/2014, 12. 2., telefon Alcatel
- 11/2014, 18. 2., jízdní kolo – retro
- 13/2014, 25. 2., telefon LG
- 14/2014, 27. 2., klíče svazek 6 ks
- 18/2014, 31. 3., kolo pánské zn. Fort
- 19/2014, 1. 4., klíče svazek 5 ks
- 20/2004, 1. 4., hotovost 1500 Kč
- 21/2014, 7. 4., kolo pánské zn. Leader Fox
- 23/2014, 8. 4., klubko drátů
- 24/2014, 10. 4., nářadí
- 26/2014, 14. 4., kolo dámské zn. Lady 26
- 29/2014, 17. 4., klíče svazek 20 ks
- 30/2014, 22. 4., kolo dámské zn. Favorit
- 31/2014, 22. 4., nářadí na výkopové práce
- 32/2014, 22. 4., klíče svazek 7 ks
- 33/2014, 22. 4. telefon Motorola
- 34/2014, 28. 4., přepravka plastová
- 38/2014, 19. 5., laserový měřič vzdálenosti
- 41/2014, 6. 6., ovladač dálkový
- 43/2014, 9. 6., kolo dámské zn. Favorit Expert
- 44/2014, 10. 6., klíče svazek 6 ks v klíčence
-  45/2014, 18. 6., řetízek na ruku ze žlutého 

kovu
-  46/2014, 27. 6., ovládací panel (tatranka) k au-

topřehrávači
- 48/2014, 8. 7., hotovost v bankomatu 3500 Kč
- 49/2014, 10. 7., hotovost na ulici 400 Kč
- 52/2014, 21. 7., Brhel Zdeněk - cestovní taška
- 55/2014, 31. 7., telefon Samsung
-  57/2014, 4. 8., klíče svazek 3 ks s označením 

Byt+Vchod

Chcete vyhrát pexeso? Pak stačí zjistit, kte-
rá kartička pexesa umístěného ve výloze 
Turistického informačního centra (TIC) 
na Hlavním náměstí nemá svého dvojníka,  
a nahlásit svůj poznatek pracovníkům TIC. 
Všímavý účastník soutěže získá pexeso Krnova 
nebo pexeso  s řemeslnou a ekologickou temati-
kou a motivy Krnova a Rajce. Soutěž potrvá do 
konce prázdnin nebo do vyčerpání zásob. 

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 proWlu Šance pro život. 

 

Radniční věž je od letošní sezony přístupná 
veřejnosti. Prohlídky s průvodcem a výkladem 
v  sobotu a v  neděli začínají ve 13.45 a 14.30 
hodin, v pondělí pak v 10.00 a v 15.00 hodin. 
Za možnost podívat se na Krnov z výšky více 
než třiceti metrů zaplatí dospělí 20 korun,  
o polovinu levnější mají vstup děti do 15 let, 
studenti a důchodci. Vstupenky jsou ke koupi 
v Turistickém informačním centru na Hlavním 
náměstí nebo u průvodce přímo na místě, 
v hlavním vstupu do radnice. Maximum osob 
na jednu prohlídku je patnáct. Pracovníci turi-
stického informačního centra zároveň nabízejí 
možnost si prohlídku na určité datum a čas 
zarezervovat. A to jak v  rámci oWciálních ter-
mínů, tak mimo ně.

Ještě do neděle 17. srpna je v obchodním cen-
tru Silesia v  Opavě k  vidění putovní výstava 
Doživotí, která otevírá brány do světa par-
kinsoniků a umožňuje široké veřejnosti po-
chopit, s  jakým onemocněním pacienti svádí 
dennodenní boj. Putovní výstava je součástí 
vůbec první kampaně o Parkinsonově nemo-
ci pro širokou veřejnost v  České republice, 
během svého putování navštíví celkem sedm 
měst, v nichž se bude snažit rozšířit povědomí 
o Parkinsonově nemoci, progresivním one-
mocnění, s nímž se potýká více než milion 
Evropanů. Informační kampaň o Parkinsonově 
nemoci „Doživotí“ je organizována občan-
ským sdružením Parkinson-Help, jehož cílem 
je seznamovat veřejnost s obtížemi spojenými 
s Parkinsonovou nemocí a přispívat ke zkvalit-
nění života nemocných. Více na www.parkin-
son-help.cz nebo www.iparkinson.cz.

Turistické informační centrum Krnov na-
bízí turistům audioprůvodce po památkách 
Krnova. Kromě české verze je k dispozici také 
průvodce v angličtině, němčině a polštině. 
Pracovníci TIC Krnov přístroj včetně plánku  
s dvanácti zastaveními zapůjčují po složení 
vratné zálohy 300 korun a předložení občan-
ského průkazu, případně jiného dokladu totož-
nosti. Doba zapůjčení průvodce je omezena od 
času vyzvednutí na tři hodiny. 

Kostel sv. Benedikta v Krnově-Kostelci, v němž 
je uchován unikátní soubor restaurovaných ná-
stěnných maleb, který nemá v českém Slezsku 
obdoby, je možné navštívit vždy v pondělí, čtvr-
tek, sobotu a v neděli, vždy od 13 do 17 hodin. 
Kostel přijde otevřít průvodce, kterého je třeba 
kontaktovat telefonicky na čísle 731  623  421. 
Prohlídku si je možné zarezervovat také online 
na www.svaty-benedikt.cz, kde lze zhlédnout  
i virtuální prohlídku interiéru a exteriéru kos-
tela. V reálu pak mohou návštěvníci obdivovat 
samotný kostel i fresky v sakristii, pro děti jsou 
připravené omalovánky, komiks a kvíz o životě 
svatého Benedikta.

Rekonstrukce Smetanových sadů způ-
sobila změnu v  pohybu chodců a cyklis-
tů. Zatímco dříve na všech komunikacích 
v parku měli cyklisté a chodci zřetelně oddě-
lené pruhy, dnes dělená stezka zůstala pouze 
v  úseku od polikliniky na Hlavní náměstí 
– kolem Švédské zdi a kostela sv. Martina. 
Všude jinde je stezka nedělená, na níž se 
cyklisté pohybují vpravo. 

„Při rozhodování o způsobu provozu jsme 
ctili stanovisko projektanta, který řešení zdů-
vodnil tím, že když má cyklista vyhrazený 
svůj pruh, svádí ho to k rychlé jízdě a nebe-
re ohled na chodce, zejména pak na rodiny 
s  dětmi. Ale v  případě smíšeného provozu 
jsou cyklisté i chodci donuceni být k  sobě 
ohleduplnější. Jestli tomu tak skutečně bude, 
uvidíme časem. Po nějaké době provoz v sa-
dech vyhodnotíme a pokud se nedělené stezky 
neosvědčí, můžeme se vrátit k dřívějšímu roz-
dělení komunikace,“ uvedl vedoucí investič-
ního oddělení Georgios Bazakas. 

Stezka pro chod-
ce a cyklisty (nedě-
lená)  

Na stezce se ne-
smějí chodci a 
cyklisté navzájem 
ohrozit. Cyklisté se 
pohybují v pravé po-

lovině, vždy nejvýše ve dvou vedle sebe.
Stezka pro chodce 

a cyklisty (dělená) 
Cyklisté a chodci 

mají  zřetelně oddě-
lené pruhy. Chodec 
je povinen užívat 
pouze pruh vyzna-
čený pro chodce  

a cyklista pouze pruh vyznačený pro cyklis-
ty. Pruh vyznačený pro chodce může cyk-
lista užít pouze při objíždění, předjíždění, 
otáčení, odbočování a vjíždění na stezku 
pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit 
jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce. 

Přejezd pro cyklisty
Zde cyklista, na 

rozdíl od chodce na 
přechodu pro chod-
ce, nemá přednost 
před jedoucími vo-
zidly! Před vjezdem 
na přejezd pro cyk-

listy se cyklista musí přesvědčit, zda 
může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe  
i ostatní účastníky provozu. Cyklista smí 
přejíždět vozovku jen tehdy, pokud s  ohle-
dem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždě-
jících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změ-
ně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu 
pro cyklisty se jezdí vpravo. 

Jak se chovat na cyklostezce
Cyklista (koloběžkař či in-line bruslař) 
- Pohybujte se  vždy ve „svém“ pásu, po-

kud v něm jde chodec, slušně ho upozorně-
te, že chodník „pro pěší je vedle“. 

- Na společné nedělené stezce pro chodce 
a cyklisty se pohybujte vždy v  pravé polo-
vině  cyklostezky jako na silnici, levou část 
použijte jen pro předjíždění chodců nebo 
dalších cyklistů. 

- Nezávoďte, jeďte vždy jen tak rychle, 
abyste byli schopni včas zabrzdit při neoče-
kávaném manévru chodce či psa.

Chodec na stezce (sám, se psem, s kočár-
kem, s malým dítětem, ve skupině)

- Na stezce s  odděleným provozem pro 
chodce a pro cyklisty se pohybujte pouze 

v pruhu vyznačeném pro pěší.
- Na společné nedělené stezce pro chodce 

a cyklisty se pohybujte vždy v pravé polovi-
ně cyklostezky.

- Před případným vybočením či nena-
dálým pohybem se přesvědčte, zda za vámi 
nejede cyklista – cyklista totiž na rozdíl od 
auta není slyšet.

- Máte-li s sebou neposedné dítě, sledujte 
provoz na stezce v obou směrech a snažte se 
vysvětlit dítěti, že má i na chodníku, kde jez-
dí cyklisté, chodit vpravo.

- S  kočárkem se na společné nedělené 

stezce pro chodce a cyklisty pohybujte vždy 
v pravé polovině stezky, tak aby vás cyklista 
mohl bezpečně předjet. 

- Nespoléhejte na to, že v zimních měsí-
cích cyklisté nejezdí – naopak, zimních cyk-
listů přibývá!

Cyklista i chodec obecně 
- Buďte slušní, ukáznění a ohleduplní 

k ostatním na stezce.
- Snažte se předvídat reakci ostatních. 
- Buďte tolerantní, každý může někdy 

přeslechnout či si nevšimnout.
- Za chybu se snažte omlouvat. 

Svazky klíčů, kola, šperky, mobilní te-
lefony ale také peníze jsou nejčastějšími 
položkami Ztrát a nálezů, agendy vede-
né sociálním odborem Městského úřadu 
v Krnově, kde zpravidla končí nalezené věci 
na území města. A není jich málo. Pro vět-
šinu Krnovanů je totiž samozřejmostí, že si 
nalezenou věc nepřivlastní, ale odevzdají ji.

„Ze zákona vyplývá, že ztracenou věc by 
měl nálezce vrátit tomu, kdo ji ztratil, nebo 
vlastníkovi. Jestliže není možné zjistit, komu 
má věc vrátit, musí oznámit její nález obci, 
na jejímž území byla nalezena. Pokud ale věc 
nalezl ve veřejné budově nebo ve veřejném 
dopravním prostředku, odevzdá ji provozo-
vateli těchto zařízení. Do „Ztrát a nálezů“ 
rovněž nepatří nalezený občanský průkaz 
nebo cestovní pas, protože doklad není věcí, 
ale veřejnou listinou, a není majetkem dr-
žitele. Tyto doklady nálezci odevzdají buď 
městské policii, nebo přímo na oddělení  mat-
riky, občanských průkazů, cestovních dokladů  
a evidence obyvatel,“ uvedl vedoucí odboru 
sociálního František Fojtík. 

Nálezy jsou na úřadě přijímány v  poda-
telně. Pracovnice nález zaregistruje, označí 
štítkem a uloží na odpovídající místo – W-
nanční hotovost na depozitní účet města, 
cennosti, jako zlato, šperky, hodinky či 
mobilní telefony, do uzamykatelné skříně 
a věci větších rozměrů do radničního skle-
pa. Zároveň zveřejní informaci o nálezu 
na webových stránkách města www.krnov.
cz, v aktualitách i v odkazu Občan a úřad/

Ztráty a nálezy. „Kromě občanů k  nám na-
lezené věci přinášejí také policisté, strážníci 
městské policie nebo zaměstnanci Českých 
drah, protože věci nalezené ve vlaku či v pro-
storu nádraží po třech dnech patří ze zákona 
do Ztrát a nálezů na městském úřadě,“ řekla 
pracovnice podatelny Soňa Bolfová, která 
prozradila, jaký byl asi nejkurióznější nález, 
s  nímž se ona a její kolegyně za poslední 
léta setkaly: „Před lety k nám bylo dovedeno 
dítě, které bylo nalezeno v nedaleké drogerii. 
Než se ale rozkoukalo, už si pro něj přiběhla 
matka, které se v nestřeženém okamžiku „za-
běhlo“. Vloni to pak byly téměř dva metráky 
mědi.“ 

Podatelna městského úřadu je také mís-
tem, kam míří vlastník, když se jde přihlá-
sit o svou věc. „Prokáže se občanským prů-
kazem a předmět popíše, aby bylo z bližšího 
popisu věci jasné, že je jeho majitelem, popří-
padě doloží doklad k věci, například záruční 
list od kola. U nálezu hotovosti v bankomatu 
doloží výpis z banky a doklad z banky, že mu 
peníze skutečně nebyly vyplaceny. Vždy pla-
tí, že ten, kdo věc ztratil, musí sdělit, kdy věc 
ztratil, přibližně v  jakých místech se to stalo 
a popsat nějaký konkrétní detail na ztracené 
věci, jako škrábanec na kole, barvu rozlišo-
vače na klíčích a podobně,“ popsala postup 
Soňa Bolfová. Pokud se do tří let od vyhlá-
šení nalezené věci o ni nikdo nepřihlásí,  
nabude vlastnické právo k  nalezené věci 
nebo k výtěžku za ni strženému město 
Krnov.            (dc)

Ne každý v seniorském věku má možnost 
se účastnit tolika akcí, jako klienti Domova 
pro seniory na Rooseveltově ulici. Jen za 
prvních sedm měsíců letošního roku si řada 
z  nich nenechala ujít hned několik hudeb-
ních či tanečních vystoupení, bál, veseli-
ci, výlet do arboreta v  Novém Dvoře nebo 
Retro muzea v Úvalně. 

Leden patřil vzpomínání na Vánoce, které 
provázely písničky otce a syna Málkových 
a promítání obrázků, a oslavě sto druhých 
narozenin nejstarší obyvatelky Krnova, kli-
entky Domova jistoty Devětsil. 

Na únorový Námořnický bál se těšili snad 
všichni. Na palubě hráli otec a syn Bogáčovi 
a na kapitánském můstku probíhal bohatý 
program s  tombolou, tanečním vystoupe-
ním Armády a Malajky ze Střediska volného 
času Méďa a vystoupením v podání perso-
nálu. Únor zpestřila rovněž přednáška pra-
covnic z lékárny u nemocnice o problémech 
pohybového aparátu. 

Hudební vystoupení „S písničkou jsi 
věčně mlád a na světě rád“ v  podání paní 
Novákové a pana Mikulčáka a hudební pás-
mo studentů Střední odborné školy dopra-
vy a cestovního ruchu Krnov pod vedením 
paní učitelky Mačkalové potěšilo naše seni-
ory v březnu. 

Kdo si chtěl vysloužit letecký průkaz, po-
dívat se na vystoupení dětí a zaposlouchat se 
do hudby manželů Hudeczkových a vyprá-
vění o Filipojakubské noci, přišel na dubno-
vý Slet čarodějnic. Rovněž v dubnu jsme se 
zúčastnili soutěže „Domov plný života“, kde 
jsme na fotograWích dokládali naši tvorbu ve 
volnočasových aktivitách, a až z  Lichnova 
nás přišly potěšit děti svým hudebním vy-
stoupením. Opět naši nejmenší, tentokrát 
z mateřských škol Jiráskova a Svatováclavská 
a žáci Základní školy Dvořákův okruh pod 
vedením paní učitelky Krygelové, si pro 
nás v  květnu nachystali pásmo hudební-
ho i dramatického vystoupení s  klavírním 
doprovodem paní Kurtišové. Využili jsme 
krásného jarního počasí a zašli jsme si do 

restaurace Barbara na zmrzlinu a brambo-
rový placek. Květen v domově pak uzavřela 
Májová veselice. Kromě vystoupení manže-
lů Hudeczkových a dětí z  taneční skupiny 
Taxmen jsme si zasoutěžili a mezi soutěžící-
mi nebyli jen klienti, ale i personál, rodinní 
příslušníci a také nová ředitelka Domova 
pro seniory, paní Hana Šutovská.

První výlet našich klientů se konal v červ-
nu a jeho cílem bylo arboretum v  Novém 
Dvoře. Na seznam dětských vystoupení 
přibylo pěvecké a dramatické vystoupení 
dětí pod vedením  paní učitelek Šupákové  
a Stavárkové. Že tvoření jde hned lépe, když 
se žádné meze nekladou, jsme se přesvědčili 
při spolupráci s  dobrovolníky Slezské dia-
konie, které vedly paní Gebauerová s  paní 
Dorazilovou. Naši klienti neodmítli ani 
pozvánku na Den seniorů do Osoblahy.  
A také ostatní si přišli na své, to když je pís-
ničkami přišel potěšit pan Heisig. 

Červenec obohatilo grilování pod per-
golou před domovem, které si nenechali 
ujít ani obyvatelé protějšího domu s pe-
čovatelskou službou. K  létu a prázdninám 
patří točená zmrzlina, na kterou jsme se 
vydali okružní cestou přes Smetanovy 
sady, Hlavní náměstí, kolem kostela sv. 
Martina a kolem autobusového nádraží. 
Klientům se procházka líbila už jen díky 
tomu, že měli možnost vidět změny, ji-
miž Krnov prochází. Červencové aktivity 
vyvrcholily výletem do Úvalna, kde jsme 
navštívili faru, retro muzeum a rychtu. Za 
vřelé přivítání, občerstvení a prohlídku pa-
tří velké díky starostovi Úvalna ing. Šimkovi  
a paní Žídkové. Ke konci července pak přišla 
vhod návštěva restaurace Barbara, kde jsme 
ochutnali točené pivečko a bramboráčky.

A co nás čeká v  blízké době? Účast na 
Dni seniorů v Bruntále a především naše 
oslava Dne seniorů, která proběhne na za-
hradě Domova pro seniory na Rooseveltově 
ulici 11. září od 14.00 hodin. Andrea 
Hradilová, terapeutka, Domov pro senio-
ry Krnov

Informační středisko Europe Direct 
Bruntál vydalo v  letošním roce publika-
ci na téma dotačních možností Evropské 
unie pro mezinárodní spolupráci. Jedná se 
o v pořadí již čtvrtou publikaci na evropské 
téma. Publikace je určena zejména obcím  
a neziskovým organizacím v okrese Bruntál  
a Opava, případně v celém Moravskoslez- 
ském kraji. Avšak poučná a inspirativní je 
také pro širokou veřejnost. 

Cílem vydané publikace je uceleně  
informovat občany o méně známých dotač-
ních možnostech v rámci EU a uspokojit tak 
zvýšený zájem, který naše středisko zazna-
menává v souvislosti s dotacemi v období 
začínajícího programovacího období 2014-
2020.

Obsahově je publikace rozdělena na zá-
kladní přehled mezinárodních dotačních 
programů EU a dalších programů meziná-
rodní spolupráce v letech 2014-2020, prak-
tické informace o roli vedoucích partnerů 

a řadových partnerů, praktické informace 
k realizaci projektů a inspirace pro čtenáře 
– příklady různorodých úspěšných projek-
tů realizovaných v minulých letech v České 
republice.

Publikace je v tiskové podobě k dispozici 
v  prostorách informačního střediska, popř. 
si ji lze také bezplatně stáhnout ve formátu 
pdf nebo jako e-knihu z oWciálních interne-
tových stránek Europe Direct Bruntál www.
europe-direct.cz/strediska/bruntal.

Europe Direct Bruntál  je součástí sítě 
informačních středisek Evropské unie. 
Prostory informačního střediska, které 
zahájilo svou činnost v  březnu loňského 
roku, se nacházejí v reprezentativní kance-
lářské budově v centru Bruntálu, na adrese  
Dr. E. Beneše 1873/61. Cílem střediska je 
poskytnout snadný a bezplatný přístup k in-
formacím o Evropské unii obyvatelům okre-
su Bruntál a Opava. Mgr. Lucie Musialová, 
vedoucí střediska Europe Direct Bruntál

(Pokračování ze str. 1)
Vyvolávací zařízení funguje druhý týden, 

už teď se ale setkává s  příznivou odezvou. 
Odpadla nedorozumění, lidé se neháda-
jí, kdo přišel dřív a kdo později, úředníci 
mají přehled o množství čekajících klientů  
a vedoucí odboru na svém počítači může 
sledovat celý provoz, délku front a orga-
nizačními změnami vypomoct vytíženým 
přepážkám. 

„Postupem času budeme systém dále zdo-
konalovat. Nejpozději přes zimu nabídneme 
občanům možnost objednat se prostřednic-
tvím internetu nebo pomocí SMS do vyvolá-
vacího systému a rezervovat termín návště-
vy. Klient pak přijde v termínu, na který se 
objednal, je vyvolán s prioritou a vyhne se 
dlouhým frontám. Chtěli bychom také využít 
toho, že systém umí zobrazit odhad čekací 
doby, podle jejíž délky se klient rozhodne, zda 
počká na vyřízení, nebo přijde jindy,“ řekl 

František Fojtík a dodal: „V souvislosti se 
zlepšováním systému přivítáme připomínky 
klientů, které nám umožní systém udělat co 
nejsrozumitelnější, aby plnil svůj účel, jímž je 
co nejvíce usnadnit občanům vyřízení nut-
ných záležitostí na úřadě.“

Instalace vyvolávacího zařízení není prv-
ním zlepšením, kterým oddělení matriky, 
občanských průkazů, cestovních dokladů  
a evidence obyvatel v poslední době prošlo. 
Už několik měsíců mohou lidé zdlouhavé-
mu čekání předcházet tím, že si na webo-
vých stránkách města www.krnov.cz, v od-
kazu Občan a úřad / Hotové osobní doklady, 
najdou přehled vydaných a nevydaných do-
kladů podle data podání žádosti a také mo-
hou prostřednictvím on-line kamer zjistit, 
jak je pracoviště vytížené. Nedávno pak bylo 
zřízeno speciální výdajové pracoviště pro 
vyzvednutí hotových cestovních dokladů  
a občanských průkazů.                                (dc)

Po loňských velmi úspěšných Farmářských 
slavnostech, které pořádala rodinná farma 
Petra Löwenthala na Hlubčické ulici a jež se 
setkaly s obrovským zájmem zejména rodin 
s dětmi, přicházejí tito soukromí zemědělci 
s obdobnou akcí - Farmářskými dožínkový-
mi slavnostmi. Konají se v sobotu 6. září. 

Zahájí je v 9.00 hodin děkovná mše v mi-
noritském kostele Narození Panny Marie  
a o dvě hodiny později vypukne bohatý pro-
gram na statku Löwenthalových. Dominují 
v  něm koncerty folkové skupiny Neřež a 

cimbálové muziky Cvilíňa ze ZUŠ Krnov, 
doplněné vystoupeními tanečních skupin 
Taxmen a Malajka ze Střediska volného času 
Méďa a hudební skupiny z Dětského domo-
va Lichnov i ukázkami agility a sportovní 
gymnastiky. Děti budou mít po celý den na 
statku k dispozici naučné stezky a hernu pod 
otevřeným nebem, chybět nebude občerst-
vení. 

Farmářské dožínkové slavnosti se konají 
pod záštitou ministra zemědělství Mariana 
Jurečky. 

Vedoucí
Zvýraznění



Do zahájení Krnovských hudebních slav-
ností zbývá jen necelý měsíc. Jejich program 
je až na pár drobností kompletní a tak si už 
dnes každý může naplánovat, jaký koncert 
od 13. do 21. září nevynechá. A že je z čeho 
vybírat! 

První koncert festivalu se odehraje v  so-
botu 13. září v  Kofola Music Clubu, kam 
jistě zamíří všichni příznivci rockové hudby, 
protože v  Krnově vůbec poprvé vystoupí 
skupina B. S. P., kterou tvoří multiinstru-
mentalista, skladatel a dirigent Ota Balage, 
zpěvák Kamil Střihavka a kytarový mág 
Michal Pavlíček. 

OWciální zahájení 18. ročníku Krnovských 
hudebních slavností ale bude patřit Základní 
umělecké škole Krnov. Její pedagogové  uve-
dou v neděli 14. září projekt „To já, písnič-

ka...“, v  němž se soustředili na písničky od 
známých i méně známých českých písničká-
řů, ať už Jaromíra Nohavici, Vlasty Redla, 
Karla Kryla, Karla Plíhala nebo dalších. 

Hned dva koncerty nabídne pondělní 
program a jejich protagonistkami budou ko-
legyně ze Slezského divadla v Opavě. V ho-
telu Pepa se v komorním recitálu s názvem 
Obyčejné zázraky všedních dnů představí 
violoncellistka Daniela Waldhans a v  mi-
noritském kostele Nanebevzetí Panny Marie 
se uskuteční koncert sólistky opery Terezy 
Kavecké. 

Událost, připravenou na úterý 16. září, si 
jistě nenechají ujít příznivci opery. Kino Mír 
70 Krnov přinese záznam opery Richarda 
Strausse Růžový kavalír z Metropolitní ope-
ry New York. V  opojném valčíkovém snu, 
odehrávajícím se ve Vídni, se v roli Maršálka, 
Octavian a Sophie představí tři z nejpů-
vabnějších hlasů dneška –  Renée Fleming, 
Susan Graham a Christine Schaefer. Operu 
ve středu 17. září vystřídají židovské písně, 
které nemohou zaznít nikde jinde, než v ne-
dávno otevřené zrekonstruované synagoze. 
O písně v hebrejštině, ladinu a jidiš se posta-
rá hudební skupina Ester, kterou tvoří Káťa 
Hajdovská-Tlustá a Alexandr Hajdovský. 

A zpěv bude znít Krnovem i ve čtvrtek  
18. září, kdy v Koncertní síni sv. Ducha vy-
stoupí světoznámý Kühnův dětský pěvecký 
sbor, prvotřídní české těleso, které v roce 
2012 oslavilo osmdesáté narozeniny. 

Ke změně hudebního stylu dojde v  pá-
tek 19. a v sobotu 20. září, kdy se koncerty 
přesunou pod širé nebe na Hlavní náměstí. 
Na pódiu se vystřídá řada známých skupin  
a interpretů, mezi nimi Tata Bojs, Ewa 
Farna, Michal Šindelář Trio, Eddie Stoilow, 
Nebe, Lenny, Děda Mládek Illegal Band  
a mnoho dalších. 

Festival uzavře v neděli 21. září galakon-
cert, pro který pořadatelé z  Městského in-
formačního a kulturního střediska získali 
čtveřici vynikajících zpěváků z populárního 
seskupení 4TET a jejich společný projekt 
s  Filharmonií Brno s  názvem Symphonic. 
Skladby Leonarda Bernsteina a světové  
i domácí hity pop music, folku a vážné hud-
by provede světoznámý orchestr a Jiří Korn, 
David Uličník, Jiří Škorpík a Dušan Kollár 
pod taktovkou Františka Štěrbáka.

Nabídka Krnovských hudebních slavností 
je velmi rozmanitá, stejně jako výše vstup-
ného na jednotlivé koncerty. Na závěrečný 
galakoncert vstupenky stojí od 300 do 350 
korun, na operu Růžový kavalír 300 korun, 
vstupenky na B.S.P. pořídíte za 220 korun 
a vstupné na další koncerty je za 90 nebo 
120 korun, jiné koncerty jsou zdarma či za 
dobrovolné vstupné.  Předprodej vstupenek 
probíhá v Turistickém informačním centru 
Krnov na Hlavním náměstí.                      (dc)

Na výstavě Pecunia non olet, věnující se vývoji platidel na českém území, lze kromě jiného vidět 
také stříbrné ražby krnovských Hohenzollernů, které do vitríny nainstaloval kurátor výstavy 
Alexandr Michl-Bernard z Městského muzea v Krnově. Výstava ve Flemmichově vile potrvá 
do 19. října.

Milovníci klasické hudby si mohou od  
20. srpna zajistit předplatné na koncertní se-
zonu 2014-2015. Nabídka abonmá je vskut-
ku  velkorysá. Zahrnuje recitál houslisty 
Ivana Ženatého, klavíristky Alice Rajnohové, 
vystoupení ženského smyčcového sou-
boru Kapralova Quartet a další koncerty. 
Celkem jich bude sedm a předplatitelé za 
ně zaplatí 630 korun. Uzávěrka přihlášek je  
20. září. Přihlášky přijímá Městské informační  
a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 14, 
tel. 554  614  706, e-mail: zambochova@
mikskrnov.cz.

Příznivci Linhartovského zámku pod zá-
štitou města Město Albrechtice připravili na 
sobotu 23. srpna tradiční noční prohlídku 
zámku a zámeckého sklepení se závěrečným 
ohňostrojem. Linhartovský zámeček prozáří 
při noční prohlídce, jejíž začátek je stanoven 
na 21. hodinu, přes šest  tisíc svíček, které 
vytvoří neopakovatelnou atmosféru srpnové 
noci. Děti za vstupenku zaplatí  20 korun, 
dospělí 40 korun. Pro hladové a žíznivé ná-
vštěvníky bude v přilehlém parku připrave-
no pohoštění. 

Obec Lichnov pořádá v sobotu 23. srpna 
Lichnovské slavnosti. Den plný zábavy se 

koná na fotbalovém hřišti od 14.30 hodin. 
Vystoupí bavič Vladimír Hron, Roobie 
Williams Revival a skupina ČiŽiNa, své 
umění předvede kouzelník i taneční skupi-
ny Stonožka a Rytmik, nebude chybět oh-
ňostroj. Připraveny jsou kolotoče, koníci, 
skákací hrad, vodní fotbal.

V  opavském Domě umění na Pekařské 
ulici probíhá do 27. srpna výstava obrazů 
– dřevěných reliéfů krnovského výtvarníka 
Svatoslava Böhma. Kromě něj v Domě umě-
ní ve stejný čas vystavuje obrazy, objekty  
a šperky Václav Filandr a konají se zde ješ-
tě další dvě výstavy: architektonických skic 
Josipa Plečnika a španělských umělců pa-
řížské školy. Výstavy jsou přístupné denně 
mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hodin. 

Hned dvakrát během svého čtrnáctiden-
ního turné po  České republice vystoupí 
německý pěvecký soubor Moravia cantat 
v Krnově. První koncert se uskuteční v úterý 
9. září v  nově otevřené synagoze a na pro-
gramu bude mít moravsko-slezské židovské 
písně od židovských skladatelů. O den poz-
ději soubor představí moravské lidové písně 
a tance v Koncertní síni sv. Ducha. 

Krnovské hudební slavnosti 2014
13.-21. září 2014

Sobota 13. září ve 20.00 hodin
Kofola Music Club

rocková skupina B. S. P.
Ota Balage, Kamil Střihavka,  

Michal Pavlíček
Neděle 14. září v 19.00 hodin

Koncertní síň sv. Ducha
„To já, písnička...“

zahajovací koncert ZUŠ Krnov 
Pondělí 15. září v 17.00 hodin

Hotel Pepa
„Obyčejné zázraky všedních dnů“

koncert violoncellistky 
Daniely Waldhans a jejích hostů
Pondělí 15. září ve 20.00 hodin

Minoritský kostel Nanebevzetí  
Panny Marie

koncert sólistky opery SD Opava 
Terezy Kavecké a jejích hostů
Úterý 16. září v 19.30 hodin

Kino Mír 70 Krnov
Richard Strauss: Růžový kavalír – opera

Záznam z Metropolitní  
opery New York

Středa 17. září v 8.30 a v 10.15 hodin
Koncertní síň sv. Ducha

 Varhanní koncerty pro školy
Středa 17. září v 19.00 hodin

Synagoga Krnov
„Poklad židovských písní“ 

koncert skupiny Ester
Čtvrtek 18. září v 19.00 hodin

Koncertní síň sv. Ducha
Kühnův dětský pěvecký sbor

duchovní skladby za doprovodu varhan
Pátek 19. září od 9.00 do 12.00 hodin

Středisko volného času Méďa Krnov
Hudební domeček pro školy

Pátek 19. září a sobota 20. září
Hlavní náměstí

vystoupení známých 
hudebních skupin a interpretů

Tata Bojs, Ewa Farna, Michal Šindelář 
Trio, Eddie Stoilow, Nebe, Lenny, 

Děda Mládek Illegal Band, 
Dixieland Jazzsle, DOM Krnov, 

Maryband, Adriano Trindade Q, 
Edita Adlerová s �amencovou skupinou

La Magia del Flamenco aj.

Krnovské hudební slavnosti 2014
Neděle 21. září v 19.00 hodin

Městské divadlo Krnov
Závěrečný galakoncert 

4TET - SYMPHONIC
Jiří Korn, David Uličník, 

Jiří Škorpík, Dušan Kollár
Filharmonie Brno

diriguje František Štěrbák

Po prázdninové hudební přestávce se v polovi-
ně září do Kofola Music Clubu vrátí pravidelná 
koncertní činnost. Návštěvníci se mohou těšit 
na koncerty skupin B.S.P., Jasná páka, Sto zvířat, 
Znouzecnost, Vypsaná Wxa nebo Divokej Bill, 
ale také divadelní představení Jak se Husákovi 
zdálo, že je Věra Čáslavská v  podání Divadla 
Komediograf. V  roli Gustava Husáka exce-
luje Tomáš Matonoha, v  roli Věry Čáslavské 
vystoupí Vladimír Polívka. Přestože je teprve 
polovina prázdnin, už teď je možné na někte-
ré koncerty, jako na B.S.P. (Balage, Pavlíček, 
Střihavka), Jasnou Páku, Vypsanou Wxu  
a divadelní představení, koupit vstupenky 
v předprodeji v Turistickém informačním cent-
ru Krnov na Hlavním náměstí.

Muži i ženy, kteří si chtějí vyzkoušet své schop-
nosti a udělat něco pro svou obec a kraj, v nichž 
žijí, mají možnost vstoupit do aktivní zálohy 
(AZ). Ty na základě branného zákona doplňu-
jí Armádu České republiky a jejich typickými 
úkoly jsou pomoc svému kraji při živelních 
pohromách a ostraha objektů důležitých pro 
obranu státu v případě zhoršení bezpečnostní 
situace. V průběhu roku probíhá několikadenní 
cvičení a další vojenské akce, kde se příslušníci 
AZ seznámí s vojenským prostředím, moderní 
vojenskou technikou, materiálem a zbraněmi. 
Naučí se základním vojenským drilům, taktice 
pohybu vojáka po bojišti, poskytování první 
pomoci a dalším vojenským dovednostem. 
Samozřejmostí jsou střelby z ručních zbraní, 
například z kulometu, samopalu, ostřelovací 
pušky, ručního protitankového granátu nebo 
hod ručním granátem. Veškeré další informace 
poskytne pracovišti Krajského vojenského ve-
litelství Ostrava, Nádražní 119, tel. č. 973 487 
770. Prezentaci jednotky aktivní zálohy a další 
důležité informace lze najít na stránkách www.
kvv-ostrava.army.cz. 

 

www.mpkrnov.cz

Jet na kole bez osvětlení se ve čtvrtek 31. čer-
vence před desátou hodinou večer nevyplatilo 
šestadvacetiletému muži ze Světlé Hory. Díky 
nedostatečnému vybavení jízdního kola si ho 
u hypermarketu Albert všimla hlídka městské 
policie, která ho vyzvala k prokázání totožnosti. 
Muž u sebe sice neměl žádný doklad, ale stráž-
níkům se představil a uvedl i datum narození.  
Při ověřování těchto údajů strážníci zjistili, že 
před sebou  mají osobu, po níž pátrá policie,  
a tak muže, i přes jeho aktivní odpor, převezli 
na služebnu Policie ČR a předali dozorčímu. 

 

Sele prasete divokého se zatoulalo do ulic 
Krnova v  pátek 1. srpna. Poprvé bylo spatře-
no před třetí hodinou odpolední v  blízkosti 
ulic Staré a Boční a stačilo před přivolanou 
hlídkou městské policie utéct do blízkého le-
síka. Napodruhé už tolik štěstí nemělo. Před 
osmou hodinou večer, když si štrádovalo po 
Sokolovské ulici kolem hospůdky „U Mě“, bylo 
zahnáno strážníky k řece a odchyceno do sítě. 
Po dohodě s  nájemcem honitby svůj dočasný 
domov nalezlo v ohradě u penzionu Šelenburk.     

O své právo na nedělní klid dané obecně závaz-
nou vyhláškou města Krnova o ochraně před 
hlukem se 3. srpna hlásili na městské policii tři 
lidé. Na hluk vycházející z recyklačního dvora 
si stěžovala hned dvakrát obyvatelka blízkého 
domu. Před půl osmou dopolední strážníci 
před dvorem zastihli sedmapadesátiletého 
muže, který z  kontejneru nakládal na vozík 
různé věci. Když ho upozornili, že se jedná  
o majetek města, muž náklad vyložil zpět a ode-
šel. Další stížnost ze stejného místa řešila hlídka 
o dvě hodiny později. Zjistila, že kolem kontej-
nerů před sběrným dvorem uklízejí pracovníci 
Technických služeb Krnov a při kontrole blízké 
zahrádkářské osady upozornila osazenstvo jed-
né ze zahrádek, které rovněž provádělo hluč-
nější úklid, na existenci obecně závazné vyhláš-
ky. Po desáté hodině dopolední přišla stížnost 
na hluk z  ulice Okružní. Rámus způsoboval 
muž spravující střechu garáže, jemuž strážníci 
domluvili. S  domluvou vyvázli také další dva 
narušitelé nedělního klidu z  Petrova Dolu, na 
jejichž hlučnou činnost upozornil anonym  
o půl páté odpoledne. Jeden pracoval s křovino-
řezem, druhý s úhlovou bruskou. 

Na mladíky, kteří na Mikulášské ulici vyvraceli 
popelnice a rozbíjeli, co jim přišlo pod ruku, 
byli upozorněni strážníci ve středu 6. srpna 
před třetí hodinou ranní. Když strážníci na 
místo přijeli, jednomu se podařilo utéct, zbýva-
jícím třem ve věku 21 a 29 let byla po poučení 
uložena bloková pokuta. Z té si ale nic nedělali 
a za hodinu a půl dva z nich, spolu s dalším čty-
řiadvacetiletým mužem, byli přistiženi, jak při-
stavují do vozovky na Albrechtické ulici kon-
tejner. Tentokrát kromě městské policie řešila 
jejich výtržnost i Policie ČR, která se případem 
dále zabývá.

Nepříjemnou zkušenost mají za sebou tři ženy, 
které procházely ve čtvrtek 7. srpna před půl-
nocí kolem Švédské zdi. Nějaký muž se vynořil 
ze tmy a začal se před nimi ukájet. Vystrašené 
ženy utekly před gymnázium a telefonicky po-
žádaly o pomoc strážníky, jimž však úchyla ne-
dokázaly přesně popsat. Přesto strážníci, spo-
lečně s přivolanými policisty, prohledali okolí. 
Jejich pátrání ale nevedlo k výsledku. Případ 
šetří Policie ČR.

Nejen sběrateli a znalci napjatě očekáva-
ná výstava Pecunia no olet – Peníze nesmr-
dí, která vůbec poprvé představí veřejnosti 
část takzvaného krnovského pokladu, je od  
12. srpna k vidění ve Flemmichově vile. 

Výstava představuje vývoj platidel na 
našem území od pravěku až po současnou 
měnu a je rozdělena chronologicky do ně-
kolika okruhů. „Návštěvník má možnost 
se seznámit s pravěkými předmonetárními 
platidly a antickými mincemi, denárovou 
měnou a pražskými groši, snad nejslavnější 
měnou naší historie. V případě další věhlas-
né měny – tolarové, která dala jméno jedné 
z nejsilnějších měn světa, americkému do-
laru, si veřejnost může prohlédnout rovněž 
stříbrné ražby krnovských Hohenzollernů,“ 
popisuje vystavené exponáty kurátor výsta-
vy Alexandr Michl-Bernard z  Městského 
muzea v Krnově. 

Prostor dále dostaly měny habsburské 
monarchie a výstavu uzavírá část věnovaná 
československé korunové měně, v jejímž 
rámci si všímá i protektorátní a téměř sou-
časné měny. „Pro zpestření je zařazena také 
prezentace zahraničních měn evropských  
i mimoevropských zemí od 18. do 20 stole-
tí. Ale skutečnou lahůdkou je ukázka části 
takzvaného krnovského pokladu. Jedná se  
o poměrně vzácný nález stříbrných a zlatých 
mincí, který byl učiněn při demolicích měš-
ťanských domů v historickém jádru Krnova  
v roce 1947. Některé jednotlivé exponáty z to-
hoto souboru jsou prezentovány v příslušných 
okruzích, část však je veřejnosti představena 
zvlášť jakožto pozoruhodný depot. Ačkoliv 
poklad není prezentován ve svém celkovém 
rozsahu, představuje se i svou částí nejen  
krnovské veřejnosti zcela poprvé,“ prozrazuje 
Alexandr Michl-Bernard.  

Naprostá většina vystavených exponá-
tů pochází ze sbírek Městského muzea 
v  Krnově, pouze grošové ražby a ražby kr-
novských Hohenzollernů jsou zapůjčeny 
Slezským zemským muzeem v Opavě a část 
ražeb pražských grošů pochází ze sbírek 
soukromých sběratelů.                              (dc)

Nález byl učiněn 9. dubna 1947 při na-
kládání rumu po zbouraném domu na teh-
dejším Masarykově, dnes Hlavním náměs-
tí.  Krnovské veřejnosti nikdy prezentován 
nebyl, ani vcelku, ani nějakým jednotlivým 
kusem. Ke dni poslední inventarizace ob-
sahuje 363 kusy stříbrných a zlatých mincí,  
z toho jsou tři medaile. Časový rozptyl mincí 
je od přelomu 15. a 16. století až po 70. léta 
18. století. Soubor je dost nesourodý, ob-
sahuje ražby „domácí“, tj. ražby ze Slezska, 
Vladislava II. Jagellonského, rakouských 
zemí a habsburských panovníků – Marie 
Terezie, Leopolda I., Ferdinanda II., i ražby 
z dalších zemí náležejících do habsburské 
monarchie a ražby z ciziny. Ty převažují 
drtivou převahou. Velmi silně dominují 
stříbrné ražby francouzského krále Ludvíka 
XIV. z  2. poloviny 17. století a počátku  
18. století, všechny francouzské ražby tvoří tři 
čtvrtiny krnovského pokladu. Dále jsou vel-
mi početné ražby nizozemské – zlaté dukáty  
z 2. poloviny 17. a 1. poloviny 18. století. 

Značná část celého souboru je ve velmi 
dobrém stavu, naopak některé mince vyka-
zují značné opotřebení. Nelze vyloučit, že  
v době obíhání celého souboru několikera 
institucemi nedošlo k výměně méně opotře-
bených kusů za opotřebené. 

Svým způsobem je celý depot malou 
numizmatickou záhadou, nelze totiž s ur-

čitostí říci, zda vznikal jako numizmatická 
sbírka. Velmi neobvyklé je i jeho složení  
s velkou převahou cizích ražeb, a to hlavně 
francouzských a poté nizozemských, kdy 
navíc francouzské zahrnují kratší obdo-
bí, kdežto nizozemské daleko rozsáhlejší. 
Vše spíše nasvědčuje tomu, že mince byly 
hromaděny jako skutečný poklad pouze 
pro drahý kov, z nějž byly raženy. Tuto te-
orii však narušuje zařazení vzácné medai-
le Jiřího III. Břežského.  S určitostí lze říci 
pouze to, že celý „poklad“ byl nepochyb-

ně majetkem nějakého výše postaveného  
a zároveň movitého měšťana. Ne právě ur-
čité nálezové zprávy navíc nevylučují mož-
nost, že původně byl poklad ukryt na jiném 
místě v Krnově. A který kus je z celého po-
kladu zřejmě nejvzácnější? Patrně to bude 
již zmíněná pozlacená medaile slezského 
knížete Jiřího III. Břežského, vydaná v roce 
1638 při příležitosti jeho svatby s první 
manželkou ŽoWí Kateřinou Minsterberskou. 
Alexandr Michl-Bernard,  Městské mu- 
zeum v Krnově

Obrazy a objekty z bohaté tvorby hereč-
ky, moderátorky a malířky Ivy Hüttnerové 
zaplní v  závěru srpna výstavní prostory 
Flemmichovy vily. Nostalgické obrázky  
s osobitým výtvarným stylem, které diváka 
pozvou do idylického světa starých časů, 
kdy naše prababičky větraly v oknech pru-
hované duchny, cídily petrolejky, dámy byly 
elegantnější a pánové galantnější, budou 
k vidění od 30. srpna do 28. září. 

„Výstava se tentokrát bude muset obejít 
vernisáže, protože autorka má pracovní po-
vinnosti, které se nedají odložit, natáčí dal-
ší díly seriálu Ordinace v  růžové zahradě. 
Přesto doufáme, že se výstava setká s velkým 
zájmem. Iva Hüttnerová je populární osob-
nost, kterou mohou diváci často vidět na 
televizních obrazovkách, a její obrázky, plné 
drobných příběhů, laskavého humoru, poho-
dy a klidu, mají mnoho příznivců,“ uvedla 
vedoucí městského muzea Ivana Zajícová.   

Iva Hüttnerová vystudovala DAMU a ma-
lovat začala v prvním angažmá v Karlových 

Varech, kde měla první výstavu v roce 1974. 
Hrála v Divadle Na Okraji, Pod Palmovkou, 
Divadle Josefa Dvořáka, Na Fidlovačce, na-
vrhovala kostýmy, jevištní dekorace a pla-
káty pro různá divadla a televizní pořady. 
Dodnes realizovala na dvě stě autorských 
výstav v Čechách, na Moravě, na Slovensku, 
ve Stockholmu a v New Yorku. Její obra-
zy jsou součástí stálých expozic naivního 
umění v Paříži a Hamburku a je evidována 
v zahraničních encyklopediích, například  
v Japonsku, Francii a Švédsku. Vydala pět 
autorských knih a řadu dalších od různých 
autorů ilustrovala. Pravidelně vydává ob-
líbené nástěnné kalendáře. Šest let mode-
rovala a autorsky vytvářela pořad Domácí 
štěstí v České televizi a několik roků se 
podílela na pořadu Barvy života speciál.  
V posledních letech hraje v seriálu Ordinace 
v růžové zahradě. Má ráda „staré dobré 
časy“ a je sběratelkou starých předmětů  
z domácností, zejména textilií. Její největší 
zálibou je ale zahrada.                                (dc)

Akustické bluesové duo Retro Blues, 
úspěšně brázdící pódia klubů a festivalů po 
celé republice i v Polsku, vystoupí v sobotu 
23. srpna v Hospodě Pod obrazem. 

Duo, které tvoří Petr „Džetro“ Ritzka 
(akustická kytara, rezofonická kytara, zpěv) 
a Lubomír „Bužma“ Khýr  (akustická kyta-
ra, rezofonická kytara, foukací harmoniky, 
zpěv), má ve svém repertoáru jak vlastní 
skladby, tak bluesové standardy s vlastními 
texty.  „Svou hudbu charakterizujeme jako 
tradiční folk blues s  texty z  našeho života  
a regionu severní Moravy,“ uvádí duo na 
svých webových stránkách. 

Zakladatelem projektu Retro Blues je Petr 
„Džetro“ Ritzka z Hlučína, který prošel ce-
lou řadou rockových, countryových a blue-
sových kapel a v roce 2005 se pod hlavičkou 
Retro Blues začal věnovat čistě akustické-
mu, česky zpívanému blues. Až později se 
k němu přidal jeho hlavní partner, harmo-
nikář a kytarista Lubomír „Bužma“ Khýr. 
Duo je známé především svým původním 
repertoárem a stylovým uchopením klasic-
kých postupů a není pochyb, že i v Krnově 
si tito vyzrálí hudebníci podmaní publikum. 

Koncert, na který je vstupné 49 korun, za-
číná v 19.00 hodin.
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Městský úřad v Krnově, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov
vedoucí úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referenta oddělení ekologie krajiny
odboru životního prostředí Městského úřadu v Krnově.

Jedná se o pracovní poměr na dobu neurčitou.
Předpokládaný nástup do pracovního poměru v průběhu měsíce září 2014.

Rozsah vykonávané práce, požadavky, osobnostní předpoklady  
a další informace naleznete na www.krnov.cz v odkazu  
Výběrová řízení / Volná pracovní místa na MěÚ Krnov.

Přihlášku včetně všech povinných příloh zašlete poštou, nebo doručte do podatelny
do 31. 8. 2014 (do 13.00 hod.)

na MěÚ v Krnově, Hlavní náměstí 96/1, 794 01 Krnov. 
Bližší informace podá ing. R. Rollerová, vedoucí odboru ŽP MěÚ,  

tel. 554 697 327, nebo Bc. D. Jatzková, DiS., tel. 554 697 253.

Pracovníci Sboru a komunitního centra Armády spásy v Krnově připravili ve dnech 7. až  
11. července táborová odpoledne pro děti. Zúčastnilo se jich dvaatřicet dětí, které luštily šifry, 
soutěžily ve sportovních disciplínách, plnily různé úkoly a hrály společné hry na hřišti. Velký 
úspěch měl palačinkový den a pro děti nové hry petanqe a kroket. Foto: archiv Armády spásy 
Krnov

Na žádost Policie ČR o asistenci vyjížděli stráž-
níci v  sobotu 9. srpna odpoledne na Sídliště 
pod Cvilínem, kde se před blokem K nacházela 
skupina asi čtrnácti mladistvých a nezletilých, 
u nichž bylo podezření na konzumaci alkoholu. 
Strážníci zde pomáhali hlídce Policie ČR řešit 
opilé teenagery, z nichž jednoho odvezla rychlá 
záchranná služba na záchytku v Opavě. 

S  prosbou o pomoc se na městskou policii 
obrátila v  neděli 10. srpna po půl jedenácté 
večer devětadvacetiletá žena. Uvedla, že je ve 
velmi špatném psychickém stavu a uvažuje  
o sebevraždě. Službukonající strážník zjistil, 
že se nachází u věžáku na Albrechtické ulici  
a požádal ji, ať si sedne na lavičku zastávky 
MHD a vyčká příjezdu jeho kolegů. Žena tak 
učinila a hlídce, která za ní přijela, vylíčila, že 
se s  ní rozešel přítel a ona neví, co má dělat. 
Protože psychický stav zoufalé ženy byl skuteč-
ně velmi špatný, odvezli ji strážníci na urgentní 
příjem do nemocnice, kde lékař rozhodl o jejím 
převozu do psychiatrické léčebny v Opavě.    

Kino Mír 70
www.kinomir.wz.cz
TŘI BRATŘI – pohádka. Pá 15.8. (18.00), So 
16.8.-Ne 17.8. (16.15, 18.00), Po 18.8.-St 20.8. 
(17.30).    
EXPENDABLES: POSTRADATELNÍ 3 – akč-
ní. Pá 15.8.-Ne 17.8. (20.00). 
CHLAPECTVÍ – drama. Po 18.8.-St 20.8. 
(19.30).
LETADLA 2: HASIČI A ZÁCHRANÁŘI 2D, 3D 
– rodinný. Čt 21.8.-Ne 24.8. (16.15). 
ŽELVY NINJA 3D, 2D – dobrodružný/akční. 
Čt 21.8.-St 27.8. (18.00). 
SEX TAPE – komedie. Čt 21.8.-St 27.8. (20.00).
TŘI BRATŘI – pohádka. Čt 28.8.-Ne 31.8. 
(16.00). 
LET,S DANCE: ALL IN – taneční. Čt 28.8.-Ne 
31.8. (17.45), Po 1.9.-St 3.9. (20.00).
FAKJŮ PANE UČITELI – komedie. Čt 28.8.-
Ne 31.8. (20.00), Po 1.9.-St 3.9. (17.45). 
Městské muzeum 
www.muzeumkrnov.cz
Flemmichova vila, Hlubčická ul.
Výstavní prostory otevřeny Út-Ne 8.00-18.00
AGATA WILCZEK – obrazy a objekty polské 
výtvarnice žijící a tvořící v  Prudniku, výstava 
trvá do 24. 8.
DIVOŽENKA – výstava fotograWí Pavlíny 
Prosové, výstava trvá do 24. 8.
PECUNIA NON OLET - muzejní výstava 
věnující se vývoji platidel na českém území. 
Výstava potrvá do 19. 10. 
IVA HÜTTNEROVÁ - obrazy, objekty. Výstava 
prací významné osobnosti české kulturní scény. 
Vernisáž výstavy Pá 29.8. (17.00). Výstava po-
trvá do 28.9.
VELKÁ VÁLKA OBRAZEM – výstava k 100 
letům od zahájení 1. světové války. 
Městská knihovna
www.knihkrnov.cz
JAPONSKÉ NÁLEPKY Z  KRABIČEK OD 
ZAPÁLEK – netradiční výstava v  galerii Na 
schodech, potrvá do 31.8. 
Synagoga 
http://krnovskasynagoga.cz/
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY – Po-Pá 
(10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00). 
Zámek Linhartovy 
www.zameklinhartovy.cz
Otevřeno Pá-Ne (11.00-17.00). 
NOČNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU – So 23.8. 
(21.00). 
Výtvarné výstavy – Marcela Václavíková (ob-
razy), František Gronostajský, Pavel Šlosárek 
(fotograWe), práce polských výtvarníků. 
Stálé expozice – Spejbl a Hurvínek, loutky 
Šárky Váchové,  mapové pohlednice, Pražský 
hrad v umění poštovní známky, sbírky porcelá-
nu a skla, historické fotoaparáty, největší papí-
rové sochy Spejbla a Hurvínka na světě. 
Zámek Slezské Rudoltice  
www.slezskerudoltice.cz
Otevřeno v So a Ne (10.00-12.00, 14.00-17.00)
Stálé expozice: původní mobiliář kapličky 
v Koberně, obnovení tradičního řemesla – pa-
ličkovaná krajka, muzeum ohýbaného nábytku. 
Výstavy 2014: výrobky účastnic kurzů ručních 
prací, fotograWe studentů, holandský nábytek 
počátku 20. stol., obrazy z okolních zámků, pů-
vodní obrazy ze zámku Slezské Rudoltice, díla 
umělců z ČR i zahraničí. 

Informace o utkáních a dalších sportovních 
akcích najdete na www.krnov.cz / turistika  
a volný čas / sport. 
Koupaliště
Za příznivého počasí otevřeno denně od 9.00 
do 19.00 hodin.  
Bazén, sauna
Po dobu letních prázdnin krytý bazén a sauna 
uzavřeny. 
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 16.8. Setkání na Alfrédce. Ovčárna – Jelení 
studánka – Alfrédka – Malá Morávka (18 km). 
Odjezd z nádraží ČD Krnov v 7.09 hod. 
So 23.8. Ovčárna – Videlský kříž (8 km), nebo 
Vidly (10,5 km). Odjezd z nádraží ČD Krnov 
v 7.09 hod.

Je naše město šedivé nebo zelené? Na tuto 
otázku není složité odpovědět, stačí se projít 
ulicemi a rozhlédnout se kolem. Řada oken 
a balkonů je obsypána květy muškátů, petu-
nií či surWnií a také zahrady kromě zeleně 
nabízejí záplavu barev. Proto porotu soutěže 
Šedivé či zelené, každoročně vyhlašované 
odborem životního prostředí Městského 
úřadu v Krnově ve spolupráci s MIKS 
Krnov, letos trochu mrzelo, že se do soutěže 
nepřihlásilo více účastníků. 

Soutěžících bylo celkem patnáct. „Do ka-
tegorie „Okno, balkon“ přišlo pět přihlášek, 
v  kategorii rodinných domů jsme hodnotili 
devět zahrad a do poslední kategorie „Příroda 
na nečekaných místech ve městě“ zaslal své 
fotogra@e jen jeden účastník,“ uvedla členka 
poroty Jana Vágnerová z  odboru životního 
prostředí. I přes malý počet přihlášených 
neměli porotci snadné rozhodování. „A to 
zejména v  kategorii rodinných domů, v  níž 
nad katalogovými zahradami převažovaly 
ty, které nesou pečeť svého vlastníka a nejen 
přírodě, ale i nám jsou bližší. Dvě nás zau-
jaly natolik, že jsme nechtěli jejich majitele 
poškodit a tak oba obsadili první místo,“ vy-
světlila Jana Vágnerová. Malou změnu poro-
ta provedla při hodnocení oken a balkonů. 
Nestačilo už, aby bylo vyzdobené jen jedno 
okno, více bodů získali ti, kteří měli truhlí-
ky s květinami ve všech oknech a balkonech 
bytu. „Naopak velkou změnou prošla třetí ka-
tegorie určená fotografům. Nejkrásnější mís-

to ve městě jsme nahradili tématem přírody 
na nečekaných místech ve městě a očekávali 
jsme, že lidé soutěž obešlou fotogra@emi za-
jímavých jevů, které dokazují, že příroda se 
navzdory člověku snaží sama in@ltrovat do 
města a objevuje se i tam, kde by to nikdo 
nečekal. Možná se fotografové zalekli úkolu, 
nebo taková místa prostě nenašli, jisté ale je, 
že do soutěže přišly jen snímky známého kr-
novského fotografa Stanislava Bačovského,“ 
dodala Jana Vágnerová. 

Výsledky – I. kat. Okno, balkón: 1.  
I. Koutná (Mánesova 1191/5, odměna 1000 
Kč), 2. V. Hnízda (Jesenická 10, odměna 
800 korun), 3. E. Špačková (Budovatelů 2, 
odměna 500 Kč). II. kat. Rodinný dům:  
1. K. Poláchová (Gorkého 43, odměna  
2000 Kč), P. Onderka (Myslbekova 11, od-
měna 2000 Kč), 3. D. Skopalová (Zeyerova 
3, odměna 1000 Kč). III. kat. Příroda na 
nečekaných místech ve městě: S. Bačovský 
(věcný dar). 

Finanční odměna bude výhercům I. a 
II. kategorie  předána formou proplacení 
dokladů o nákupu rostlinného materiálu, 
zahradnických potřeb a podobně, výherce  
III. kategorie bude oceněn věcným darem. 
Ceny se budou vydávat od 1. do 12. září na 
odboru životního prostředí, kancelář číslo 
333. S  případnými dotazy se lze obrátit na 
ing. Janu Vágnerovou, tel. 554 697 343. 

Soutěž Šedivé či zelené se konala v rámci 
kampaně Krnov – město pod Cvilínem.

AKLUB Centrum vzdělávání a poraden-
ství a Gymnázium Krnov společně dva roky 
realizovaly a v současné době ukončují pro-
jekt s názvem Zavádění inovativních metod 
a výukových materiálů do přírodovědných 
předmětů na Gymnáziu v Krnově, Wnanco-
vaný z Evropského sociálního fondu a stát-
ního rozpočtu ČR. Projekt byl zaměřen na 
modernizaci a dovybavení poslucháren a la-
boratoří fyziky a chemie a na vytvoření a za-
vedení nových atraktivních výukových ma-
teriálů a metod do výuky těchto předmětů. 

„Cílem projektu je především zatraktiv-
nit výuku fyziky a chemie a zvýšit zájem 
žáků o tyto obory, které obecně patří mezi 
nejméně oblíbené. Nové moderní metody, 
postupy a pomůcky nakoupené a vytvořené 
v rámci projektu, by měly k tomuto přispět,“ 
řekla manažerka projektu Petra Poláčková  
z AKLUBu Centra vzdělávání a poradenství. 

Ke zatraktivnění výuky byly zpracovány 
multimediální výukové prezentace vyu-
žívané pedagogy při výkladu učiva a dále 
doplňkové výukové materiály v  programu 
EduBase, které slouží pro domácí přípravu 
žáků. „Z rozpočtu projektu byla dále pořízena 
moderní výuková technika nutná pro použí-
vání nových metod, jako interaktivní tabule 
s příslušenstvím, výukový soWware pro fyziku 
a chemii. Laboratoře byly dovybaveny o nové 
měřicí přístroje, vizualizéry, dataprojektory, 
váhy, chemikálie a další laboratorní vybave-
ní,“ dodala.

Díky projektu gymnázium získalo mo-
derní měřicí přístroje a čidla, která lze 
pomocí USB rozhraní jednoduše připojit 
k  notebookům či tabletům. „Tyto pomůcky 
využíváme v běžné výuce, v laboratořích, ale 
také na fyzikálních vycházkách, kde žáci měří 
například hluk v  ulicích našeho města nebo 
pH vodních toků. Propojením interaktivní 
tabule, vizualizéru, měřících čidel a note-
booku mohou žáci sledovat všechny pokusy 
přehledně i ze zadních lavic učeben. V rámci 
projektu jsme se také zúčastnili zdarma sedmi 
odborných exkurzí se zaměřením na fyziku  
a chemii. Ohlasy žáků na exkurze byly velice 
pozitivní, proto je budeme do výuky zařazo-
vat i nadále. Závěrem chceme poděkovat za 
skvělou spolupráci manažerce projektu paní 
Poláčkové,“ popsali přínos projektu pro stu-
denty pedagogové Miroslav Indrák a Jakub 
Ulmann.

V  rakouském Kla�eru proběhl ve dnech 
25. června až 8. července projekt s názvem 
„Empowerment of Disadvantaged Young 
People“, který byl organizován v  rámci 
programu Evropské unie Mládež v  akci. 
Zahrnoval účast sedmi zemí, Rakouska, 
České republiky, Portugalska, Itálie, Polska, 
Turecka a Bulharska, které byly zastoupeny 
dvěma vedoucími a šesti studenty. Z České 
republiky se ho zúčastnili studenti a učitelé 
Střední odborné školy dopravy a cestovního 
ruchu Krnov a členové Duhy Orion, pobyt 
pomáhaly zajišťovat Miroslava Šimarová  
a Mgr. Marcela Maliszevská.

Jedním z cílů projektu bylo navázání přá-
telství mezi jednotlivými národy, seznámení 
se s jejich kulturou a odbourání předsudků 
vůči jednotlivým národnostem. Náplň pro-
jektu byla tedy z  velké míry zaměřena na 
interaktivní hry a teambuildingové aktivity. 
Každá země měla také za úkol kreativním 
způsobem představit svou zemi. Studenti do 
prezentací zahrnuli například národní tance 
a písně, jazykolamy, divadelní scénky, videa 
a také ochutnávku národních jídel.

Po dobu pobytu se studenti věnovali hlav-

nímu tématu projektu Empowerment of 
disadvantaged young people souvisejícím 
s diskriminací. Účastníci měli za úkol zamy-
slet se nad tím, co znamená diskriminace, 
a uvést příklady diskriminace (zdravotní 
omezení, náboženství, Wnanční zaopatření 
atd.). Příklady poté prezentovali pantomi-
mou a výtvarným způsobem. Závěrečným 
úkolem projektu bylo vytvořit z celé skupiny 
účastníků sousoší diskriminovaných lidí. 
Toto sousoší bylo později představeno na 
táboře pro žáky rakouských základních škol 
a sklidilo velký úspěch.

Na posledních pět dní pobytu se projekt 
přesunul do Pergu, kde probíhal již zmíněný 
tábor pro rakouské žáky. Účastníci na táboře 
uspořádali festival národních her a tanců, 
který připravovali v Kla�eru. Dle ohlasů se 
nesmírně vydařil. Žáci se naučili tančit růz-
né národní tance a zahráli si hry, které jsou 
typické pro jednotlivé zastoupené země.

Celý projekt účastníkům přichystal spous-
tu zážitků, rozšířil jejich kulturní obzory  
a posílil jejich zájem o hlubší poznávání jed-
notlivých zemí. Mgr. Hana Prostějovská, 
SOŠ DCR Krnov

Úspěchy sklízejí v  posledních závodech 
členové Cyklistiky pro všechny Krnov. 
Junior Filip Kubičík v seriálu Slezský po-
hár amatérských cyklistů (SPAC) vyhrál 
posledních 11 závodů, včetně etapového 
závodu SPAC a mistrovství SPAC. A to jak 
v časovce, tak i v silničním závodě. Svou 
výbornou formu ukázal i na mistrovství re-
publiky amatérských cyklistů v Šumavských 
Hošticích, kde opanoval hromadný silniční 
závod i časovku.

Jarka Dohnalová, startující v kategorii 
ženy B, vyhrála etapový závod SPAC a na 
mistrovství SPAC v silničním závodě obsa-
dila 3. místo a v časovce 2. místo. V celko-
vém pořadí ji prozatím patří druhá příčka. 
Na prvním místě je Romana Lantová st., 
která byla na 2. místě v etapovém závodě 
SPAC a v mistrovském závodě SPAC ob-
sadila shodně 4. místo v silničním závodě  
i v časovce. Na mistrovství republiky pak 
mezi ženami obsadila 13. místo v silnič-
ním závodě a 11. místo v časovce. Juniorka 
Romana Lantová ml., startující v kategorii 
ženy A,  obsadila v etapovém závodě SPAC 

4. místo. Na mistrovství SPAC obsadila v sil-
ničním závodě 2. místo a v časovce 4. místo. 
V celkovém pořadí jí pak patří průběžně  
2. místo. Na mistrovství republiky pak mezi 
ženami obsadila 10. místo v silničním závo-
dě a 9. místo v časovce. 

V žákovských kategoriích si dobře ved-
ly také žačky Alžběta Miturová, Tereza 
Neckářová a žáci Jan Štefela, Jan Hradečný.

Mezi cyklisty na horských kolech Zdeněk 
Petřík obsadil 2. místo ve Zlatohorské časov-
ce, 3. místo v závodě ČAS-OFF-KA na Šerák 
a 6. místo na MTB Cross Boar (Slezská 
Harta). Mirek Švihel v čtyřdenním etapo-
vém závodě Beskidi MTB Trophy obsadil 
49. místo, v Bělkovickém řetězu 16. místo 
a 14. místo na MTB Cross Boar (Slezská 
Harta). 

Z triatlonistů Věra Pajkošová obsadila  
2. místo v závodě Morkovské chlap a 3. mís-
to na olympijském triatlonu Model triatlon 
Opava. Jaroslav Románek obsadil 20. místo 
na Morkovské chlap a 27. místo na olympij-
ském triatlonu Model triatlon Opava. Petr   
Mikeska, Cyklistika pro všechny Krnov

V  historii již po třetí se v  září v Krnově  
v jeden den otevřou široké veřejnosti spor-
toviště některých základních a středních 
škol, dopravní hřiště u Střediska volného 
času Méďa i zahrady mateřských škol. Stane 
se tak v  neděli 14. září a na všech místech 
bude připraven zajímavý program. 

Už dopoledne bude zdarma přístupná tě-
locvična základní školy na Dvořákově okru-
hu, hřiště základní školy na Hlubčické ulici 
a také hřiště, a později odpoledne také spor-
tovní hala u základní školy na Janáčkově 
náměstí. „Příchozí si budou moct zahrát 
vybíjenou, přehazovanou, volejbal, stolní te-
nis, Yorbal, vyzkoušet si jízdu zručnosti na 
jízdním kole nebo zacvičit si na workoutovém 
hřišti. Zdarma bude také zumba ve Středisku 
volného času Méďa. Podrobný rozpis pro-
gramu na jednotlivých sportovištích najdou 
zájemci v předstihu na plakátech a webových 
stránkách města,“ uvedla Jana Vágnerová, 
koordinátorka kampaně Krnov – město pod 
Cvilínem.

Do akce se tradičně zapojuje také 
Gymnázium Krnov a Střední pedagogická 
škola a Střední zdravotnická škola (SPgŠ  
a SZŠ) Krnov. Gymnázium pořádá turnaj ve 
�orbalu a SPgŠ a SZŠ turnaj v badmintonu. 
Oba turnaje jsou určeny pro veřejnost všech 
věkových kategorií a startovné je zdarma. 
Turnaj ve �orbalu se bude hrát podle pra-
videl �orbalu, 4+1 hráč, přihlášky přijímá 
ředitel gymnázia Vladimír Schreier, tel.  
736 179 153, e-mail: vladimir.schreier@gym

-krnov.cz. Turnaj v badmintonu je určen pro 
smíšené páry, hrací systém bude upřesněn 
podle počtu přihlášených, maximální počet 
dvojic je 16. Přihlášky přijímá Dita Círová, 
e-mail: dcirova@mukrnov.cz.

Nedělní odpoledne pak bude patřit hlavně 
malým dětem. Do zahrad mateřských škol je 
lákají programy plné her, soutěží a aktivit, 
které mají různá témata. Například Držte 
si klobouky, jedeme z  kopečka!; Hýbeme 
se pro radost; Sportujeme s  krtkem; V  říši 
hraček; Hola, hola, cirkus volá; Letem svě-
tem; Hrajeme si se zvířátky a další. „V každé 
zahradě bude program originální a plný pře-
kvapení, takže bude stát za to navštívit během 
odpoledne více než jednu či dvě nejbližší za-
hrady. Navíc na všechny děti, které nasbírají 
tři a více razítek, čekají zajímavé odměny. Ty 
jsou oproti předchozím ročníkům novinkou 
a věříme, že budou rodiče motivovat, aby si 
udělali příjemnou procházku Krnovem a za-
šli se s dětmi podívat i do jiných zahrad, než 
které znají,“ dodala Jana Vágnerová.

„Den otevřených sportovišť“ a „Den 
otevřených zahrad a dopravního hřiště“, 
jak oWciálně zní názvy obou akcí, se ko-
nají v  rámci kampaně Krnov – město pod 
Cvilínem a Evropského týdne mobily. Do 
něj se v Krnově zapojí Zdravé město Krnov 
a řada organizací, které na září připravují 
například Běh naděje, Den orientace v pří-
rodě, cestovatelskou soutěž Křížem krážem 
republikou, Den bez aut a poprvé také pro-
jekt Zažít město jinak.                                (dc)  


